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SZÁMOS KÉRDÉST FELVET AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁS KITERJESZTÉSE

„Beutalnák” a közellátásba
a magánkórházakat

A magánkórházakra és magánklinikákra is kiterjesztené az országos egész-
ségügyi programok révén biztosított ellátást a szaktárca, a sürgősségi ren-
delet tervezetét közvitára bocsátották a minisztérium honlapján. A Krónika 
által megszólaltatott szakemberek szerint a kezdeményezést olyan szabá-
lyozással kell megerősíteni, amely szavatolja a közszféra fenntarthatóságát; 
ugyanakkor az államnak olyan szintre kellene fejlesztenie a közkórházakat, 
hogy felvehessék a versenyt. Bár a kezdeményezés a betegek érdekeit szol-
gálja, mégis félő, hogy az amúgy is több feladatot ellátó közkórházak húz-
zák a rövidebbet. 4.»

Szűrőpróba. A közvitára bocsátott tervezet szerint a biztosítással rendelkező beteg választhatna közkórház és magánklinika között

Elindult
a kormánybuktatás
Beváltotta fenyegetését a PSD 
és az RMDSZ, és csütörtökön 
bizalmatlansági indítvánnyal 
büntette, hogy az Orban-kormány 
a parlamenti vita megkerülésé-
vel, felelősségvállalással akarja 
elfogadtatni a visszatérést a 
kétfordulós polgármester-válasz-
táshoz. Rámutatnak: a választási 
törvénynek nem sokkal a választá-
sok előtti módosítása ellentétes az 
európai normákkal.  5.»

Csak óvatosan
a citrusfélékkel
Amilyen gyorsan fellángolt, olyan 
hirtelen feledésbe is merült az 
imazalillal permetezett citrusfélék 
2017-es botránya. A boltok polcain 
eladásra kínált déligyümölcsök jó 
részét azonban továbbra is átitatja 
a gombaölő szer, így héjuk nem 
fogyasztható. Erre a boltok több-
ségében már nem fi gyelmeztetik a 
polccímkék a vásárlókat, holott az 
üzleteknek kötelezően ezt kellene 
tenniük. 3.»

A talárosok kezében 
a különnyugdíjak
Az alkotmánybíróságé lehet az 
utolsó szó a különleges nyugdíjak 
egy részét eltörlő törvény körüli 
vitában, miután a legfelsőbb 
bíróság bejelentette, a taláros 
testülettől kérnek jogorvoslatot. 
Az RMDSZ szerint viszont vagy el 
kellene törölni az összes speciális 
nyugdíjat, vagy legalább 90–99 
százalékos adóval kellene sújtani 
a legnagyobb összegeket.  6.»

Egyenrangúságot
követelnek
„Mentalitásváltásra van szükség az 
országban, tisztességes mederbe 
kell terelni a románok és a magya-
rok viszonyát” – vallja Tamás Sán-
dor RMDSZ-es politikus. Antal Ár-
pád szerint az erdélyi magyarok 
számára erőforrásokat kell biztosí-
tani, hogy szülőföldjükön boldogul-
hassanak, erre a magyar kormány-
nyal megvalósított nemzetpolitika 
révén van lehetőség.  2.»

 » Meg kell en-
gedni, hogy min-
denütt használ-
ják a közpénzt, 
természetesen 
annak maximális 
utánkövetésével.
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Szakminisztériumi „fogságban”
a vadgazdálkodás  16.»

Megnyitnák a nagykárolyi
Károlyi-kastély bástyáját  17.»
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