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Székelyföld továbbra is átlag alatt
Térségenként jelentős eltéréseket mutat a nyugdíj értéke
• A nyugdíjasok szá-
ma csökkent, az átlag-
nyugdíj értéke viszont 
jelentősen emelkedett 
tavaly Romániában: 
míg öt évvel ezelőtt 
még az ezer lejt sem 
érte el, 2020-ban 1500 
lejre nőtt. Az állami 
társadalombiztosítási 
nyugdíj átlagértéke 
1450 lej volt tavaly, 
az értékek azonban 
térségenként jelentős 
eltérést mutatnak. 
Hargita és Maros 
megye az átlag alatt 
helyezkedik el.

ISZLAI KATALIN

A korábbi évben 5,1 millió 
nyugdíjast tartottak nyil-
ván Romániában, ez 29 ezer 

személlyel jelent kevesebbet, mint 
2019-ben – derül ki az Országos 
Statisztikai Intézet (INS) a témá-
ban közzétett éves adataiból. Ebből 
többek között az is előtűnik, hogy 
2020-ban számottevően emelkedett 
az átlagnyugdíj értéke: míg öt évvel 
ezelőtt még az ezer lejt sem érte el, 
2019-ben pedig 1292 lej volt, tavaly 
1500 lejre emelkedett, ami 16,1 szá-
zalékos növekedést jelent.

Székelyföld továbbra is 
átlag alatt

A statisztika szerint az állami nyug-
díjrendszerhez tartozó nyugdíja-
sok megközelítőleg 4,67 millióan 
voltak, háromezerrel többen, mint 
az előző évben. Az állami társada-
lombiztosítási nyugdíj átlagértéke 
1450 lej volt tavaly, ami jelentős 
emelkedést jelent a korábbi évekhez 
képest (2019-ben 1247 lej volt ez az 
érték, 2016-ban viszont mindössze 
931 lej). Az állami társadalombiz-
tosítási nyugdíjrendszerhez tartozó 
személyek és az alkalmazottak ará-
nya 9 a 10-hez volt országos szin-
ten, azonban területi leosztásban 
nagy különbségeket kapunk. Így 
például Ilfov megyében 4 nyugdí-

jas jutott 10 alkalmazottra, de Te-
leorman megyében már 16, Giurgiu 
és Vaslui megyében 15, Botoşani 
megyében pedig 14. Jelentős kü-
lönbségek voltak továbbá az állami 
társadalombiztosítási átlagnyugdíj 
értékét illetően is: míg Botoşani me-
gyében 1152 lej, Giurgiu megyében 
1160 lej, Vrancea megyében 1178 lej 
volt, addig Hunyad megyében 1925 
lejre, Bukarestben 1831 lejre, Brassó 
megyében pedig 1720 lejre rúgott az 
értéke. Noha az országos statisztika 
a székelyföldi megyékre nem tért ki, 
a megyei statisztikai hivatalok adata-
iból az látszik, hogy az átlag alatt he-
lyezkednek el. Hargita megyében az 
állami társadalombiztosítási nyugdíj 
átlagértéke 1351 lej volt tavaly, Maros 
megyében pedig 1365 lej.

Egyik félnek kevés, 
a másiknak sok

A tavalyi jelentősebb növekedéshez 
az is hozzájárult, hogy 2020 válasz-
tási év volt, és ilyenkor rendszerint 
a kormányon lévő hatalom felpör-
geti a gazdaságot és a fogyasztást 
arra számítva, hogy ha az emberek 
úgy érzik, van pénz a zsebükben, 
nagyobb eséllyel szavazzák visz-
sza ugyanazt a pártot – mutatott rá 
megkeresésünkre Szabó Árpád köz-
gazdász, megjegyezve azt is, hogy 
az emeléssel a „szavazatok vásárlá-
sa” mellett meg akarták nyugtatni 
a lakosságot a koronavírus-járvány 
idején. Hozzátette: az 1500 lejes át-
lagnyugdíj viszont így sem számít 
magasnak, és nagyban függ az igé-

nyektől és az életmódtól az, hogy 
ez mire elég. „Településenként vál-
tozik a rezsiköltség ára, és ha drá-
gulás lesz, egyre nehezebben tud-
nak majd megélni a nyugdíjasok. 
Szűkös keret áll rendelkezésükre, 
egy városon élő, tömbházlakását 
központi fűtéssel melegítő nyugdí-
jas, ha még gyógyszerekre is kell 
költenie, csak a legszükségesebbe-
ket tudja kifi zetni és megvásárolni 
ebből az összegből, másra költeni 
vagy netán félretenni azonban nem 
tud” – részletezte a szakember. Arra 
is kitért továbbá, hogy noha a nyug-
díjasok szempontjából nézve ala-
csony ez az összeg, a másik 
oldalon felmerül a kérdés, 
hogy miből fogja kifi zetni 
az állam a megnövelt nyug-
díjakat. „Ilyenkor az szokott 
történni, hogy ha a költség-
vetés nem elég, hitelekhez 
folyamodhat az ország, de 
ebben az esetben nő a költ-
ségvetési hiány, és ha ez meg-
haladja a bruttó hazai termék (GDP) 
három százalékát, akkor sohasem 
fogjuk teljesíteni az euró bevezeté-
sének kritériumait. Elvileg tudnák 
fedezni a nyugdíjemeléseket, ha 
beindulna a gazdaság, de ez a hely-
zet jelenleg nem áll fenn. Ezért vagy 
hitelt kell felvenni, vagy úgy fogják 
mozgatni a járványkezelésre bizto-
sított Európai Uniós alapokat, hogy 
még ebben az évben és jövőben ki 
tudják fi zetni a megemelt nyugdí-
jakat. Kérdés viszont, hogy mi lesz 
utána?” – vetette fel Szabó Árpád.

