
Kérdőíveket juttat el a megye 
településvezetőinek a Hargita 
Megyei Egészségbiztosító Pénz-
tár a megyei tanáccsal közösen. 
Arra kíváncsiak, hogy a polgár-
mesterek miként vélekednek az 
egészségügyi ellátásról.
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Tájékozódni szeretnénk, 
hogy miként vélekednek 
a polgármesterek az álta-

luk vezetett településen dolgozó 
családorvos tevékenységéről, a 
rendelő állapotáról, felszereltségé-
ről, a gyógyszertár állapotáról és a 
gyógyszerész munkájáról, vagy ho-
gyan értékelik a sürgősségi, szakor-
vosi, illetve kórházi ellátáshoz való 
hozzáférést, illetve az ellátás minő-
ségét – közölte Duda Tihamér, a 
biztosítópénztár igazgatója.

Megfelelő lefedettség
Hargita megyében nincs gond 

a lefedettséggel a családorvosi el-
látást illetően, egyetlen település 
sincs, ahol – ha helyben nincs is 
családorvos – ne lenne, aki kijárjon 
ellátni a betegeket – tette hozzá az 
igazgató. Hét olyan település van, 
ahová a szomszéd faluból jár ki 
az orvos, de ezek egy részébe nem 

azért, mert nincs, aki ott rendeljen, 
hanem azért, mert a szomszéd falu 
családorvosának is vannak ott pá-
ciensei, ezért meghatározott óra-
renddel kijár rendelni. Ilyen eset 
például a lövétei, ahová, bár van 
egy családorvos, Kápolnásfaluból 
is kijár egy szakember, a lakos-
ság száma ugyanis lehetővé teszi, 
hogy mindketten dolgozhassanak 
Lövétén. A példa nem egyedi, 
Rákosról is jár Szenttamásra csa-
ládorvos rendelni, hogy ellássa a 
pacientúrájához tartozó ottani 
betegeket; a csíkszentkirályi orvos 
is rendel Csíkszentimrén, hiszen 
az egykor egy községet alkotó két 
falu szétválása után is megtartotta 
a szentimrei betegeit, sőt, Csíksze-
redából Balánbányára jár ki egy 
szakember. Ezek az orvosok úgy-
nevezett munkapontot jegyeztet-
nek be az illető faluban, azt enge-
délyeztetik, és meghatározott óra-
rend szerint fogadják a betegeket. 

– Ez szabad piac, a biztosítot-
tak ahhoz a családorvoshoz irat-
koznak, amelyikhez akarnak, és 
minden orvos próbálkozik olyan 
pacientúra kialakításával, amely 
megközelíti a kétezres lélekszá-
mot, hogy a praxist gazdaságosan 
tudja működtetni – magyarázta 
Duda.

Kis pacientúrából 
nem lehet megélni
Néhány olyan település is van 

a megyében, ahol nincs állan-
dó családorvos, hanem a szom-
széd falu orvosa látja el az ottani 
biztosítottakat is. Ilyen például 
Derzs község, ahová a kányádi 
orvosházaspár jár ki rendelni, és 
ők látják el a Derzs községhez 
tartozó muzsnai betegeket is úgy, 
hogy bizonyos időközönként oda-
utaznak. A parajdi családorvos lé-
tesített munkapontot Sófalván, és 
ott is rendel, akárcsak az újszékelyi 
családorvos Románandrásfalván. 

Duda szerint a kistelepülé-
sek azért nem lehetnek vonzóak 
egy-egy családorvos számára, 
mert 600-700 fős pacientúrából 
megélni nem lehet. Az önkor-
mányzatoknak természetesen az 
az érdekük, hogy településükön 
állandóan orvos legyen, de ezért 
nekik is tenniük kell. Akárcsak 
azért, hogy a szomszéd faluból át-
járó orvos gyakrabban forduljon 
meg a településen.

– Egyetlen orvostól sem várha-
tó el, hogy naponta saját költségén 
kijárjon. Az önkormányzat, ha ezt 
szeretné, meg kell egyezzen az or-
vossal, és esetleg beszálljon a költ-
ségekbe – mondta Duda Tihamér.

Egységes turisztikai marketing 
keretében új emblémával és jel-
mondattal népszerűsítené Szé-
kelyföldet Hargita Megye Taná-
csa. A régió, azon belül Hargita 
megye turisztikai termékként 
történő világos definícióját cél-
zó stratégia vizuális elemeit – a 
logót és a jelmondatot – hivatalo-
san november 3-án, a Romexpón 
rendezett vásáron, a megyei ta-
nács standjánál mutatják be.

