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Egyszerűsített  eljárás
Könnyítés a gyógykezelésre váró nyugdíjasoknak
• Egyszerűsítette a 
nyugdíjasoknak szánt 
gyógykezelési jegyek 
odaítélési eljárását kedd 
esti ülésén az azóta 
megbukott Orban-kor-
mány. A miniszterelnöki 
kancellária vezetője, 
Ionel Dancă szerint a 
határozat értelmében 
idén mintegy 200 ezer 
nyugdíjas részesülhet 
gyógykezelési jegyben.

B Á L I N T  E S Z T E R

A tegnapi bizalmatlansági 
indítványon megbukott  
kormány 370 millió lejt kü-

lönített el erre a célra az állami költ-
ségvetésből. A határozatba foglalt 
rendelkezések közül Dancă kiemelte 
azt, amely szerint az igénylőknek ez-
után nem kell bemutatniuk a nyug-
díjpénztárnál a személyi igazolvá-
nyukat és a nyugdíjszelvényüket, 
ezek ugyanis már szerepelnek az 
intézmény rendszerében. 

Megmaradt jegyek

A rendszer egyszerűsítése olyan 
kontextusban történt, hogy Violeta 
Alexandru még munkaügyi mi-
niszterként hétfő esti Facebook-be-
jegyzésében arról írt: megvizsgálja 
a következő időszakban, minek 
tulajdonítható, hogy minden évben 
kihasználatlanul marad a nyugdíja-
soknak szánt gyógykezelési jegyek 

egy része. A volt tárcavezető hang-
súlyozta, a nagy érdeklődés dacára 
évente mintegy 15 ezer ilyen utal-
vány kiosztatlan marad. „Meg fogom 
vizsgálni az elkövetkezőkben, miért 
maradnak felhasználatlanul ezek a 
jegyek, milyen mértékben múlik ez 
a hiányos menedzsmenten vagy a 
nehézkes eljárásokon. Az egyszerű-
sítést célzó intézkedések következ-
nek” – tesztte hozzá.  Az ismertetett 

adatok értelmében 2019-ben 179 446 
kezelési jegyet tettek elérhetővé a 
nyugdíjasok számára, ezek közül 
167 169-et küldtek el kiosztásra és 
165 562-t vettek át a kedvezménye-
zettek. „Bár végigviszik az eljárást, 
és türelmesen kiállnak minden sort, 
végül nem mindenki használja fel a 
kapott utalványokat. 1200 ezek kö-
zül nem jutott el a kezelési egységek-
hez” – írta még Violeta Alexandru. 

Gyógykezelésen. 2019-ben 

179 446 kezelési jegyet tettek 
elérhetővé a nyugdíjasok számára

▴   F O R R Á S :  S Z É K E L Y H O N . R O

Egy részlet a februári Nőileg ma-
gazin Kávézó-rovatából, amely-

ből Kápolnási Zsoltot ismerhetik 
meg olvasóink.

Mérnöknek készült. Kápi lett

Két éjjel is ránk zárták a kocsmát, 
így legalább hat Nőilegre való in-
formáció gyűlt össze a Kápi be-
cenévre hallgató, ötvenéves Ká-
polnási Zsolt székelyudvarhelyi 
történelemtanárral folytatott be-
szélgetésünk során. Kiderült, mi-
ért tanítja „speciális munkaterv” 
alapján a történelmet, miért szer-
vez, tervez megállás nélkül, miért 
van öt gyermeke, s miért szurkol – 

a magyarok mellett – a skótoknak 
is. „Kérdezz valamit a családról is, 
a női magazinok olvasói szeretik az 
ilyesmit” – irányítja át a beszélge-
tést, miközben egy újabb kör sört 
rendel. Férfiasan bevallja: felesége 
és a szomszédban lakó anyósa nél-
kül nehezen boldogulna az öt gyer-
kőccel. „Egyszerűen fantasztikus, 
amit Ági, a feleségem csinál. Nála 
nincs olyan, mint nálam, hogy dél-
utánonként lepihen egy órácskára, 
netán tévét néz. Ő mindig, minden 
pillanatban helytáll. Igyekszem 
én is jelen lenni a család életében, 
élvezem az apaság minden pillana-
tát, de hangsúlyozom: a feleségem 
és az anyósom végzik a munka 

oroszlánrészét” – hangzik az asz-
szonyok dicsérete.

Viccelődve teszi hozzá: kissé 
bosszantotta, amikor arról érte-
sült, hogy a marosvásárhelyi mú-
zeumigazgató „lekörözte”, s immár 
hat gyermeke van. „Egyke voltam, 
unatkoztam eleget, mindig az volt a 
vágyam, hogy játszás közben tudjak 
valakihez szólni. Fantasztikus látni, 
ahogy gyermekeim nemcsak testvé-
rek, hanem barátok is, egymást se-
gítve nőnek fel” – térünk egy pilla-
natra vissza a családhoz.

