
követelések
biciklitárolók

2 0 2 0 .  O K T Ó B E R  2 8 . ,  S Z E R D A6 A K T U Á L I S #japánsztrájk  #kerékpár

A tiltakozás folytatására készülnek
Nem történt előrelépés a Sanitas szakszervezet követeléseit illetően

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Nem történt előrelépés a Sani-
tas szakszervezet követelé-
seit illetően az érdekvédelmi 

tömörülés tagjai által október 7-én 
elkezdett háromnapos japánsztrájk 
óta. Noha a szakszervezet vezetői 
Ludovic Orban miniszterelnökkel is 
megbeszélést folytattak október 12-
én, érdemi változás nem történt azó-
ta a tiltakozás kiváltó okait illetően. 
„Nem történt semmi előrelépés. Saj-
nos egyre súlyosabb a helyzet Har-
gita megyében és máshol is, nagyon 
sok a beteg, sok a beteg az egészség-
ügyi dolgozók közt is, és nem bírják 
már a kollégák, nincsenek elegen” 
– mondta megkeresésünkre Nyulas 
Emma, a Sanitas szakszervezet Har-
gita megyei vezetője. Arról volt szó, 
hogy az illetékes szakminisztériu-
mok – az egészségügyi, munkaügyi, 

illetve pénzügyi tárca – képviselői 
leülnek tárgyalni a szakszervezet 
vezetőivel – fűzte hozzá. Mivel nem 
vezetett eredményre a hónap első fe-
lében az egészségügyi, illetve szo-
ciális ellátórendszerben megtartott 
japánsztrájk, az érdekvédelmi tö-
mörülés vezetői és megyei képvi-
selői csütörtökön rendkívüli ülést 
tartanak a további Sanitas-akciók 
ütemtervének kidolgozása ügyé-
ben. Az országos szakszervezet 
közleménye szerint ha addig az em-
lített szakminisztériumok nem mu-
tatnak be egy életképes megoldást 
követeléseikre, az érdekvédelmi tö-
mörülés minden rendelkezésére álló 
eszközt igénybe vesz a nagy meg-
próbáltatások alatt álló tagjainak a 
támogatása érdekében.

Pótlékokat kérnek

A Sanitas szakszervezet nagyobb-
részt korábban beígért, de meg nem 

kapott bérpótlékokat követel az 
egészségügyi, illetve szociális ellá-
tórendszerben dolgozók számára, 
akik az államtól még olyan bérpót-
lékokat sem kaptak meg, amelyeket 
törvény szavatol számukra. Kifogá-
solják, hogy a szociális rendszerben 
dolgozók nem kapták meg a 2500 
lejes veszélyességi pótlékot, noha 
az erről szóló törvény már jó ideje 
érvénybe lépett. Az áprilisi, má-
jusi időszakra biztosított pótlékot 
egyébként Hargita megyében az 
egészségügyi rendszerben is keve-
sen kapták meg, ugyanis itt később 
robbant be a járvány, mint az ország 

más részein. A járvány idejére járna 
a koronavírusos betegekkel dolgozó 
egészségügyi személyzetnek egy 55-
től 85 százalékig terjedő bérpótlék 
is, azt viszont azért nem kaphatják 
meg, mert az egészségügyi minisz-
ter nem hirdetett járványhelyzetet, 
így a kórházak vezetőségének nincs 
jogalapja a pótlék folyósítására. 
Az államelnök is megígért egy 30 
százalékig terjedő bérpótlékot a ko-
ronavírusos betegek kezelésében, 
ellátásában részt vevő egészség-
ügyi személyzet számára, ám miu-
tán a kórházakban elkészítették az 
érintett alkalmazottak beosztására 

vonatkozó egyénenkénti, órákra 
lebontott kimutatásokat három hó-
napra visszamenőleg, a pénzügymi-
nisztérium bejelentette, hogy nincs 
pénz a pótlékok kifi zetésére, 
így azt sem kapták meg. A 
szakszervezet azt is követe-
li, hogy az állam biztosítson 
elegendő védőfelszerelést 
az egészségügyben dolgo-
zók számára, továbbá hogy 
a bérpótlékokat egységesít-
se a szaktárca, ne legyen a jutta-
tásnak évenként változó értéke, 
ugyanakkor kérik a 2020-as évre 
járó üdülési jegyeket is.

