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Tiltakoznak, perelnének
Elégedetlenek a bérpótlékokkal az egészségügyben dolgozók
• A szociális és gyer-
mekvédelmi igazga-
tóságnál, illetve az 
alárendeltségébe tar-
tozó intézményekben 
vannak a legnagyobb 
gondok a bérpótlékok 
kiadásával Hargita 
megyében. Az alkal-
mazottak jogait védő 
Sanitas szakszervezet 
ma Bukarestben tilta-
kozik a béreket érintő 
problémák miatt, 
ugyanakkor perre 
készül az iskolai asz-
szisztensek hátrányos 
megkülönböztetése 
miatt, ők ugyanis ta-
valy nem kaptak üdü-
lési jegyeket.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A Pénzügyminisztérium előtt 
március 3-án megtartott 
sztrájkőrség után ma az 

egészségügyi minisztérium előtt til-
takozik az egészségügyben és a szo-
ciális szférában dolgozók jogait védő 
Sanitas Szakszervezet, amelynek 
Hargita megyei szervezete is részt 
vesz a megmozduláson egy húszfős 
küldöttséggel. Az érdekvédelmi tö-
mörülés főként a bérpótlékok kiszá-
mításának módját kifogásolja, az 
ugyanis hátrányosan érinti az ága-
zatban dolgozókat, többségükben a 
kisegítő személyzetet. Követeléseiket 
hét pontban foglalták össze, ezek 
közül a legfontosabb a bérpótlékok 
esetében megszabott felső értékkel 
kapcsolatos. A kórházak fő hitel-
utalványozójának szintjén az alap-
bérek értékének 30 százalékában 
meghatározott maximális érték el-

törlését kéri a szakszervezet, hogy a 
bérpótlékok értéke ne attól függjön, 
mi fér bele a meghatározott keretbe.

„Sok bába közt elvész a gyermek”

Hargita megyében a bérpótlékok 
tekintetében az egyik legnagyobb 
probléma az, hogy a megyei szociális 
és gyermekvédelmi igazgatóságnál, 
illetve az alárendelt intézményeiben, 
a csíkszépvízi öregotthonban, a gyer-
gyószentmiklósi gondozóközpont-
ban, a gyergyótölgyesi neuropszi-
chiátriai rehabilitációs központban, 
valamint a székelykeresztúri gyer-
mekelhelyező központban dolgozók 
bérpótlékait a minimális 50 százalék 
helyett csak 15 százalékkal emelték 
meg – tájékoztatott Nyulas Emma. 
A Sanitas Hargita megyei vezetője 
megjegyezte, hogy országosan Har-
gita az egyetlen megye, ahol nem 
emelték megfelelő mértékben az 
említett szociális intézményekben 
dolgozók – összesen több mint száz-
ötven alkalmazott – bérpótlékait. „A 

gyermekvédelem vezetősége jól tudja 
ezt, tavaly is tárgyaltunk erről nem-
egyszer. Valójában nehéz helyzetben 
vannak, mivel több oldalról kapják a 
fi nanszírozást. Kapnak pénzt a mun-
kaügyi minisztériumtól és a megyei 
tanácstól is. Kellene ezt tisztázni, 
kellene tudni, hogy végül is ki a fi -
nanszírozójuk, mert ahogy szokták 
mondani, sok bába közt elvész a 
gyermek” – fogalmazott a kettős fi -
nanszírozásból fakadó problémáról 
a szakszervezet megyei vezetője. Az 
egészségügyi rendszerben dolgo-
zóktól a szakszervezet még nem ka-
pott olyan visszajelzést, hogy gond 
lenne a bérekkel vagy a bérpótlé-
kokkal, de Nyulas Emma szerint az 
is megtörténhetett, hogy egyesek 
még nem vették észre, hogy a kelle-
ténél kisebb a bérük.

Perre viszik 
az üdülési jegyek ügyét

A szakszervezeti követeléseket il-
letően Nyulas Emma elmondta 

azt is, hogy az egészségügyben 
dolgozó kisegítő, illetve kiszolgáló 
személyzet aránytalanul alacsony 
béremelést kapott az orvosokhoz 
és asszisztensekhez képest – ezen 
is szeretne változtatni az érdekvé-
delmi tömörülés. A Sanitas ugyan-
akkor egy per indítására is készül 
az iskolai asszisztenseket ért igaz-
ságtalan megkülönböztetés miatt, 
ők ugyanis nem kaptak üdülési 
jegyeket tavaly, pedig az ágazat 
többi alkalmazottjához hasonló-
an megillette volna őket – tájé-
koztatott Nyulas Emma. Hargita 
megyében ez több mint harminc 
iskolai asszisztenst érint. A perin-
dításhoz szükséges felhatalmazás 
érdekében a Sanitasnál már gyűj-
tik az aláírásokat a szakszervezeti 
tagok körében.

