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EgyElőrE nEm kEll fizEtni a családorvosnál

A sztrájk folytatódik Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Újításokkal, gazdaságosabb 
részvételi díjjal, aktuális és 
közérdeklődésre számot 

tartó programokkal készülnek az 
idei EU-táborra a szervezők. A július 
5–10-e között Marosfőn tartandó 
tábor részleteit tegnap ismertette Bor-
boly Csaba, Hargita Megye Tanácsá-
nak elnöke,  Jakab Adorján MIÉRT-
főtitkár, Magyari Levente GYTIT el-
nök és Szabó Kázmér, a CSTIT elnö-
ke. A jelentkezés, amelyet on-line, az 
eutabor.miert.ro honlapon tehetnek 
meg az érdeklődők, már 8-án elkez-
dődött és július elsejéig tart. Az öt nap 
alatt a népszámlálás, székely-szórvány 
együttműködés, erdélyi konzultáció, 
oktatási törvény, EU 2020-as straté-
gia és az önkéntesség programpontok 
köré szervezett előadásokból lehet vá-
logatni. A hasznos tudás megszerzése 
mellett a táborozóknak lehetőségük 
nyílik a szórakozásra is, hiszen az idei 
tábor egyik újdonságaként az esti elő-
adások valamivel rövidebbek lesznek, 

és a szórakozási lehetőségek bővítését, 
a humor felé történő nyitást említet-
ték meg a szervezők. A megyei tanács 
20 000 lejjel járult hozzá a táborhoz, 
és amint Borboly Csaba megjegyezte, 
nem tartják fölösleges kiadásnak a ha-
sonló rendezvények támogatását, hisz 
a fiatalok, ha jól érzik itthon magukat, 
tartalmas szórakozási, kikapcsolódási, 
szocializálódási lehetőségeket kapnak, 
akkor nincs amiért máshol keressék 
ezeket az élményeket. „Egyetértek 
Kovács Péter (az RMDSZ főtitkára – 
szerk. megj.) azon mondásával, hogy 
a fiataloké a jövő, de kiegészíteném 
azzal, hogy legyen övék a jelen is” – 
hangsúlyozta Borboly.

Az idén 240 személy részvételé-
re számítanak, illetve hatvan meg-
hívottra. A sátrazóknak 20 lejbe 
kerül az 5 napos ott-tartózkodás, 
a 2-3 ágyas szobában való elhelye-
zés 5 napra teljes ellátással 90 lej, 
míg ugyanez 3-4 ágyas szobákban 
50 lej. A fellépők közül megemlí-
tették a Szomszédnéni Produkciós 
Irodát és az idei Humorfesztivál 
nyertesét is.

fizetni kell a vizsgálatért, egyelőre 
nem kell fizetni, aláírják a szerző-
dést, mégsem írják alá a szerződést 
– gyakorlatilag óránként változik a 
helyzet a romániai családorvosi el-
látásban. a huzavonát, úgy tűnik, 
egyes, a településükön dolgozó 
családorvost támogató polgármes-
terek is kezdték megelégelni.

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

Közleményben cáfolta tegnap 
délben a családorvosok or-
szágos érdekvédelmi és szak-

mai szervezete azt az országos sajtóban 
futótűzként terjedő hírt, miszerint az 
orvosok felfüggesztik a tiltakozó akci-
ójukat, és aláírják az idei évre vonatko-
zó szerződéseket az egészségbiztosító 
pénztárral. A sztrájk tehát tovább tart, 
jó hír a betegeknek mindössze az, hogy 
a tegnaptól kilátásba helyezett konzul-
tációs díjat az előrebocsátottak szerint 
csak keddtől, június 14-től kezdődően 
fizettetik ki a betegekkel. A döntést 
azt követően jelentették be a család-
orvosok, hogy szerda délután Cseke 
Attila miniszterrel, illetve az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár elnökével 
tárgyaltak Bukarestben. 

túlfeszült a húr?
– Sok polgármester keresett meg 

a napokban a családorvosok tilta-
kozó akciója miatt – mondta Duda 
Tihamér, a megyei egészségbiztosító 
pénztár igazgatója tegnap. Állítása 
szerint főleg olyan falvak polgár-
mesterei érdeklődnek a törvényes 
lehetőségeikről, akik szimbolikus 
összegért adták ki bérbe az ott dol-
gozó családorvosnak az önkormány-
zat tulajdonában lévő rendelőt, sok 
esetben a fűtés-, illetve villanyszámla 
kifizetésével, vagy szolgálati lakás-
sal is támogatják az illető orvost, és 
most felmerült, hogy a település la-
kóinak esetleg fizetniük kell a szak-
ember szolgáltatásaiért. 

„Minden polgármesternek azt 
tanácsoltam, legyenek türelemmel a 
hónap végéig, és megígértem, hogy 
azon családorvosok jegyzékét, akik a 
hónap végéig nem írják alá a biztosító-
pénztárral a szerződést, a polgármes-
terek rendelkezésére bocsátom, hogy 
dönthessenek, kívánják-e továbbra is 
támogatni az illető szakembereket” – 
fogalmazott Duda Tihamér.

Állítása szerint a megyei ta-
nács tulajdonában lévő csíkszeredai 
családorvosi rendelőkre kötött kon-
cessziós szerződésben nem szerepel 
kitétként az, hogy a bérlő orvos köte-
lező módón szerződéses viszonyban 
kell álljon a pénztárral. Ennek ellenére 
Duda azt mondta, tájékoztatni fogja 
a megyei tanácselnököt a kialakult 
helyzetről, ugyanis nem tartja meg-
engedhetőnek, hogy a szerződésben 
szereplő kedvezményes árért – állí-
tása szerint négyzetméterenként évi 
egy euróért – bérelt rendelő-felüle-
teken kizárólag magántevékenységet 
folytassanak az ott rendelő orvosok, 
és ne vállaljanak munkát a közegész-
ségügyi rendszerben.

