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Marosszentgyörgyön
csütörtökön kapcsolják 

fel a község ünnepi
díszkivilágítását

A rendezvényre a Mikulást is 
vendégül látják, aki ajándék-
csomagokat osztogat majd a 
marosszentgyörgyi gyerekek-
nek. Az ünnepi eseményre csü-
törtökön (2019. december 5.) 
17 órától kerül sor a községköz-
pontban, a Szent György-szobor 
mögött felállított karácsonyfa 
közelében.

A díszvilágítást Sófalvi Sza-
bolcs marosszentgyörgyi pol-
gármester kapcsolja fel a gyer-
mekek segítségével, előtte a  
helyi iskola kórusa fog kántálni.

H I R D E T É S

 » GERGELY IMRE

Az Erdélyi Polgári Mozgalom alapí-
tóinak célja, hogy széthúzást ger-

jesszenek az erdélyi magyar politika 
nemzeti oldalán, és gátat vessenek a 
Magyar Polgári Párt (MPP) és az Er-
délyi Magyar Néppárt (EMNP) fúzió-
jának – állítja Mezei János. Az MPP 
elnöke – aki tegnap sajtótájékoztatón 
reagált a mozgalom létrehozásának 
keddi bejelentésére – többek között 
arra szólította fel elődjét, Biró Zsoltot, 
hogy mondjon le parlamenti képvise-
lői mandátumáról.

Amint arról beszámoltunk, Erdélyi 
Polgári Mozgalom néven új szervezet 
megalakítását jelentette be Sepsiszent-
györgyön a Magyar Polgári Párt belső 
ellenzéke, amelynek tagjai első lépés-
ben a párton belül szeretnék helyreál-
lítani a törvényességet, majd keretet 
biztosítanának azok számára, akik 
eltávolodtak az erdélyi magyar politi-
kai alakulatoktól. Az alapítók – köztük 
Kulcsár-Terza József és Biró Zsolt par-
lamenti képviselő – véleménye szerint 

az MPP „szabálytalanságspirálba” ke-
rült Mezei János elnöksége alatt, és ezt 
szeretnék megszüntetni. Ugyanakkor 
hangsúlyozták, nincs kifogásuk a jobb-
oldal összefogása ellen, mint ahogy 
ezzel meggyanúsították őket. Mezei 
János tegnap Gyergyószentmiklóson 
úgy fogalmazott, az „új fejlemények” 
előzményei egészen a 2018. novemberi 
tisztújítás előttre nyúlnak vissza, hi-
szen Biró Zsolt akkori pártelnök leváltá-
sa az MPP éléről „nem egy véletlen poli-
tikai döntés volt”. A pártban már akkor 
feszültség uralkodott, sokan úgy látták, 
hogy a korábbi elnök nem jó irányba 
vezeti a szervezetet – mutatott rá Mezei 
János. Elmondta, ő már megválasztá-
sától kezdődően kereste az együttmű-
ködés lehetőségeit az EMNP-vel, és 
az idei EMI-táborban megszervezett 
nemzeti kerekasztalt követően indult 
el ténylegesen a folyamat, amely a két 
párt fúzióját célozza meg. „Ennek a 
törekvésnek az ellenzői azok a szemé-
lyek, akik az Erdélyi Polgári Mozgalmat 
meghirdették” – jelentette ki Mezei. Az 
MPP jelenlegi vezetőinek elmondása 

szerint az elmúlt hetekben a legtöbb 
megyei szervezet illetékeseivel beszél-
tek, és meggyőződhettek, hogy a nagy 
többség a jelenlegi vezetést és annak tö-
rekvéseit, a néppárttal való fúziót támo-
gatja. Mezei János úgy véli, a mozgalom 
kezdeményezői, akik közül többen az 
MPP-nek köszönhetően kerültek fontos 
pozíciókba, egyéni érdekeiket helyezik 
a közösségi érdek elé amiatt, hogy a 
párton belül nem tudtak érvényt szerez-
ni akaratuknak. Közölte: Biró Zsoltnak 
le kellene mondania parlamenti kép-
viselői mandátumáról, hiszen az MPP 
kizárta a soraiból, és elveszítette a szer-
vezet támogatását. Ha nem teszi meg, 
Az MPP-elnök szerint azt igazolja, hogy 
személyes politikai és gazdasági érde-
keit fontosabbaknak tartja a közösségi 
érdekeknél.

A sajtótájékoztatón elhangzott, az 
EMNP és az MPP január 18-án Csíksze-
redában egyszerre szervezi meg kong-
resszusát, amelyen a két párt az együtt-
működés formájáról dönt; ha a fúziót 
támogató határozatok születnek, akkor 
már együttes ülést is tartanak.

Mezei: Biróék megakadályoznák az MPP–EMNP-fúziót

 » Mezei János 
közölte: Biró 
Zsoltnak le kel-
lene mondania 
parlamenti kép-
viselői mandá-
tumáról, hiszen 
az MPP kizárta 
a soraiból, és 
elveszítette a 
szervezet támo-
gatását.

SOKADSZORRA HALASZTJÁK, HOGY BÁRHOL KIVÁLTHATÓAK LEGYENEK AZ INGYENES RECEPTEK

Nem könnyítenek a betegek helyzetén

Az ingyenes recepteket egyelőre csak abban a megyében lehet kiváltani, ahol az orvos felírta

Még mindig nem lépett életbe 
az a határozat, amely lehetővé 
tenné, hogy az ország bárme-
lyik gyógyszertárában kivált-
hatóak legyenek az ingyenes 
és ártámogatott receptek, és 
érvényesíthetőek legyenek a 
laboratóriumi és röntgenvizsgá-
latokra írt beutalók. Többször 
elhalasztották ennek érvénybe 
léptetését, a jelenlegi állás 
szerint március végétől könnyí-
tené meg a rendszer a betegek 
helyzetét.

