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Körkép
csík

Nehezen egyeztethető össze a két fogalom, ugyanis a szü-
letés az ember életében a legteljesebb örömet jelenti, egy új élet 
kezdetét; a vásár pedig a termelő és vásárló egymásra találá-
sának tere, a megélhetés, a létfenntartás fóruma. S nem utol-
sósorban jelentős társadalmi esemény.

Mégis megpróbálom közös nevezőre hozni a két fogal-
mat az utóbbi időszak eseményei kapcsán. Egyrészt az 
egyre aktívabb civil szerveződés, a Csíki Anyák Egyesüle-
te által a Születés Hete keretében szervezett rendezvény-
sorozat próbálta a közvélemény figyelmét a születésre, a 
gyermekvállalás fontosságára irányítani. Másrészt immár 
havonta szervezik meg Csíkszeredában a hagyományos 
termékek vásárát, s hasonló vásárt kíván szervezni a vá-
rosi önkormányzat is egy háromszéki civil szerveződéssel 
kapcsolatban.

Nos, a születés és a vásár egymástól látszólag elkülönülő 
fogalmát több közös vonás köti össze. Egyrészt – s talán ez 
a legfontosabb – jövőbe mutat mindkettő. Másrészt mindkét 
fogalom hagyományos értékrendünkben értékként szerepel, 
mindkettőnek kultusza van, mindkét eseményt ünnepként 
éljük meg.

Az is biztató és jövőbe mutató, hogy civil szervezetek kez-
deményezésére – s ami szintén dicséretes: az önkormányzatok 

közreműködésével és támogatásával – kerülnek újból előtérbe 
ezek a fogalmak, ezek az értékek.

A gyermek, a gyermekvállalás fontosságáról sokszor 
és sokan beszélnek, de annál kevesebbet tesznek például a 
gyermekbarát környezet kialakításáért. Azért, hogy meg-
hozzák a szülők kedvét a gyermek vállalására, nevelésére. 
Mint utólag bebizonyosodott, szerencsés intézkedés volt a 
gyermeknevelési szabadságon lévő szülő elfogadható szin-
tű juttatásokkal való ellátása, a kapott segély gyakran ma-
gasabb volt, mint a bér. Az eredmény pedig az lett, hogy 
– ha ideig-óráig is, de – megállt a gyermeklétszám roha-
mos apadása az óvodákban és iskolákban. Tehát hasonló 
hatékonyságú intézkedésekre lenne szükség az elkövetke-
zendőkben is.

A vásártartás is haladást jelez. Jelzi, hogy mezőgazda-
sági termelőink és kisiparosaink termelnek, a vásárlók pedig 
igénylik terményeiket, van rájuk kereslet. Három évvel ezelőtt 
írtam egyik jegyzetemben, hogy Nyugat-Európa több régi vá-
rosában a piactér manapság is megtartotta eredeti funkcióját: 
délelőtt a kofák és a vásárlók lepik be, többnyire hagyományos, 
jellegzetes helyi termékek cserélnek gazdát, délutánra viszont 
a turisták veszik birtokba e tereket. Mint írtam, a kulcsszavak 
e piacok kapcsán: a város, a település szíve, a piactér, a helyi 
termék, valamint a rend és a tisztaság. S azt is javasoltam – 
igaz, nem sok reményt fűzve hozzá –, hogy piactereinknek 
legalább a hagyományos hetivásárok alkalmával adjuk visz-
sza eredeti funkciójukat – legyenek vásárterek. Most viszont 
örömmel nyugtázom, hogy míg kezdetben ősszel meg tavasz-
szal, majd a nagyobb egyházi ünnepek előtt szervezték meg a 
hagyományos termékek vásárát, immár havi rendszerességgel 
tartanak vásárt.

Lassan-lassan értékeink helyükre kerülnek. Ez is kapocs a 
születés és a vásár fogalma között.

Születés, vásár
        NézőpoNt n Sarány István

Új kritériumok alapján, a lakos-
ság száma szerint számítják ki 
ezentúl a megyei mentőszolgá-
latok költségvetését. Az erről 
szóló rendelettervezetet tegnap 
bocsátotta közvitára honlapján 
az Egészségügyi Minisztérium. 
Ha az elképzelést gyakorlatba ül-
tetik, Hargita megye mentőszol-
gálatánál mentőállomás-bezárá-
sok, elbocsátások is várhatók. 

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

Hírek már eddig is érkeztek 
Bukarestből arra vonat-
kozóan, hogy a tavalyi-

hoz képest mintegy negyedével 
csökkentenék a Hargita Megyei 
Mentőszolgálat idei költségvetését, 
tegnaptól viszont már konkrétum 
is van ez ügyben. Az Egészségügyi 
Minisztérium honlapján közvitára 
bocsátotta a mentőszolgálatok fi-
nanszírozására vonatkozó terveze-
tét, melynek értelmében júniustól a 
mentőszolgálatoknak kiutalt költ-
ségvetést az illető megye lakosai-
nak száma alapján állapítják meg, 
és „nem történelmi alapon vagy 
szubjektív kritériumok alapján, 
ahogyan az eddig történt” – áll a 
minisztérium közleményében. 

