
3

Hosszas tárgyalási időszak és 
tiltakozássorozat után eredményt 
ért el az egészségügyben dolgo-
zók érdekvédelmi tömörülése 
két követelésük esetében. Nő a 
bérpótlék értéke azok esetében, 
akik koronavírusos vagy Co-
vid-gyanús betegek közt dolgoz-
nak, továbbá megkapják a 2500 
lejes pótlékot azok a kórházi 
alkalmazottak is, akik Covid-gya-
nús páciensek közt dolgoztak a 
szükségállapot idején, illetve az 
azt követő két hónapban.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

A Sanitas szakszervezet követe-
lési nyomán a koronavírusos 
vagy Covid-gyanús betegek kö-

zött dolgozó kórházi alkalmazottak-
nak járó bérpótlék értéke a korábbi 55-
től 85 százalékig terjedő értékről 75–85 
százalékosra nő, ez december elsejé-
től jár az említett kategóriába tartozó 
egészségügyi alkalmazottaknak egé-
szen a vészhelyzet végéig, illetve azt 
követően még két hónapig – tudtuk 
meg Nyulas Emmától, a Sanitas szak-

szervezet Hargita megyei elnökétől. A 
bérpótlékot Hargita megyében legna-
gyobb számban a Covid-kórházakban, 
illetve Covid-háttérkórházakban dol-
gozók kapják meg, tehát a csíkszere-
dai, illetve a székelyudvarhelyi egész-
ségügyi intézmény alkalmazottai, de 
a többi kórházban is jár a Covid-rész-
legeken dolgozóknak, illetve azoknak 
a dolgozóknak, akik munkájuk során 
koronavírus-gyanús páciensekkel 
kerülnek kapcsolatba. A székelyud-
varhelyi kórházban lényegében majd-
nem minden alkalmazottnak meg kell 
kapnia, lévén, hogy az intézmény Co-
vid-háttékórház, de itt a szakszervezet 
még nem tudott egyeztetni a bérpótlé-
kok ügyében a kórház vezetőségével, 
ugyanis a kórház főigazgatóját előze-
tes letartóztatásba helyezte a DNA. A 
napokban keresik meg ez ügyben az 
időközben ideiglenesen megbízott új 
kórházigazgatót. A többi kórházban 
már elkészültek az összesítések a bér-
pótlékra jogosult alkalmazottakról 
– tájékoztatott Nyulas Emma. A szak-
szervezeti kérés eredményeképpen ki-
terjesztette a kormány a veszélyességi 
pótlékra való jogosultságot azokra a 
kórházi alkalmazottakra is, akik koro-
navírus-gyanús betegekkel kerülhet-
tek kapcsolatba munkájuk során. Így 
a 2500 lejes bérpótlékot azok az egész-

ségügyi dolgozók is meg fogják kapni, 
akik a szükségállapot idején, illetve 
az azt követő két hónapban az említett 
körülmények közt dolgoztak. Nyulas 
Emma elmondta, Hargita megyében 
nincs sok ilyen kórházi alkalmazott, 
ugyanis itt abban az időszakban ke-

vés koronavírusos megbetegedés volt. 
Ugyanakkor arról is tájékoztatott, 
hogy az említett juttatások kifi zetése 
várhatóan január közepe után tör-
ténhet meg. A Sanitas szakszervezet 
október első felében háromnapos ja-
pánsztrájkot is tartott, miután köve-
teléseikre nem kaptak érdemi választ: 
az egészségügyben, illetve a szociális 
ellátórendszerben dolgozók számára 
korábban beígért, de meg nem kapott 
bérpótlékok folyósítását követelte az 
érdekvédelmi tömörülés.

