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Először lapos képErnyőn, aztán a hEgyEn

Üzemel a hegyimentők weboldala
patthElyzEt az EgészségügybEn

Szerdától fizetünk 
a családorvosnál?

évadzáró a Csíki Játékszínnél

Fiatalodik a társulat
hirdetések

Megtervezhetővé teszi a hegyi 
túrákat vagy a hétvégi kirándulá-
sokat a hargita megyei hegyimen-
tő-szolgálat új weboldala: a www.
salvamontharghita.ro honlapon 
több mint 300 kilométernyi turista-
ösvény részletes leírása, a túra-
útvonalak hossza és nehézségi 
foka, a hegyi menedékek pontos 
helye, 3d-s digitális térkép, gps-
koordináták, a kapcsolattartáshoz 
szükséges elérhetőségek és idő-
járás-előrejelzés vált elérhetővé a 
turisták számára.

Burus János Botond
burus.janos.botond@hargitanepe.ro

Aki szán rá pár percet, felkészül-
tebben és naprakész informá-
ciók birtokában vághat neki 

egy bakancsos túrának vagy egy köny-
nyebb hegyi sétának: Hargita Megye 
Tanácsának Hegyimentő Közszolgá-
lata elindította a salvamontharghita.ro 
honlapot, amely elsősorban a tájéko-
zódni vágyó, felelősen tervező turis-
táknak nyújthat hasznos információs 
támogatást. A weboldal leglátványo-
sabb eleme kétségkívül a háromdi-
menziós, digitális túraútvonal-térkép: 
a Google Earth-alapú alkalmazás 
révén egy kattintással felmérhető egy 
ösvény tetszőleges szakaszának hosz-
sza, a bejárásához szükséges idő, a 
legnagyobb szintkülönbség, a nehéz-
ségi fok, a szükséges felszerelés, sőt, az 
elégetett kalóriák száma is – aki pedig 
igazán felkészülten indulna a hegyre, 
az oldalról saját GPS-tájolójára letölt-
heti a pontos koordinátákat is. 

– A honlapon szereplő sík- vagy 
térhatású digitális térképeket a Ba-
beş– Bolyai Tudományegyetem szak-

embereivel közösen fejlesztettük, és 
tartalmazzák a hegyimentő-szolgá-
lat eddigi munkájának legfontosabb 
eredményeit: több mint 300 kilo-
méter felújított, jelzett, folyamatosan 
felmért és gondozott turistaösvény 
legfontosabb információit – közöl-
te megkeresésünkre Fekete Örs. A 
hegyimentők vezetője megjegyez-
te: a jelzések pontos követése esetén 
ezen szakaszok biztonságos voltát 
„szavatolni” tudják, egy esetleges 
vészhelyzetben pedig a megközelítő-
leg pontos koordinátákat közlő baj-
bajutotthoz hamarabb érnek el.

A honlap másik erőssége, hogy 
részletes, közérthető és a főbb tájéko-
zódási pontokat, látnivalókat is taglaló 
leírást ad számos turistaösvényről. Bár 
a hegyimentők továbbra is azt ajánl-
ják, hogy a vészhelyzetbe kerültek a 
0–SALVAMONT telefonszámon 
kérjenek segítséget, a weblapon fel-
tűnik a csíki, udvarhelyi, gyergyói és 

hévízi csapatok kapcsolatembereinek 
telefonszáma és e-mail címe is: ők szí-
vesen adnak előzetes tájékoztatást az 
érdeklődőknek.

A bákói TEHNOSTRADE Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Csíkszereda, Taploca utca szám nélkül található 
ASZFALTKEVERÉK-KÉSZÍTŐ ÁLLOMÁS működtetéséhez a környezet-
védelmi  engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos információk 
megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 15 napon 
belül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség-
hez, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével. Tel.: 0266–312454, 
0266–371313. Fax: 0266–310041.

A KENDYKS PROD Kft.
– Gyergyószentmiklós, Virág negyed 49/E/12 szám, Hargita megye –

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos utca 222. 
szám alatt megvalósítandó Félkészélelmiszert előállító részleg című tervére a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2011. június 1-én döntés-
tervezetet hozott (nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése.)

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 
43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 között, szerdán 8.30–18.30 között, 
valamint a http://apmhr.anpm.ro címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés megjelené-
sétől számított 5 nap alatt nyújthatják be, június 13-ig a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökséghez (fax: 0266–310040).

holnaptól csak fizetés ellenében 
vizsgálják meg a hozzájuk forduló 
betegeket a családorvosok – jelen-
tette be az országos érdekvédelmi 
szövetség elnöke. a konfliktus te-
hát tovább tart a biztosítópénztár 
és a családorvosok között, közben 
viszont szivárognak a családorvo-
sok szerződéskötésre.

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

Június 8-tól a romániai családorvo-
sok csak pénzért vizsgálják meg a 
rendelőjüket felkereső betegeket 

– jelentette be Doina Mihailă, a csa-
ládorvosok országos szövetségének 
elnöke. Ezt a döntés azt követően 
hozták meg, hogy június elsején lejárt 
az egészségbiztosító pénztárral kötött 
szerződésük, az idei szerződéseket pe-
dig nem hajlandók aláírni, mert szerin-
tük ez olyan anyagi helyzetbe sodorja a 
vállalkozásukat, melyek nyomán lehe-
tetlen lesz fenntartani a rendelőket.

