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Magasfokú érzéketlenség
Túl sok lyuk tátong az idei szociális hálón

S Z U C H E R  E R V I N

A tavaly elfogadott költségve-
tésben a tervezettnél közel 
nyolcmillió lejjel több pénzt 

sikerült elkülöníteni a magán szo-
ciális szolgáltatók támogatására, 
ezzel szemben a 2020-as büdzsében 
már jóval kevesebb pénz szerepel. 
„Mind a szociáldemokrata, mind 
az azt váltó liberális kormány csak 
nyilatkozatszinten hajlandó fog-
lalkozni az ország szociális problé-
máival, a családpolitikával viszont 
még úgy sem” – állapította meg 
Csép Andrea, aki szerint ez a nem-
törődöm politika csak a szegénység 
elmélyüléséhez vezethet.

Nem érzékeny az ország

A képviselőház szociális és munka-
ügyi bizottságának titkára egy szá-
madattal is szolgált: míg 2019-ben 
a kabinet 26 millió lejt különített el 
a szociális szolgáltatásokra, idén 21 
millióra karcsúsította az összeget. 
„Románia sajnos semmiféle érzé-
kenységet nem tanúsít a betegek, 
nyugdíjasok, árvák, elesettek iránt. 
Míg Európa nagy részében az állam 
kiszervezi és egyben fi nanszírozza 
is a szociális szolgáltatásokat, ná-
lunk az ellátottak költségeinek csak 
a negyedét fedezi. Pedig nagyon 
fontos volna, hogy a civil szerveze-
tek méltányos támogatásban része-
süljenek, elvégre egy, a közösség 
számára nélkülözhetetlen munkát 
végeznek. Sokan elfelejtik, hogy a 
többségnek gondoskodnia kellene a 
kisebbségről. A többség alatt ezúttal 
a jó körülmények közt élőkre gon-
dolok, azokra, akiknek jobban oda 
kellene fi gyelniük a hátrányos hely-

zetbe kerültekre, a kiszorítottakra, a 
betegekre, azokra, akik nem kapják 
meg a kellő odafi gyelést és gondos-
kodást” – mutatott rá a Maros me-
gyei parlamenti képviselő.

Változatlan összeget 
egy évtizede

Romániában az állam havonta 
mindössze 250 lejjel járul hozzá egy 
magán idősotthonba beutalt sze-
mély költségeihez, ilyen intézmény 
ráadásul nagyon kevés működik. 
Ennél is kevesebbet, 175 lejt szán a 
nappali foglalkoztató központok-
ban lévőkre. Az otthoni idősgondo-
zásban részesülőknek havi 120 lejt 
juttat, a szegénykonyhán étkezők-
nek pedig 90 lejt utal. Az összegek 
2009 óta változatlanok, holott azóta 
a minimálbér is több mint kétsze-
resére nőtt. A hiányzó pénzalapot 
a szociális szolgáltatók nagy ne-
hézségek árán, különböző hazai 
vagy nemzetközi pályázatokból és 
támogatásokból teremtik elő. A fel-
soroltakkal szemben a börtönbün-
tetésüket töltő foglyokra ezeknek a 
tételeknek legalább hússzorosa, de 
akár több mint ötvenszerese jut. A 
múlt őszi adatok szerint átlagban 
havi 5180 lejbe került egy fegyenc.

Egy másik komoly gond, amivel 
a hazai szociális rendszer szem-
besül, a személyzethiány. Nem 
az a baj, hogy senki nem akar az 
aggmenházakban vagy betegek 
mellett dolgozni, ellenkezőleg, túl-
ságosan kevés állást lehet meghir-
detni. Míg az európai standard sze-
rint egy ellátottnak két vagy akár 
három gondozó is jut, Romániában 
ez eddig paritásos alapon műkö-
dött: az állam minden beteg mellé 
egyetlen gondozót fi zetett. Ahe-
lyett, hogy javulna, ez az arány az 

utóbbi időben tovább romlott. Ma 
már egy gondozónak 1,22 rászorul-
tat kell ellátnia, ami a szolgáltatás 
minőségének rovására megy.

