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Rendezik az adósságokat
Több hónapja halmozódó tartozást törleszthetnek

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

M egoldódott a napokban a 
Hargita Megyei Szociális 
és Gyermekvédelmi Igaz-

gatóság adósságai jó részének a 
problémája, ugyanis az intézmény 
múlt héten 1,7 millió lejes, kedden 
pedig újabb 2,4 millió lejes pénz-
kiutalást kapott az állami költség-
vetési tartalékalapból – tudtuk 
meg Elekes Zoltántól, az intézmény 
igazgatójától. A 4,1 millió lejből 
törleszteni tudják a három hónapja 

halmozódó adósságaik jó ré-
szét. Az intézmény hónapok 
óta nem tudta befi zetni az 
államkasszába a bérek utáni 
járulékokat, amire decem-
ber 25-éig kaptak haladékot. 
„Ha a most kapott pénzből a 

tartozásokat kifi zetjük, akkor 
is marad egy fél havi adósság” – kö-
zölte Elekes Zoltán, reményét fejez-
ve ki, hogy jövő héten még kapnak 
valamennyi pénzt, hogy a költség-
vetést illetően le tudják zárni az 
évet, ugyanis nagy gondot jelente-
ne, ha erre nem kerülne sor. 

Noha a törvény előírja, a költ-
ségvetési problémák miatt idén az 
alkalmazottakat megillető vakációs 
jegyeket sem tudta kiadni az igaz-
gatóság a szociális rendszerben dol-

gozóknak, erre sem maradt pénzük. 
Elekes Zoltán kérdésünkre elmond-
ta, ellátási gondokról nincs tudomá-
sa, ilyen jellegű problémákat nem 
jeleztek az elhelyezőközpontokból, 
szociális otthonokból. A járvány 
elleni védekezéshez szükséges vé-
dőfelszerelések megvásárlására 
mindig előteremtették a szükséges 

összegeket, e tekintetben 2021-ben 
még kevésbé lesznek gondjaik, 
ugyanis az intézmény sikeresen 
megpályázott egy 2,9 millió lejes 
európai uniós pályázatot. A pénzt 
védőfelszerelések, orvosi eszközök 
– lázmérők, levegőfertőtlenítők 
–, fertőtlenítőszerek beszerzésére 
költhetik, az e célból elindított köz-

beszerzési eljárás már az árajánla-
tok kiértékelésének fázisában van, 
várhatóan jövő év elején szerződést 
is köthetnek a nyertes vállalkozás-
sal – tudtuk meg Elekes Zoltántól.

Előzmények

Az intézmény évek óta pénzhiány-
nyal küszködik a költségszintek 
aktualizálásának hiánya miatt. A 
megyei szociális és gyermekvédel-
mi igazgatóságnak idén már a nyár 
végén elfogyott a pénze, ugyanis 
ebben az esztendőben összesen hat 
hónapra elegendő pénzt kapott az 

államtól. Az intézmény a megyei 
tanácson keresztül kapja meg az 
állam által működésre kiutalt, a 
költségek 90 százalékára elegen-
dő pénzeket, illetve a megyei ta-
nács 10 százalékos hozzájárulását. 
Szeptember óta a megyei tanács 
különített el pénzeket az igazgató-
ság számára, hogy a szociális rend-
szerben dolgozó mintegy nyolcszáz 
alkalmazott béreit ki tudják fi zetni. 
Ezek a pénzek viszont csak a nettó 
fi zetésekre voltak elegendők, a bé-
rek utáni járulékok befi zetését ille-
tően így több hónapnyi adósságot 
halmozott fel az igazgatóság.

A szociális rendszerben dolgozók idén 
nem kaphatták meg a vakációs jegyeket. 
Erre továbbra sincs pénz

