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Többeknek járó veszélyességi pótlék
A szociális ellátásban dolgozók, a háziorvosi, fogorvosi rendelők is megkapják
• Kihirdette az államel-
nök, szerda este pedig 
meg is jelent a Hivata-
los Közlönyben az a tör-
vény, amelynek értel-
mében 2500 lej értékű 
veszélyességi pótlék 
jár azoknak a szociális 
ellátásban dolgozó 
alkalmazottaknak, 
valamint a háziorvosi 
és fogorvosi rendelők 
személyzetének, akik 
a szükségállapot ideje 
alatt koronavírusos 
vagy koronavírus-gya-
nús személlyel léptek 
kapcsolatba munka-
végzés közben.

A N T A L  E R I K A

A törvény kezdeményezője, 
Csép Éva Andrea Maros 
megyei parlamenti képvi-

selő érdeklődésünkre elmondta, az 
állami és a magánszféra dolgozói 

egyaránt jogosultak erre az 
összegre, amennyiben hiva-
talos iratokkal bizonyítják, 
hogy fertőzött vagy fertő-
zésgyanús személlyel kerül-
tek kapcsolatba a szükség-
állapot ideje alatt. „Tudjuk, 
milyen nehéz volt azoknak 

például, akik öregotthonok-
ban dolgoznak és két-két hétre be 
kellett költözniük, hogy megelőz-
zék a fertőzést, a vírus bevitelét az 

otthonba. Őket, de a háziorvosokat, 
fogorvosokat, gyógyszerészeket, a 
munkatársaikat, a szociális tevé-
kenységet folytató szakembereket 
is így szeretnénk jutalmazni, mun-
kájukat elismerni” – fogalmazott a 
képviselő.

A törvény három nappal a Hiva-
talos Közlönyben való megjelenését 
követően lép érvénybe. A jogsza-
bály alkalmazási módszertanának 
kidolgozása van még hátra, ami 
hozzávetőlegesen egy-két hét – tá-
jékoztatta a Székelyhont Csép Éva 
Andrea, hozzátéve, hogy az érin-

tettek – egészségügyi és szociális 
területen dolgozók – által igényelt 
pótlékokat európai uniós fi nanszí-
rozásból fogja kifi zetni az állam.

Ennél jóval többet költöttek 
óvintézkedésekre

Bár a pénz jól jön, hiszen rengeteg 
pluszkiadásuk volt a háziorvosok-
nak, fogorvosoknak is, a hírnek 
nem örül Soós-Szabó Klára, a Har-
gita Megyei Háziorvosok Szövetsé-
gének elnöke, aki „aljas kampány-
fogásnak” tartja az új törvényt. Úgy 

véli, a háziorvosok folyamatosan 
ki vannak téve a különböző fertő-
zéseknek, az AIDS-nek, a B típusú 
hepatitisznek, de a törvényhozók 
ezt eddig nem vették számításba. 
Ráadásul az állam úgy ad pénzt, 
„egy nevetségesen kevés összeget”, 

hogy közben nem tett eleget a fel-
adatának: a járvány ideje alatt a 
fertőtlenítőszerek, maszkok, kesz-
tyűk biztosításának. „Több mint öt-
ezer lejre vettünk fertőtlenítőszere-
ket, ez a pénz még közelről sem lesz 
elég annak törlesztésére. Ráadásul 
mi nem is kértük. Egy aljas kam-
pány ez” – mondta a Székelyhon-
nak a csíkszeredai háziorvos.

Örvend a pénznek a szentgericei 
háziorvos, Váczy Margit Ida, bár 
eléggé pesszimista azzal kapcsolat-
ban, hogy hozzájutnak-e az érintet-
tek. Mint érdeklődésünkre elmond-
ta, ő is kapcsolatba került olyan 
betegekkel, akik fertőzöttek voltak, 
vagy akikről utóbb derült ki, hogy 
megfertőződtek a koronavírussal, 
de „szerencsére nem történt semmi 
gond, a biztonsági előírásokat be-
tartottuk” – magyarázta.

Jutalmat kapnak

Csép Éva Andrea a Székelyhonnak 
úgy fogalmazott, hogy azok az or-
vosok, asszisztensek, fogorvosok, 
egészségügyi laboratóriumok mun-
katársai, akik fertőzött betegeket 
láttak el vagy a tőlük begyűjtött 
labormintákat elemezték, azok az 
otthoni betegápolók, a polgármes-
teri hivatalok szociális osztályai-
nak munkatársai, akik hátrányos 
helyzetű közösségekkel tartották a 
kapcsolatot nap mint nap, vagy az 
idősotthonok munkatársai, akik 
szintén ki voltak téve a fertőzés 
veszélyének, megérdemlik, hogy 
legalább ennyi jutalomban része-
süljenek. A parlamenti képviselő 
tisztában van azzal, milyen sokat 
költöttek saját jövedelmükből fer-
tőtlenítőszerekre, maszkokra, rá-
adásul kockáztatták nemcsak a ma-
guk, de családtagjaik egészségét is. 
„Fontosnak tartom, hogy érezzék, 
odafi gyelünk rájuk és jutalmazzuk 
őket” – hangsúlyozta a politikus.

