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A család összetartó, megtar-
tó erejének szentel kiemelt 
figyelmet a család, a közös-

ség évében az egyház és egyház kö-
zeli szervezetek, civil szervezetek, 
alapítványok. Ennek a gondolat-
nak a jegyében csatlakozik a Csí-
ki Anyák Egyesülete is a ferences 
rendi szerzetesek és Böjte Csaba 
testvér Szent Antal-napi kezdemé-
nyezéséhez. Hagyományosan, az 
április 12. és június 7. között tar-
tott Szent Antal Nagykilencedet 

követően június 13-án, Szent An-
tal napján a ferences szerzetesek li-
liomot szentelnek, és ezzel együtt 
megáldják a gyerekeket, a tanuló 
ifjúságot. Idén június 14-én, ma, 
Szent Antal ünnepe alkalmából 
a csíksomlyói kegytemplomban 
Bíró Antal ferences atya tart szent-
misét – az 1917-ben született, 
jelenleg 93 éves atya egyébként 
a legidősebb székely pap: hetven 
évvel ezelőtt szentelte fel Márton 
Áron püspök. A szentbeszédet 
Böjte Csaba atya mondja.

„Csaba testvérrel februárban be-
széltünk először Szent Antal ünne-
pének különlegessé varázsolásáról, 
melyet egy nyilvános felvonulás köré 
terveztünk a gyerekvállalási kedv 
növelése érdekében, példát mutatni, 
áldást kérni a Szűzanyától, vállalni az 
anyaságot, a szülői szerepet, tovább-
vinni a vérünket. Leszögeztük, hogy 
a pünkösd utáni kedden ki-ki lehető-
sége szerint felvonul vagy részt vesz 
a 19 órakor kezdődő szentmisén a 
kegytemplomban, melyben a hűség-
ről, a kimondott szóhoz való őszin-
te ragaszkodásról beszél a 93 éves 
Bíró Antal atya, akit maga Márton 
Áron püspök állított Isten szolgála-
tába 70 évvel ezelőtt. Ezt követően 
Csaba testvér a hitről,  gyerekválla-
lásról beszél a prédikációban, majd 
közösen  megáldják gyerekeinket, 
és a magunkkal vitt Szent Antal-vi-
rágokat, a liliomokat” – áll a Csíki 
Anyák Egyesületének felhívásában, 
amely minden családot arra szó-
lít fel, hogy csatlakozzon az Út az 
életért elnevezésű felvonuláshoz. 
A gyülekező a Márton Áron Gim-
názium udvarán lesz ma 18 órakor, 
ahonnan gyalogosan lehet majd ki-
menni a kegytemplomig, a 19 órától 
kezdődő szentmisére.
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Véget ért a családorVosok tiltakozása

A betegek érdekeit helyezték előtérbe

liliom- és gyermekáldás Páduai szent antal ünnePén

Út az életért!

mától ismét írnak ingyenes és 
ártérítéses gyógyszerrecepteket 
a háziorvosok, miután az elmúlt 
pénteken bejelentették: lemond-
tak a további tiltakozásról. az 
orvosok ezen a héten aláírják 
az új keretszerződést az Orszá-
gos egészségbiztosítási Pénztár 
(oeP) megyei kirendeltségeivel.

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

A Családorvosok Országos 
Szövetségének, illetve Pat-
ronátusának képviselői 

pénteken bejelentették: bár nem 
kapták meg az egészségbiztosító 
pénztártól azt a finanszírozást, 
amelyet kértek, a betegek érdeke-
it tartják szem előtt, és véget vet-
nek a tiltakozásnak. Ugyanakkor 
javasolták tagjaiknak, tegyék le 
iratcsomóikat az egészségbiztosí-
tási pénztáraknál, hogy még e hét 
elején aláírhassák az új szerződést 
az egészségügyi ellátásra.

A döntés értelmében mától 
minden családorvos ismét kiállít 
recepteket ártámogatott és in-
gyenes gyógyszerekre, valamint 
küldőcédulákat a szakorvosi ren-
delőkbe – közölte az Egészségügyi 
Minisztérium sajtóirodája.

Bár az egészségügyi ellátást sza-
bályozó keretszerződést minden 
évben az OEP az orvosok képvise-
lőivel együtt dolgozza ki, az egyez-
tetések az utóbbi években soha nem 

mentek zökkenőmentesen, idén is 
– akárcsak a tavaly – az egészségügyi 
miniszter közvetítésére volt szükség 
a konfliktusban álló felek között. 
Miután a háziorvosok igényeit telje-
sítette a szaktárca, a miniszter már a 
múlt héten arra biztatta a háziorvo-
sok szövetségeit: a zökkenőmentes 
betegellátásért tegyenek le az anyagi 
jellegű, jelen pillanatban teljesíthe-
tetlen követeléseikről, és írják alá az 
új szerződéseket.

A tiltakozó akció befejezése után 
lemondott tisztségéről dr. Doi na 

Mihăilă, a családorvosok patro-
nátusának elnöke, illetve dr. Ro-
dica Tănăsescu, a Családorvosok 
Országos Szövetségének elnöke 
– adta hírül a realitatea.net. A 
hírportál szerint Doina Mihăilă 
azzal magyarázta döntését: el-
nökként az lett volna a feladata, 
hogy kiharcolja a családorvosi 
rendelők számára azt a finanszí-
rozást, amely „legalább a túlélést 
biztosítja”, de mivel ezt nem si-
került megvalósítani, lemondott 
tisztségéről.  

