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Az állam havonta 250 lejjel járul hozzá egy magánidősotthon lakójának költségeihez 

Esélytelen volt fellépni ellene: Azamfi rei maradt a rektor
 » KRÓNIKA

Harmadik rektori mandátumára készül 
a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógy-

szerészeti Egyetemen (MOGYE) Leonard 
Azamfi rei, akinek kulcsszerepe volt az in-
tézményen belüli román–magyar viszony 
elmérgesedésében. Amint a Zi-de-zi.ro 
helyi portál közölte: a tavaly George Emil 
Palade Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógysze-
részeti, Tudomány- és Műszaki Egyetem-
mé átnevezett tanintézet szenátusa múlt 
szerdán hagyta jóvá a rektor jelöltségét, 
és fogadta el a rektort kiválasztó vizsga-
bizottság összetételét. A marosvásárhelyi 

egyetem tavaly májusban belső népsza-
vazáson kétharmados szavazattöbbséggel 
döntött arról, hogy nem közvetlen válasz-
táson, hanem versenyvizsgával választja 
ki a következő rektort. Szilágyi Tibor, az 
egyetem szenátusának tagja az MTI-nek 
elmondta: Leonard Azamfi rei egyedül 
pályázta meg a tisztséget. Pályázatát a 
szenátus érdemi vita nélkül fogadta el. A 
korábbi magyar rektorhelyettes hozzátet-
te: a magyar tagozat véget vetett annak a 
tiltakozásának, hogy választott képviselői 
nem vesznek részt az egyetem vezető tes-
tületeiben. Így a 19 magyar szenátor ott 
volt a 81 tagú szenátus múlt heti ülésén, 

de úgy érezték, hogy Leonard Azamfi rei 
harmadik mandátuma eldöntött tény, ami 
ellen esélytelen fellépniük. 

A román tanügyi törvény értelmében 
egy személy két egymás utáni teljes rektori 
mandátumot tölthet be. Leonard Azamfi rei 
arra hivatkozva pályázta meg a harmadik 
mandátumát is, hogy a második mandátu-
ma nem volt teljes. 2018. április 27. és júni-
us 2. között hat hétre felfüggesztette a rek-
tori tisztség betöltését, hogy egy külföldi 
körúton vegyen részt. A Libertatea napilap 
tavaly októberben közölt tényfeltáró ripor-
tot arról, hogy hét román egyetem rektora 
miként talált kiskaput a törvényen ahhoz, 

hogy a harmadik mandátumát is megpá-
lyázhassa. A riport szerint 2018 februárjá-
ban Sorin Cîmpeanu, a Rektorok Országos 
Tanácsának (CNR) elnöke megállapodást 
írt alá Teodor Meleșcanu külügyminiszter-
rel arról, hogy a két intézmény együttmű-
ködik „a romániai oktatási és kutatási le-
hetőségek népszerűsítésében és Románia 
imázsának javításában”. Így több romá-
niai egyetem rektora többhetes kiszállás-
ra utazott el olyan egzotikus országokba, 
mint Thaiföld, Mianmar, Bhután, Nepál, 
Brunei, Szingapúr és a Maldív-szigetek. 
Az utazás idejére felfüggesztették a rektori 
tisztségüket.

CSAK NYILATKOZAT SZINTJÉN TÖRŐDIK A BUKARESTI KORMÁNY AZ ORSZÁG SZOCIÁLIS PROBLÉMÁIVAL

Kevesebb jut idén a szociális szolgáltatásokra
Újabb nehéz év vár azokra, akik a 
hazai szociális szolgáltatások vala-
melyikét kénytelenek igénybe venni. 
Miközben a kormány átvállalt bizo-
nyos terheket az önkormányzatoktól, 
a szociális kiadások tételéből jócskán 
lefaragott.

 » SZUCHER ERVIN

A tavaly elfogadott költségvetésben a 
tervezettnél közel nyolc millió lejjel 
több pénzt sikerült elkülöníteni a 

magán szociális szolgáltatók támogatá-
sára, ezzel szemben a 2020-as büdzsében 
már jóval kevesebb pénz szerepel. „Mind 
a szociáldemokrata, mind az azt váltó libe-
rális kormány csak nyilatkozatok szintjén 
hajlandó foglalkozni az ország szociális 
problémáival, a családpolitikával viszont 
még annyira sem” – állapította meg Csép 
Andrea, aki szerint ez a nemtörődöm poli-
tika a szegénység elmélyüléséhez vezethet. 
A képviselőház szociális és munkaügyi bi-
zottságának titkára számadattal is szolgált: 
míg 2019-ben a kabinet 26 millió lejt különí-
tett el a szociális szolgáltatásokra, idénre 21 
millióra karcsúsította az összeget.

