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Körkép
társadalom

Spanyolország bezárja kapuit – ilyen és ehhez hasonló 
hangzatos címekkel kürtölte szét az európai és a hazai sajtó a 
nagy hírt: Spanyolországnak elege lett a 20 százalékos mun-
kanélküliségi rátából, aminek kialakulásáért nem utolsósor-
ban az ibériai országba betelepedett külföldi vendégmunkások 
ténykedését okolja. Jobb tehát, ha a végelgyengülés közelében 
levő, betevő falat nélkül tengődő spanyol munkakeresők problé-
máját a román eperföldeken robotoló marokkói és kelet-európai 
munkavállaló napszámos nemzetségek számlájára oldják meg. 
Persze ez így erősen cinikusan hangzik – bevallom, annak is 
szántam –, de hát mire lehessen gondolni, ha felelősségteljes 
emberek Madridban a valós okok helyett startból a bevándor-
lókra kenik – Görögországhoz hasonlóan – a mélyülő adósság- 
és bizalomválságban szenvedő ország pénzügyi, gazdasági, 
társadalmi – vagy épp a témánál maradva – foglalkoztatási 
problémáit? Demagógia ez a javából. Én például nem tudom 
még elképzelni sem, hogy vajon hány ember maradhatott ez el-
múlt egy év alatt állás nélkül a spanyolországi bankszektorban, 
ingatlaniparban, turizmusban vagy épp a spanyol gazdaságot 
nagyon is meghatározó alkatrész- és gépkocsigyártó iparban a 
kelet-európai olcsó munkaerőt kínáló „rabszolgák” beáramlá-
sa miatt. A romániai munkavállalók döntő többsége ugyanis 
köztudottan az agrárium és az építőipar különböző területein 
helyezkedett el, olyan területeken, ahol az élő munkaerő dol-
goztatása – a spanyol munkaadó szempontjából legalábbis – 
olcsóbb, s így kifizetődőbb volt, mint a gépesítés. De illúziónk 
se legyen, a spanyolországi román vendégmunkások alatt a 

legtöbb esetben is szakképzetlen, az itthoni nyomor elől elme-
nekült emberekről beszélünk, akik új környezetükben is olyan 
munkákat vállalnak el havi pár száz euróért, amit a helybeli – 
lustaságból vagy szégyenből – kétszeres összegért sem végezne el. 
De ezt Madridban is bizonyára jól tudják, hasonlóan ahhoz, 
hogy a napi 12 órás fizikai munkáért kialkudható ezer eurós 
bér sem sok spanyol állampolgárt vonz a munka világába – 
még a munkahelyeket elharácsoló bevándorlók nélkül sem. Sőt 
a hivatalos indoklás szerint azért is szükség van a bevándorlás 
szigorítására, mert a vendégmunkások túlontúl is lenyomják a 
spanyol átlagkeresetek szintjét. Ezt vajon úgy kell érteni, hogy 
olcsó munkájukkal már-már rontják a spanyol életszínvona-
lat? Nahát, ez már vicc a javából…

De persze jobban belegondolva, nem is tudom, min is 
csodálkozom, hisz a játék-(jog)szabályokat ott is politikusok 
faragják, akárcsak itthon, ennek keretében pedig a gazdasági 
racionalitást és az egészséges versenyszellemet – ahogy lenni 
szokott – ha kell, kényszeresen felülírja a népszerűségvesztést 

kerülő, saját választópolgároknak való megfelelési vágy. A po-
litika márpedig mindenhol ilyen rugóra játszik, mindegy, mi-
lyen országra tekintünk.

Azért hozzáteszem, én személy szerint Emil Boc kor-
mányfő vagy épp Sebastian Lăzăroiu munkaügyi miniszter 
helyében hevesebben tiltakoznék a spanyol munkaerőpiac 
kifejezetten románellenes korlátozása miatt. A spanyol bel-
ügyekhez persze nincs közük, de a jól megfontolt gazdasági 
érdekekhez annál inkább. A munkaerő-(rabszolga)export 
ugyanis – nem szép, de attól még igaz – az elmúlt évek alatt 
Románia egyik legsikeresebb vállalkozása volt: olyan embe-
rek hagyták el az országot, akiknek itthon amúgy sem tud-
tak volna munkahelyeket biztosítani – hogy miért nem, az 
más kérdés –, miközben cserébe a név nélküli önként távozó 
milliók az elmúlt négy-öt év alatt a külföldön megkeresett és 
hazautalt eurómilliárdokkal segítették az ország folyófizeté-
simérleg-hiányának lefedését. Sőt mi több, tavaly és tavaly-
előtt ezek a Spanyolországban és Olaszországban robotoló 
emberek nagyobb devizabevételhez juttatták az országot, 
mint a pénzük kamatoztatására Romániát választó külföldi 
működőtőke-beruházók. Technikailag megéri tehát a harcot: 
ők maradjanak, ahol vannak, csak a pénzük jöjjön haza. Et-
től még megbecsülés nem, csak jegybanki tisztelet jár érte.

