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Körkép
csík

Az állami költségvetés szerencsésnek nem nevezhető kiigazí-
tásának volt végeredményben a következménye az egészségügyi 
miniszter váratlan lemondása. Mint ismeretes, ez azért követ-
kezett be, mert a tárca költségvetésének kiigazítására az ő „háta 
mögött” került sor, s a kiutalt pénzalapok elégtelen volta okán 
jobbnak látta bedobni a törülközőt. A dolgok ilyenszerű alaku-
lása okán az RMDSZ sincs könnyű helyzetben, mert kénytelen-
kelletlen fel kell vállalnia azt, amit nem vállalt fel a lemondott 
miniszter. Napokon belül ugyancsak RMDSZ-es politikus 
kerülhet a miniszteri székbe, akinek a maga harcát egyelőre a 
kiigazított költségvetés keretei közt kell megvívnia. És hogy mi-
kor lesz egy újabb költségvetés-kiigazítás, az még a jövő zenéje. 
De előreláthatóan egy másabb csatát is meg kell vívnia: annak 
okán, hogy a Nemzetközi Valutaalappal lefolytatott egyeztetések 
során a kormány vállalta az egészségügyi rendszer „meggyógyí-
tását” is, a minap bejelentették, hogy még az idén sor kerülhet 
egy új egészségügyi törvény tervezetének a véglegesítésére. Ezt a 
tervezetet már ki is dolgozták az államelnöki egészségpolitikai 
szakbizottság munkatársai. Az államelnöki illetékes tanácsadó, 
Virgil Păunescu szerint egy olyan törvénytervezetre van szükség, 
amely gyakorlatba ültetésére mielőbb sor kerülhet. A legjelentő-
sebb módosítás azt tűzi ki célul, hogy létrejöjjenek a magánegész-
ségügyi-biztosítási házak, s ilyenképpen egészséges konkurencia 
alakuljon ki azok között. Továbbá a törvénytervezetben annak 
a lehetősége is szerepel, hogy az állami kórházakat privatizálják, 
vagy azokat alapítványok működtessék. Az is nyilvánosságra 
került, hogy a szóban forgó tervezet a holland modellből ihlető-
dött. A tervezet kidolgozói szerint nincs rendjén, hogy egyetlen 

entitás, az országos egészségbiztosítási pénztár finanszírozza az 
egészségügyi rendszert, s ilyenképpen annak monopolhelyzete 
legyen a pénzalapok ügykezelésében. A konkurencia a szolgál-
tatások minőségének a javítását segítené elő, s nem utolsósorban 
hatékonyabb gazdálkodásra késztetné a pénztárakat és a kórhá-
zakat egyaránt. A számítások szerint egy biztosítottra átlagosan 
200 euró jut (pontosabban ennyi az egy biztosított által befize-
tett összeg átlaga), s ennek ellenében kell minél jobb szolgáltatást 
ajánlaniuk a biztosítóházaknak. Ezt pedig úgy, hogy mindegyik 
megállapítja a saját szolgáltatási csomagját.

Nemrégiben a törvénytervezet kapcsán nyilatkozott Traian 
Băsescu államfő is, aki nem tartotta kizártnak a „csomagválasz-
ték” bővítését olyan értelemben, hogy a hozzájárulás kvantuma 
függvényében a csomag „tartalma” is gazdagabb legyen.

A törvénytervezet állítólag egy igen terjedelmes jelentésen 
alapszik, amelyet még 2008-ban készített el az államelnöki 

egészségpolitikai szakbizottság. Ezt a jelentést annak idején is-
mertették és megvitatták az érintettekkel, a szakszervezetekkel, a 
patronátusokkal, a szakmai egyesületekkel, az érdekelt cégekkel. 
Az államfői tanácsos szerint sem a jelentés, sem pedig a törvény-
tervezet kapcsán különösebb ellenvetések nem fogalmazódtak 
meg. Ám sajtóértesülések szerint a mostani törvénytervezetet az 
érintettek vegyes érzelmekkel fogadták. Van, aki ellenzi, van, aki 
hatékony reformként értékeli. A nagy kérdés csupán az, hogy a 
rendelkezésre álló pénzösszegből lehet-e jobb és hatékonyabb 
egészségügyi szolgáltatásokat biztosítani. A szektor rendelkezésé-
re egyébként 2008-ban még 5,6 milliárd állt, az 2009-ben 4,6 
milliárd euróra csökkent, majd 2010-ben 5,2 milliárd euróra 
emelkedett, az idén pedig előreláthatóan az 5 milliárd eurót 
sem fogja elérni. Hogy ebből a pénzből mit is lehet kigazdálkod-
ni, arra pontos választ még a szakértők sem tudnak adni. Már 
csak azért sem, mert a helyzet igen ellentmondásos: vannak jó 
körülmények között tevékenykedő egészségügyi intézmények, de 
olyanok is, amelyeket alaposan kikezdett az idő vasfoga, szinte 
naponta látni-hallani leromlott épületekről, tönkrement, korsze-
rűtlen berendezésekről, gyógyszerhiányról, orvosi beavatkozások 
elnapolásáról stb. Az is igaz viszont, hogy a rendszer megrefor-
málása beindult. De egy reform nem merülhet ki kezdeménye-
zésekben, új jogszabályok megalkotásában, azoknak párosulniuk 
kell olyan pénzalapok biztosításával, amelyek megteremtik egy 
reform véghezvitelének anyagi hátterét is. 