Érzéketlenség az elesettek iránt
„Románia sajnos semmiféle érzékenységet 
nem tanúsít a betegek, nyugdíjasok, árvák, 
elesettek iránt. Míg Európa nagy részében 
az állam kiszervezi és egyben fi nanszíroz-
za is a szociális szolgáltatásokat, nálunk 
az ellátottak költségeinek csak a negyedét 
fedezi. Pedig nagyon fontos volna, hogy a 
civil szervezetek méltányos támogatásban 
részesüljenek, elvégre a közösség számá-
ra nélkülözhetetlen munkát végeznek” 

– mutatott rá a Maros megyei parlamen-
ti képviselő. Hozzátette, sokan elfelejtik, 
hogy a többségnek gondoskodnia kellene a 
kisebbségről. „A többség alatt ezúttal a jó 
körülmények között élőket értem, azokat, 
akiknek jobban oda kellene fi gyelniük a 
hátrányos helyzetbe kerültekre, a kiszo-
rítottakra, a betegekre, azokra, akik nem 
kapják meg a kellő odafi gyelést és gondos-
kodást” – mutatott rá a Maros megyei par-
lamenti képviselő.

Romániában az állam havonta mind-
össze 250 lejjel járul hozzá egy magánidő-
sotthonba beutalt személy költségeihez. 
Ennél is kevesebbet, 175 lejt szán a nappali 
foglalkoztató központokba járókra. Az ott-
honi idősgondozásban részesülőknek havi 
120 lejt juttat, a szegénykonyhán étkezők-
nek meg 90 lejt utal. Az összegek 2009 óta 

változatlanok, noha azóta a minimálbér 
is több mint kétszeresére nőtt. A hiányzó 
pénzalapot a szociális szolgáltatók nagy 
nehézségek árán, különböző hazai vagy 
nemzetközi pályázatokból és támogatások-
ból teremtik elő. A felsoroltakkal szemben 
a börtönbüntetésüket töltő foglyokra ezek-
nek a tételeknek legalább a hússzorosa, de 
akár a több mint ötvenszerese jut. A múlt 
őszi statisztikák szerint átlagban havi 5180 
lejbe került egy fegyenc.

Személyzethiánnyal küzd a rendszer
Egy másik komoly gond, amellyel a hazai 
szociális rendszer szembesül, a személy-
zethiány. Nem az a baj, hogy senki nem 
akar az aggmenházakban vagy betegek 
mellett dolgozni; ellenkezőleg, túlságosan 
kevés állást lehet meghirdetni. Míg az eu-

rópai szabvány szerint egy ellátottra két 
vagy akár három gondozó is jut, Románi-
ában ez eddig paritásos alapon működött: 
az állam minden beteg mellé egyetlen gon-
dozót fi zetett. Ahelyett, hogy javulna, ez 
az arány az utóbbi időben tovább romlott. 
Ma már egy gondozónak 1,22 rászorultat 
kell ellátnia, ami a szolgáltatás minőségé-
nek rovására megy. A mindenkori hatalom 
a negatív szaporulat ellen sem kereste a 
megfelelő intézkedést. Az Orban-kormány 
nemcsak a gyermekpénz megduplázásáról 
szóló törvény életbe lépését késlelteti, de 
a bölcsődéknek járó fejkvótát sem hajlan-
dó folyósítani. „Mivel nem tudják, hány 
bölcsődés gyermek van az országban, a tör-
vény életbe léptetését sürgősségi kormány-
rendelettel 2021-re tolták ki. A fejetlenségre 
jellemző, hogy nemcsak a bölcsisek számát 
nem ismerik, arról sincs adat, egyáltalán 
hány bölcsőde működik országszerte” – 
mutatott rá a szociális ügyekkel foglalkozó 
RMDSZ-es politikus. Csép Andrea egyetlen 
jó dolgot lát a kabinet intézkedései között: 
az idéntől a kormány átvállalta az önkor-
mányzatoktól a fogyatékkal élő betegek 
gondozói javadalmazásának az 50 száza-
lékát. Kérdésünkre, hogy ez az intézkedés 
nem vezethet-e bizonyos polgármesteri 
hivatalokban az „elkényelmesedéshez”, 
a képviselőnő kifejtette, hogy reményei 
szerint nem. Negatív példák sajnos ország-
szerte akadnak, az egyik éppen Marosvá-
sárhelyen. A polgármesteri hivatal olykor 
csak némi unszolásra és késéssel hajlandó 
folyósítani a gondozókat megillető pénz-
összegeket. Szintén Vásárhelyen fordult 
elő, hogy míg a városháza alkalmazottai 
maradéktalanul hozzájutottak a nyaralási 
utalványokhoz, a gondozók azoknak csak 
egy részét kapták meg. A helyzetet utólag 
sikerült orvosolni.
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