Tel.: 0742-108474
www.doorwin.ro

» alumínium 
és PVC 
nyílászárók;
» alumínium 
redőnyök;
» garázska-
puk;
» külső, 
belső 
párkányok;
» rovarhálók.

H I R D E T É S

A bérpótlékokra vonatkozó 
szabályozások korrekcióját 
követeli a Sanitas. Április 9-ére 
tiltakozást terveznek

▴   F O R R Á S :  F A C E B O O K / S A N I T A S

 Folytatás a 2. oldalról

sohasem bírságolták meg sza-
bálytalan előzésért vagy éppen 
ittas vezetésért. A gazdasági jel-
legű bűncselekményeknek pedig 
meglátása szerint semmi közük 
sincs a pénteki esethez. „Mi köze 
van ezeknek ahhoz, hogy hogyan 
tértem ki a Vár térre? Természete-
sen nem titok, amit tettem, azt 
vállalom, de a múltbéli hibáim-
nak semmi köze nincs a pénteki 
eseményekhez. Úgy gondolom, 
hogy semmilyen kihágást nem 
követtem el Székelyudvarhelyen, 
sőt inkább személyes bosszúnak 
tartom az esetet, mivel jó barát-
ságot ápolok egy helyi család-
dal” – vélte az üzletember P.A.-ra 
utalva, akit egy helyi rendőr bán-
talmazásával vádolnak. Hozzá-
tette ugyanakkor, hogy ha már 
az ő korábbi ügyeivel foglalkoz-
nak, neki is van egyéb mondani-
valója a helyi rendőrséggel kap-
csolatosan. Elmondása szerint az 
egység vezetője és felesége több 
ízben is szabálytalanul parkolt 
a városban, ennek alátámasz-
tására pedig több fényképet is 
küldött szerkesztőségünknek. 
T. Cs. szerint ez is azt bizonyít-
ja, hogy a helyi rendőrségnek 
nem számítanak az előírások, 
és gyakran átlépik a hatáskö-
rüket. László Szabolcs ezzel 
kapcsolatosan elmondta, az 
említett képek egy része halot-
tak napján készült, a Patkóként 
emlegetett Márton Áron tér kö-
zelében. Mint mondta, ilyenkor 
a tér le van zárva, nagy a zsú-
foltság és kevés a parkolóhely, 
ezért ilyenkor a helyi rendőrség 
nem foglalja a parkolóhelyeket, 
hogy az a lakosság rendelkezé-
sére állhasson.

A történettel kapcsolatosan 
kikértük a Hargita Megyei Ren-
dőr-főkapitányság szóvivőjének 
álláspontját. Gheorghe Filip azt 
közölte, az eset kapcsán felme-
rülő kérdések miatt hivatalból 
megvizsgálják az ügyet. 

A marosvásárhelyi önálló magyar orvos- és 
gyógyszerészképzés intézményes helyreállí-
tását követelő petíciót adtak át erdélyi magyar 
politikai szervezetek tegnap Ecaterina Andro-
nescu oktatási miniszternek Bukarestben. 
Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács (EMNT) és Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar 
Néppárt (EMNP) ügyvezető elnöke a Székely 
Nemzeti Tanáccsal (SZNT) közösen kezdemé-
nyezett petícióra összegyűlt több mint 16 ezer 
aláírást is átadta a tárcavezetőnek. A küldöttség 
önálló magyar kar létrehozását sürgette – a 

már magalakult angol kar mintájára – az immár 
Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudo-
mány- és Technológiai Egyetemként (MOGYTTE) 
működő intézményben, és a MOGYTTE „mul-
tikulturális jellegének törvényi garantálását” 
követelte. A találkozón az EMNT sajtóirodája 
szerint Ecaterina Andronescu ígéretet tett arra 
vonatkozóan, hogy segít a helyzet rendezésé-
ben, valamint egyeztetni fog az egyetem veze-
tőségével és a magyar oktatókkal is. A leadott 
aláírásokhoz csatolt kísérőlevélben az EMNT és 
a néppárt vezetői hangsúlyozták: a két egyetem 

fúzióját követően létrejöhetett az angol tannyel-
vű kar, így nem lehet akadálya a magyar tany-
nyelvű kar újraindításának sem. Toró T. Tibor az 
MTI-nek úgy nyilatkozott, Ecaterina Andronescu 
vitatta a magyar kar létrehozásának szükséges-
ségét, és az angol karról is megjegyezte, hogy 
az erről szóló helyi döntést a kormány még nem 
erősítette meg. De a tárcavezető ismét ígéretet 
tette arra, hogy 2012-es szerepvállalásához 
hasonlóan a helyszínen fog tájékozódni a felek 
szempontjairól, és hozzájárul egy megnyugtató 
megoldás megtalálásához. (Rostás Szabolcs)
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