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Kevés aláírás gyűlt az
SZNT-kezdeményezésre

E

gyelőre kevés aláírás gyűlt össze
a Székely Nemzeti Tanács (SZNT)
által elindított, a nemzeti régiókról
szóló polgári kezdeményezés támogatására, de a szervezet vezetője
ennek ellenére bizakodó. Izsák Balázs
tegnapi marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján elmondta: az egymillió aláírás
összegyűjtésére szánt egy év első négy
hónapja telt el, és elektronikus úton
egyelőre csak 20 ezer aláírást sikerült
gyűjteni; Erdélyből egyébként 250-300
ezer aláírást szeretnének összegyűjteni. Hozzátette: a papíralapú aláírásokat egyelőre nem összesítették,
így ezek száma nem ismert. Az SZNT
elnöke elmondta: ennek ellenére bizakodó, hiszen olyan koncepciót sikerült
kialakítani, amely meggyőző és erős
a nemzeti régiók lakói számára. Azt is
a bizakodásra feljogosító tényezőnek
tekintette, hogy az SZNT-nek komoly
partnereket sikerült maga mellé állítania. Hozzátette: a Székelyföld autonómiájának napjává nyilvánított október
27-én a hagyományos imavasárnapot
és az őrtűzgyújtást is az aláírásgyűjtés
szolgálatába szeretnék állítani. Egyébként egy múlt heti sajtóbeszélgetésen
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök az MTI
kérdésére elmondta: a szövetség az
idő rövidsége miatt nem kapcsolta
össze az államelnökjelölt indulásához
szükséges aláírások összegyűjtését a
nemzeti régiós polgári kezdeményezés
aláírásgyűjtésével. Ez utóbbira külön
kampányt szervez jövő év elején.
(Krónika)

ÉRINTETTEK HELYESLIK AZ IGAZSÁGÜGYI VIZSGÁLATOK ÁRÁNAK EMELÉSÉT, MÁS TERÜLETRE IS RÁFÉRNE

Drágulhat az „orvosszakértés”
Közel 50 százalékkal növelné
az egészségügyi minisztérium
az igazságügyi orvosszakértői
vizsgálatok árát. A Krónika által
megszólaltatott kórházigazgató szerint a drágítás indokolt,
hiszen a jelenlegi díjszabás még
az alapanyagok árát sem fedezi,
sőt a többi vizsgálat árát is aktualizálni kellene.
» BÍRÓ BLANKA

A

z egészségügyi minisztérium a
napokban bocsátotta közvitára a honlapján azt a tervezetet,
miszerint 44 százalékkal drágítanák
az igazságügyi orvosszakértői vizsgálatok árát. Így a sérüléseket összegző
kórlap kiállítása a jelenlegi 38 lej helyett 55 lejbe kerülne, a megváltozott
munkaképesség, a fogyatékosság
megállapítása pedig 50 helyett 72 lejbe. A fegyverviselési engedély kiállításához szükséges vizsgálat 110 lejről
158 lejre drágulna, a gépkocsivezetés
engedélyezéséért 63 lej helyett 91 lejt
kellene fi zetni. A vérből kimutatott
alkoholszintet 26 lej helyett 37 lejért
mérnék meg. A legdrágább továbbra
is a DNS alapján meghatározott apa-

sági teszt lenne: ezt jelenleg is borsos
áron, 3600 lejért végzik, ám ha a tervezetet elfogadják, már 5184 lejt kell
lepengetni érte.
A minisztérium azzal indokolja
a drágítás szükségességét, hogy a
díjszabásokat 2006-ban állapították
meg, azóta pedig folyamatosan nőtt
az infl áció. A tervezett drágítás a
2006 és 2018 között tapasztalt 44 százalékos inflációt fedezné – áll a tervezet indoklásában. A dokumentumot
még el kell fogadnia a kormánynak,
és meg kell jelennie a Hivatalos Közlönyben, hogy hatályba lépjen.
András-Nagy Róbert, a sepsiszentgyörgyi sürgősségi kórház igazgatója lapunknak elmondta, indokolt a
drágítás, hiszen a jelenleg érvényben levő díjszabások – például az
alkoholszint-kimutatás esetében a
fogyóeszközök árát – sem fedezik,
nem beszélve arról, hogy a kórháznak sok pénzért korszerű berendezést kellett vásárolnia. Az igazságügyi orvosszakértői vizsgálatokat
magánszemélyek is kérhetik, de általában a bűnvádi eljárások során
rendelik el. Az igazgató ugyanakkor
hangsúlyozta, ezzel párhuzamosan
valamennyi kórházi és ambulanciás
vizsgálat, beavatkozás árát frissíteni
kellene, 2019-es szintre kellene hoz-

