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Több száz hívő érkezik Erdély-
be a Csíksomlyó felé tartó zarán-
dokvonatokkal. A Boldogasszony 
zarándokvonattal érkezőket a 
hagyomány szerint több erdé-
lyi településen is köszönteni fog-
ják holnap.

A budapesti Nyugati pályaud-
varról indul holnap, a kora reggeli 
órákban a csíksomlyói pünkös-
di búcsúba tartó Boldogasszony 
zarándokvonat, melynek utasait 
Nagyváradon (a menetrend sze-
rint 11.28 órakor) Kolozsváron 
(14.13), Marosvásárhelyen (17.10), 
Maroshévízen (20.09) és Gyer-
gyószentmiklóson (20:50) ünne-
pélyes keretek között fogadják. A 
szervezők tájékoztatása szerint 
az előző évek tapasztalatai alap-
ján várhatóan mindenhol nagy-
számú erdélyi magyar fogadja 
majd őket. 

Budai László, a zarándoklatot 
szervező Misszió Tours Utazá-
si Iroda ügyvezető igazgatója az 

MTI-nek elmondta, a vonaton 850 
zarándok fog utazni. A zarándok-
lat lelki vezetője Varga Lajos, a 
Váci Egyházmegye segédpüspö-
ke, Felföldi László helynök-plé-
bános, Burbela Gergely verbita 
tartományfőnök és Tímár Sándor 
Asztrik ferences szerzetes lesz. 

A zarándokok pénteken Ma-
défalvára, Csíkszeredába, majd 
Csíksomlyóra mennek, harmad-
nap, szombaton a csíksomlyói 
búcsún vesznek részt a búcsú 
egyik legnagyobb keresztalja-
ként felvonulva a kegytemplom-
hoz. A programot a negyedik 

napon, Gyergyószentmiklós fő-
terén a hagyományos szabadtéri 
szentmise zárja a zarándokok és 
a gyergyóiak részvételével, reg-
gel 8 órakor. A zarándokvonat a 
tervek szerint vasárnap 10.50-
kor indul a gyergyószentmiklósi 
állomásról Budapest felé. 

A Boldogasszony zarándokvo-
nat idén nem Gyergyószentmik-
lóson fog állomásozni csütörtök 
éjszaka, hanem továbbhalad, de 
pénteken reggel visszatér Csík-
szeredából Gyergyószentmiklós-
ra, és a zarándokokat már aznap 
Csíkszeredába viszi, hogy meglá-
togathassák Csíksomlyót. 

Csíksomlyó Expressz

A Kárpáteurópa Utazási Iroda 
zarándokvonatai közül a Csík-
somlyó Expressz csütörtök éj-
szaka Szombathelyről indul, és 
Sopron, Kapuvár, Csorna, Győr, 
Komárom, Tatabánya érintésével 

péntek hajnalban érkezik a buda-
pesti Keleti pályaudvarra, ahon-
nan a Székely Gyorssal együtt, 
egy 16 kocsiból álló szerelvény-
ként indul tovább Erdélybe. Az 
„össznemzeti zarándokvonatot” 
a Szent István király tiszteletére 
feldíszített mozdony húzza majd. 

Csíksomlyón az első búcsújá-
rást a legenda szerint 1567-ben 
tartották, amikor János Zsig-
mond erdélyi fejedelem fegyverrel 
akarta a katolikus székelyeket az 
unitárius vallás felvételére kény-
szeríteni. Csík, Gyergyó és Ká-
szon népe pünkösd szombatján 
Csíksomlyón gyülekezett, Szűz 
Mária segítségét kérte, majd le-
győzte a fejedelem seregét a Har-
gita Tolvajos-hágójában. A diadal 
után újfent Csíksomlyón adtak 
hálát, egyben fogadalmat tettek, 
hogy ezután pünkösd szombat-
ján minden évben elzarándokol-
nak oda.
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Lesújtó a helyzet Romániá-
ban az innovatív, azaz az 
újonnan kifejlesztett gyógy-

szerek, valamint kezelések te-
kintetében, az országba ugyanis 
jó évtizedes késéssel jutnak 
csak el a nyugati országokban 
bevezetésre kerülő, jellemző-
en sikerrel alkalmazott eljárá-
sok és készítmények. Az okok 
egyértelműen az állami szinten 
mérhető pénzhiányra vezethe-
tők vissza, a lapcsaládunknak 
nyilatkozó szakemberek sze-
rint pedig a romániai páciensek 
egyhamar nem is reményked-
hetnek abban, hogy itthon köny-
nyűszerrel hozzájutnak olyan 
orvosságokhoz és kezelési mód-
szerekhez, amelyek szó sze-
rint életmentők lehetnek. Az 
orvos végzettségű Vass Leven-
te RMDSZ-es parlamenti képvi-
selő elmondta, a globális szinten 
létező egészségügyi innováci-
ós kezelések és orvosságok kö-
zel fele, 40 százaléka egyáltalán 
nem jut el Romániába. A Maros 
megyei politikus rámutatott, Ro-
mánia anyagi helyzete, illetve 
az egészségügyi ellátásra for-
dított költségvetés egyszerűen 
nem teszi lehetővé, hogy a szak-
mai újítások árát megfizesse az 
ország. „Néhány kivételtől elte-
kintve pontosan tetten érhető, 
hol áll a világszínvonal gyógy-
szerezés szempontjából, és hol 
tart Románia – egyértelmű, hogy 
a világszínvonal biztosítására az 

országnak nincs pénzügyi kere-
te” – magyarázta Vass Levente.