 Erdélyi tudósítások 2020. december 29.
kedd

Száz év Trianon

Nemrég a Szeben megyei Berethalomban jártam, ahol 
Erdély épségben megmaradt legszebb erődtemploma 
fogadja a látogatókat. Az impozáns várfalakon belül 
rendezett szabadtéri fényképkiállítás felidézi a király-
földi szász falu gyönyörű népviseletét, népszokása-
it, az igen értékes kulturális és gazdasági kincseket, 
amelynek gazdái röpke három-négy évtized alatt vál-
tottak hazát. A fél évszázada még többségében szá-
szok lakta faluban ma már csak mutatóban lehet idős 
szász embert találni. Mindez a település új román és 
cigány lakóit – élükön a polgármesterrel és a színro-
mán helyi önkormányzattal – egyáltalán nem zavar-
ja. Sőt! A román trikolórral fellobogózott egykori száz 
házak között sétálva az ember hirtelen szembetalálja 
magát egy „égig érő” hatalmas román zászlóval a falu 
központjában, a középkori szász templom mellett. 
Hadd lássák az ide érkező külföldi turisták, ki az úr 
a házban.

Ez az aprócska történet a néhány nap múlva véget 
érő nemzeti összetartozás esztendeje kapcsán jut 
eszembe, amit a magyar Országgyűlés idén január-
ban a száz évvel ezelőtt aláírt trianoni békediktátum 
kerek évfordulójára szánt, jelentős pénzügyi forrá-
sokkal és számos rendezvény forgatókönyvével. Nem 
a budapesti kormányon múlott, hogy a márciusban 
berobbant koronavírus-járvány a témához kapcsoló-
dó rendezvények forgatókönyvét átírta. A dél-erdélyi 
Berethalomban szerzett friss tapasztalataimat pusz-
tán azért hoztam szóba, hogy egyféle kontrasztot mu-
tassak a teljes önfeladást választó erdélyi szászok és 
a továbbra is a szülőföldjükön élni akaró erdélyi ma-
gyarok között. Ez a megállapítás akkor is igaz, ha mi 
is gyors ütemben fogyunk a szórványban, de összes-
ségében távolról sem olyan rossz a helyzetünk, mint 
ahogyan azt egyesek láttatni szeretnék. Vagy ahogyan 
azt már száz évvel ezelőtt eltervezte a román politika. 
Nem Bukaresten múlott, hogy 1920 után nem jutot-
tunk a szászok sorsára.

A nemzeti összetartozás évében tető alá hozott ren-
dezvények a Kárpát-medencei magyarság elkötelezett 
élni akarását mutatja. Ahogyan a közös, 20. századi 
múltunkat feltáró számos könyv és tanulmány is, 
amelyek zömmel idén láttak nyomdafestéket. A törté-
nelem iránt megszállottan érdeklődő olvasóként ezek 
közül jó párat átböngésztem. És az is érdekelt, hogy 
a zömmel magyarországi lapokban kicsúcsosodott 
történészviták hogyan közelítenek a magyar nemzet 
Trianonjához. Ilyen szempontból is termékeny eszten-
dő volt a 2020-as év, amely egyféle tükröt tart a nem-
zet elé arról a száz esztendőről, amelynek kezdetén 
a magyarság hitte talán a legkevésbé, hogy mindez 
megtörténhet vele. Azokban az években a budapes-
ti politika sajnos nem fogta fel, hogy az évszázados 
román cél Erdély megszerzése, sőt északon és nyu-
gaton az országhatárként elképzelt Tisza folyó! Nem 
a románok „jóindulatán” múlott, hogy Debrecen vagy 
Békéscsaba ma nem többségében román város, aho-
gyan száz év alatt azzá tették az egykoron színmagyar 
Marosvásárhelyt, Kolozsvárt, Szatmárnémetit vagy 
Nagyváradot.

Aki a Trianonnal foglalkozó, idén megjelent törté-
nelmi témájú könyvek akárcsak egy részét is átbön-
gészi, egyetlen végkövetkeztetése lesz: a korabeli 
magyar elit hihetetlenül naiv volt. Illúziószerű kon-
föderációs tervekben és az antanthatalmak jóhisze-
műségében hitt. Olyan körülmények között, amikor 
a magyarság kivételével a formálódó Kárpát-meden-
cei utódállamok politikai elitjének jól meghatározott 
céljai voltak, amelyek alapjaiban kérdőjelezték meg 
a magyar államiságot. Ebben a konglomerátumban 
egyedül a magyarság sodródott az árral, aminek máig 
ható, tragikus következményei vannak.