Spanyolcsizma
     NézőpoNt n Domján Levente

ALAkuLgAtnAk A csALáDorvosi ügyeLeti központok

Ellenlobbit sejt a közegészségügy
idén június 1-jén lépett életbe az 
egészségügyi Minisztérium által 
kidolgozott, az állandó ügyeleti 
központok működésére vonatkozó 
új szabályrendszer. Az azóta eltelt 
időszakban összesen 39 új ügye-
leti központ kezdte el működését. 
Hargita megyében egy sem.

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

Botoşani és Szatmár megyében 
alakult meg június elseje óta a 
legtöbb családorvosi ügyeleti 

központ, de itt is ezek száma mind-
össze hét, illetve hat. Teleorman me-
gye 4 új állandó ügyeleti központ-
tal rendelkezik, Hunyad, Brassó és 
Vâlcea megyében pedig megyénként 
3 hasonló létesítmény nyitotta meg 
kapuit. Maros, Galac és Szilágy me-
gyében 2 ügyeleti központ található, 

míg Giurgiu, Brăila, Kolozs, Argeş és 
Bihar megyében egy-egy új központ 
kezdte meg működését – derül ki a 
szaktárca közleményéből.

Hargita megyében még egyetlen 
családorvosi ügyeleti központ sincs 
– tájékoztatott dr. Bokor Márton, 
a megyei közegészségügyi igazgató-
ság munkatársa, aki úgy érzi, nálunk 
ellenlobbi folyik, amelybe az orvosi 
körökön kívüli személyek is bekapcso-
lódnak. „Jobb lett volna, ha a törvényt 
meghagyják az eredeti formájában, 
miszerint a közegészségügyi igazga-
tóság meghatározza, hol van szükség 
ilyen központra, és ott kötelezően meg 
kell alakítani, és kötelezően ügyeletet 
is kell vállalni” – véli Bokor, aki szerint 
sajnálatos, hogy ennek az eredeti verzi-
ónak kitörték a nyakát, emiatt nehéz-
kessé vált a főleg falvakon fontos szere-
pet betöltő központok megalakítása. 

két vállalkozó orvos kellene
Az igazgatóság eredetileg 14 hely-

séget határozott meg, ahol létre kel-
lene hozni az ügyeleti központot, ez 
a szám hamarosan tízre csökkent, ma 
már öt olyan településről beszélnek – 
Székelyudvarhely, Szárhegy, Parajd, 
Madaras és Csíkszentmárton tartozik 
ide –, ahol minden feltétel adott, kezd-
hetne is működni a központ, ha kerül-
ne központonként két családorvos, 
aki leírja papírra, hogy szeretnék bein-
dítani azt. Ugyanis csak ezt követően 
működhet a permanenciaközpont, 
amelyben azután viszont már minden 
oda tartozó családorvosnak kötelező-
vé válna az ügyeletezés. 

„Vannak olyan orvosok, akik 
szívesen ügyeleteznének, de vona-
kodnak attól, hogy vállalják a köz-
pont beindítását attól tartva, hogy 
mit szólnak majd a kollégáik” – ál-

lítja Bokor. Azt is elmondta, hogy 
az igazgatóságon már asszisztensek 
is jelezték, hogy szívesen vállalná-
nak munkát a megalakuló ügyeleti 
központokban, sőt van olyan har-
madéves rezidens orvos, aki akár 
két központban is hajlandó volna 
ügyeletet vállalni. 

Ami Csíkszeredát illeti, itt nemrég 
határozták meg, hogy hol működhetne 
a permanenciaközpont. A Testvériség 
sugárúton lévő családorvosi rendelők 
mögött néztek ki két helyiséget erre a 
célra, ám ezeket a helyi önkormányzat 
még át kell alakíttassa, hogy megfe-

leljenek ügyeleti központnak. Ha ez 
megvan, kezdődhet itt is annak a két 
családorvosnak a keresése, akik hajlan-
dók lennének leírni, hogy szeretnék 
megalakítani az ügyeleti központot. 

A szaktárca idén 21 millió lejt kü-
lönített el az állandó ügyeleti közpon-
tok működtetésére. Jelenleg Romániá-
ban 102 ilyen jellegű létesítmény üze-
mel, amelyekben összesen 755 orvos 
dolgozik, további 106 hasonló köz-
pont létrehozása pedig folyamatban 
van. 62 esetben az ügyeleti központ a 
helyhatósá gok által rendelkezésre bo-
csátott helyiségben működik. 

hirdetések

Ügyeleti központban rendelő családorvos. Hargita megyében még egyet sem hoztak létre


