
Még nem lehet tudni, hogy jö-
vőre mennyi pénzt utal ki az 
állam Csíkszeredának a tömb-
házak hőszigetelésére, ennek 
ellenére nagyban folynak az 
előkészületek 27 tömbház szi-
getelésére a dokumentációk 
és tervezések előkészítésével. 
A városban jelenleg tartó mun-
kálatok az illetékesek szerint 
legtöbb három hét múlva befe-
jeződnek.
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Az utolsó métereknél tart 
a csíkszeredai tömbhá
zak szigetelése, december 

elejére várhatóan befejeződnek a 
még folyamatban levő munkála
tok – számolt be lapunknak Szőke 
Domokos, Csíkszereda alpolgár
mestere. – Bár még nem kaptuk 
meg az államtól a teljes összeget 
a munkálatok fedezésére, az ön
kormányzat részéről a támogatás 
rendben történik, és  folyamatban 
vannak az elszámolások is – tud
tuk meg az elöljárótól. 

27 tömbház a várólistán
Időközben az új listák is fo

lyamatosan készülnek. Az ön
kormányzat meghirdeti a hő
rehabilitációs programban való 
részvétel lehetőségét, a lakószö
vetségek pedig megpályázzák 
azt. Ennek kedvező elbírálása az 
önrész bizonyos százalékának fel
mutatásával történik. 

– Jelen állás szerint 27 olyan 
bejelentkezett tömbház van, 
amelynek lakói igényt tartanak 
a szigetelésre, ebből 11nek el
készültek az iratcsomói, a töb
bi igénylő esetében pedig most 
állítják össze a szükséges doku
mentációt – mondta el Tamás 
Imre mérnök, a lakószövetsége

kért felelős önkormányzati ille
tékes. 

Szőke Domokos szerint ezen 
tömbházak szigetelési munkáira 
most van folyamatban a verseny
tárgyalás, emellett pedig vannak 
olyan tömbházak, amelyekhez 
szigeteléséhez már megvannak a 
tervek. 

– A tervezést akkor írjuk ki, 
amikor a lakószövetségek fel 
tudnak mutatni az önrészből, ezt 
követően kell majd a teljes hoz
zájárulást leadni. Ennek függ
vényében történik a mozgás is 
ezeken a listákon – tette hozzá az 
alpolgármester.

A hidegben is figyelnek
a minőségre 
Jelenleg is folynak szigetelések 

városszerte, az ezeket végző mun

kacsoportok már az utolsó simí
tásoknál tartanak. 

– A jó idő függvényében tud
nak haladni, a napos órákban még 
ebben a hónapban is jól lehet ra
gasztani az elemeket. Emellett bent 
is fűtenek már a lakók – mondta el 
Tamás Imre, akit arról kérdeztünk, 
befolyásolhatjae a hideg időjárás 
a munkálatok minőségét. – A va
kolat felvivéséhez már kezd hideg 
lenni, ezen azonban a tömbház 
körbefóliázásával segítenek – je
gyezte meg a mérnök.

– A jövőre nézve még nem 
tudunk konkrétumot az állami 
finanszírozásrówl, mivel még 
nem szavazták meg az összegeket 
a szigetelési program támoga
tására. Bízom benne, hogy idén 
folyósítják a támogatást, és re
ménykedünk, hogy nincsenek 

elmaradások a kivitelezők felé. Az 
idei, összesen 5 millió lejes állami 
támogatás az önkormányzat és a 

lakószövetségek részösszegeivel 
fedezni fogja az eddigi szigetelési 
munkálatokat – mondta Szőke 
Domokos. 

– Tudni kell azt is, hogy van 
egy külön cég, amely ellenőrzi 
az elvégzett munkálatok minő
ségét. Bízom benne, hogy ők is 
rendesen végzik a munkájukat, 
és a későbbiekben nem merül
nek fel problémák a tömbházak 
leszigetelésének kivitelezésével 
kapcsolatban – tette hozzá az al
polgármester.

