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Vonzó ajánlat a szolgálati lakás
Jobban fejlődik a kórház, ha hajlékot tud biztosítani az orvosoknak
• Óriási jelentőséggel 
bír a felkínált szolgá-
lati lakás, amikor egy 
orvos arról dönt, hogy 
hol vállal munkát. Ezt a 
székelyföldi kórházak 
vezetői, ügykezelői 
is felismerték, így az 
utóbbi években min-
denhol törekedtek arra, 
hogy lakhatási lehető-
séggel segítsék a tér-
ségben munkát vállaló 
szakembereket.

MOL N Á R R AJ MON D

M íg egyes városokban fi -
gyelemre méltó lakáshá-
lózatot építettek ki az or-

vosoknak, van, ahol egyelőre csak 
lakbértámogatással tudják segíteni 
a szakembereket.

Csíkszeredában hét orvoslakás 
található. Ezek közül négyet, ösz-
szesen tizenhat lakrésszel, a Csík-
szeredai Megyei Sürgősségi Kórház 
ügykezelését végző Hargita Megye 
Tanácsa építtetett, míg hármat nem-
rég adott át a marosvásárhelyi Stu-
dium – Prospero Alapítvány, utób-
biak magyar állami támogatásból 
készültek. Konrád Judit kórházme-
nedzser érdeklődésünkre elmond-
ta, a Hargita megyei önkormányzat 
további orvoslakások létesítését 
is tervezi. Rámutatott, a szolgála-
ti lakásoknak óriási szerepük volt 
abban, hogy az utóbbi években sok 
orvos érkezett Hargita megye legna-
gyobb egészségügyi intézményébe, 
így gyakorlatilag egyre több és a 
szakterületeket tekintve is sokfélébb 
eseteket tud ellátni a kórház – nem 
kell máshova átirányítani a betege-
ket, a térség lakosságának legna-
gyobb részét gyakorlatilag helyben 
tudják kezelni. „Biztonságot jelent 
egy lakás. Segít abban, hogy az 
orvosok hosszú távra tudjanak ter-
vezni, azon gondolkodhatnak, ho-
gyan képezhetik tovább magukat 

a szakmájukban. Rendkívül fontos 
egy kórház számára, hogy hajlékot 
tudjon biztosítani orvosainak” – fo-
galmazott Konrád Judit.

Időben felismert igények

A Székelyudvarhelyi Városi Kórház 
üzemeltetését a helyi önkormányzat 
látja el. Az egészségügyi intézmény 
önerőből – udvarhelyi jogi szemé-
lyekkel partnerségre lépve – oldotta 
meg a szolgálati lakások létesítését. 
Jelenleg mintegy ötven ott dolgozó 
orvos „élvezheti a lakások mele-
gét” – nyilatkozta érdeklődésünkre 
Lukács Antal kórházmenedzser. El-
mondta, számára már a kezdetektől 
fontos volt, hogy foglalkozzon az 
orvoslakások helyzetével, hogy a 
városba vonzza a szükséges szak-
embereket. Ehhez hosszú távú stra-
tégiát állított fel, amelyben egyebek 
mellett  a szolgálati lakások bérbe-
adása is szerepelt. „A városi önkor-
mányzat eddig nem járult hozzá az 
orvoslakásokhoz. Bár az integrált 

városfejlesztési tervben szerepel-
nek egészségügyi fejlesztések, eze-
ken belül  orvoslakások létesítése 
is, nem tudom, hogyan halad ez a 
folyamat, mivel eddig nem kaptam 
erről visszajelzést” – magyarázta a 
kórházmenedzser.  Hozzátette, Har-
gita megyében elsőként az ő intéz-
ményük biztosított ingyenes hajlé-
kot az orvosoknak.

Segítség a lakhatásban

Ugyancsak a helyi önkormányzat 
látja el a Gyergyószentmiklósi Váro-
si Kórház működtetését. A városban 
viszont egyetlen szolgálati orvosi 
lakás sincs, a polgármesteri hivatal 
azzal segíti a pályakezdő orvosokat, 
hogy havi 100 eurónak megfelelő 
lejt pótol a lakbérükbe – tudtuk meg 
Ferenczy István gyergyószentmik-
lósi kórházmenedzsertől. Ez a támo-
gatási forma már több éve működik, 
és a frissen érkezett szakemberek 
vehetik igénybe, mivel pályakez-
dőkként nekik nagy segítséget jelent 

