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Naponta kioktatják  őket
Az állam nem ellensége a civil szociális szolgáltatóknak, sokszor mégis úgy tűnik

A N T A L  E R I K A

A Gecse Dániel utcai reformá-
tus egyházközség tanácster-
mében megtartott találkozón 

az Oázis, az Alpha Transilvana, az 
Ügyes Kezek, a Rheum Care, a HIFA 
Románia, a Talentum alapítványok, 
a Divers Egyesület, az Unitarcoop, a 
Kálvin idősotthon, a Gyulafehérvári 
Caritas, a Maros Megyei Cukorbeteg 
Gyermekek Egyesülete, a Kelet-euró-
pai Szaporodás-egészségtani Intézet 

képviselői osztották meg gond-
jaikat, elsősorban mindazt, 
amit az állami hivatalok ré-
széről folyamatosan tapasz-
talnak. A társadalomban 
olyan fontos tevékenységeket 
vállalnak magukra, ame-

lyeket az államnak kellene 
elvégeznie, mégis úgy érzik, diszk-
riminatív megkülönböztetésben ré-
szesülnek a hasonló munkát végző 
állami intézményekkel szemben. A 
működési engedélyek megszerzését 
említették elsősorban, a különböző 
tevékenységek akkreditációját, illet-
ve a támogatási keret szűkösségét, 
vagy éppenséggel annak hiányát.

Makkai Péter János, a Munka-
ügyi és Szociális Védelmi Minisz-
térium államtitkára köszöntőjében 
elmondta, református lelkészként ő 
is a civil szférából érkezik. „Ugyan-
abban a táborban harcolunk, azért, 
hogy megküzdjünk a szociális 
problémákkal” – tette hozzá. Azt is 
kiemelte, hogy az állam nem ellen-

sége a szociális szolgáltatóknak, a 
civil szférának, és azt szeretné, ha 
közösen tennének a nehézségek le-
küzdéséért, hogy egymás partnerei 
legyenek ebben. A politikus ígéretet 
tett arra, hogy részt vesz egy olyan 
találkozón is, ahol a civilek mellett 
jelen lesznek az érintett állami hiva-
talok képviselői is. 

Hiányzik a jóérzés

A jelen lévő alapítvány-, illetve 
egyesületvezetők ismertették tevé-
kenységeiket, valamint azt, hogy 
szám szerint hány személyről gon-
doskodnak, akár a nappali foglal-
koztatási központokban, otthoni 
betegápolás során, akár hátrányos 
helyzetű fi atalokról, fogyatékkal 
élő felnőttekről vagy védett ottho-
nokról, ingyenes ebédről legyen 
szó. Ezek a szervezetek pályázatok 
révén működnek, illetve folyamato-
san keresik a támogatókat, vállalko-
zók, természetes személyek adomá-
nyai jóvoltából tudnak működni, 
hangzott el. Velük szemben az álla-
mi szolgáltatók a központi költség-

vetésből jutnak hozzá azokhoz az 
összegekhez, amelyekre szükségük 
van. Többen is beszámoltak arról, 
hogy a törvények nem egyértelmű-
ek, a hivatalokban pedig nem kap-
nak egyenes magyarázatot a kérdé-
seikre, a hivatalnokok sok esetben 
meg sem hallgatják a kérdéseiket, 
segítségre nem számíthatnak ré-
szükről. „Naponta kioktatnak, visz-
szautasítanak, ránk ripakodnak, 
hogy olvassuk el a törvényt, vagy 
megkérdezik, hogy tudunk-e olvas-
ni” – sorolták a sérelmeiket.

Reménykednek

A találkozó végén többen is megfo-
galmazták, hogy remélhetőleg ez 
egy változást hozó sorozat első lé-
pése. „Van remény, mert végre meg-
hallgatott valaki és azt ígérte, hogy 
változtatni fog” – mondta a Székely-
honnak Kacsó Erika, a Talentum 
Alapítvány ügyvezetője. Koreck Má-
ria, a Divers Egyesület elnöke szerint 
nagy probléma a közalkalmazottak 
viszonyulása, de remélhetőleg az is 
változik majd. Jakab István, a Kálvin 
Idősotthon igazgatója arról beszélt, 
hogy a hozzájuk címzett kérdőívet, 
amiben a szükségleteiket mérték 
fel, kitöltötte, visszaküldte, de még 
egy köszönöm se érkezett az állami 
hivatal részéről. „Emberekről van 
szó, olyan személyekről, akik rá-
szorulnak a segítségünkre, akiknek 
szükségük van a támogatásra. Nem 
a szolgáltató a lényeg, hanem az em-
ber, akit mi kiszolgálunk” – hangsú-
lyozta Alexandru Lupșa, az Alpha 
Transilvana elnöke.

A találkozó végén Makkai Péter 
államtitkár úgy értékelte, hogy az 
államnak kell megtennie az első lé-
pést, hiszen kötelessége gondoskod-
ni ezekről a szolgáltatókról. 