A nemzeti összetartozás évében a történelem terén 
megejtett számos tudományos kutatás ismételten rá-
világít arra, hogy mennyire fontos tisztában lennünk 
múltunkkal. Hogy fel tudjuk mérni a hibáinkat és mu-
lasztásainkat is. A Trianont megelőző években sok 
olyan kisiklás történt, amely együttesen vezetett el a 
jól ismert végkifejlethez.

Ha mindezzel tisztában vagyunk, nem fogunk eljut-
ni a szászok sorsára. Akiknek múltjáról és megvalósí-
tásairól a betelepült utókor szinte semmit nem ismer.
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Japánsztrájkot tartott a szakszervezet. Időbe telt, amíg teljesült az egészségügyi dolgozók követeléseinek egy része
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TELJESÍTETTÉK A KÓRHÁZI DOLGOZÓK KÖVETELÉSEINEK EGY RÉSZÉT

Pótlék az egészségügyieknek

 » KRÓNIKA

Az óvodák és az iskolák mihama-
rabbi újranyitása az új oktatási 

miniszter elsődleges célja: az utóbbi 
napokban Sorin Cîmpeanu tárcave-
zető többször is elmondta, hogy ab-
szolút prioritásnak tekinti ezt. A téli 
vakáció január 10-én jár le, ezt köve-
tően három hétig zajlik az oktatás, 
majd zárul az első félév. A következő 
vakáció január 30. – február 7. kö-
zött esedékes. Ennek tükrében ért-
hető, hogy a szülőket foglalkoztatja 
a kérdés: vajon mennyi az esély arra, 
hogy már januárban újranyitnak az 
iskolák? Konkrét választ nem adott 

a tárcavezető, így a bizonytalanság 
még eltarthat egy ideig. A miniszter 
tegnap úgy nyilatkozott, az óvodák 
és az elemi iskolák újranyitásával fo-
kozatoson térhetnek vissza a gyere-
kek az iskolapadokba, majd a többi 
oktatási intézmény is megnyithatja 
kapuit, erre akkor kerülhet sor, amint 
a járványhelyzet lehetővé teszi – írta a 
Főtér.ro. Megvizsgálják, milyen fokon 
terjed az új vírustörzs más országok-
ban, milyen óvintézkedéseket vezet-
nek be máshol, konzultálnak a jár-
ványszakértőkkel, és ennek alapján 
döntenek az újranyitásról.

Cîmpeanu egyértelművé tette, hogy 
ha az oktatási tárca – mely az egész-

ségügy után a második legnagyobb 
közintézmény-rendszer – nem kapja 
meg a kormányprogramban szereplő 
összegeket, akkor ő lemond a man-
dátumáról. Közölte, ha kell, akkor 
naponta el fogja mondani: az okta-
táshoz pénz kell, enélkül nem tudják 
javítani az internet-hozzáférést, illet-
ve csökkenteni a román oktatásban 
létező egyenlőtlenségeket. Cîmpeanu 
Victor Ponta kormányában már volt 
oktatási miniszter, 2014-ben. A Colec-
tiv-tűzvész után, 2015 novemberében 
ideiglenesen átvette a miniszterelnöki 
teendőket Victor Pontától. Háromszor 
is pártot cserélt, 2020 januárjában lé-
pett be a PNL-be.

Miniszter: az iskolák újranyitása a cél

 » A szakszervezeti 
kérés eredményeképpen 
kiterjesztette a kormány 
a veszélyességi pótlékra 
való jogosultságot azokra 
a kórházi alkalmazottakra 
is, akik koronavírus-gyanús 
betegekkel kerülhettek kap-
csolatba munkájuk során.