Hargita megyében egyelőre még 
nem kérnek pénzt a szolgáltatásai-
kért a családorvosok, de nem írnak 
ártámogatott és ingyenes recepteket, 
illetve küldőpapírokat. Hogy hol-
naptól az országos érdekvédelmi szer-
vezet döntését magukévá teszik-e, és 
pénzt kérnek-e a betegektől a vizs-

gálatokért, egyelőre nem tudni. 
Az egészségbiztosító pénztár szer-

ződésekért felelős igazgatója, dr. Var-
gyas Lehel arról tájékoztatott, hogy a 
megyében dolgozó 156 családorvos 
közül eddig 22-en aláírták a tavalyi 
szerződés meghosszabbításáról szóló 
kiegészítő dokumentumot. Ezek az 
orvosok – akik között van csíki, Ud-
var hely és Gyergyó környéki egyaránt 
– már az egészségbiztosítási rendszer 
keretében dolgoznak. 

Turistaösvény-jelölés. A honlapon számos leírás olvasható róla fotó: salvamontharghita.ro

A Hargita Megyei Egészségbizto-
sító Pénztár közleményt juttatott 
el szerkesztőségünkbe, melyben 
felhívja azon orvosi és gyógyszeré-
szeti szolgáltatásokat nyújtó rende-
lők és intézmények, illetve orvosi 
segédeszközöket forgalmazó cégek 
vezetőinek figyelmét, akik a 2011-
es évre szerződést akarnak kötni az 
egészségbiztosító pénztárral, hogy 
a szerződéskötéshez szükséges do-
kumentumok leadási határideje 
2011. június 15-e. A szerződéskö-
tés befejezésének határideje 2011. 
június 30-a. A szükséges dokumen-
tumok jegyzéke megtekinthető az 
egészségbiztosító pénztár honlap-
ján (www.cashr.ro)  vagy az intéz-
mény székhelyén.

Páciensek váróteremben. Készíthetik a tárcájukat fotó: mihály lászló

a nyári fesztiválokon való szerep-
lés után zárul a Csíki Játékszín 
évada, amelyet a közönségszava-
zatok és visszajelzések alapján is 
sikeresnek ítél parászka Miklós 
igazgató. vasárnap este ünnepi 
gálaműsorral búcsúzott a társulat 
a csíki közönségtől.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

A Kecskeméti Országos Zenés 
Színházi Találkozón, majd 
a Magyar Színházak XXIII. 

Kisvárdai Fesztiválján való szereplés 
után ténylegesen véget ér a Csíki Já-
tékszín 2010/2011-es évada, amelyet 
Parászka Miklós színházigazgató si-
keresnek ítél meg. 

„Repertoárok viszonylatában az 
idei évad az elmúlt évekhez képest is 
kiemelkedően sikeresebbnek mond-
ható, hiszen a szórakoztatáson túl 
tartalmas is volt és fontos dolgokat 
tudott mondani a mai életünkről” 
– vallja az igazgató. Az elmúlt évad 
előadásait tekintve közönségsikernek 
bizonyult a Finito (Magyar zombi), 

amely egy elismert budapesti dráma-
író, Tasnádi István tollából származik, 
és egy élvonalbeli bukaresti rendező, 
Victor Ioan Frunză rendezésében ke-
rült színpadra. „A nézői szavazatok 
alapján rangsorolt előadások is azt 
mutatják, hogy milyen irányba érde-
mes fejlődnie a színháznak” – összeg-
zett Parászka.

A színházigazgató szerint a vasár-
napi gálában kiteljesedett évadban, a 
gazdasági válság körülményei között 
megváltozott a közönség viszonya a 
színházhoz: nem maradtak el a né-
zők, csupán csökkent a bérletet váltók 
száma, és inkább a jegyvásárlók tábo-

ra nőtt. Parászka Miklós reményét 
fejezte ki, hogy szeptember elsejétől 
újra üdvözölhetik a bérletes törzs-
közönséget is, hiszen ezáltal érezheti 
magát biztonságban a társulat is. A 
következő évadra vonatkozóan az 
igazgató elmondta, megfiatalodik a 
társulat, valamint rangos színházi em-
bereket is üdvözölhetnek a csapatban 
Czintos József és B. Fülöp Erzsébet 
személyében. Távozik a társulattól 
Benedek Ágnes, aki szülővárosába, 
Sepsiszentgyörgyre igazolt át, míg 
Bodea Tibor átmenetileg feladja szí-
nészi karrierjét és Angliában szeretné 
megalapozni jövőjét. 

díjak és elismerések az évad végén

Idén is szavazhatott a közönség kedvenc előadásra, színészre, színésznőre. 
Az összesítés alapján legjobb férfiszínészként Veress Albert, legnépsze-
rűbb színésznőként Dálnoky Csilla nyert. Az előadások „leg” listáján a 
Finito végzett első helyen 1168 szavazattal, ezt követi a Csókos asszony 
(1134), a Sárkány (723) és a Macbeth (408). Hunyadi László-díjjal a szí-
nészek Lőrincz András Ernő teljesítményét jutalmazták, a háttércsapat-
ból pedig Bálint Gabriella öltöztető érdemelte ki a Kulissza-díjat.

Új csapattárs: 
a nissan terrano

Egy Nissan Terrano típusú te-
repjáróval bővült a hegyimentők 
csíki csapatának autóparkja: a 
támogatók segítségével, adomá-
nyokból szerzett jármű révén 
a csapat reakcióideje 30-ról 20 
percre csökkent, ráadásul így 
már nem öt, hanem egyszerre hét 
hegyimentő érkezhet a segélyhí-
vások helyszínére, több felszere-
lési tárggyal. Fekete Örs igazgató 
szerint ez jelentős előrelépés, de a 
teljes lefedettséghez további há-
rom terepjáróra lenne szükség.