 » BÍRÓ BLANKA

M iután már másfél éve halo-
gatják, most újra odázzák 
a határidőt, amikortól ér-

vénybe lép az egészségügyi miniszté-
rium határozata, miszerint az ország 
bármelyik patikájában kiválthatóak 
lesznek az ingyenes és ártámogatott 
receptek, valamint érvényesíthető-
ek a laboratóriumi és röntgenvizs-
gálatokra írt küldőpapírok. Az Or-
szágos Egészségbiztosítási Pénztár 
legutóbb az év végéig halasztott, a 
napokban azonban megjelent egy 
tervezet, amely szerint jövő év már-
cius 31-től lép érvénybe a betegek 
helyzetét megkönnyítő határozat. 
Ezúttal arra hivatkoznak, hogy az 
egészségügyi  alapcsomagot az évi 
költségvetés elfogadása után leg-
több hatvan nappal határozza meg 
az egészségbiztosító, tehát amíg 
nincs büdzsé, nincs csomag. Ilyen 
körülmények között a könnyítés 
nem alkalmazható január 1-jétől, 
csak azután, miután elfogadták az 
állami költségvetést – érvelnek az 
újabb halasztás mellett. A jelenle-
gi jogszabály szerint a recepteket 

és beutalókat abban a megyében, 
körzetben lehet érvényesíteni, ki-
váltani, ahol azt az orvos felírta. 
Tehát nem a beteg lakhelyét veszik 
alapul, hanem azt, hogy az orvos-
nak melyik megyében van szerző-
dése az egészségbiztosítási pénz-
tárral. A hatóságok már másfél éve 
ígérgetik, hogy ezen változtatnak, 
megkönnyítve a betegek helyze-
tét. Az egészségbiztosítási pénztár 
2018 elején jelentette be, hogy a 
tavalyi év júliusától az ingyenes és 
ártámogatott recepteket az ország 
bármelyik gyógyszertárában ki le-
het váltani, és hogy a laboratóriu-
mi vizsgálatokat is bárhol elvégzik, 
ha az egészségügyi intézménynek 
szerződése van a biztosítóval. Azóta 
több ízben halasztottak, arra hivat-

kozva, hogy nem tudták elvégezni 
a szükséges módosításokat az in-
formatikai rendszerben. Holott ha 
a határozat végre életbe lép, javul 
a hozzáférhetőség az ingyenes el-
látáshoz. Ha egy beteg nem abban 
a megyében fordul orvoshoz, ahol 
lakik, kénytelen az orvos körzeté-
ben levő gyógyszertárakban kivál-
tani a térítéses receptet, ott kell 
keresgélnie a patikát, miközben a 
lakhelye közelében ez egyszerűbb 
lenne számára. Segítség lenne az 
ingyenes vérvizsgálatok esetében 
is, hiszen erre korlátozott a pénz-
keret. Előfordul, hogy az egyik 
megyében már elfogyott a pénzke-
ret, a szomszédos megyében még 
van fedezet, és akkor a biztosítot-
tak ott is élhetnek a lehetőséggel.

 » Több ízben 
halasztottak, 
arra hivatkoz-
va, hogy nem 
tudták elvégezni 
a szükséges 
módosításokat 
az informatikai 
rendszerben. 
Holott ha a 
határozat végre 
életbe lép, javul 
a hozzáférhető-
ség az ingyenes 
ellátáshoz. 
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 » RÖVIDEN

Utalványokkal biztosítanák 
a délutáni oktatást
A kormány részéről megvan a szán-
dék, hogy Románia valamennyi 
diákjának biztosítsák a délutáni 
foglalkozást az iskola utáni iskola 
(aft er school) program révén – 
nyilatkozta tegnap Raluca Turcan 
miniszterelnök-helyettes. Turcan 
szerint a délutáni oktatás program-
ját az egész országra kiterjesztenék, 
és nemcsak az iskolákra, hanem a 
magánszférára is. Az aft er school 
program keretében a szülők euró-
pai alapokból és az államkasszából 
közösen fi nanszírozott, kifejezetten 
nevelésre-oktatásra fordítható 
utalványokat (vouchereket) kapná-
nak. Az ajándékjegyeket a szülők 
tetszés szerint kiválasztott, az is-
kolában vagy iskolán kívül tartott 
délutáni foglalkozások kifi zetésére 
fordíthatják majd. A gyermekek 
számára kiírt aft er school prog-
ramot jövő tanévtől vezetnék be 
– mondta az Agerpres hírügynök-
ség szerint a kormányfőhelyettes. 
Mint ismeretes, az intézkedéssel 
azokon a szülőkön segítenének, 
akik munkahelyi kötelezettségeik 
miatt késő délutánig nem tudnak 
felügyeletet biztosítani gyermekük 
számára.

Megfagyhatott egy idős
személy Szatmárnémetiben
Holtan találtak szerdán egy 62 
éves személyt egy használa-
ton kívül levő szatmárnémeti 
kazánházban – tájékoztatott 
Paula Gabor, a Szatmár megyei 
rendőr-főkapitányság szóvivője. 
Az illetékes elmondta, a 112-es 
sürgősségi hívószámon jelentet-
ték az esetet, és az első informáci-
ók szerint nem áll fenn gyilkosság 
gyanúja. A hatóságok a boncolás 
elvégzése után állapítják meg a 
halál pontos okát, de úgy tűnik, 
hogy az áldozat megfagyott – 
számolt be az Agerpres hírügy-
nökség.




