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400185 – Ko lozs vár,  
Onisifor Ghibu (volt Eper jes) utca 14. szám  

Telefon: 0264-455959 
Fax:  0264-455969 
E-mail: kronika@kronika.ro

Elő fi zet ni a szer kesz tő ség ben,  
a ma gán lap ter jesz tő cé gek nél  

és a he lyi pos ta hi va tal ok nál le het.  
Pos tai re gi o ná lis ka ta ló gus szá mok:  
Bu ka rest – 14201, Bras só – 15007,  

Kolozs – 14009, Temes – 13107.  
Elő fi ze té si díj 25 lej/hó nap.
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A Kró ni ka bár mely ré szé nek má so lá sá val 
és a lap ter jesz té sé vel kap cso la tos min
den jog fenn tart va. 
Ti los a lap elekt ro ni kus tá ro lá sa, fel dol
go zá sa és ér té ke sí té se a ki adó írá sos 
hoz zá já ru lá sa nél kül.  
A lap ból ér te sü lé se ket át ven ni csak  
a Kró ni ká ra va ló hi vat ko zás sal le het.

Hon lap: www.kronika.ro

Megjelenik munkanapokon. 
Fe le lős Ki adó: Príma Press Kft.
(535600 Székelyudvarhely, Szentimre u. 17., 
tel.: 0266218361)
ISSN: 14547821

Lapunkat rendszeresen szemlézi a megújult 

Ve ze tő szer kesz tő:
Ros tás Sza bolcs
Tar ta lom igaz ga tó: 
Szüszer-Nagy Ró bert
Ügyvezető: Szőke László

Lap szer kesz tők: 
Ba logh Le ven te, Pá va Ador ján 

Rovatvezető: 
Bá lint Esz ter (er dé lyi tu dó sí tá sok,
gaz da ság) 

Rovatszerkesztők: 
Gyergyai Csa ba, Kőrössy And rea, 
Pap Me lin da (er dé lyi tu dó sí tá sok), 
Ba logh Le ven te (po li ti ka), 
Kiss Ju dit (kultúra, élet mód), 
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (sport), 
Bede Laura (színes világ),
Gräf Bo tond (szol gál ta tás, mű sor)

Tu dó sí tók: 
Bí ró Blan ka  
(Sep si szent györgy – 0744-778684),  
Szucher Er vin 
(Ma ros vá sár hely – 0744-778683), 
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka 
(Nagy vá rad – 0744-778640)

Ol va só szer kesz tő: Ja kab Már ta
 
Képszerkesztő: Biró Ist ván

Mar ke ting me ne dzser: 
Szatmári Bence (0768-183838)

Lap terv: Elekes Zsolt, Szabó Zsolt

Nyo más: Garamond Kft., Kolozsvár

Ter jesz tés: 
Ferenczy György (0744-543295)

orSzágoS MAgyAr KözéLeTi  nAPiLAP

Általános az elégedetlenség az országos sztrájkot fontolgató Sanitas szakszervezet szerint

Tüntetés készül az egészségügyben

Tiltakozássorozatba kezdenek 
az egészségügyi alkalmazot-
tak, akik több napon keresz-

tül fognak tüntetni Bukarestben, és 
az általános sztrájk kirobbantását 
is kilátásba helyezték, amennyiben 
problémáikat nem oldja meg a kor-
mány – erről tegnapi ülésén döntött 
a Sanitas szakszervezet vezetősége. 
A legnagyobb egészségügyi érdek-
védelmi tömörülés elnöke, Leonard 
Bărăscu azt nyilatkozta: „minden-
ki munkakonfliktust akar, a tagság 
azt szeretné, hogy vonuljunk utcá-
ra”. A tervek szerint március 20-án, 
22-én, 27-én és 29-én az egészség-
ügyi, a pénzügyi és a munkaügyi mi-
nisztérium épülete előtt tüntetnek, 
április 25-én pedig nagyszabású ut-
cai megmozdulásra kerül sor Buka-
restben, amelyre mintegy 20 ezer 
résztvevőt várnak – írja a Mediafax 
hírügynökség. Amennyiben ezt kö-
vetően sem teljesítik követelései-
ket, általános sztrájkot robbantanak 
ki, ehhez már elkezdték az aláírás-
gyűjtést. A Digi 24 hírtelevízió érte-
sülései szerint minderről egyhan-
gúlag döntött a Sanitas vezetőtaná-
csa. „A kormány tagjai jól tennék, ha 
figyelmesen meghallgatnák a kéré-
seinket, hiszen ők állították össze 
a kifogásolt törvényt” – hangsúlyoz-
ta Bărăscu. Az egészségügyi szak-
szervezet az egységes bértörvény 