További fejetlenségek

A mindenkori hatalom a negatív 
szaporulat ellen sem kereste a meg-
felelő intézkedést. Az Orban-kor-
mány nemcsak a gyermekpénz 
megduplázásáról szóló törvény 
életbe ültetését késlelteti, de a 
bölcsődéknek járó fejkvótát sem 
hajlandó folyósítani. „Mivel nem 
tudják, hány bölcsődés gyermek 
van az országban, a törvény élet-
beléptetését sürgősségi kormány-
rendelettel 2021-re tolták ki. A fejet-
lenségre jellemző, hogy nem csak a 
bölcsisek számát nem ismerik, arról 
sincs adat, hogy egyáltalán hány 
bölcsőde működik országszerte!” 
– mutatott rá a rendszer egyik hi-
ányosságára a szociális ügyekkel 
foglalkozó RMDSZ-politikus. Csép 
Andrea egyetlen jó dolgot lát a ka-
binet intézkedései között: idéntől a 
kormány átvállalta az önkormány-
zatoktól a fogyatékkal élő betegek 
személyes gondozóinak javadal-
mazására fordított kiadások 50 
százalékát. Kérdésünkre, hogy ez 
az intézkedés nem vezethet-e bizo-
nyos polgármesteri hivatalokban 
az „elkényelmesedéshez”, a képvi-
selőnő azt válaszolta, hogy remé-
nyei szerint nem. Negatív példák 
sajnos országszerte akadnak, az 
egyik éppen a politikus városában, 
Marosvásárhelyen. A polgármesteri 
hivatal olykor csak némi unszolás-
ra és késéssel hajlandó folyósítani 
a gondozókat megillető pénzössze-
geket. Szintén Vásárhelyen fordult 
elő, hogy míg a városháza alkalma-
zottjai maradéktalanul hozzájutot-
tak a nyaralási utalványokhoz, a 
gondozók azoknak csak egy részét 
kapták meg. A helyzetet utólag si-
került orvosolni.

Egyre kevesebben segíthetnek, 
ugyanis nagyon kevés állást 
hirdetnek meg

▴   FORRÁS: PIXABAY.COM• Újabb áldozati évnek néznek elébe azok, akik a 
hazai szociális szolgáltatások valamelyikére vannak 
szorulva. Miközben a kormány átvállalt bizonyos 
terheket az önkormányzatoktól, a szociális kiadások 
tételéből jócskán le is faragott.

GERGELY IMRE

Barti Tihamér területi elnök és Erős 
Levente, a gyergyószentmiklósi 

önkormányzati képviselő-testü-
let RMDSZ-es frakciójának vezetője 
sajtótájékoztatón kérte a térség lakóit, 
hogy támogassák aláírásukkal a kez-
deményezést. Leszögezték, a Székely 
Nemzeti Tanács kezdeményezése pár-
tokon felüli ügy, és amennyiben az 
Európai Unió ezt elfogadja, segít majd 
Székelyföld és más, hasonló régiók 
felzárkózásában. Fontos lenne ennek 
a kezdeményezésnek a sikere azért is, 

hogy ha egy adott térség nyelvi, nem-
zeti, vallási, vagy kulturális szempont-
ból különbözik a környezetétől, emiatt 
ne szenvedjen hátrányt, és sajátos ér-
tékeinek megőrzésére külön támoga-
tásban részesülhessen – hangzott el. 
Gyergyószéken a helyi RMDSZ-irodák 
és helyi szervezeti vezetők koordinál-
ják az aláírásgyűjtést. Mint ismert, 
a kezdeményezés akkor kerülhet az 
Európai Bizottság asztalára, ha 2020. 
május 6-ig az Európai Unió egymillió 
állampolgára támogatja aláírásával. 
Az aláírásoknak legkevesebb hét or-
szágban kell meghaladniuk egy az 
illető ország lakosságához arányított 
küszöbértéket.

ISZLAI KATALIN

Ú jabb megyei tanácselnöki 
mandátumot szeretne nyerni 

Borboly Csaba, Hargita Megye Ta-
nácsának elnöke. A politikus keddi 
sajtótájékoztatóján először csak arról 
beszélt, hogy a megyei tanács veze-
tőségébe szeretne kerülni, ami alel-
nöki pozíciót is jelenthetne, később 
azonban nyilvánvalóvá tette, hogy 
elnökként folytatná. Ehhez azonban 
még számos lépést kell végigjárnia.