▸  KORÁBBI  FELVÉTEL:  BARABÁS ÁKOS

Nagy lelki ébredés van a Kárpát-medencében
Böjte Csaba ferences szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány megál-
modója a koronavírus-helyzet miatt megnyílt új kommunikációs utakról, 
a világban történő ébredésről, a házastársi szeretetről és az egymáshoz 
való közeledés bátorságáról beszél a Nézőpont műsor karácsonyi kiadá-
sának meghívottjaként. „Nagy lelki ébredés van a Kárpát-medencében. 
Talán a nagyvilágban is. Az emberek ebben a bezártságban elcsönde-
sedtek, kérdések fogalmazódnak meg, válaszokat keresnek és adnak is 
egymásnak. Azt gondolom, hogy ez egy jó dolog. Ébred az ember” – véli 
a ferences szerzetes. Az általa létrehozott gyermekmentő szervezet célja 
az Erdélyben sanyarú körülmények között, sokszor az éhezés szélén 
tengődő gyermekek felkarolása. Az elmúlt 30 évben több ezer gyermekről 
gondoskodott intézményeiben. „A Jóisten kérdéseinkre a válaszát egy-egy 
gyerekbőrbe becsomagolja. És rábízza egy-egy anyukára. De hogy mi 
van abban a gyerekben, azt én nem tudom. Az a jó, hogyha jó föld leszek 
mellette, amiben ő nagyra nőhet. A gyerek egy csoda. És itt bomlik ki előt-
tünk” – Böjte Csaba inspiráló karácsonyi gondolatait pénteken 12 órától 
láthatják a Székelyhon TV Youtube-csatornáján.

Jótékonysági online koncert
A ForFun Egyesület kezdeményezésére december 26-án 19 órától jóté-
konysági online koncertet ad a fiatal csíkszeredai zenészeket tömörítő 
Ineffable zenekar. A koncert a Hargita Megyei Kulturális Központ Face-
book-oldalán (facebook.com/kkozpont) követhető. A koncert bevételeit a 
Hargita megyei gyermekvédelmi rendszerben lévő gyerekek zenei tehet-
séggondozására fordítják. Különböző összegű adományokat a magtar.
ro/veddahelyit/index.php/product oldalon lehet felajánlani erre a célra.

• RÖVIDEN 

• Rendezni tudja adósságai nagy részét a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvé-
delmi Igazgatóság, miután az intézmény a napokban pénzt kapott a költségvetési 
tartalékalapból. A pénzhiány miatt azonban a szociális rendszerben dolgozóknak 
idén nem tudtak vakációs jegyeket adni, továbbá a bérek utáni járulékok egy fél 
havi összegét sem tudják egyelőre kifizetni.

• Új, ideiglenes me-
nedzsert neveztek ki 
a székelyudvarhelyi 
kórház élére, megbí-
zatása egyelőre január 
2-áig szól.

Mivel korrupciógyanú miatt őri-
zetbe vették és előzetes letar-

tóztatásba helyezték Lukács Antalt, 
a Székelyudvarhelyi Városi Kórház 
igazgatóját, átmenetileg új embert 

kellett kinevezni az egész-
ségügyi intézmény élére. 
Mint arról Gálfi  Árpád, 
Székelyudvarhely polgár-
mestere Facebook-olda-
lán hírt adott, december 
22-étől, több egyeztetést 
követően Borka-Balás Atti-
lát nevezte ki az egészség-

ügyi intézmény élére. A polgármes-
ter kifejtette, hogy az új menedzser 
megbízatása ideiglenes, egyelőre 
2021. január 2-áig, a felfüggesztett 

menedzser 30 napos letartóztatásá-
nak lejártáig tart, és szükség esetén 
meghosszabbítható. Közgazdász 
végzettsége kell legyen a kórház 
főigazgatójának, ezért Gálfi  Árpád 
polgármester ilyen képesítéssel, 
illetve a vonatkozó törvény előírá-
sainak megfelelő szakmai tapasz-
talattal rendelkező helybéli szak-

embereket keresett meg, de egyikük 
sem vállalta a felkérést, ezért a Ma-
ros megyei orvos-menedzsert kérték 
fel a tisztség betöltésére – tájékozta-
tott az előzményekről Zörgő Noémi, 
a városháza szóvivője. Kérdésünk-
re elmondta, Borka-Balás Attila 
orvos-menedzserként több évig 
gyógyszergyárnál és magánklini-
kán is dolgozott az elmúlt években.

A marosvásárhelyi orvos-me-
nedzser a 2000-es évek második 
felében (2006–2009) vezérigazga-
tója volt a Gedeon Richter Románia 
gyógyszertárhálózatnak, a Linkedin 
adatlapja szerint jelenleg a maros-
szentgyörgyi MediQuest Klinikai Ku-
tatási Központ, valamint a MediKids 
Gyermekgyógyászat üzletfejlesztési 
vezetője, illetve egy üzleti, vezeté-
si és cégtanácsadási tevékenységet 
folytató vállalkozásban is dolgozik.

Borka-Balás Attila az új kórházmenedzser

Az új menedzser kinevezése 
egyelőre rövid időre szól
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