ni. Az egészségbiztosítási pénztár
olyan árakon számolja el a szolgáltatásokat, melyek nem fedezik a
költségnövekedést, sok esetben az
anyagszükségletet sem – szögezte
le az intézményvezető.
Rámutatott: hatalmas különbségek vannak a magánszektorban
alkalmazott, illetve az egészségbiztosítási pénztár által elszámolt
díjszabások között. Miközben az
egészségügyi magánszolgáltatók a
honlapjukon nyilvánosan kiközölt
árai száz lej felett vannak egy egyszerű vizsgálat esetében is, addig a
kórháznak egy vizsgálattal egybekötött kisebb sebészeti beavatkozásért vagy gasztroszkópiáért legtöbb
50 lejt fizet a biztosító, ezzel együtt
a betegek – jogosan – ugyanazt a
minőséget várják el. Idén volt egy
elhanyagolható áremelés, de az
nem fedezi a költségnövekedéseket. „Ilyen körülmények között nem
csoda, ha a kórházak oda jutnak,
hogy nem tudják kifizetni a beszállítóikat, nem tudnak minden gyógyszert megvásárolni, fejlesztésekre,
beruházásokra sincs pénzük. Nem
kellene leminősíteni a közszférában
dolgozó orvosok munkáját, a kórházak szolgáltatásait” – szögezte le
András-Nagy Róbert.
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helyett 37 lejért
mérnék meg.
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lejért végzik, ám
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Tanévkezdéskor még tart a felújítás a marosvásárhelyi Bolyaiban

Az iskola egykori internátusépületét ismét felállványozták a Sáros utca felől, ugyanis még zajlik az épületrész felújítása
» SZÁSZ CS. EMESE

N

em fejeződött be a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnázium
régi bentlakásépületének felújítása,
így idén is nehézséget okozott a tan-

évkezdés a gimnáziumban és a Református Kollégiumban. Kétváltásos
tanítás azonban nem lesz idén.
Az iskola egykori internátusépületét ismét felállványozták a Sáros utca
felől, ugyanis még zajlik az épület-

rész felújítása. Míg bent ablakokat
és ajtókat cserélnek, kint a teljes tetőszerkezet javításán dolgoznak. Ha
azt befejezik, már gyorsabban haladnak a többi munkálattal – mondta a
Székelyhon megkeresésére a Bolyai

»

„Sajnos
nagyon sok nem
várt probléma
adódott útközben” – nyilatkozta Mátéﬁ István.

igazgatója, Mátéfi István, aki maga
is remélte, hogy a tanév kezdetére
az épület átadása is megtörténik.
„Noha az elképzeléseinkhez képest
lassabban tudják befejezni a munkálatokat, látom, hogy mi miatt vannak
a lemaradások. Sajnos nagyon sok
nem várt probléma adódott útközben. Amúgy ha megnézzük a jóváhagyásokat, az épületszárny átadása
2020 augusztusára van ütemezve, így
késlekedésről nem beszélhetünk” –
nyilatkozta az igazgató, elismerve,
hogy idén is nagy gondokat okozott a
tanévkezdés, vagyis az, hogy hová és
hogyan helyezzenek el osztályokat.
Múlt évben kipróbálták a kétváltásos
tanítást is, de nem tűnt megfelelőnek: volt, hogy a Deus Providebit Tanulmányi Házban kaptak termeket.
Idén a meglévő informatikatermeket
is osztálytermekké alakítják, így ha
nehezen is, de el tudják helyezni az
osztályokat.
Az elemisek továbbra is a 6-os és
7-es számú iskolában maradtak, de
így is 33 osztálynak ad otthont a főépület, továbbá a Református Kollégiumnak is van még 10 osztálya.
Amint Benedek Zsolt igazgatótól
megtudtuk, ebből kettőt ideiglenesen átköltöztettek a Mihail Kogălniceanu utcai épületükbe, ahol a
Református Kollégium posztliceális
képzése is működik. Mátéfi István,
a Bolyai igazgatója abban reménykedik, hogy a felújítási munkálatok
év végéig befejeződnek, és legalább
a második félévre átadják az épületszárnyat. Hozzátette, természetesen
már a főépület felújítását is tervezik,
de az csak szakaszokban fog megvalósulni.

