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VannaK már jelölteK a helyére

Lemondott Cseke Attila egészségügyi miniszter
Lemondott tisztségéről Cseke Atti-
la egészségügyi miniszter. A tárca-
vezető azért döntött a távozás mel-
lett, mert a költségvetés-kiegészí-
tés kapcsán vele nem konzultáltak 
előzetesen a pénzügyminisztérium 
képviselői. A leköszönő miniszter 
elfogadhatatlannak tartja azt is, 
hogy túl kevés pénzt szántak az 
egészségügyre. Mindössze 341,2 
millió lejt kapott a tárca, noha 
Cseke Attila szerint négymilliárd 
lejre lett volna szükség. Utódjáról 
hivatalosan egyelőre csak annyit 
lehet tudni, hogy van már jelölt, de 
egyelőre nincs eldöntve, hogy po-
litikus legyen, vagy technokrata. 
Lapunk információi szerint Cseke 
Attila Vass Leventét javasolta 
utódként, de Derzsi Ákos neve is 
felmerült.

hírösszefoglaló

Lemondott Cseke Attila az 
egészségügyi minisztérium élé
ről. Indoklása szerint helytele

níti az egészségügyi rendszerhez való 
kormányzati hozzáállást. Azt állítja, 
hogy folyamatosan az „egészségügy 
csak fogyaszt, de nem termel” logikájú 
attitűdbe ütközött. „A pénzügymi
nisztérium képviselőinél saját bőrö
mön tapasztaltam ezt a hozzáállást. 
Nem érdekli őket, hogy egy meggyó
gyított ember később autópályát épít. 
Nem bánnám, ha a pénzügyminiszter 

az egészségügyi minisztérium élére 
kerülne, hátha rájönne, miről szól ez 
a munka” – jelentette ki sajtótájékoz
tatóján a távozó miniszter. Egyébként 
Cseke a múlt héten hivatalos átiratban 
kérte a pénzügyminisztériumtól a két 
tárca és az országos egészségbiztosító 
pénztár közti találkozót a költségveté
si kiigazítás kérdésében, de kérésének 
nem tettek eleget. Cseke beszámolt 
arról is: csak szerdán 14 órakor kapta 
meg a költségvetéskiegészítés terve
zetét, és nem egyeztettek vele előzőleg 
erről. Az RMDSZ közleménye szerint 
Cseke döntésének „legfontosabb oka: 
az egészségügy számára elkülönített 
költségvetési keret, amely elégtelen a 
hosszú távú és fenntartható reform 
megvalósításához. Cseke elfogadha
tatlannak és rendkívül súlyos hibának 
tartja, hogy a költségvetés kiegészí
tésekor a pénzügyminisztérium nem 
konzultált a legilletékesebb döntésho
zóval, az egészségügyi tárcavezetővel.” 
A miniszter a szerdai kormányülésen 
kifejtette elégedetlenségét, és tegnap 
találkozott Emil Boc kormányfővel, 
akinek benyújtotta lemondását – Boc 
megpróbálta marasztalni, de siker
telenül. Tegnap Kelemen Hunor, az 
RMDSZ elnöke is megpróbálta le
beszélni döntéséről Cseke Attilát, de 
nem sikerült. Az RMDSZ értékelése 
szerint „Cseke Attila a román kormány 
egyik leghatékonyabb minisztere volt, 
aki mandátuma teljes időtartama alatt 

kiváló munkát végzett. Legfontosabb 
célkitűzése az egészségügy valós re
formjának és decentralizációjának 
megvalósítása volt, valamennyi intéz
kedését ennek jegyében hozta meg. ” 
Ugyanebben a közleményben az áll, 
hogy „a koalíció működését nem érin
ti a döntés”. Cseke Attila még további 
tizenöt napig a tárca élén marad, a 
Szövetség addig kell új minisztert ne
vesítsen. A helyettes személyéről teg
nap senki sem kívánt hivatalosan nyi
latkozni. Kelemen Hunor csak annyit 
jegyzett meg, hogy van néhány jelölt, 
neveket azonban nem mondott. Any
nyit tett hozzá, hogy a hétfői koalíciós 
egyeztető tanácsban fognak tárgyalni 

a kormányzati partnerrel a lehetséges 
utód személyéről.  Lapunk informá
ciói szerint a távozó miniszter Vass 
Leventét (a miniszter egyik közeli 
munkatársa, tanácsosa volt eddig) 
javasolta maga helyett. Ugyanakkor 
Derzsi Ákos bihari politikus, volt 
munkaügyi államtitkár neve is felme
rült, lévén, hogy a miniszteri helyre 
elsődlegesen a bihari szervezet kellene 
nevesítsen egy személyt. Derzsi Ákos 
jelenleg a képviselőház egészségügyi 
bizottságának tagja. Döntő szem
pont lehet egyik vagy másik jelölt 
mellett, hogy az RMDSZ vezetősége 
végül hogy dönt: politikust vagy tech
nokratát javasol majd a tisztségre.

Cseke Attila Vass Leventét javasolta utódjául fotó: agerpres

A kULtUrÁLis
MinisztériUM tÁMogAtjA 

Feltárják
Gyula templomát 

Templomromra bukkantak a 
gyulafehérvári római katoli
kus székesegyház előtti téren, 

a jelenlegi főkaputól 24 méterre. Er
ről idén áprilisban a helyszínen kuta
tó, dr. Daniela Marcu Istrate vezette 
régészcsapat számolt be. Az időköz
ben két szakaszban (április–május, 
valamint június–augusztus) elvég
zett feltárás nyomán bizonyossá vált: 
a templom a 10. században épült, ily 
módon ez Erdély legrégibb templo
ma, valószínűleg a Konstantinápoly
ban megkeresztelkedett Gyula ala
pította. Ezt valószínűsíti a templom 
most feltárt alaprajza: a hajó négyzet 
alakú, a középrészen négy, a kupolát 
vagy kis tornyot tartó oszloppal, gö
rög keresztet rajzol ki, amely a bizánci 
építészetre jellemző. Ezt a bizánci 
típusú templomot még 1200 előtt, 
valószínűleg 1050ben, a római ka
tolikus, immár nyugati típusú székes
egyház építésének elkezdésekor le
bontották. A templomhajó régészeti 
kutatása június 14én kezdődött, és a 
tervek szerint augusztus közepére fe
jeződik be. Az ásatás augusztus 20ig 
nyitva marad, majd lefedik. A temp
lom romját a felszínen jelezni fogják. 
A munkálatok egyik fő támogatója a 
Kelemen Hunor által vezetett Kul
turális és Örökségvédelmi Minisz
térium. A kutatásokat a budapesti 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisz
térium is finanszírozza.

politika