Olvassa el a teljes interjút a Nőileg 
magazin februári lapszámában. Keres-
se a lapárusoknál vagy a Nőileg web-
áruházában: noileg.ro/elofi zetes

F ebruári lapszámunk címlaposá-
val, Baricz Gergővel ünnepeljük 

ezt a hónapot, teljességgel átmelegít 
bennünket, íme egy kis ízelítő!

Ezer szállal kötődöm az otthonom-
hoz Gergő a rengetegben, Gergő az 
országban, Gergő a csillogásban. Mint 
Tamási Ábelje, Székelyföldről indult, 
kipróbálta Kolozsvárt, majd álmai még 
tovább vitték. Csak nem Amerikába, 
hanem az anyaországba. Az egyik 
legnagyobb kereskedelmi televízió 
tehetségkutató műsorában ismerte és 
szerette meg az erdélyi és a magyaror-
szági közönség. Ma még Budapesten 

él, de tervei szerint pár év, és ismét a 
„rengeteg” felé veszi az irányt.

– Budapesten ért bármi negatív 
élmény amiatt, hogy erdélyi ma-
gyar vagy?

– Sokan nem tudják kezelni azt 
a kettősséget, hogy itt egy fi ú, aki 
Romániában nőtt fel, de magyarul 
beszél. A műsor elején készítettek 
egy kisfi lmet minden versenyzőről, 
honnan jött, ebben vezettem egy 
traktort meg egy villás targoncát. 
Onnantól úgy emlegettek a kommen-
tekben, hogy a román traktoros. Ak-

kor sem lepődtem meg ezen igazán, 
de ma már nyugodtan állítom, hogy 
aki engem románnak nevez, abban 
a pillanatban magyarként vall ku-
darcot. Engem meghatároz a nyelv, a 
hit, a neveltetés, ez az én örökségem, 
ahogy az is, hogy magyarul, széke-
lyül érzek. Tudom, hogy ezzel nem 
vagyok egyedül, és ez megnyugtat, 
mert jöhet Trianon, új világrend, mi 
ehhez ragaszkodunk és kitartunk.

Olvassa el a teljes interjút a Nőileg 
magazin februári lapszámában. Keres-
se a lapárusoknál vagy a Nőileg web-
áruházában: noileg.ro/elofi zetes

A                februári lapszámából

Jótékonysági torna
Csavlovics-Szász Ágota műté-
tére és felépülésére fordítják 
a szombati jótékonysági torna 
teljes bevételét. A torna hely-
színe és időpontja: Csíkszere-
da, József Attila Általános Isko-
la Tudor lakótelepi tornaterme, 
szombaton délelőtt tíz óra. A 
tornát Bokor Magdolna fitnesz-
oktató tartja. Minden segítő 
szándékú embert várnak a 
rendezvényre.

Ismét felszáll 
a Füst a Figuránál
A Figura Stúdió Színház 
február 8-án, szombaton 
ismét bemutatja Füst, avagy 
a színház elfoglalása című 
kísérleti előadását. Mi 
marad a színházból, ha a 
jól bejáratott megszokott 
normákat leválasztjuk róla? 
Ha a színpad és a nézőtér ösz-
szemosódik, a szerző eltűnik, 
a színész pedig a nagybetűs 
Közönség helyett a jelenlévő 
egyénekkel kezd el kommuni-
kálni színházi rendszerekről, 
manipulációról? – vetik fel. Az 
előadás 19 órakor kezdődik a 
gyergyószentmiklósi Művelő-
dési Központ nagytermében.

Előrelépés
Pozitívan fogadta az Európai 
Bizottság a nyolc éve elindí-
tott Minority SafePack európai 
kisebbségvédelmi kezdemé-
nyezés alapján kidolgozott 
javaslatokat, amelyek alapján 
július 10-éig hoz majd döntést 
arról, hogy megindítja-e a 
jogalkotási folyamatot – kö-
zölte Vincze Loránt, az RMDSZ 
európai parlamenti képviselő-
je, az Európai Nemzetiségek 
Föderatív Uniójának (FUEN) 
elnöke Brüsszelben szerdán. A 
képviselő az RMDSZ és a FUEN 
által indított kezdeményezés 
európai bizottsági bemutatá-
sát követően magyar újság-
íróknak nyilatkozva elmondta, 
a megbeszélésen világossá 
tették, hogy az Európai Unió 
tagállamaiban asszimiláció-
nak kitett kisebbségi nyelvek 
és kultúrák részei az európai 
kulturális örökségnek, ezért 
védeni kell őket. „A kisebb-
ségek jogainak védelme az 
Európai Unió feladata is, 
nem kizárólag a tagállamok 
hatáskörébe tartozónak kel-
lene tekinteni” – fogalmazott 
Vincze Loránt.

Kisállatok 
seregszemléje
Több mint ezer kisállatot, 
nyulakat, tyúkokat, galambo-
kat, kacsákat, pávát, valamint 
libákat állítanak ki pénteken és 
szombaton Csíkszeredában, a 
Szakszervezetek Művelődési 
Házában. Az érdeklődőket 
pénteken és szombaton várják 
9-18 óra között.
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