Cseke Attila miniszter érveket sorol. Egyelőre meggyőzte a tiltakozó orvosokat

Bákó megyetől Csíkszépvízhez CsatOlnák

Segítségnyújtás Kósteleknek 
– „visszakérnék” a települést

a Belügyminisztérium által kine-
vezett bizottság vizsgálja azt a 
lehetőséget, hogy kóstelek tele-
pülés közigazgatási szempontból 
csíkszépvízhez tartozzon. a me-
gyei önkormányzat kedvezőtlen 
döntés esetén kész támogatni 
szépvíz önkormányzatát egy per  
elindításában.
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Egy Kóstelek települést támo-
gató szegedi hagyományőrző 
egyesület tagjai kezdemé-

nyeztek megbeszélést Borboly Csa-
ba megyeitanács-elnökkel a telepü-
lésen lakók megélhetési, infrastruk-
turális és kommunikációt érintő 
kérdéseiben. A találkozón részt vett 
Ferencz Tibor csíkszépvízi polgár-
mester, Becze István megyei taná-
csos, a megyei tanács Csángóprog-
ramjának felelősei, illetve a  megyei 
tanács Kósteleket érintő terveiért 
felelős igazgatók is – közösen át-
tekintették, mi történt eddig az 
elszigetelt és indokolatlanul Bákó 
megyéhez csatolt település megse-
gítése érdekében, majd a további 
lehetőségeket vitatták meg.

A tanácskozás legnagyobb hord-
erejű kérdésköre Kóstelek ismét Har-
gita megyéhez való csatolása volt. 
Borboly elmondta, a kósteleki, több-
ségében magyar közösséget az 1968-
as megyésítéskor csatolták Bákó me-
gyéhez, de az ott élők „azóta is Csík-
szeredába járnak ügyeiket intézni”.

– A megyei tanács a meglé-
vő eszközeivel próbál tenni azért, 
hogy ezt a történelmi igazságtalan-
ságot amennyire lehet, orvosoljuk 
– jelentette ki. – Az ügyben a Bel-
ügyminisztérium által kinevezett 
bizottság fog dönteni, amelynek 
tagja a megyei tanács képviselője is, 
ezenkívül pedig felhívtuk a Buka-
restben dolgozó politikusok figyel-
mét az ügyre, támogatásukat kérve.

Borboly megjegyezte, ha a bi-
zottság nem a kóstelekiek számára 
hoz kedvező döntést, nem hagyják 
annyiban, és a megyei tanács tá-
mogatja majd Csíkszépvíz önkor-
mányzatát a perindításban.

Hargita Megye Tanácsa infrast-
rukturálisan is Hargita megyéhez 

csatolná Kósteleket. A tervek sze-
rint kétmillió euró szükséges a DC 
101 jelzésű községi út megyehatárig 
tartó 8,5 kilométeres szakaszának 
felújításához, de – Ferencz Tibor 
polgármester és az RMDSZ kor-
mányzati képviselete révén – a terve-
ket több másik úttal együtt sikerült 
belefoglalni az Országos Infrastruk-
túra-fejlesztési Programba (PNDI) 
és elkülöníteni erre az alapokat.

– A csíki utakra szánt pénz felét 
ennek az útnak a felújítására irányí-
tottuk – mondta Borboly Csaba.

Az út megépítése további lépés 
Kóstelek Szépvízhez csatolása felé, 
amit Ferencz Tibor polgármester 
szerint régóta mérlegelnek. Készült 
olyan felmérés, amely kimutatta, 
hogy gyorsult az asszimiláció, ami-
nek ellensúlyozásában fontos szere-
pe lehet a szóban forgó útnak.

Az asszimiláció megállítása a 
célja a megyei tanács Csángóprog-
ramjának is. A gyökereiket egyre 
inkább elfelejtő közösségek vissza-
térítését segítő programban a me-
gyei tanács nyolcvan moldvai csán-
gó diák csíkszeredai továbbtanulá-
sához járul hozzá, illetve számos, 

csángókkal kapcsolatos kulturális 
eseményt, gyerektábort támogat. 
Az internet és a telefon infrastruk-
túrájának kiépítése is folyamatban 
van Kósteleken a Radiocom prog-
ram részeként – számolt be Becze 
István megyei tanácsos.

Ferencz Tibor polgármester 
részéről elhangzott, fontos az ál-
lampolgárság, de talán még fonto-
sabb, hogy az emberek meg tudja-
nak élni abból, amit környezetük 
a rendelkezésükre bocsát. Az elöl-
járó szerint helyi véleményformá-
lók bevonásával ötleteket lehetne 
adni a közösségnek, hogy ne csak 
fakitermelésben lássanak lehető-
séget.

A szegedi hagyományőrző 
egyesület tizenkét éve tevékenyke-
dik Romániában. Részt vettek a 
kézdivásárhelyi Rotary Klub létre-
hozásában, és négy éve a csángó kö-
zösségeket is támogatják. Pünkösd 
alkalmával ismét Kóstelekre látogat-
tak, így a beszélgetésen elhangzotta-
kat elmondták a helybélieknek.

Kóstelek 1968 óta Bákó megye része, de a helybéliek Csíkban intézik legtöbb ügyüket

A Csíki Anyák Egyesülete kezdeményezésére holnap rendeznek felvonulást fotó: mihály lászló


