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Uniós elnöki nyitány
Ünnepség kormányellenes hangulatban
• Feszült hangulat-
ban készült a kormány 
arra a lapzártánk után 
zajló hivatalos ünnep-
ségre Bukarestben, 
amelyen az Európai 
Unió legfőbb intéz-
ményei vezetőinek 
jelenlétében vette át 
Románia hivatalosan 
az EU soros, féléves 
elnöki tisztségét.

B A L O G H  L E V E N T E

A Román Athenaeum nevű 
koncertteremben megren-
dezett ünnepélyes ceremó-

nián jelen volt Jean-Claude Juncker, 
az Európai Bizottság, Antonio Taja-
ni, az Európai Parlament és Donald 
Tusk, az Európaitanács elnöke is. 
Az eseményen emellett jelen voltak 
az Európai Bizottság biztosi kollé-
giumának tagjai is. Román részről 
Klaus Johannis államfő és Viorica 
Dăncilă miniszterelnök is felszólalt, 
ugyanakkor Liviu Dragnea, a PSD 
és a képviselőház elnöke nem volt 
jelen, mivel szabadságát tölti. 

Szerdán a román kormányfő úgy 
nyilatkozott, az ország két szimbo-
likus épületében, a Román Athe-
neumban és a Victoria-palotában 
veszi kezdetét hivatalosan Románia 
EU-elnöki mandátuma.

„Biztosítom önöket, hogy siker-
rel fogjuk betölteni pártatlan me-
diátori, megegyezést elősegítő sze-
repkörünket, és a jelenlegi európai 
kihívások szerepelnek majd priori-
tási listánkon. Itt a Brexitre, a Bre-

xit utáni Európai Unióra, az európai 
parlamenti választásokra, a sokévi 
pénzügyi keretre, a közös agrár-
politikára, a kohéziós politikára 
gondolok, ugyanakkor a külpoliti-
kával, migrációval, terrorizmussal, 
menekültüggyel kapcsolatos új ki-
hívásokra is – fogalmazott Dăncilă.

„Európát akarunk, 
nem diktatúrát!” 

Nem mindenki osztotta ugyanak-
kor a miniszterelnök optimizmu-
sát: az ünnepi eseményre ellen-
zéki szervezetek kormányellenes 
tüntetést hirdettek Bukarestben, 
Európát akarunk, nem diktatúrát! 

jelszóval. A többek között a korábbi 
hónapok kormányellenes megmoz-
dulásainak szervezői között is ott 
levő A korrupció öl és a Románia 
Kezdeményezés által összehívott 
tüntetés indoklásaként azt hozták 
föl, hogy meg akarják mutatni a 
jelen levő EU-s vezetőknek: a jelen-
legi kormány politikája ellenére a 
romániaiak európai polgárok, akik 
hisznek az EU alapvető értékeiben: 
a szabadságban, a jogállamban, a 
független igazságszolgáltatásban, 
a szolidaritásban, a döntési folya-
matok és a közpénzek elköltésének 
átláthatóságában. A bukaresti vá-
rosháza ugyanakkor betiltotta a 
kormányellenes tüntetést. 

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A szerződésmegújítás körüli bo-
nyodalmak miatt már majdnem 

egy hónapja nem tudják kinyomtatni 
a külföldre készülő, egészségbizto-
sítással rendelkező Hargita megyei 
igénylők európai egészségügyi kár-
tyáit, de ez más megyékben sincs 
másként, a probléma országos jel-
legű – tudtuk meg Duda Tihamértól. 
A Hargita Megyei Egészségbiztosítási 
Pénztár vezérigazgatója arról tájé-
koztatott, hogy már december 13-án 
leállt a kártyák nyomtatása, és egye-
lőre nem is tudni, mikor kezdődhet el 
ismét a plasztik lapok kiállítása. Az 
igénylők azonban nem kerülnek ki-
szolgáltatott helyzetbe, ha külföldön 
szorulnak sürgősségi orvosi ellátás-
ra, ugyanis az átmeneti időszakban 
kártya helyett igazolást állít ki szá-
mukra az egészségbiztosítási pénz-
tár. „Ugyanazokra az egészségügyi 
szolgáltatásokra jogosít fel, csak ez 
nem kártya, hanem egy igazolás, 
amelyet ugyanúgy elfogadnak bár-
hol az Európai Unió területén, illetve 
Svájcban, valamint az Európai Gaz-
dasági Térség országaiban. Tehát pil-
lanatnyilag nem kártyát biztosítunk 
annak, aki külföldre készül, hanem 
egy igazolást, és azzal nyugodtan 
mehet, mert a jogai nem sérülnek” – 
fogalmazott Duda Tihamér.

Mint érdeklődésünkre kiderült, 
az igazolásnak egy előnye is van: aki 
személyesen, a megyei egészségbizto-
sítási pénztár székhelyén kérelmezi, 
azonnal meg is kaphatja, miközben a 
kártya kiállítása nagyjából egy hétbe 
telt, és azt postai úton kézbesítették 
az igénylőknek. A kérés interneten 
keresztül is benyújtható. Az egész-
ségbiztosító honlapjáról letölthető az 

elektronikus formanyomtatvány, azt a 
kinyomtatás után ki kell tölteni, majd 
beszkennelni, és a személyazonossági 
igazolvány másolatának kíséretében 
elküldeni a megyei egészségbiztosítá-
si pénztár elektronikus postacímére. 
Noha a honlapon közöltek szerint a 
kéréshez mellékelni kell egy igazolást 
az igénylő biztosítotti minőségéről, 
kérdésünkre Duda Tihamér elmondta, 
ilyet nem kell beszerezni, hiszen ők 
ellenőrizni tudják, hogy biztosított-e 
az illető.