Egészségügyi reform 
a láthatáron?

        NézőpoNt n Hecser Zoltán

Emlékfotóra pózoló család a Csíkszeredai Városnapokon. 50 program közül választhattak fotó: mihály lászló

Összességében elégedettek a 
polgármesteri hivatal részéről a
szervezők az idei városnapokkal.
A lehetőségekhez mérten színvo-
nalas, mindenki számára izgalmas 
programokat kínáló háromnapos
rendezvényt tudnak maguk mögött, 
de azzal is tisztában vannak: elége-
detlenkedőkmindigislesznek.

Márk Boglárka

„Örömömre szolgál, hogy 
a jelenlegi körülmények 
között ilyen városnapo-

kat tudtunk szervezni” – mondja 
Antal Attila, aki csapatával idén is a 
főszervezője volt a Csíkszeredai Vá-
rosnapoknak. Csíkszereda alpolgár-
mestere szerint idén is voltak, akik 
hiányolták a nevesebb meghívottak 
fellépéseit. Mindezzel együtt nagy 
elégtétel a szervezőknek, hogy a Csí-
ki Játékszín Csókos asszony operett-

előadásán és a Csíki Kamarazenekar 
zárókoncertjén telt ház volt, ez is azt 
mutatja, hogy a városnapok helyi 
jellegét évről évre sikerül erősíteni. 
Szintén fontos előrelépés ezen jelle-
gek erősítésében a helyi zenekarok 
fellépéseinek támogatása.

Ugyanitt maradva, az alpolgár-
mester kitért a Pityókafesztivál sikeré-
re is. Idén volt a legnagyobb részvételi 
arány a főzőversenyen, 47 csapat sür-
gölődött a bográcsok körül. A gyerek-
programok közül a legnagyobb sikere 
a bábelőadásoknak, a kézműves-fog-
lalkozásoknak és a központi parkban 
felállított körhintának volt. A szerve-
zők észrevételei szerint a pénteki nap 

nem jelentett átütő sikert, a lemezlo-
vasok fellépéseire messze nem voltak 
annyian kíváncsiak, mint amire szá-
mítottak. A szombati napon a nagy-
színpad inkább a rétegzenét játszó 
zenekaroké volt, sem a Jedam, sem a 
Tündérground nem képviseli azt a ze-
nei műfajt, amely mindenki számára 
könnyen befogadható, ezenkívül az 
időjárás sem kedvezett a fellépőknek, 
este 11 óra után nagyon lehűlt az idő, 
ami sok nézőt hazaűzött a Szabadság 
térről. Antal Attila szerint a jövőben 
a csak néhány száz embert vonzó 
koncerteket a Mikó-várba fogják köl-
töztetni. A jövővel kapcsolatban az 
is kérdésként merült fel, hogy érde-

mes-e olyan programot összeállíta-
ni a Szabadság téri nagyszínpadon, 
ami éjjel kettőig tart. Jövőtől már 
azt is figyelembe fogják venni, hogy 
a tér arculata is változóban lesz. „Az 
emberek zenehallgatási szokásai 
nagyon különbözőek, nem mind-
egy, hogy valaki kifejezetten zenét 
szeretne hallgatni, vagy csak háttér-
zenét igényel a sörözéshez” – állítja 
az alpolgármester, hangsúlyozva, 
hogy a városnapok nem rendkí-
vüli fesztivál kíván lenni, hanem 
– ahogy az idei programkínálaton 
is látszott – a programpontokból, 
amiből idén ötven volt, mindenki 
kiválaszthatja azt, ami őt érdekli. 

„Elégedetlenkedők mindig lesz-
nek. Válság akkor van, amikor az 
igények és a lehetőségek nincsenek 
összhangban. Nem lehet minden 
évben Republicot, Eddát és más, 
ezeknél akár nagyobb zenekarokat 
meghívni” – mondja. Mivel a több-
ség igényli a slágeres zenét, jó ötlet-
nek tartották, hogy olyan kisebb 
előadókat hívjanak meg, akik saját 
dalaik mellett ismert slágereket is 
játszanak, az pedig már csak hab a 
tortán, ha az a zenekar helybéli is. 

A nem csíki illetőségű zsibvásár-
ral és vidámparkot felállító árusok-
kal kapcsolatban az alpolgármester 
elmondta, hogy sajnos nem tudnak 
sokat tenni – ami a csíksomlyói bú-
csúnál sikerült, az itt nem működik. 
Az engedély nélküli kipakolást a 
rendvédelmi szervek segítségével le-
hetne gátolni, de ez nem jelent hosz-
szú távú megoldást, ez a kérdés tehát 
még mindig megoldatlan.
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