miatt elégedetlen, amely egyrészt 
egyenlőtlenséget okoz az ágazatban, 
mivel nem ír elő arányos fizetésnö-
vekedést minden alkalmazotti ka-
tegória számára. A Sanitas ugyan-
akkor kifogásolja, hogy a kórházak-
ban a pótlékok aránya nem halad-
hatja meg az alapfizetés 30 száza-
lékát, továbbá elfogadhatatlannak 
tartják, hogy a jogszabály nem ír elő 

nagyobb többletjuttatást azoknak, 
akik veszélyes körülmények között 
– például a tbc-beteggondozó osztá-
lyon – dolgoznak. „Ezt a kiegészítést 
nem vagyunk hajlandóak elfogadni” 
– szögezte le a szakszervezeti el-
nök. Bărăscu azt is közölte: ma tár-
gyalni fognak az egészségügyi mi-
nisztérium illetékeseivel a pótlékok-
kal kapcsolatos kifogásaikról. A pót-
lékok 30 százalékos plafonálásával 
kapcsolatban Sorina Pintea egész-
ségügyi miniszter korábban azt nyi-
latkozta: a kórházak saját forrása-
ikból igény szerint kiegészíthetik a 
többlejuttatásokat.

Iulian Pope, a Sanitas alelnöke 
arra hívta fel a figyelmet, hogy az 
általános sztrájk kirobbantása az 
egészségügyi rendszer leállásá-
hoz is vezethet. „Ebben az esetben 
a személyzet harmada fog dolgoz-
ni, és csak azokat a pácienseket fo-
gadják, akiknek sürgősségi ellátás-
ra van szükségük. Remélem, nem 
jutunk el odáig. Az utolsó órában 
vagyunk, az egészségügyben min-
denki elégedetlen” – hangsúlyozta 
Pope. Noha Sorina Pintea február 

elején jelentős, 70 és 170 százalék 
közötti béremelést ígért március 
elsejei hatállyal az egészségügy-
ben, a valóság árnyaltabb. Maga a 
tárcavezető is elismerte, hogy az 
egységes bértörvény révén az al-
kalmazottak mintegy 3 százaléká-
nak csökkenhet a juttatása. A több 
szakasz helyett egy lépésben meg-
emelt és a 2022-re tervezett szint-
re hozott bruttó bérekre vonatkozó 
előírás ugyanakkor számos kate-
góriára, így például a kórházakban 
dolgozó biológusokra, vegyészek-
re és az adminisztratív személy-
zetre nem vonatkozik. A hangza-
tos ígéretek ellenére ráadásul to-
vábbra sem tudni, pontosan mek-
kora összeget fognak kézhez kapni 
az egészségügyi alkalmazottak, a 
márciustól elvileg megemelt fizeté-
sek ugyanis csak áprilisban érkez-
nek meg, egyelőre pedig nem adták 
ki a törvény alkalmazási módszer-
tanát. A Sanitas vezetői szerint az 
sem kizárt, hogy a bérkiegészítés 
csak papíron létezik. 

Kőrössy AndreA

Az RMDSZ januárban meghirdetett 
tankönyvíró pályázatára 44 pálya-
munka érkezett, ebből 40 teljesítette 
az elvárásokat – tájékoztatott tegna-
pi közleményében a szövetség sajtó-
irodája. Bár egyes tantárgyakra nem 
érkezett pályázat, a benyújtott terve-
zetek lefedik elsőtől hatodik osztályig 
a tárgyak nagy részét: magyar anya-
nyelvi kommunikáció, román nyelv 
és kommunikáció elemi oktatásban, 
zenei nevelés, zene és mozgás, római 
katolikus vallás, unitárius vallás, fi-
zika, magyar kisebbségtörténet, tár-
sadalmi nevelés, valamint román 