Leállt a kártyakibocsátás
• Nem kaphatnak európai egészségbiztosítási kártyát 
a külföldre készülő romániai állampolgárok: a bizto-
sítotti minőséget igazoló plasztik lapokat nem tudják 
kinyomtatni, ugyanis lejárt az Országos Egészségbiz-
tosítási Pénztár szerződése a gyártóval. Kártya helyett 
igazolást kapnak az igénylők.

Külföldi ellátás 
kártya nélkül
Az európai egészségbiztosítási 
kártya ingyenes sürgősségi 
egészségügyi ellátást biztosít 
tulajdonosának az Európai 
Unió huszonnyolc tagállamában, 
valamint Izlandon, Liechtenstein-
ben, Norvégiában és Svájcban. Az 
egészségbiztosítással rendelkező 
romániai állampolgárok kártya, 
illetve igazolás hiányában is 
jogosultak az ingyenes sürgősségi 
ellátásra külföldön, ám ez esetben 
onnan kell felvenniük a kapcsola-
tot a megyei egészségbiztosítási 
pénztárral, amely kérésre kiállítja 
az igazolást és elküldi abba a 
külföldi egészségügyi intéz-
ménybe, ahol az ellátást végzik. 
Mivel ez körülményesebb eljárás, 
ajánlott elővigyázatosságból már 
elutazás előtt igényelni az európai 
egészségbiztosítási kártyát vagy 
igazolást. Tavaly ezt a közel 250 
ezer Hargita megyei biztosított kö-
zül kevesebb mint 19 ezren tették 
meg, ami meglehetősen kevés. A 
sport- és munkabalesetek során 
szerzett sérülések sürgősségi 
ellátását  nem fedezi a kártya.

Nagyszabású koncerttel készül a 
magyar kultúra napja tisztele-

tére január 19-én Marosvásárhelyen 
Magyarország Csíkszeredai Főkon-
zulátusa a Maros megyei tanáccsal 
együttműködve: idén Kodály Zoltán 
1934. április 24-én bemutatott máso-
dik színpadi művét, a Székely fonót 
tekintheti meg a közönség neves ma-
gyarországi és erdélyi művészek és 
zenészek tolmácsolásában.

Az esemény beharangozó sajtó-
tájékoztatóján Tóth László főkon-
zul, Bocskor Lóránt, a szervező Art-
start4u Egyesület (Művészeti Alap 
Értetek Egyesület) operatív igazga-
tója és Péter Ferenc Maros megyei 
tanácselnök beszélt a bemutató 
kapcsán annak jelentőségéről, ki-
emelve, hogy a daljátékot a Kultúr-
palotában a legautentikusabb hely-
színen adják elő. A főkonzul azt is 
hangsúlyozta, hogy hagyományte-

remtő szándékkal szervezik, akár-
csak a tavaly, a magyar kultúra na-
pi rendezvényt, amelyet jövőben és 
az elkövetkezendő években is sze-
retnének megismételni, hasonlóan 
kimagasló kaliberű művészekkel, 
produkciókkal. A Kodály-darabbal 
a magyar kultúra egykori és mai 
nagyságát szeretnék megmutatni, 
nem csupán a magyar embereknek, 
de a más nemzetiségűeknek is – 
mutatott rá Tóth László.

A január 19-i rendezvényre, 
amelynek este 7 órától a Kultúr-
palota nagyterme ad otthont, 
szimbolikus értékű, 10 lejes belé-
pőjegyet kell vásárolni. Az így be-
folyt összegből egy székelyföldi, 
komolyzenét tanító iskolát fognak 
segíteni, a tavalyihoz hasonlóan, 
amikor a marosvásárhelyi művé-
szeti gimnáziumnak nyújtottak 
támogatást.

Miért pont egy Kodály-mű?
Bocskor Lóránt operatív igazgató 
arról beszélt, hogy hogyan esett a 
választás a Kodály-műre. Elmondta, 
a Székely fonó, amelyben a zeneszer-
ző népdalokat dolgozott át, aktuá-
lis, hiszen a gyökerekhez, a magyar 
hagyományokhoz nyúlik vissza és a 
ma emberének szól. „Hagyományt 
teremteni a hagyományokhoz visz-
szanyúlva, ez a cél” – mondta, majd 
hozzátette, hogy a jövőbeli tervek kö-
zött szerepel az előadást több erdélyi 
településen is bemutatni.  

Interneten Szüts Apor karmester 
is bekapcsolódott a beszélgetésbe, 

aki elmondta, részt vett már a ma-
rosvásárhelyi fi lharmónia néhány 
próbáján, akikkel együtt lép szín-
padra a budapesti és erdélyi művé-
szekből álló csapat. „Nagy élmény 
volt e zenekarral találkozni, nagyon 
felkészültek a zenészek, és jól tudtak 

alkalmazkodni” – hangsúlyozta. 
A magyar kultúrának a kisebb-

ségi identitásban játszott szerepéről 
beszélt Péter Ferenc, aki azt is hang-
súlyozta, hogy mindig nyitott és tá-
mogatja a hasonló kulturális esemé-
nyeket. (Antal Erika)

Székelyföldön játsszák a Székely fonót

Balról jobbra: Bocskor Lóránt, Tóth 
László, Péter Ferenc. Hazahozzák  
Székelyföldre a Székely fonót
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