Fontos témát jártak körbe. Többen már annak is 
örültek, hogy legalább meghallgatták őket
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P A T A K Y  I S T V Á N

Külföldi nyaralásunkat is alapve-
tően befolyásolhatja a koronaví-

rus elleni vakcina, mivel minden jel 
szerint az oltásról szóló igazolvány 
lesz az egyetlen olyan dokumentum, 
amely anélkül biztosítja az akadály-
mentes utazást, hogy mélyen a zse-
bünkbe nyúljunk PCR-tesztek vagy 
ellenanyag-vizsgálatok miatt. Lapunk 
információi szerint Magyarország hete-
ken belül dönthet arról, hogy elfogadja 
az oltásról szóló igazolást a könnyített, 
karanténmentes határátlépés céljából. 

Egyelőre nem ez a helyzet. A hatályos 
kormányrendelet értelmében csak 
az utazhat korlátozás nélkül Magyar-
országra – állampolgárságára való 
tekintet nélkül –, aki a határátlépés 
során hitelt érdemlően igazolja, hogy a 
beutazást megelőző hat hónapon belül 
átesett a COVID-19 betegségen.

Görögországba csalogatnak

Görögország, a romániaiak egyik leg-
kedveltebb nyári úti célja már konk-
rét lépéseket tett az országba láto-
gatók érdekében. Harisz Theoharisz 
görög idegenforgalmi miniszter pén-
teken Claudiu Năsui román gazdasá-

gi és turisztikai miniszterrel tárgyalt 
Bukarestben. Románia egyébként az 
első ország, amelyet Theoharisz fel-
keresett a 2021-es turisztikai szezon-
ra vonatkozó protokoll kidolgozása 
óta. A megbeszéléseket követően 
kiderült, Görögországba – ahol hi-
vatalosan május 14-én kezdődik az 
idegenforgalmi szezon – azok lép-
hetnek be, akiket már beoltottak a 
koronavírus ellen, akik ellenanyag-
teszttel bizonyítják, hogy átestek a 
betegségen, vagy akik friss negatív 
Covid-teszttel rendelkeznek. A tíz 
év alatti gyerekek esetében nincs 
szükség tesztre. Năsui elmondta, az 
európai vakcinaútlevél bevezetéséig 

a bukaresti hatóságok igazolványt 
fognak kibocsátani mindazoknak, 
akik megkapták már a koronavírus 
elleni vakcinát és turisztikai céllal 
utazni szeretnének. Erről a román 
kormánynak kell döntést hoznia. A 
népszerű tengerpartjával Romániá-
ban is vonzónak számító Bulgária is 
várja a turistákat. Mariana Nikolova 
turisztikai tárcavezető a napokban 
közölte: május 1-jén tervezik meg-
nyitni az idei turistaszezont. A turis-
ták alapesetben háromféle módon 
léphetnek be az országba: az Euró-
pai Gyógyszerügynökség által jóvá-
hagyott oltással, negatív PCR-teszt-
tel, vagy antitest-igazolással, amely 
bizonyítja, hogy az illető átesett a 
fertőzésen.

„Hozza a formáját” az EU

Lapcsaládunk megkérdezte Ciprus és 
Olaszország bukaresti nagykövetsé-

gét, terveznek-e a göröghöz hasonló 
eljárást biztosítani a nyaralások ide-
jére. Mindkét külképviselettől azt a 
választ kaptuk, hogy egyelőre nincs 
erre vonatkozó hivatalos határo-
zat, az olasz nagykövetség illetéke-
se ugyanakkor hozzátette: májusig 
döntés várható az ügyben. 
Azok az európai uniós tag-
államok, amelyek számára 
a turizmus kiemelt gazda-
sági ágazatnak számít, már 
jó ideje sürgetik a brüsszeli 
döntéshozóktól egyfajta 
zöld útlevél bevezetését, 
amely – egyebek mellett – 
nem kényszeríti karanténkötele-
zettségre a nyári szezonban a beol-
tottakat. Az EU ugyanakkor ezúttal 
is „hozza a formáját”, a különböző 
fórumokon ideológiai, fi lozófi ai vita 
várható az egyesek által diszkrimina-
tívnak tartott lépésről, ami nyilván-
valóan késleltetni fogja a döntést. 

Egyre valószínűbb, hogy utazási előnyt biztosít az oltottság
• Heteken belül, de legkésőbb májusig utazási szempontból is felértékelődhet a ko-
ronavírus elleni oltás, illetve a vakcinát igazoló dokumentum – értesüléseink szerint 
Magyarország esetében is. Az európai vakcinaútlevél bevezetéséig több más ország-
hoz hasonlóan Romániában is igazolványt bocsátanak ki azoknak, akik már megkap-
ták az oltást és utazni szeretnének.

• Nem az anyagi keretek szűkössége jelenti a legnagyobb gondot a civil szférá-
ban tevékenykedő szociális szolgáltatók számára, hanem sokkal inkább az állami 
apparátus irányából észlelhető jóérzés hiánya, a közalkalmazottak negatív hoz-
záállása – fogalmazódott meg azon a marosvásárhelyi tanácskozáson, amelyen 
Makkai Péter János, a Munkaügyi és Szociális Védelmi Minisztérium államtitkára és 
Csép Éva Andrea parlamenti képviselő, a munkaügyi bizottság alelnöke találkozott 
a Maros megyei szociális szolgáltatók képviselőivel.