Több pénz került a nyugdíjasok zsebébe. A megemelt összeg 
viszont továbbra is alacsonynak számít
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K eresik a megoldást, hogy élet-
be léptessék az egészségügyi 

miniszter rendeletét, miszerint a sú-
lyos állapotban levő koronavírusos 
beteget egy alkalommal a hozzátar-
tozó és a lelkész is meglátogathatja 
a kórházban – mondta el érdeklődé-
sünkre András-Nagy Róbert, a sep-
siszentgyörgyi sürgősségi kórház 
igazgatója. Hangsúlyozta, emberileg 
egyetért az intézkedéssel, ám nem 
egyszerű a gyakorlati kivitelezés.

Beöltözés, útvonalterv

Több járványügyi és szervezési kérdést 
fi gyelembe kell venni, hogy a fertőzött 
betegeket látogatni lehessen. Jelenleg 
ki vannak alakítva a közegészségügyi 
igazgatóság által jóváhagyott „beteg-

utak”, melyek teljesen megváltoztak a 
járvány kitörése óta, és ebben már nin-
csenek kijelölve útvonalak a látogatók-
nak. A meglévő rendszeren belül kell 
megoldást találni arra, hogy a hozzá-
tartozók belépjenek a kórház épületé-
be, az intenzív terápiás osztályra, majd 
elhagyják azt. Arra is ki kell gondolni 
a módszereket, hogy a hozzátartozók 
kérhessék ezt a lehetőséget, majd a 
kezelőorvos jóváhagyja. Ugyanakkor 
meg kell szervezni, hogy a látogató a 
járványügyi előírásoknak megfele-
lően öltözzön be a védőruhába, úgy 
vegye azt fel, hogy ne hurcoljon be a 
kórházba fertőzést. Be kell tartani az 
előírásokat akkor is, amikor leveti a 
védőöltözetet, hogy a vírus ne kerül-
jön ki a kórház területéről. Az igazga-
tó elmondta, még az alkalmazottak-

nak is képzést tartottak, hogy miként 
kezeljék a védőruhát. Az intézkedés 
ugyanakkor személyzeti gondokat is 
felvet, hiszen ki kell jelölniük embere-
ket, akik segítenek a hozzátartozónak, 
végigkísérik őt a kórház területén. Erre 
a feladatra az osztályokról kell átirá-
nyítsanak ápolókat vagy takarítókat 
– részletezte az igazgató.

András-Nagy Róbert ugyanakkor 
aggasztónak tartja, hogy folyamato-
san növekszik az új koronavírusos 
esetek száma. A teszteket az esetek 
többségében azok kérik, akiknél már 
jelentkeznek a tünetek, elenyésző 
azok száma, akik azért tesztelnek, 
mert az eredményt fel kell mutatni-
uk – például utazásnál –, tehát arra 
számítanak, hogy a kórházi ápolásra 
szorulók száma emelkedni fog. 

Fontos a lelki támasz

Csapai Árpád Szilárd egyetemi lel-
kész, kórházlelkész Csíkszeredában 
teljesít szolgálatot. Lapcsaládunknak 
elmondta, eddig is bejárt a koronaví-
russal fertőzött betegekhez, ha erre 
a páciens vagy a család megkérte. 
Felidézte: a járvány kitörésekor, az 
első hetekben még visszautasítással 
szembesült, de azóta megváltozott 
a helyzet, a kórházban dolgozók ré-
széről is segítőkészséget, támogatást 
tapasztal. Minden alkalommal, ami-
kor bemegy a fertőző betegekhez, 
védőöltözetben és saját felelősségére 
teszi; a kórház biztosítja számára a 
védőruhát, az egészségügyi dolgozók 
felvilágosítják a következményekről, 
a kockázatokról. A járvány kitörése 
után az első hetekben nagyobb volt 
a félelem, a bizonytalanság, rém-
hírek terjedtek, ám azóta mindenki 
nyugodtabban kezeli ezt a kérdést, 
sokkal egészségesebb a hozzáállás 
– mondta a lelkész. Csapai Árpád 

Szilárd jónak tartja a miniszteri ren-
deletet: szerinte az megfelelő keretet 
biztosít arra, hogy az egyházak kép-
viselői lelki támaszt nyújthassanak a 
betegeknek. Meg kell küzdeniük egy 
nehéz betegséggel, ezen felül még az 
is ijesztő tapasztalat, hogy elszigete-
lődnek, védőruhába öltözött embe-
rek veszik körül őket, ilyen 
körülményeket a járvány 
kitörése előtt csak fi lmek-
ben láttunk – részletezte a 
lelkész. Arra is kitért, hogy 
a lélegeztetőgépre kerülő 
betegek rémültek, nagyon 
fontos számukra a lelki tá-
mogatás. „Nagyon fontos-
nak tartom, hogy bejárjunk a 
betegekhez, érezzék, hogy bár a fer-
tőzés miatt elszigetelődtek, a társada-
lom nem hagyja magukra őket, nem 
maradtak egyedül a betegséggel, 
érdeklődnek az állapotuk iránt, van 
vigasz számukra” – mondta Csapai 
Árpád Szilárd.

Bíró Blanka

Nem lesz könnyű: keresik a kórházi beteglátogatás módját
• András-Nagy Róbert, a sepsiszentgyörgyi sürgősségi kórház igazgatója emberileg 
egyetért azzal a miniszteri rendelettel, miszerint a súlyos állapotban levő koronavírusos 
beteget hozzátartozó és lelkész is meglátogathatja a kórházban, ám nehéz lesz kivitelez-
ni. Csapai Árpád Szilárd kórházlelkész jónak tartja a miniszteri rendeletet.