Igazságosabb 
kritériumrendszert akarnak
A szaktárca állítása szerint más-

képp nem mérhető fel a reális szük-
séglet, és az új szabályok bevezeté-
sével lehetővé válik a rendelkezésre 
álló összegek igazságos és ki-
egyensúlyozott elosztása orszá-
gos szinten. 2009-ben például a 
mentőszolgálatoknak kiutalt ösz-
szegek lakosonként egyes megyék-
ben 17, máshol 81 lejt tettek ki, egy 
240 000 lakosú megyének 20 millió 
lej volt a költségvetése, míg egy má-

sik, 800 000 fölötti lakosságszámú 
megye mentőszolgálata 19 millió 
lejt kapott. 2010-ben a lakosonkén-
ti minimális kiutalt összeg 16,88 

lej, a maximális pedig 74,81 lej volt 
– derül ki a minisztérium adataiból. 
A szaktárcának az a szándéka, hogy 
a következő három évben ezeket a 
szélsőséges összegeket közelítse: 
2011-től kezdődően a minimális 
összeg 23,5 lej, a maximális pedig 
nem haladhatja meg a 37 lejt lako-
sonként, és ennek alapján számítják 
ki minden megyei mentőszolgálat 
összköltségvetését. Az új számítá-
sok nyomán 20 megye és Bukarest 
mentőszolgálatának költségvetése 
5-39%-kal növekszik – állítja a mi-
nisztérium.

Az 1997-es állapotok 
szintjére zuhanunk
Az új elosztási módszer igen 

hátrányosan érinti Hargita me-
gyét, de más olyan megyéket is, 
ahol a lakosság száma nem túl 
magas, viszont az illető megye 
gyéren lakott, a települések egy-
mástól nagy távolságokra helyez-
kednek el. Ebből a szempontból 
Hargita megye országos szinten 
a harmadik helyen áll, így a jelen-
tős, az előzetes számítások alapján 
több mint 24 százalékos költség-
vetés-csökkentés az 1997–98-as 

állapotok szintjére taszítaná visz-
sza a mentőszolgálatot – állítja 
dr. Péter Szilárd. Ráadásul, ha fi-
gyelembe vesszük a minisztérium 
elképzelését, mely szerint az elkö-
vetkező három évben közelítené 
egymáshoz a szélsőséges összege-
ket, ez akár azt is jelentheti, hogy 
Hargita megye az idei 24,16-os 
költségvetés-csökkentés után jö-
vőben újabb pénzmegvonásokra 
is számíthat.

A Hargita Megyei Mentőszol-
gálat igazgatója elmondta, a múlt 
héten itt tárgyalt a mentőszolgá-
lat vezetőivel, illetve a megyei ve-
zetőkkel Raed Arafat államtitkár-
helyettes, akit a megye elöljárói is 
próbáltak meggyőzni arról, hogy 
Hargita megye az elszórtan talál-
ható települések miatt különleges 
helyzetben van, ráadásul nálunk 
sok település polgármesteri hivata-
la is hozzájárult a mentőállomások 
kialakításához azért, hogy az illető 
településen biztosítva legyen a la-
kosság sürgősségi ellátása. 

Arafatnak egyébként már el-
juttatták azt a megyei tanács, il-
letve a prefektúra által is láttamo-
zott ajánlatot, amely tartalmazza a 
mentőszolgálat vezetőinek a költ-
ségek csökkentésére vonatkozó el-
képzeléseit. Hogy ez az ajánlat mit 
tartalmaz, konkrétan hány men-
tőállomás bezárását, illetve hány 
mentős alkalmazott elbocsátását 
vetíti elő, azt Péter Szilárd egy-
előre nem kívánta nyilvánosságra 
hozni, mert, mint mondta, a men-
tőszolgálatnál így is nagy a feszült-
ség. Megjegyezte, számokról csak 
akkor kíván beszélni, amikor azok 
már teljesen biztosak lesznek. A 
napokban zajlik egyébként az asz-
szisztensek szakmai vizsgáztatása, 
ennek eredménye pedig számítani 
fog az esetleges leépítéseknél.

Közvitán A mentőszolgálAtoK finAnszírozásánAK új szAbályA

Hargita megyének nagy érvágás

Raed Arafat államtit-
kár-helyettest próbál-
ták meggyőzni arról, 
hogy Hargita megye az 
elszórtan található tele-
pülések miatt különle-
ges helyzetben van.

Akcióból visszatérő csíkszeredai mentősök. A szaktárca kritériumrendszere az eddigi megszorítások folytatását jelentheti számukra fotó: mihály lászló


