
Körkép

hirdetések

6. oldal |  2011. május 11., szerdahargitanépe

Ha nincs elegendő pénzünk 
új kerékpárra, felmerülhet 
az igény, hogy használtan 

vegyünk egyet. Ez a döntés ésszerű 
lehet, de nem minden kerékpártípus 
esetében és nem minden árkategó-
riában. Mint minden mechanikus 
eszköz, a kerékpár is amortizáló-
dik, forgóalkatrészei a szó szoros 
értelmében elkopnak, váza idővel 
kifárad, eltörik. Minél drágább egy 
kerékpár, váz vagy alkatrész, annál 
gyorsabban veszít értékéből. A moz-
gó alkatrészekre ez fokozottabban 
igaz, mivel életciklusuk igencsak 
korlátozott – főleg ha könnyű súly 
volt a tervezés fő szempontja. Kö-
vetkezésképpen drága alkatrészekkel 
szerelt kerékpárt – főleg felfüggesz-
téssel rendelkezőt – csak rendkívül 
jó áron érdemes venni, és akkor se 
legyen túlságosan leamortizált, mi-
vel az ilyen kategóriájú alkatrészek 
pótlása nem olcsó mulatság. Ellen-
ben egy felfüggesztés nélküli, közép-
kategóriás alkatrészekkel rendelkező 
darabot érdemes másodkézből ven-
ni, mivel nem sok minden romolhat 
el rajta, a váz sokáig fogja bírni, és az 
alkatrészek cseréje sem jelent akko-
ra terhet. Az új kerékpár vásárlása 
mellett szól a garancia, az alkatré-
szek teljes életciklusa, és az eredet is 
biztos. (Használt kerékpár esetében 
mindenképpen kérdezzük ki az el-
adót a kerékpárral szerzett tapasz-
talatokról – ha nem tud érdemben 
válaszolni kérdéseinkre, legjobb, 
ha elállunk a vételtől.) A kereske-
dő segít a megfelelő beállításban, és 
hozzá fordulhatunk kérdéseinkkel, 
kéréseinkkel. Sokak számára ezek a 
biztosítékok megérik a felárat, és így 
kevesebb problémával kell szembe-
nézni az elkövetkező 1-2 év során.

Miért érdemes 
ellátogatni hozzánk? 
– mert megtaláljuk Ön számára 

azt a terméket, amely a legmegfele-
lőbb az igényeire;

– mert megteszünk mindent 
azért, hogy vásárlóink számára él-
vezetesebb legyen a kerékpározás;

– mert tőlünk tucatnyi modellt 
bérelhet is; 

– mert számtalan olyan külön-
leges kerékpáros terméket forgal-
mazunk, melyek külföldön nagy 
sikernek örvendenek.

Kinek NEM érdemes 
hozzánk fordulnia?
– aki konzervatív, nem szereti az 

újdonságokat, nem bízik bennük;
– aki szerint lehet kapni 300–

400 lejért jó minőségű, megbízha-
tó, új kerékpárt;

– aki számára a termékek árcé-
dulája az elsődleges, és nem érdekli, 
hogy milyen pluszt tud nyújtani 
számára egy igényesebb termék 
vagy szolgáltatás;

– aki nem mer kimenni az utak-
ra bringázni, mert tart a gépjármű-
vektől. 

Mi elsősorban nem termékeket 
kínálunk tehát, hanem megoldást 
szeretnénk találni kerékpározással 
kapcsolatos problémájára. Ennek 
érdekében folyamatosan vizsgáljuk 
a piacot, jelen vagyunk az európai 
kiállításokon, olvassuk a hazai és a 
nemzetközi kerékpáros magazino-
kat és honlapokat, blogokat, hogy 
mindig tisztában legyünk a legújabb 
lehetőségekkel. Igyekszünk kiválo-
gatni azokat a termékeket, amelyek 
különböző árszinteken a legjobb 
minőséget képviselik, így időt és 
pénzt spórolunk meg Önnek!
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Egyértelmű szabályokat akarnak

az Egészségügyi Minisztérium 
honlapján már olvasható a csa
ládorvosi ügyeletrendszerre vo
natkozó rendelettervezet, amely 
többek között az állandó köz
pontokban szolgálatot teljesítő 
családorvosok jövedelmének ki
egészítését is előírja. A rendszer 
június elsejétől működik majd 
országszerte.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

