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Fájdalommal, kétségbeeséssel küz-
dő emberek várakoznak nap mint nap, 
esetleg órákig is a kórházak sürgőssé-
gi osztályán, hogy az orvosok színe elé 
kerüljenek. És ahol a lehető leggyorsab-
ban kellene beavatkozniuk a gyógyítók-
nak, ott (is) hatalmas a szakemberhi-
ány. (Zárójelben: talán sokszor ezért is 
türelmetlenek, rendreutasítóak és ke-
véssé empatikusak az orvosok, akik 
előtt a beteg fél is megnyilatkozni, ne-
hogy kétségbeesett helyzetének ráadá-
saként még meg is alázzák.)

Például egy háromszéki kórház sür-
gősségi osztályán mindössze hat or-
vos teljesít szolgálatot, holott még 
legalább tízre lenne szükség, ilyen kö-
rülmények között pedig képtelenség 

lefedni minden éjszakai ügyeletet. Ha-
sonló gondokkal küzd a mentő- és a 
rohammentő-szolgálat is, ugyanak-
kor a kórházak utánpótlásban sem re-
ménykedhetnek, hiszen a probléma 
nem helyi szintű, hanem régóta orszá-
gos jelenség. A talán a legnagyobb el-
hivatottságot és felelősséget követe-
lő szakmát ugyanis nem méltányol-
ja megfelelőképpen nálunkfelé a rend-
szer, így érthető, hogy Románia Nyu-
gat-Európának termel ki orvosnemze-
dékeket.

Nem is csoda, hogy a fiatal szak-
emberek külföldön próbálnak szeren-
csét: amíg például Németországban 
legalább 4000 eurós az orvosi fizetés, 
nálunk ez alig 500 eurónak felel meg. 

Az ezernyi sebből vérző hazai egész-
ségügy egyik legégetőbb gondját a 
szaktárca minisztere nemrég úgy jelle-
mezte, orvosválsággal kell megküzde-
nie az országnak. De nem is lehet eny-
hébb szavakkal ecsetelni a jelenséget, 
hogy az elmúlt időszakban évente át-
lagosan ezer-kétezer szakember távo-
zott külföldre.

A miniszter viszont optimista – való-
színűleg ennek a lelki képességnek sze-
repelnie kell a tárcavezetők munkakö-
ri leírásában –, és azzal biztatja az or-
szágot: „a megoldás az, hogy hozzuk 
vissza az orvosokat, és tartsuk itthon 
őket”. Úgyhogy nemrég meglebegtet-
te a rózsaszínű ígéretet, miszerint jövő-
re megközelíti az európai uniós bérszin-

tet a romániai egészségügyi alkalma-
zottak fizetése, amire eddig nem volt 
példa. Higgyük, ne higgyük? Ha józanok 
maradunk, kétkedéssel viszonyulunk a 
miniszteri jövőképhez, hiszen a peda-
gógusok esetében is kiderült, koránt-
sem sürgősségi ügy a bérprobléma: bár 
a jelenlegi kormány jókora fizetéseme-
lést ígért, később úgy nyilatkoztak, nem 
oda Buda, mégsem kapják meg a meg-
ígért pénzt a tanárok. Ha az orvoshi-
ányt sem próbálják meg mielőbb haté-
konyan megszüntetni Romániában, ak-
kor újfent bizonyítást nyer, hogy ebben 
az országban semmi fontos nem sür-
gős. Kivéve persze meggyógyítani a be-
tegeket, akik továbbra is órákig vára-
koznak a folyosón.VE
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Halasztható, ami sürgős?

Elindult a második óvodai csoport a Kolozs megyei Györgyfalván

Várják a gyermekeket

Ma reggeltől már műkö-
dik a Kolozsvár mellet-
ti Györgyfalván a szü-

lők által kért második magyar 
óvodai csoport, amelynek elin-
dítását a hétfő este véget ért ülé-
sén hagyta jóvá a Kolozs megyei 
tanfelügyelőség – közölte a Kró-
nikával Török Zoltán. A főtan-
felügyelő-helyettes rámutatott: 
a csoport az általános gyakor-
latnak megfelelően reggel 8 órá-
tól 13 óráig várja a gyermekeket 
– ezenkívül egyébként egy ma-
gyar napközi csoport működik 
az Erdőfelekhez tartozó faluban. 
Török azt is elmondta: már ér-
tesítették azt az óvónőt, aki ko-
rábban megígérte, hogy ameny-
nyiben engedélyezik a csoportot, 
szívesen elvállalja, hogy ma reg-
gel meg is kezdhetik a tevékeny-
séget. Egy munkatársa révén pe-
dig, aki Györgyfalván él, már a 
szülőkkel is közölték a jó hírt. A 
főtanfelügyelő-helyettes arról is 