nyelv és irodalom. Magyari Tivadar 
oktatásért felelős ügyvezető alelnök 
rámutatott: a kiírás célja olyan peda-
gógusok támogatása volt, akik koráb-
ban tankönyveket terveztek, írtak és 
szerkesztettek, vagy éppen kialakí-
tották az illusztrációkkal kapcsola-
tos koncepciót. „Azt követően, hogy 
a tankönyvek ügyét az új jogszabály-
ok szerint egy állami kiadónak kellett 
átvennie, megfelelő támogatás nélkül 
maradtak a korábban munkához látó 
szerzők és illusztrátorok. Ezért indí-
totta el a szövetség tankönyvírói pá-
lyázatát” – részletezte az RMDSZ ok-

tatásért felelős ügyvezető alelnöke. 
A közleményben leszögezik: a tan-
könyvírók ösztönzése azért volt fon-
tos, hogy versenyképes kiadványok-
ból tanulhassanak a magyar diákok. 
A kiírás elsőtől egészen ötödik osztá-
lyig olyan tankönyvek megszerkesz-
tését ösztönözte, amelyek sajátosan 
a magyar oktatásban tanított tantár-
gyakhoz kapcsolódnak. Ilyen példá-
ul a magyar nyelv és irodalom, a ma-
gyarság történelme, a zene és hason-
lók. A tantárgyreform a következő 
tanévtől a hatodik osztályt is eléri, így 
jövőtől már nemcsak a sajátos tantár-

gyak tankönyveit támogatja a szövet-
ség pályázata, hanem minden más 
tárgy tankönyvét is – derül ki továb-
bá az RMDSZ közleményéből. 

A pályamunkákon mintegy 196 
személy dolgozott összesen, nagy 
részük pedagógus: szerzők, illuszt-
rátorok, technikai szerkesztők. Egy 
tankönyv esetében a maximális pá-
lyázati keret 7000 lej volt. A szerzők 
véglegesítik ezeket a tankönyveket, 
és a jogszabály értelmében tovább 
pályáznak a minisztériumi kiírásra. 

GyerGyAi CsAbA

1 hónap                  25 lej

3 hónap                    70 lej

6 hónap                  140 lej

12 hónap                280 lej

Negyven tankönyvíró pályázott sikeresen az RMDSZ-nél

Elfogadhatatlannak tartják 

az egységes bértörvény 

egyes előírásait az egész-

ségügyi alkalmazottak, 

akik jövő héttől nagysza-

bású tüntetéssorozatba 

kezdenek, ami akár általá-

nos sztrájkba is torkollhat.

Feltöltik a kanyaró elleni vakcinák készletét

Öt gyógyszeripari céggel kötött keretszerződést az egészségügyi minisztéri-
um a háromkomponensű – a kanyaró, a mumpsz és a rózsahimlő ellen védel-
met nyújtó –, úgynevezett ROR-vakcina beszállítására, amelynek értéke eléri 
a 2,25 millió eurót (10,46 millió lej). A szerződést két évre kötötték, a költsé-
geket pedig az állami költségvetésből és a szaktárca saját büdzséjéből állják 
– írja a News.ro hírügynökség. A minisztérium tavaly júliusban hirdette meg a 
versenytárgyalást, akkor úgy becsülték, hogy a kiadások értéke 17 és 52 mil-
lió lej között lesz. A kiírás szerint a kormány 445 ezer és 1,34 millió adag kö-
zötti mennyiséget vásárolna a vakcinából. A liciten a Farmexim, az Europharm 
Holding, a Mediplus Exim, a Farmexpert DCI és a Pharmafarm céget is nyer-
tesnek kiáltották ki. Eközben Viorica Dăncilă miniszterelnök arról számolt be, 
hogy megoldódott az immunglobulin-hiány, további részleteket azonban nem 
árult el. Az Agerpres hírügynökség által idézett kormányfő múlt héten ar-
ról tájékoztatott, hogy az Unifarm vállalaton keresztül fogják megvásárolni a 
szükséges ellenanyag-mennyiséget.

Összefognak. A szakszervezeti tagok március 20. és 29. között tüntetnek, áprilisban utcai megmozdulást tartanak

Fotó: bArAbás áKos