Támogatás jár azoknak a házi-
orvosoknak, akik koronavírusos 
vagy fertőzésgyanús személlyel 
léptek kapcsolatba
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A Kovászembertől búcsúzunk
Kelemen Levente oklándi unitárius lelkész számára 
a földi létből alig több mint ötvenöt esztendő jutott. 
Emberi mércével csekély, de elhívottját a Gondviselés 
Kovászemberré nemesítette.
Marosvásárhelyi gyakorló lelkészi ideje után, 1992 
decemberétől Homoródoklándon szolgált. Tavaly 
októberben, a meghatóan felemelő templomünnepen 
személyes hangvételű visszaemlékezésében az EDDA 
dalát is idézte: „Álmodtam egy világot magamnak,/ itt 
állok a kapui előtt…” 

Megálmodott világában sokakat megnyert az általa 
képviselt ügyeknek, legyen szó a kis gyülekezetek 
gazdasági megerősödését segítő Aratás Reménysége 
Homoródért Alapítványról, avagy a magyarság lelki 
egységét munkáló Tiszteletbeli Székely-mozgalomról, 
illetve a történelmi gyökerekből táplálkozó jelenről, 
amit a Homoród menti Hagyományőrző Hannover hu-
szárok kapitányaként tett. Méltán érdemelte ki népe 
körében a Kovászember nevet.

Maradandó tárgyi emlékjeleket hagyott falujában. 
Ennek legékesebb példája lesz évszázadok múltán 
is a felújított műemlék templom. Közössége, barátai, 
családja hosszú tapssal, felállva fejezték ki érzéseiket 

a templomáldáson. Az elismerés ott és akkor egyaránt 
szólt a megkezdett munkát jól végbevivő egyházköz-
ségi elöljárónak és a megrendült egészsége mellett is 
kitartóan küzdő embernek. Ám minden, imádsággal, 
közös munkával megszentelt építménynél maradan-
dóbb az a személyes hit, amellyel Kelemen Levente da-
colt az egészségét elemésztő kórral. Példája ösztönző, 
emléke áldott! Temetéséről a járványügyi helyzet miatt 
a későbbiekben tájékoztatnak. 

J úniusban, illetve minden hónap 
első péntekén Jézus Szentséges 

Szívét ünneplik a katolikusok, éven-
kénti kiemelt napja pedig az egyházi 
év utolsó változó ünnepe – az Úrnap-
ja nyolcadát, azaz a pünkösd utáni 
második vasárnapot követő péntek. 
II. Szent János Pál pápa javaslatára 
1997 óta ezen a napon a papokért, a 
hivatásokért imádkoznak.

Már a 13–14. század német misz-
tikusainál kimutatható a Jézus Szí-
ve-tisztelet, amit a 16. században a 
jezsuiták és a karthauziak is terjesztet-
tek. A Szent Szív-kultusz ünnepnapját 
1856-ban IX. Pius pápa tette kötelező-
vé. A Szent Szív legismertebb ábrázo-
lásai a szeretetből vállalt halál jelképe, 
a megnyitott, lángoló szív, amelyből 
kinő a kereszt, és az Irgalmas Jézus 
képe: szívéből fénynyalábként árad az 
irgalmasság és a szeretet. 

Vidékünkön a ditrói, a korondi, 
a nyárádszeredai, a madéfalvi, a 
gödemesterházi és a szentkereszt-
bányai plébániatemplomot, továbbá 
a backamadarasi, a szovátafürdői, 
a vármezői a vajolai, a bonyhai, a 
hágótői, a sáromberkei, az 
alsóbölkényi misézőhelyet, 
Vágás fi liájának, Bétának 
a templomát, a gyergyó-
szentmiklósi Botvára-ká-
polnát ajánlották Jézus 
Szíve védelmébe. A székelyudvar-
helyi Jézus-kápolna javítása miatt a 
szentmisét ma 18 órától a Szent Mik-
lós-plébániatemplomban tartják. 
A Gordon-hegyi Jézus Szíve-kilátó 
évenkénti zarándoklatán, szomba-
ton a 12 órakor kezdődő szentmisét 
keresztútjárás előzi meg a kálvárián. 
Madéfalván ma 11 órakor kezdődik 
az ünnepi búcsús szentmise. 

A megváltó szeretet jelképe




