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Az ország bármelyik gyógyszer-
tárában érvényesíthetők nyártól 
az ingyenes és kedvezményes 
receptek az egészségügyi keret-
szerződést szabályozó határozat-
tervezet szerint. Ezzel hosszas 
várakozás után megoldanák 
azoknak a betegeknek a gond-
jait, akiket nem a lakhelyük 
szerinti megyékben kezeltek, 
így otthon nem válthatták be a 
máshol kiállított vényeket.

 » BÍRÓ BLANKA

H árom év és nyolc hónapnyi ha-
lasztás után, júliustól bárme-
lyik patikában kiválthatók az 

ingyenes és kedvezményes receptek 
– legalábbis ez derül ki a 2021–2022-
es egészségügyi keretszerződést sza-
bályozó határozattervezetből, amely 
az Economica.net portál birtokába 
jutott. Ebben már szerepel, hogy az 
ingyenes és kedvezményes receptek 
az ország bármelyik gyógyszertárá-
ban érvényesíthetők. Történik mind-
ez azok után, hogy már 2018-ban 
megjelent a 140-es számú kormány-

határozat, amely ezt előírja, de az 
alkalmazását azóta nyolc alkalommal 
elhalasztotta az Országos Egészség-
biztosítási Pénztár. Arra hivatkoztak: 
bonyolult módosításokat kell végre-
hajtani az egészségbiztosítások in-
formatikai rendszerében, hogy ezt a 
lehetőséget szavatolni tudják. Most 
úgy tűnik, sikerült megváltoztatni a 
rendszert: a lehetőség július 1-től élet-
be lép, azt már a keretszerződésbe is 
belefoglalják.

A jelenlegi jogszabály szerint a re-
ceptek annak az orvosnak a körzeté-
ben, vagyis a megyéjében válthatók 
be, aki azt felírta. Tehát nem a beteg 
lakhelyét veszik alapul, hanem hogy 
az orvosnak melyik megyében van 
szerződése az egészségbiztosítási 
pénztárral. A módosítás a betegek 
helyzetét könnyíti meg, hiszen akit 

más megyében kezelnek, az ottho-
na közelében nem válthatja be a re-
ceptet. A tervezetben konkrétan az 
szerepel, hogy július 1-től az ország 
bármelyik gyógyszertára kiadhatja a 
receptekre felírt gyógyszert, függetle-
nül attól, hogy melyik megyében van 
szerződése a kezelőorvosnak, vagy 
melyik megye nyilvántartásában sze-
repel a biztosított.

Gyakran előfordul, hogy a betege-
ket a szomszédos megyék valamelyik 
kórházában vagy rendelőjében keze-
lik, és ha ott írnak fel számukra térí-
tésmentes receptet, csak ott is válthat-
ják ki, nem tehetik meg a lakhelyük 
közelében levő megszokott, ismerős 
gyógyszertárban. A határozatterve-
zetben ugyanakkor nem szerepel, 
hogy a beutalókat is érvényesíteni le-
het-e bármelyik megyében, holott ez 
is benne volt az eredeti kormányhatá-
rozatban. Ez esetben az ingyenes ellá-
táshoz való hozzáférés lenne a döntő 
szempont, hiszen például a vérvizs-
gálatokra szánt keret korlátozott. Elő-
fordul, hogy az egyik megyében már 
elhasználták a pénzalapot, a másik 
megyében pedig még van fedezet. Az 
ilyen esetekben könnyítés lenne, ha a 
beteg más megyében is érvényesíthet-
né a beutalóját.
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Erdély legszánalmasabb
védelmezője