beszámolt: további három város-
ban, Désen, Szamosújváron és 
Tordán a szülők azt kérték, hogy 
a már létező óvodai csoportokat 
alakítsák napközis csoportokká, 
azaz tegyék lehetővé, hogy hosz-
szabbított programmal működ-
jenek. A tanfelügyelőség veze-
tőtanácsa úgy határozott, erről 
a hét második felében döntenek, 
előbb ugyanis fel kell mérniük, 
hogy a Kolozs megye számára 
jóváhagyott tanügyi álláskeret-
ből hány szabad munkahely áll 
még rendelkezésükre. Kifejtet-
te: megyeszinten akadnak olyan 
osztályok, amelyek végül nem 
indultak el az előzetes jóváha-
gyás ellenére, az így megmara-
dó keretből gazdálkodhat a tan-
felügyelőség. „Reménykedem, 
hogy a három kérésből legalább 
egy még idén teljesül” – fogalma-
zott a Krónikának Török Zoltán.

A györgyfalvi szülők a nyár 
folyamán aláírást gyűjtöttek, és 

több beadványt is benyújtottak 
a tanfelügyelőségre a második 
magyar óvodai csoport elindítá-
sa érdekében. Erre főként azért 
van szükség, mert az utóbbi 
években több fiatal, kisgyere-
kes család költözött a faluba, a 
tendencia pedig jó eséllyel foly-
tatódik, a demográfiai mutatók 
tehát egyértelműen pozitívak. 
A szülők júliusi közleményük-
ben rámutattak: Györgyfalva 
óvodájába a 2017/2018-as tanév-
re 38 magyar kisgyereket írat-
tak be, ezen felül 12 olyan gyer-
mek neve került fel a listára, 
akik 2018-ban töltik be a 3 évet, 
szüleik azonban már most kife-
jezték igényüket, hogy a kicsik a 
falu óvodájába járjanak. A szü-
lők akkor még joggal aggódhat-
tak, hiszen a nyár elején csak 
szóbeli ígéretet kaptak a tanfel-
ügyelőségtől.
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Felülvizsgálják az ország vér-
adó központjaiban a donorok ál-
tal adott vért, miután az elmúlt 
időszakban huszonkét személy 
fertőződött meg a nyugat-nílusi 
lázzal, illetve hat személy életét 
vesztette a kórban – nyilatkoz-
ták az egészségügyi miniszté-
rium illetékesei a Mediafax hír-
ügynökségnek. Oana Grigore, 
a tárca szóvivője rámutatott: 
már néhány hónapja végeznek 
pluszvizsgálatot, hiszen köny-
nyen megeshet, hogy érkezik 
egy fertőzött véradó, aki nem 
tud arról, hogy vírushordozó, 
és másokat is megbetegíthet. 
Doina Goşa, a bukaresti vérköz-
pont igazgatója a Mediafaxnak 
elmondta: egy kémcsővel több-
letvért vesznek le a véradásra 
jelentkezőktől. A szakértő arra 
is kitért: a vírus elsősorban az 
alföldön jelenik meg, ahol tavak, 
erdők és szúnyogok vannak. Rá-
mutatott: mivel a nyugat-nílusi 
láz a fertőzés első szakaszában 
egyszerű hűlésként nyilvánul 
meg, enyhe lázat okoz, a beteg 

