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Körkép
csík

Ha hinni lehet a statisztikáknak, akkor Romániában 
ma egy háromfős család havi átlag jövedelmének nem ke-
vesebb mint 42 százalékát költi élelmiszerre, illetve az 
ezzel kapcsolatos kiadásokra. Meg jegyzem, az éttermi 
számla nem ide tartozik. Tehát akárhonnan nézzük – egy 
főre vagy családra lebontva – minden ezerlejnyi összegből 
nagyjából 420 lejt egy hónap alatt a mindennapi betevő 
falat finanszírozására fordítunk. Hogy ez sok vagy kevés, 
azt mindenki a saját pénztárcájához képest döntse el, de 
én mindenképp soknak értékelem. Persze a fenti INS-adat 
a konyhapénzt nap mint nap kezelő anyukáknak vagy 
pedig a kisnyugdíját tízbanis nagyságrendekre leosztó, 
azaz beosztó idősek számára alig hiszem, hogy hírértékkel 
bírna, inkább csak segít megerősíteni gyanújukat, hogy a 
napi megélhetés terén Románia mára sikerrel zárkózott 
fel Európa legdrágább országai közé. Ezen pedig az sem 
változtat, ha a kiflit, kefirt és párizsit Monacóban, Nagy-
Britanniában vagy éppen Luxemburgban továbbra is a 
romániai árak többszöröséért vesztegetik. Ennek ellenére 
ott élelemre – a nyugati táplálkozási szokások minden fur-
csaságával és hóbortjával együtt – a családi jövedelem ke-
vesebb mint 9 százaléka megy el. Persze könnyebb száza-
lékarányosan kevesebbet fordítani a „jóllakás örömére” ott, 
ahol már a minimáljövedelem is 1500 eurótól kezdődik, 

egy német polgár pedig átlagosan 3 ezer eurót keres. Na 
mindegy, a saját portánk „asztalbüdzséjéhez” visszatérve, 
enni ettől még nekünk is kell.

A nagyságrenden túl, a cikk elején említett 42 százalé-
kos élelmiszer-kiadási hányadnak van viszont egy igencsak 
elgondolkoztató részlete is, mégpedig az, hogy ettől pár 
százaléknál jobban a vidéken, falun élők élelmiszerre for-
dított havi kiadásai sem maradnak el. Ez viszont már azt 
jelentheti, hogy felejthetővé válik a főként blokklakók kö-
rében előszeretettel emlegetett falun élni könnyebb is és ol-
csóbb is téveszme, mert bizony mára a falusi és a városi há-
ziasszony – az asztalra kerülő élelem nagy részét – ugyan-

azokból a télen-nyáron egyformán bőven termő források-
ból: a boltok és a nagyáruházak polcairól szerzi be. Ha 
pedig ez így van, akkor nagyon nagy bajban vagyunk, ha 
a blokkosokon túl már a vidéken élő is a saját kertje és füs-
tölője helyett a lépten-nyomon nyíló lidlpennykauflandok 
polcairól viszi haza a kenyér, cukor és étolaj alaphármas 
mellett a zöldségeket, gyümölcsöket, fagyasztott csirkéket 
és sertéscubákokat is – hogy csak néhány dolgot említsek a 
bevásárlókosarakba leggyakrabban kerülő cikkek közül. A 
porták pajtái, disznóólai ugyanakkor – hogy, hogy nem, 
ki tudja miért – egyre csendesebbé, néptelenebbé válnak, 
kertjeinket gaz veszi fel, gyümölcsfáink javáról pedig azt 
is elfelejtettük, valaha mit termettek. Úgy tűnik, a kom-
merszvilág kényelemre „alapozó” ostroma sikerrel veszi 
be a székelyföldi kamrákat, hűtőszekrényeket is: az előre-
csomagolt gyári termék népszerűbb a saját kézzel nevelt 
primőrnél. Pedig a magyar nyelv csodálatos tartalmi-kife-
jező erejét jelzi a mindennapi betevő falatra vonatkozó két 
szavunk – az eledel és a táplálék – közti óriási, elsősorban 
minőségbeli jelentéskülönbség. De hát hogy is van: amit 
veszünk, azt eszünk. Amit eszünk, azzá leszünk. Ne költ-
sünk a műanyagra!

Veszünk, eszünk, 
elleszünk

     NézőpoNt n Domján Levente

Magánbefektetés a csíkszereDai kórházban

Új komputertomográf a pontosabb kórismékért
egy magánbefektetés nyomán 
modern komputertomográffal bő
vült a csíkszeredai Megyei sür
gősségi Kórház felszereltsége. A 
gép tegnapi ünnepélyes átadásán 
– ahol a megye és a város elöljá
rói, illetve a kórház és az egész
ségbiztosító pénztár vezetői is 
részt vettek – a működtető cég 
képviselője elmondta: a to mo
gráffal végzett vizsgálatok költ
sége nem a betegeket terheli, az 
egészségbiztosító pénztár ugyan
is finanszírozza azokat.

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

Eddig is volt működő kompu-
tertomográf a csíkszeredai 
kórházban, ám az, amint De-

meter Ferenc menedzser mondta, 
közel tízéves, már réginek számító 
gép, az azzal dolgozó orvosok pedig 
egyre gyakrabban jelezték a kórház 
vezetőinek, hogy a megbízható, pon-
tos kórismék felállítása érdekében 
modernebb tomográfra volna szük-
ség. Ezért döntött úgy az egészség-
ügyi intézmény vezetősége, hogy a 
gépet működtető kolozsvári magán-
céggel közösen beindítják a tegnap 
felavatott diagnosztikai laboratóri-
umot a kórház első emeletén. „Ilyen 
komputertomográf beszerzése a 

megyei kórház számára régi szándé-
kunk, de így, hogy magánbefektető 
idehozta és működteti ezt a gépet, 
lehetővé vált a rendelkezésünkre álló 
pénzforrások átcsoportosítása más, 
hasonló jelentőségű beruházás meg-
valósítására a kórházban – mondta 
Borboly Csaba megyeitanács-elnök.

A frissen Csíkszeredába ér-
kezett komputertomográf eddig 
Gyergyószentmiklóson volt felsze-
relve, ám ott az alacsony beteglét-
szám miatt nem volt kijövedelmező 
a működtetése, ezért döntött úgy a 
tulajdonos, hogy a közel 300 ezer 
eurós beruházást Csíkszeredába, a 
megyei kórházba telepíti át. 

A bemutatón az is elhangzott, hogy 
a gép 24 órából 24-et fog működni, a 
leleteket a telemedicína-rendszer segít-
ségével kolozsvári orvosok értékelik ki, 
sürgősségi esetben telefonon azonnal 
eredményt mondanak, amelyet írásban 
is közölnek a vizsgálattól számított két 
órán belül. Előre betervezett vizsgálat 

esetén a vizsgálat másnapjának reggelén 
érkezik a leletek kiértékelése. A működ-
tető cég képviselője azt is elmondta, 
a költségek nem a betegeket terhelik, 
tehát a tomográfos vizsgálatokért a 
páciensek nem kell fizessenek, azokat 
ugyanis az egészségbiztosítási pénztár 
finanszírozza.

hirdetés

A Gyergyóból Csíkszeredába költöztetett komputertomográf. Előrelépés a kórház felszereltségének bővítésében fotó: csíki zsolt