Meg kell hagyni, kiváló jósoknak bizonyultak a Nemzeti Libe-
rális Párt (PNL) Kolozs megyei vezetői, amikor arra fi gyelmez-
tettek mindenkit: magyarellenes megnyilvánulásokhoz vezet-
het, ha a koalíciós megállapodás értelmében az RMDSZ-nek 
jutó prefektusi tisztségek egyike a Kolozs megyei lesz. Persze 
könnyű úgy kiváló jósnak bizonyulni, hogy ők maguk azok, 
akik beteljesítik a saját jóslatukat, és ők maguk szítják a ma-
gyarellenességet. E hálás szerepet Alin Tișe, a Kolozs megyei 
közgyűlés elnöke vállalta fel, amikor a magyar kormánymeg-
bízott kinevezésének hírére olyan hisztirohamot produkált, 
mintha nem egy korrekt, a koalíciós partnerek – köztük Tișe 
pártbeli felettesei – közötti magállapodás nyomán megho-
zott döntés született volna, hanem Orbán Viktor jelent volna 
meg Kolozs megye határán egy fehér lovon, hogy ünnepélye-
sen – egész Erdéllyel együtt – visszafoglalja az anyaország 
számára. Tișe a jelek szerint totális szereptévesztésbe süly-
lyedt a döntés nyomán, mert önmagát egy egyszerű megyei 
önkormányzati elnök feladatköreit messzemenően meghala-
dó pozícióban vizionálta: a Kolozs megyeiek és az erdélyiek 
védelmezőjeként. Dörgedelmes nyilatkozatában olyan vere-
tes gondolatokkal örvendeztette meg a nagyérdeműt, misze-
rint az RMDSZ által javasolt kormánymegbízott kinevezése az 
erdélyiek, a Kolozs megyeiek, egyúttal a Kolozs megyei PNL 
arculcsapása, mivel a tisztség a pártjának járna. Ő azonban 
– talán mert a csak általa észlelt pofon némileg megzavarta a 
valóságészlelését – úgy véli, hogy ennek nyomán a további-
akban valamilyen rejtélyes oknál fogva harcolnia kell a megye 
lakóiért, és meg kell védelmeznie a Kolozs megyei polgárok, 
sőt egész Erdély lakóinak az érdekeit. Ennek egyik lépéseként 
kirúgná a megyei önkormányzat magyar alelnökét. (Később 
aztán Emil Boc kolozsvári polgármester is csatlakozott hoz-
zá, a kinevezés kapcsán kĳ elentve: nem fogja tűrni a román 
nemzeti jelképekkel szembeni tiszteletlenséget. Kĳ elenté-
sének értelmét vélhetően még ő maga is azóta kutatja.) Nos 
abban még egyet is értünk, hogy egy megyei közgyűlési elnök 
feladata valóban a megye polgárai érdekeinek a védelme. 
Azonban az, hogy ebbéli minőségében az összes erdélyi ér-
dekeit is védeni akarja, nehezen nevezhető másként, mint a 
saját személye nem is olyan enyhe túlértékelésének. 

De mitől is akarja megóvni Erdőelve polgárait a lánglelkű 
önjelölt oltalmazó? Nem ám valami külső ellenségtől, iszla-
mista terroristáktól vagy akár csak a koronavírus-járványtól. 
Hanem egy magyar embertől. Aki történetesen ugyanúgy 
erdélyi, mint e régió bármely őshonos polgára. Persze érteni 
véljük Tișe gondolatmenetét. A jó tanácselnök nemzetiség 
szerint tesz különbséget a polgárok között. Eszerint a romá-
nok lehetnek prefektusok Kolozs megyében, de ha magyar 
ember kerül a tisztségbe, akkor rögtön katasztrófahelyzet áll 
elő, ami miatt meg kell kongatni a vészharangokat. Mindez 
egy bizonyos pontig érthető. Sokan gondolják úgy: azzal, 
hogy Erdély Magyarország számos más területével együtt két 
világháború után a győztes nagyhatalmak kegyéből Romá-
nia fennhatósága alá került, a magyarok – függetlenül attól, 
hogy évszázadok, generációk óta tősgyökeres helyi polgá-
rok – elveszítették a jogukat arra, hogy fontos tisztségeket 
töltsenek be. Vagy hogy – az egyházi vagy nemesi ingatla-
nok visszaszolgáltatása kapcsán – jelentős vagyonnal ren-
delkezzenek „Nagy-Romániában”. Márpedig Kolozs megye 
kormánymegbízotti tisztsége szimbolikus jelentőségű, és az 
ilyen frusztrált „hazafi ak” úgy érzik: a magyar vezető kineve-
zése nyomán végleg bevettnek hitt állásokat kell feladniuk a 
legyőzöttnek hitt ellenség javára. Mindehhez még hozzájárul 
a pártvezetéssel szembeni ellenszenv is, amely nyomán a 
kellőképpen megzavarodott és frusztrált elme ilyen „szabad-
ságharcos” kirohanásokkal örvendezteti meg a világot. Ha-
nem hát a jó Alin Tișe nem mindenben olyan következetes 
ám, mint a magyarok elleni hergelésben. Amikor néhány hete 
először híre kelt, hogy magyar ember kerül a kormányhivatal 
élére, a pártvezetésnek írt levelében azzal fenyegetőzött: ha 
ez megtörténik, kilép a liberális pártból. Nos ezt azért azóta 
némileg átértékelte. A vonatkozó törvényt böngészve ugyanis 
rájött, hogy a pártból való távozása az elnöki tisztség elvesz-
tését vonná maga után. Vagyis miközben teli szájjal hőbörög, 
kelti a hangulatot a magyarok ellen, és önmagát Erdély nagy 
román megmentőjének szerepében vizionálja, szánalmasan, 
két kézzel kapaszkodik a székébe. Pedig akkor lenne igazán 
karakán és hiteles politikus, ha állná a szavát, és a magyar 
prefektus kinevezése nyomán tényleg venné a kalapját.