ez a hozzájárulás is – mondta Feren-
czy. „Nyilván nálunk is volna igény 
orvoslakások építésére, viszont a 
mostani pénzügyi körülmények 
között az önkormányzatnak nincs 
erre lehetősége. Ez a 100 euró is so-
kat számít, jelenleg nyolc orvosnak 
pótol a lakbérébe a hivatal” – ma-
gyarázta. Azt is megtudtuk, hogy 
Csíkszeredához hasonlóan Magyar-
ország Nemzetpolitikai Államtitkár-
sága által, a Bethlen Gábor Alap-
kezelő Zrt. támogatásával, illetve a 
marosvásárhelyi Studium – Pros-
pero Alapítvány közbenjárásával a 
jövőben két új orvoslakást építenek 
Gyergyószentmiklóson. A Hargita 
Megye Tanácsának ügykezelésé-
be tartozó Tölgyesi Pszichiátriai 
Kórház udvarán is vannak orvosi 
lakások – tudtuk meg Bíró Lász-

lótól, a Hargita Megyei Orvosi 
Kollégium elnökétől.

Marosvásárhelyen is 
biztosítanak lakásokat

Marosvásárhelyen a Studium – Pros-
pero Alapítvány 2003 óta működteti 
tanári kollégiumát, amelyben tizen-
kilenc szoba áll rendelkezésükre a 
fi atal, egyedülálló vagy családos és 
kisgyerekes orvosoknak, egyetemi 
tanároknak. Vass Levente, az ala-
pítvány ügyvezető elnöke érdeklő-
désünkre elmondta, az egy-, illetve 
kétszobás lakások teljes felszerelt-
séggel rendelkeznek, de azokon 
kívül több közösségi tér, mosókony-
hák, konyhák, udvar, játszótér is 
van a Trébely utcai, 1065 négyzet-
méternyi lakóparkban. Ezenkívül 
létezik az úgynevezett Láthatatlan 
kollégium, ami azt jelenti, hogy az 
alapítvány ugyanennyi saját lakást, 
illetve albérletet biztosít, amelyeket 
pályázaton hirdet meg mint lakhatá-
si lehetőségeket. 

A Studium – Prospero Alapítvány 

és a magyar állam Székelyföld 

több pontján építtetett szolgálati 

lakásokat
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Elvesztette képviselőházi többsé-
gét a Szociáldemokrata Párt – Li-

berálisok és Demokraták Szövetsége 
(PSD–ALDE) koalíció az ellenzéki saj-
tó szerint, miután tegnap a kormány 
fő erejét adó PSD négy képviselője át-
állt a Victor Ponta volt PSD-s minisz-
terelnök által alapított Pro Románia 
Pártba. Erről Ponta számolt be közös-
ségi oldalán, jelezve, Ion Mocioalcă 
és Ion Spânu Krassó-Szörény, illetve 

Mihai Popa és Mihai Mohaci Brassó 
megyei képviselőkről van szó. Ponta 
szerint a PSD-t bűnözők kerítették a 
hatalmukba, ezért a továbbiakban 
újabb honatyák átlépése várható. 
Ugyanakkor nem adott egyértelmű 
választ arra, hogy pártja megszavaz-
za-e az ellenzék hamarosan beterjesz-
tendő bizalmatlansági indítványát. 
Megjegyezte: pártja Viorica Dăncilă 
miniszterelnök leváltását szorgal-

mazza, de nem támogatják, hogy 
Ludovic Orban, a jobboldali Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) elnöke lépjen a 
helyére. Ion Mocioalcă azzal indokol-
ta döntését, hogy jelenleg a Pro Ro-
mánia képviseli az általa is fontosnak 
tartott értékeket. A PSD–ALDE-nak el-
lenzéki médiumok szerint így csupán 
163 képviselője maradt, míg a több-
séghez 165 kell. A PSD 144, az ALDE 
pedig 19 képviselővel rendelkezik. Az 

ellenzéki G4Media hírportál számítá-
sai szerint a PSD az elmúlt évben tíz 
képviselőjét és szenátorát veszítette 
el, ugyanakkor a csökkenést némi-
leg kompenzálta, hogy az ellenzéki 
Nemzeti Liberális Párttól (PNL) és a 
Népi Mozgalom Párttól (PMP), illetve 
az ALDE-tól összesen négy honatya 
– három szenátor és egy képviselő – 
ült át a szociáldemokraták soraiba. 
Az erőviszonyok jelenlegi alakulása 

az RMDSZ-nek kedvezhet, amely a 
parlamenti együttműködésről szóló 
megállapodást kötött a kormányko-
alícióval, ennek nyomán pedig két 
államtitkári tisztséget is a magáénak 
tudhat. A kormányoldal ugyanakkor 
az alsóházban a magyaron kívüli 
többi nemzeti kisebbség frakciójá-
nak a támogatására is számíthat, 
amely rendszerint a kormányoldalt 
támogatja. (Balogh Levente)

Oda a koalíció többsége, az új helyzet az RMDSZ-nek kedvezhet

 