2011. november 29., kedd | 3. oldal 

Körkép
csík

Olvasom, hogy szlovák kollégáikat követve, tömege-
sen mondanának le a magyarországi orvosok is, a ma-
gyar hatóságok pedig – ugyancsak a szlovák példát kö-
vetve – statárium elrendelésével bírnák maradásra őket. 
Egyelőre mindez csupán fenyegetődzés. A szlovákiai or-
vosok mintegy harmada nyújtotta be eddig felmondását, 
a felmondási határidő november 30-án jár le. Ha ad-
dig nem sikerül megegyezniük a kormánnyal, december 
1-jétől várhatóan lebénul a szlovákiai egészségügyi ellá-
tási rendszer. Hogy mit kérnek az orvosok? Eddigi 1300 
eurós átlagbérük 707 euróval való emelését. A kormány 
ezzel szemben 300 eurót ígér. Tegyük hozzá gyorsan: 
annyit, mint amennyit nálunk kap egy frissen végzett or-
vos. A hírügynökségi jelentések szerint Ivan Gasparovic 
szlovák államfő ultimátumot adott a feleknek: ha nem 
egyeznek meg a béremelés mértékében, december 1-jétől 
szükségállapot elrendelését kezdeményezi huszonhét szlo-
vákiai kórházban, hogy a felmondás alatt lévő, mintegy 
kétezer szlovák orvost maradásra bírja. Ez azt jelentené, 
hogy az orvosok nem mondhatnak fel, s a statárium ideje 
alatt bérük 70 százalékát kapják meg.

Magyarországon november közepéig kétezer-három-
száz szakorvos és rezidens helyezte letétbe felmondóleve-

lét. Papp Magor, a Magyar Rezidens Szövetség elnöke 
szerint egy magyar orvos kevesebbet keres, mint egy utca-
seprő vagy egy gyorséttermi krumplisütő.

Úgy látszik, egy tőről vétettünk: az orvosok elégedet-
lenek, mert alulfizetettek, emiatt a szakemberek zöme 
nyugatabbra költözik, ott keresve megélhetést, boldogu-
lást. Innen, a marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti 
egyetemről, ugye, egész évfolyamok vállalnak munkát 
Magyarországon vagy még távolabb, a magyarországi 
orvosok pedig még nyugatabbra húzódnak. Az orvosok 
bérének alacsony volta az egészségügyi ellátás alulfinan-
szírozásában keresendő, s ez az alulfinanszírozás nem-
csak az egészségügyi alkalmazottak bérében, hanem a 
betegek ellátására fordítandó összegekben is megmutat-

kozik. S végül ki jár rosszul? Nyilván, hogy a beteg. S ha 
a beteg rosszul jár, rosszul jár az egész társadalom.

A szlovákiai és a magyarországi példa jelzi, hogy 
nagy a baj. Reménykedjünk, hogy nem fajul el a hely-
zet úgy, mint tavaly ilyenkor Indiában, amikor 3000 
radzsahsztáni orvos sztrájkja alatt pár nap leforgása 
alatt több mint 50 beteg hunyt el.

Itt is bekövetkezhet ez a helyzet, de nem azért, mert 
nem látnak el az orvosok, inkább azért, mert… lassan 
nem lesz, aki ellásson. S ez semmiképp nem az orvosok 
hibája, s nem is a betegeké.

Szlovákiában kilátásba helyezték a szükségállapot 
meghirdetését. Magyarországon is fennáll a lehetősé-
ge – veszélye? – annak, hogy kihirdessék. Nálunk nem 
áll fenn ennek a veszélye, mert ha így haladunk, lassan 
nem lesz, aki felmondjon. Itt nem a tömeges felmondást 
választották: egyénileg távozott az, aki megtehette. S ez 
önmagában már szükségállapot.

Szükségállapot
        NézőpoNt n Sarány István
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27 olyan bejelentke
zett tömbház van, 
amelynek lakói igényt 
tartanak a szigetelés
re, ebből 11nek elké
szültek az iratcsomói. 
A tervezést akkor írják 
ki, amikor a lakószö
vetségek fel tudnak 
mutatni egy hányadot 
az önrészből.

Jövőre továbbI 27 CSíkSzeredAI tömbháznál IndítAnák el A munkálAtokAt

Befejeződnek a hőszigetelések december elejére

Legtöbb három héten belül leállnak Csíkszeredában a tömbházak hőszigetelési munkálatai. Hőkomfort-finis fotó: csíki zsolt