Karszalagot viselve fejezték ki 
elégedetlenségüket a hónap elején, 
azóta se történt változás 
a követeléseik ügyében

▾  KORÁBBI  FELVÉTEL:  GECSE NOÉMI

A N T A L  E R I K A

M arosvásárhelyen  2012-ben a 
biciklis közlekedés ösztön-

zésére egy pályázat részeként 150 
fémtárolót helyeztek ki különböző 
intézmények elé. 2018-ban a helyi 
önkormányzat több mint 300 bicik-
litároló elkészíttetését és közterekre 
való kihelyezését foglalta bele költ-
ségvetésébe. Ezekből jutott a főbb 
intézmények elé, iskolákhoz, piacok-
hoz, sőt még azokhoz a cégekhez is, 
amelyek igényelték. 

Székelyudvarhelyen a polgármes-
teri hivatal udvarában jóval több bi-
ciklitároló van, mint amennyit a tör-

vénytervezetben előírnak, a lakosság 
használja is azokat, sokan kerékpárral 
térnek be a városházára – mondta a 
Székelyhonnak Zörgő Noémi sajtó-
szóvivő. Érdeklődésünkre a gyergyó-
szentmiklósi városháza szóvivője is 
elmondta, ott is van lehetőségük azok-
nak, akik biciklivel érkeznek, a bizton-
ságos tárolásra. Igaz, hogy csak három 
férőhelyes, de valószínű, hogy az új 
városvezetésnek majd erre is gondja 
lesz – mondta Kertész László.

Ahol nincs bicikliút, 
ott a lakosság nem ül biciklire

A kerékpártárolókkal egyidejűleg 
az infrastruktúrát is fejleszteni kel-
lene – véli Gál Sándor, a Marosszé-

ki Közösségi Alapítvány ügyvezető 
elnöke, aki szerint sokan azért nem 
használnak biciklit a városi közleke-
déshez, mert félnek a gépkocsiforga-
lom között kerekezni. „A legnagyobb 
akadály a kerékpárutak hiánya, ezért 
nem ülnek biciklire nagyon sokan” – 
mondta, majd hozzátette, hogy 
ahol alakulóban van az 
infrastruktúra, ott a lakos-
ság is nagyobb kedvvel és 
bizalommal kerékpározik. 
Gál Sándor Hollandiát hoz-
ta fel követendő példának, 
ahol az 1970-es években 
hasonlóképpen indult a 
mozgalom, amely mára elérte, 
hogy a legnagyobb biztonságban ke-
rékpározhat kicsi és nagy egyaránt. 
„Ott még a hat-hét évesek is biciklivel 
járnak iskolába, a legnagyobb biz-
tonságban engedik el őket a szülők. 
Nekünk is ez kell legyen a célunk, hi-
szen ők is úgy kezdték el valamikor, 
mint mi” – fogalmazott Gál.

Cél: biciklitárolókat a közintézmények elé
• A képviselőház egyik törvényjavaslata szerint a közin-
tézmények, piacok, vasút- és autóbuszállomások,  tanin-
tézmények kötelesek lesznek legkevesebb tíz férőhelyes 
biciklitárolót biztosítani bejárataik közelében.

• Nem ért célt a Sanitas szakszervezet az egészség-
ügyi, illetve szociális ellátórendszerben megtartott 
háromnapos japánsztrájkkal a hónap első felében, ezért 
a héten döntenek a további tiltakozó akciókról. Eközben 
egyre súlyosabb a helyzet az egészségügyi rendszer-
ben országszerte, de Hargita megyében is – mondja az 
érdekvédelmi tömörülés Hargita megyei vezetője.