„Kétszeresen hátrányos 
helyzetben vagyunk”

Egy másik probléma, hogy az 
ilyen téren tett felfedezések 60–
70 százaléka el sem jut a romá-
niai orvostársadalomhoz, ezek az 
információk sem a tudományos 
csatornákon, sem a gazdasági ér-
dekek miatt nem hozzáférhetők. 
„Kétszeresen is hátrányos hely-
zetben vagyunk: egyrészt amiről 
tudunk, azt nem tudjuk megfizet-
ni, mert nincs rá a költségvetés-
ben keret, másrészt a külföldön 
már sikerrel alkalmazott kezelé-
sek egy részéről nem is szerzünk 
tudomást” – részletezte az uroló-
gusként is tevékenykedő szakpo-
litikus. Elmondása szerint így a 
romániai orvosok jellemzően köz-
vetve értesülnek az innovációs 
eredményekről, például ha haza-
tér egy olyan betegük, akinek ro-
konai, hozzátartozói kifizették a 
külföldi borsos kezelést. „Ennek 
nagyon rossz üzenete van: a beteg 
azt hiheti, hogy az orvosa itthon 
nem akarta ezekről a lehetőségek-
ről tájékoztatni. Rendkívül fruszt-
ráló egy orvos számára, amikor 
azzal szembesül, hogy a beteg el-
ment külföldre, ott meg tudták 
gyógyítani, ő meg nem tudott er-
ről” – részletezte a parlamenti 
képviselő. Szerinte ezen csak úgy 
lehet változtatni, ha növekszik az 

ország költségvetése, és több pénz 
jut az egészségügyi ellátásra.

A bürokrácia sem segít

Ugyancsak a pénzszűkével, 
illetve az innovatív kezelések 
magas árával magyarázta az 
újonnan kifejlesztett gyógysze-
rek hiányát Szabó Péter. A gyógy-
szerészkamara Kovászna megyei 
elnöke szerint ugyanakkor a túl-
zott hazai bürokrácia is okolható 
azért, hogy a legújabb generáci-
ós gyógyszerek nem jutnak be az 
országba, vagy csak több, akár 
tízéves késéssel érhetőek el. A 
szakember elmondta, folyamato-
san kapják az átiratokat, az ille-
tékesek állandóan ígérgetik, hogy 

a különböző kezelések hamaro-
san elérhetővé válnak, ám ami-
kor a döntéshozók szembesülnek 
azzal, hogy ezek mennyibe ke-
rülnek, általában visszakoznak. 

Szabó Pétertől azt is megtud-
tuk, az onkológiai innovatív ke-
zeléseket általában nem tudják 
kifizetni a romániai páciensek, 
hiszen ezek egy hónapra több tíz-
ezer lejbe kerülnek, így kénytele-
nek az olcsóbb, ingyenesen felírt 
gyógyszerekkel megelégedni. 
Az olcsóbb, például az ideggyó-
gyászati, pszichiátriai kezelése-
ket már többen ki tudják, és ki is 
fizetik. A gyógyszerészkamara 
háromszéki elnöke rámutatott, 
az eredeti gyógyszerek a legdrá-
gábbak, de a generikumok ára is 

változó, akár kétszer annyiba is 
kerülhet az egyik fajta orvosság, 
mint a másik. Az orvos általában 
a hatóanyagot írja fel, a gyógy-
szerész pedig segíthet a beteg-
nek abban, hogy melyik terméket 
válassza.

A Digi 24 hírtelevízió összeál-
lítása szerint az Európai Gyógy-
szerügynökség az elmúlt három 
évben közel 350 innovatív gyógy-
szert engedélyezett, Romániában 
pedig eközben az ártámogatott 
orvosságokat tartalmazó listára 
feleennyi új készítmény sem ke-
rült fel, és amelyek mégis, azok 
többsége már jó pár éve hasz-
nálatban van a nyugati orszá-
gokban.
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A globális szinten létező, újonnan kifejlesztett készítmények közel fele el sem jut Romániába

Megfizethetetlen az innovatív orvoslás

Egy hónapra akár tízezer lejbe is kerülne – ha volna

Holnap érkezik Erdélybe a vonat, 850 zarándokkal a feldélzetén

Elkeserítő helyzetben vannak azok a romániai páci-

ensek, akiknek újonnan kifejlesztett gyógyszerekre, 

illetve kezelésre lenne szükségük: a pénzhiány és 

a bürokrácia miatt Romániába többéves késéssel 

jutnak csak el ezek az orvosságok.

Indulnak a zarándokvonatok Csíksomlyó felé
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