A Hargita megyei családor-
vosok legnagyobb sérelmét 
okozó – szerintük alkot-

mányellenes – elképzelés, mely 
szerint minden családorvosnak 
kötelező ügyeletezni, ellenkező 
esetben büntetés róható ki rá, nem 
szerepel a szaktárca által  közzétett 
tervezetben, így elképzelhető, hogy 
az eddigi határozott elzárkózásuk 
enyhülni fog. Kifogásaik a tervezet-
tel kapcsolatosan viszont továbbra 
is vannak. Dr. Szabó Soós Klára, 
a Hargita Megyei Családorvosok 
Szövetségének elnöke szerint még 
mindig vannak nehezen értelmez-
hető, zavaros megfogalmazások a 
tervezetben – például a központok 

finanszírozására, valamint az ügye-
letező orvos helyhez kötöttségére, 
illetve a beteghez való kiszállására 
vonatkozóan. Ők pedig egyértelmű 
és világos szabályokat szeretnének 
látni, mielőtt aláírják az ügyelete-
zésre vonatkozó szerződéseket – je-
lezte Szabó Soós Klára.

Pluszjövedelmet jelent
A rendelettervezet szerint szak-

mai fokozattól függetlenül egy 
ügyeletező családorvos 12,8 le-
jes óránkénti juttatásban részesül 
majd, szemben az eddigi, óránként 
10 lejes összeggel, amelyből eddig 
az orvos köteles volt a központ 
költségeit is fedezni. Az asszisz-
tensek esetében ezt az összeget a 
kialkudott fizetés függvényében 
állapítják meg, függetlenül attól, 
hogy szerződésük van az egészség-
biztosító pénztárakkal, vagy csak a 
központ alkalmazottjai, de az órán-
kénti összeg esetükben nem lehet 
kisebb, mint 8 lej.

Újdonságnak számít az is, 
hogy azok a központok, amelyek a 
családorvosi rendelőkben működ-
nek, további 6,4 lejes óránkénti jöve-
delemben részesülnek.

A tervezet előírja, hogy a helyi ön-
kormányzatoknak részt kell vállalniuk 
az állandó ügyeleti központok finan-
szírozásában. Ez azt jelenti, biztosí-
taniuk kell a kiegészítő személyzetet, 
mint például a biztonsági őrt, a takarí-
tószemélyzetet, illetve a működéshez 
szükséges minimális felszereltséget 
abban az esetben, ha a helyiséget ők 
bocsátják a központ rendelkezésére. 
Ezenfelül az ő dolguk a működéshez 
szükséges közművesítés és ezen szol-
gáltatások kifizetése, ha a helyiséget ők 
bocsátják a központ rendelkezésére.

A szaktárca idén 21 millió lejt 
különített el az állandó ügyeleti 
központok működtetésére. Jelenleg 
Romániában 88 ilyen jellegű létesít-
mény üzemel, az Egészségügyi Mi-
nisztérium célja az új szabályrendszer 
kidolgozásával további 60 hasonló 
központ létrehozása.

az önkormányzatok 
nem kapkodnak
A megyei közegészségügyi igaz-

gatóság elképzelése szerint Hargita 
megyében 14 családorvosi ügyeleti 
központ létrehozásával érhető el az 
ideális lefedettség, úgy, hogy minden 
beteg viszonylag könnyen elérjen egy 
ügyeleti központot. Dr. Tar Gyöngyi 
igazgató szerint május elsejéig adtak 
határidőt az általuk e célra kinézett 
települések önkormányzatainak arra, 
hogy jelezzék, tartanak-e igényt a köz-
pontra – eddig viszont csak kettőtől 
kaptak írásos választ. Most újabb leve-
let postázott a közegészségügy, amely-
re e hét folyamán még várják az ön-
kormányzatok válaszát. Ha valamelyik 
településvezető válasza negatív lesz, az 
igazgatóság megkeresi a szomszéd fa-
lut, és ha az készséget mutat a központ 
befogadására, felajánlja az ottani ügye-
letezés lehetőségét a környékbeli orvo-
soknak, azaz igyekszik mindent meg-
tenni azért, hogy az országos szinten 
jóváhagyott 60 ügyeleti központból 
14 Hargita megyében legyen. 

Betegek egy csíkszeredai családorvosi rendelő várójában. Új rendszer szerint fotó: mihály lászló