nem megy azonnal kórházba, és 
nem is tudja, milyen kórt kapott 
el. „Vannak azonban olyanok, 
akiknek gyengébb az immun-
rendszerük, az idősekről és a 
krónikus betegekről beszélünk, 
náluk súlyosabb a betegség le-
folyása. Mi azóta végezzük eze-
ket a pluszellenőrzéseket, ami-
óta Bukarestben megjelent az 
első, nyugat-nílusi lázzal fertő-
zött beteg, vagyis 2012, 2013 óta. 
Ez abból áll, hogy egy kémcsővel 
több vért veszünk le a véradás-
ra jelentkezőktől, amit külön el-
lenőrzünk, így kiderül, hogy az 
illető személy hordozza-e a ví-
rust” – magyarázta a vérköz-
pont igazgatója. Az egészség-
ügyi minisztérium tájékozta-
tása szerint az idei év folya-
mán huszonkét személynél di-
agnosztizáltak nyugat-nílusi lá-
zat, hat személy életét vesztet-
te. Az elhalálozások Bukarest-
ben, Buzău, Brăila és Olt megyé-
ben történtek.
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A balesetes módszerrel csal-
tak ki 3500 lejt egy homoród-
szentmártoni idős hölgytől hét-
végén: a 75 éves özvegyasz-
szonyt azzal hívta fel egy ma-
gát rendőrnek kiadó férfi, hogy a 
fia elgázolt két embert Székely-
udvarhelyen, azért pedig, hogy 
közbenjárjon az érdekében, 
pénzre van szüksége. Az asz-
szonyt szombat reggel hívták 
fel vezetékes telefonon, és azt 
állították, a balesetet okozó fi-
át 48 órára őrizetbe vették. A te-
lefonáló azt mondta: az elgázolt 
beleegyezett, hogy pénzért cse-
rébe visszavonja a feljelentését, 
az álrendőr ugyanakkor hang-
súlyozta, hogy az alkuval állá-
sát kockáztatja, ezért a megál-
lapodásról senkinek nem sza-
bad tudnia. A csaló utasította az 
idős nőt, hogy vásároljon tizen-
öt darab, egyenként tízeurós 
mobiltelefonos feltöltőkártyát, 
a kódjaikat diktálja le neki, utá-
na semmisítse meg azokat – 
az asszony nem fogott gyanút, 
így eleget tett a felszólításnak. 
A csaló azonban többször visz-
szahívta, és különböző indo-
kokkal – például, hogy műteni 
kell az egyik sérültet –, továb-
bi kártyákat vásároltatott az át-
vert asszonnyal. A nő már az 
összes feltöltőkártyát megvásá-
rolta Homoródszentmártonban, 

mikor értesítették erről a fiát, 
aki a településre sietett. A kö-
vetkező telefonhívásra így már 
a férfi válaszolt, de ahogy meg-
hallották a hangját, a csalók 
azonnal lecsapták a telefont. Az 
asszony végül 51 darab tízeurós 
kártyát vásárolt, ami össze-
sen 3408 lejbe került. Gheorghe 
Filip, a Hargita megyei rend-
őr-főkapitányság szóvivője rá-
mutatott: a módszer nem is-
meretlen számukra, nyomoz-
ni viszont csak akkor tudnak, 
ha feljelentés érkezik. Azt is el-
mondta: a napokban Parajdon 
is így vertek át egy 87 éves asz-
szonyt, akitől 1837 lejt csal-
tak ki feltöltőkártyák formájá-
ban. A szóvivő arra kérte azo-
kat, akiknek idős szülei van-
nak, hogy figyelmeztessék őket 
a jelenségre.

Eközben az RMDSZ tegnapi 
hírlevelében arra figyelmezte-
tett: tudomásukra jutott, hogy 
Marosvásárhelyen ismeretlen 
személyek járnak házról házra, 
és a szövetség nevében 25 lejnyi 
összegeket kérnek el tagság-
díj gyanánt, ezért pedig sem-
milyen bizonylatot nem adnak. 
Az RMDSZ leszögezi: csalókról 
van szó, ők ilyen formában soha 
nem gyűjtenek tagdíjat.

JÁNOSI ANDRÁS

Felülvizsgálják a donorok 
vérét nyugat-nílusi láz miatt

Időseket próbálnak átverni

Megnyugodhatnak a Kolozsvár melletti Györgyfalván élő szülők, a tanfel-

ügyelőség ugyanis engedélyezte a második magyar óvodai csoport elindí-

tását. A gyermekeket már ma reggeltől várják.

Sikerrel jártak a szülők. Ma reggel már elkezdődött a tevékenység a csoportban