Egyenlő elosztás

Mint Borboly elmondta, az RMDSZ mi-
niparlamentje, a Szövetségi Képviselők 
Tanácsa (SZKT) által nemrég elfogadott 
határozatban számos rendelkezést le-
szögeztek a közelgő választásokkal és 
a jelöltállítás folyamatával kapcsolato-
san. Ez az országos szabályzat egyebek 
mellett előírja, hogy megyei szinten 
kell meghozni a döntést a megyei ta-
nácsosok, illetve a megyei tanácselnök 
és az alelnökök tekintetében. Emellett 
arról is rendelkezik, hogy a megyei 
tanácselnök-jelölteknek támogatói 
aláírásokat kell gyűjteniük a közigaz-
gatási egységek magyar lakosságszá-
mának függvényében, Hargita megye 
esetében 6200-at. Borboly elmondása 
szerint múlt csütörtökön az RMDSZ 
Hargita Megyei Egyeztető Tanács Szé-
kelyudvarhelyen tartott ülést, amelyen 
több döntés is született. Az egyik leg-
fontosabb, hogy mivel három területi 
szervezet van a megyében, a csíki, az 

udvarhelyi és a gyergyói, a három ve-
zetőségi pozíciót egyenlően kell elosz-
tani közöttük. Azaz, ha például csíki az 
elnök, akkor az egyik alelnök udvarhe-
lyi, a másik pedig gyergyói kell legyen. 
Az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének 
Állandó Tanácsa hétfőn arról döntött, 
hogy a Területi Küldöttek Tanácsá-
nak (TKT) a héten sorra kerülő üléséig 
jelöltethetik magukat az érdeklődők 
Hargita Megye Tanácsa vezetőségébe. 
Az említett TKT-ülésen fog eldőlni, 
hogy kit fognak támogatni csíkszék 
jelöltjeként. Borboly reményét fejezte ki 
arra vonatkozóan, hogy bizalmat sza-
vaznak neki. Azzal azonban, 
hogy eldöntik, ki legyen Csík 
jelöltje, még mindig nem biz-
tos, hogy az illető az elnöki 
tisztséget pályázhatja meg. 
A megállapodás szerint a há-
rom térség jelöltjeinek tárgyalniuk kell 
egymással, és közösen kell eldönteni-
ük, ki melyik pozícióért indul. „A múlt 
heti gyűlésen elhangzott Kelemen Hu-
nor szövetségi elnök részéről, hogy vár-
ja, a három területi vezetés egyezzen 
meg, ki lesz az elnök, és kik lesznek az 
alelnökök” – emelte ki Borboly. Hozzá-
tette: a csíki térségben saját személyén 
kívül más jelöltről nincs tudomása.

Az elnököt az éppen aktuális válto-
zat szerint nem közvetlenül a szavazó-
polgárok, hanem a frissen megválasz-
tott megyei tanács tagjai választják 
maguk közül. Ahhoz, hogy Borboly 
ismét elnök lehessen, ahhoz nem 
utolsósorban az is szükséges, hogy az 
RMDSZ megszerezze a testület többsé-
gét. Különben politikai alkukra kény-
szerül más pártokkal.

A Gyergyószéki RMDSZ is beszáll

Tanácselnök maradna Borboly

• Szülessen uniós szintű jogszabály azon régiók 
kiemelt támogatásáról, amelyeket nemzeti, etnikai, kul-
turális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg 
az őket körülvevő régióktól – ez az SZNT polgári kezde-
ményezésének célja, és az ehhez szükséges aláírások 
összegyűjtésében vállal szerepelt az RMDSZ gyergyó-
széki szervezete is. 

• Továbbra is Hargita Megye Tanácsának elnöke ma-
radna – jelentette be keddi sajtótájékoztatóján Borboly 
Csaba. A jelöltséghez előbb össze kell gyűjtenie 6200 
aláírást, az RMDSZ Csíki Területi Küldöttek Tanácsának 
majd jóvá kell hagynia a jelentkezését, végül pedig meg 
kell győznie az udvarhelyi és a gyergyói jelölteket, hogy 
engedjék át neki a tisztséget.