Úgyhogy abban talán mindenki egyetért: Erdély polgárai 
nemzetiségtől függetlenül sokkal, de sokkal többet érdemel-
nek annál, semhogy arra szoruljanak, hogy egy ilyen alak le-
gyen az „oltalmazójuk”.

BALOGH
LEVENTE

VEZÉRCIKKHOSSZAS HALASZTÁS UTÁN A NYÁRTÓL BÁRMELYIK PATIKÁBAN ÉRVÉNYESÍTHETŐK A VÉNYEK

Bárhol beváltható lesz a recept

 » A jelenlegi jogszabály 
szerint a receptek annak 
az orvosnak a körzeté-
ben, vagyis a megyéjében 
válthatók be, aki azt felírta. 
Tehát nem a beteg lakhelyét 
veszik alapul.
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Stresszoldás. A tervek szerint otthon is beválthatók lesznek a máshol kiállított receptek

 » B. K. B.

A sepsiszentgyörgyi önkormányzat 
egymillió lejt különít el az idei 

költségvetéséből, hogy a román anya-
nyelvűek magyar nyelvet, a magyarok 
pedig román nyelvet tanulhassanak. 
A keretből összesen ezer személynek 
tudnak ezerlejes támogatást nyújtani 
– mondta Antal Árpád polgármester. 
Az egyetlen elvárás, hogy egy szinttel 
emeljék a nyelvtudásukat, tehát az 
alapszintet középfokra, a középszin-
tet haladóra. Az elöljáró kifejtette, 
sok olyan fi atallal találkozott, akik el-
végezték az egyetemet, de még olyan 
szintű romántudással sem rendelkez-

nek, hogy a magyar többségű Sepsi-
szentgyörgyön elfoglalhassanak egy 
romántudást igénylő állást. Rajtuk is 
tudnak segíteni a képzéssel.

A tanfolyamokat a Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem (BBTE) sepsi-
szentgyörgyi kihelyezett tagozata bo-
nyolítja le, annak a széles körű együtt-
működési megállapodás értelmében, 
melyet a Kovászna megyei és a sep-
siszentgyörgyi önkormányzattal köt-
nek. A diákoknak, a más városokból, 
külföldről hazatérőknek is új lehető-
ség nyújthat a nyelvtanulás. A tervek 
szerint a felhívást a nyár folyamán te-
szik közzé, a kurzusok ősztől kezdőd-
nek, az igények függvényében alakul-

nak majd a csoportok. A polgármester 
kifejtette, a támogatási szabályzatot a 
következőkben véglegesítik; felmerült 
a lehetőség, hogy az összeget közvet-
lenül az egyetemnek utalják, és azt 
leszámítják a tanfolyam árából. Ha 
a kurzus 1500 lejbe kerül, akkor a je-
lentkezőnek csak 500 lejt kell kifi zet-
nie. Ugyanakkor a jelentkezők nyelvi 
kompetenciáit a tanfolyam elején és 
végén is felmérik, az önkormányzat 
elvárása pedig annyi, hogy egy szint-
tel növeljék a tudásukat. „Nem akar-
juk kihajítani a pénzt az ablakon, azt 
szeretnénk, hogy a tanfolyamoknak 
kézzel fogható eredménye legyen” – 
szögezte le a polgármester.

Magyarokat románul, románokat magyarul