Pál Bíborka

Hargita és Kovászna megye 
természeti és kulturális 
értékeit, hagyományait, 

vonz erejét, az itt élőket és az itt meg-
élhető élményeket egységes arculat-
tal népszerűsíteni kívánó projekt ke-
retében készült el Székelyföld turisz-
tikai logója, amelyet a magyarországi 
Hétfa Kutatóintézet tervezett. A 
tervezés korábbi szakaszában össze-
sen 37 jelvény- és 13 jelmondatterv 
készült el, ezeket két fordulóban, 
széles körű társadalmi egyeztetés 
során értékelte a projekt vezetésével 
megbízott  Székelyföld Részleg Kö-
zösségi Fejlesztési Társulás. – Ötszáz 
székelyföldi személyt és intézményt 
kerestünk meg a végleges döntés 
előtt – közölte lapunkkal Gászpor 
István, a Székelyföld Részleg Közös-
ségi Fejlesztési Társulás igazgatója. 

Móricz ihlette 
marketingstratégia 
A választás Móricz Zsigmond 

egyik legjelentősebb műve nyo-
mán a Tündérkert címszó hasz-
nálatára esett, így született meg a 
Székelyföld: A tündérkert kapuja 
jelmondat. – Székelyföldet három 

tartományával, Hargita, Kovászna 
és Maros megyével, mint felfede-
zésre váró titkokat rejtő, kalandos 
meseországot szeretnénk népsze-
rűsíteni – mondta a választás kap-
csán Gászpor István. Megjegyezte, 
ezzel a mondattal mennek novem-
ber 3-án a Romexpón rendezett 
turisztikai kiállításra is. 

A logó központi eleme a napko-
rongba illesztett székely kapu, alap-
ként a székely színek – a sárga és az 
égszínkék – használata mellett vok-
solt a két megye vezetősége. A logó 
bármely turisztikai egység számára 
ingyenesen hozzáférhető lesz Har-
gita Megye Tanácsának honlapján, 
itt megtalálható az arculati kézi-
könyv is, amely tartalmazza a logó 
részletes használati feltételeit.

Magyar, román és angol 
nyelvű egységes üzenet
A projekt kiemelt célja volt, 

hogy a jelmondat az anyanyelven 
kívül románul és angolul is közöl-
hető és befogadható legyen. Az an-
gol fordításban a tündérkert helyett 
a varázslatos jelzőt választották: 
„Seklerland – Gate to an enchanted 
journey”, vagyis Székelyföld – egy 
varázslatos utazás kapuja. A változ-
tatást az indokolja, hogy a varázsla-
tos szó tovább kombinálható, és az 
angol nyelvű kiadványok ismétlődő 
szava lehet, mint például enchanting 
landscapes – varázslatos tájak.

Az angol nyelvű logót – kiad-
ványok mellett – a külföldi turisz-
tikai vásárokon szeretné használni 
Kovászna és Hargita megye tanácsa 
– erre legközelebb 2012-ben, a ber-
lini vásáron lesz alkalma a megye 
önkormányzatának. 
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> Mától igényelhető a fűtéstámo-
gatás. Ismertette a csíkszeredai polgár-
mesteri hivatal azokat a feltételeket, 
amelyek alapján a lakásuk fűtésére a 
távhőszolgáltatást, földgázt, tűzifát, 
szenet vagy fűtőolajat használó csalá-
dok és egyedülálló személyek mától 
kezdődően igényelhetik a fűtéstámoga-
tást a november 1-je és 2012. március 
31-e közötti idényre. A távhőszolgál-
tatást használók akkor részesülhetnek 

támogatásban, ha az egy főre eső havi 
nettó átlagjövedelem nem haladja meg 
a 786 lejt családok, illetve az 1082 lejt 
egyedül élő személyek esetében. A föld-
gázzal, fával, szénnel vagy olajjal fűtők 
esetében  az egy főre eső havi nettó át-
lagjövedelem nem haladja meg a 615 
lejt, mind a családok, mind az egyedül 
élők esetében. A támogatáshoz szükséges 
formanyomtatványok a lakástulajdonosi 
társulásoknál vehetők át, a kéréseket a 
mellékelt igazoló okiratokkal együtt pe-
dig ugyanott lehet beadni október 20-ig. 

Magánlakások esetében, amelyek lakói 
fa, illetve más szilárd vagy folyékony 
fűtőanyagra igényelnek támogatást, a 
formanyomtatványok a polgármesteri 
hivatal 28-as számú irodájában, az E-on 
Gáz Nagyrét utca 2. szám alatti székhe-
lyénél, továbbá a taplocai, csobotfalvi, 
csíksomlyói, csíkzsögödi és erdőaljai 
élelmiszerüzleteknél igényelhetők, de a 
kitöltött űrlapokat kizárólag a polgár-
mesteri hivatal 28-as számú irodájában 
lehet beadni az igazoló okiratok kísére-
tében október 20-ig.

Családorvosi ellátás. Hargita megyében megfelelőnek tartható a lefedettségi arány fotó: csíki zsolt
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A tündérkert kapuja
Az EgéSzSégügyi ElláTáSRól éRdEKlődiK A bizToSíTó

Megkérdezik a polgármestereket