Elfogadhatatlan eszközök
„Sajnálom, hogy idáig fajult a 

helyzet. Romániában tényleg minden 
orvos alulfizetett, de el kell mondani, 
hogy nem a családorvosok vannak a 
legrosszabb helyzetben” – fogalma-
zott dr. Tar Gyöngyi, a Hargita Me-
gyei Közegészségügyi Igazgatóság 
igazgatója, aki maga is egyetértett a 
felvetett problémával. 

„Ha a családorvosnak nincs szer-
ződése a pénztárral, az önkormányzat-
nak, mint a rendelő tulajdonosának 
nincs törvényes lehetősége például 

a rendelőre kötött ingyenes haszon-
bérleti szerződés fenntartására. De 
joga van a megürült rendelőbe más 
orvost keresni, és ha ez így alakul, mi 
a biztosítópénztárral együtt meg kell 
indítsuk az orvospótlási procedúrát”  
– magyarázta dr. Tar Gyöngyi. „Eddig 
igyekeztünk családorvos-barát mó-
don megközelíteni a problémákat, mi 
is harcoltunk a költségvetés növelésé-
ért, de a családorvosok által használt 
eszközök már nem elfogadhatók” – 
nyilatkozta a közegészségügyi igazga-
tóság vezetője.

Családorvosnál várakozó betegek. Egyezség hiányában zsinóron rángatják őket

EU-tábor, nyolcadik kiadás

megújul a Petőfi utcai rendelő

A Petőfi utcai orvosi rendelők felújításának terveiről, a folyamatban levő 
beruházási szerződésről és a kivitelezésről egyeztetett az érintett család- és 
fogorvosokkal, illetve fogtechnikusokkal Borboly Csaba. – Az épületet 
több mint nyolc éve vette át a megyei tanács, de mostanig kevés pénzt for-
dított az épület karbantartására. Kijavítottuk a csatornázatot, és a megyei 
tanács hozzájárult  az ablakok kicseréléséhez. Elmondhatjuk, hogy most 
először kerül sor komolyabb beavatkozásra  az épületen. A jelenlegi beruhá-
zás a teljes strukturát érintő beavatkozás lesz, közel 900 millió lej értékben, 
a megyei tanács költségvetéséből – hangsúlyozta Hargita Megye Tanácsá-
nak elnöke. A strukturális javításokon kívül helyreállítják a tetőszerkezet egy 
részét, a homlokzat és az épület hátsó falának vakolatát, és modernizálják a 
szennyvízcsatorna-rendszert is – közölte Bulbuk Márton, a munkálatok 
tervezéséért és kivitelezéséért felelős szakember. A felújítás tervezési része 
magába foglalja majd az orvosok részéről elhangzott javaslatokat is, a 
megyei önkormányzat ezek alapján próbálja meg előteremteni a szük-
séges alapokat.

D. B. „A kiállítás anyagait tekint-
ve úgy tűnik, a Hargita 
megyei képzőművészek 

sem tesznek mást, mint Kovászna vagy 
Maros megyei társaik: a Székelyföld 
látványából meghagyják a digitális fo-
tográfusoknak, ami lefényképezhető, a 
turistáknak és panziótulajdonosknak, 
ami megvásárolható és eladható, a 
néprajzosoknak, ami összegyűjthető 
és megőrizhető, a politikusoknak, ami 
elmondható és közhelyekké gyúrható, 
ők maguk pedig ott haladnak a saját 
mondanivalójuk egyéni kifejezésének 
az útján” – fogalmazott Székedi Fe-
renc újságíró a Hargita Megyei Kép-
zőművészek Tárlatának csíkszeredai 
megnyitóján. 

A harmadik állomásához érkezett 
kiállítást érdeklődéssel fogadták szer-
dán este a Kriterion Galériában. A 
csíkszeredai Botár László, Koszti Nagy 
István, Nagy Ödön és a sepsiszent-
györgyi Ütő Gusztáv képzőművész, 
valamint a Szűcs György budapesti és 
Vécsi Nagy Zoltán székelyudvarhelyi 
művészettörténész alkotta zsűri szak-

mai szempontok alapján a hatvan be-
küldött munkából negyvennégyet ta-
lált méltónak arra, hogy a nagyközön-
ségnek is bemutassa, nemcsak Csík-
szeredában, hanem Hargita megye és 
Erdély más városaiban is. A Hargita 
Megyei Kulturális Központ közös tár-
lat-ösztönzője nem tartalmazott sem-
miféle műfaji vagy tartalmi korlátot, 
a képzőművészek saját elgondolásaik 
alapján jelentkeztek munkáikkal. A 
kiállítás megnyitóján a műkedvelők 
akaratlanul is kerestek kedvenc alkotá-
sokat maguknak, amelyhez többször 
visszatértek. Így lett népszerű János 
Erika Sejt című alkotása, Balázs Áron 
Súly című digitális fotókompozíció-
ja, a Pipacsok Kubanek Lászlótól, a 
Cím nélkül Mezey Ildikótól, vagy 
Vass Mária-Magdolna Anyaság című, 
keleti csomózással készült textíliája. 
Székedi Ferenc megjegyezte: az alko-
tások egésze azt igazolja, a megye kép-
zőművészei a kül- és az emberi világra, 
a szakma változásaira nyitottan járják 
a maguk korántsem egyszerű alkotói 
útját, amelynek eredményeit lesz még 
alkalmunk számba venni.

Hargita mEgyEi kéPzőművészEk tárlata

Saját úton haladva
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