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Tamás Sándor, Kovászna Megye 
Tanácsának elnöke és Antal 
Árpád, Sepsiszentgyörgy pol-
gármestere kitűzte a megyeháza 
bejárata fölé Kovászna megye 
címeres zászlóját. A térség 
jelképeit megjelenítő lobogót 
több évig nem hivatalosította a 
román kormány, erre csak szep-
tember 15-én került sor.

» BÍRÓ BLANKA

K ikerült Sepsiszentgyörgyön a 
megyeháza bejárata fölé Ko-
vászna megye címeres zász-

lója, melyet sok év után végül idén 
szeptember 15-én hivatalosított a 
bukaresti kormány. A megyezász-
lót Tamás Sándor, Kovászna Megye 
Tanácsának elnöke és Antal Árpád, 
Sepsiszentgyörgy polgármestere 
csütörtökön tűzte ki Románia és az 
Európai Unió lobogója mellé. Tamás 
Sándor kifejtette, a szimbólumok, 
zászlók, himnuszok ügye azért fel-
fokozott az országban, mert van, aki 
úgy képzeli el, hogy a többség és ki-
sebbség viszonyában alá- és föléren-
deltség érvényesül. „A politikai viták 
nem arról szóltak, hogy zászlólenge-
tő hangulatunk van, vagy virtusko-
dásból akarjuk énekelni a magyar és 
székely himnuszt, hanem arról, hogy 

ebben az országban mellérendeltségi 
viszony legyen a román és a magyar 
közösség között” – mondta a három-
széki közgyűlés elnöke. Az RMDSZ-es 
elöljáró felidézte, hogy a parlament 
2015-ben szavazta meg a helyi és me-
gyei zászlókról szóló törvényt, azóta 
több mint száz közigazgatási egység-
nek fogadták el a címerét és a zászló-
ját, csak a székelyföldieket mellőzték. 
Kelemen Hunor szövetségi elnök és 
Cseke Attila miniszter hat év „elfek-

tetés” után szó szerint „kikotorta” a 
fi ókból ezeket a tervezeteket – ismer-
tette Tamás Sándor. Rámutatott, az 
elmúlt néhány hónapban a három-
széki Dobolló, Málnás, Kommandó 
és Barátos község címerét fogadta el 
a kormány, Kovászna, Kökös, Kézdi-
szentlélek, Sepsiszentgyörgy, Kovász-
na megye és Uzon esetében pedig a 
zászlót hivatalosították. „Az, hogy 
Sepsiszentgyörgy főterén megjelen-
tek a város és a megye zászlói, azt is 

MELLÉRENDELTSÉGI VISZONY: KITŰZTÉK AZ ELÖLJÁRÓK A CÍMERES MEGYEZÁSZLÓT A HÁROMSZÉKI ÖNKORMÁNYZAT ÉPÜLETÉRE

A lobogó jelzi: szülőföldünkön otthon vagyunk

Végre a helyén. Tamás Sándor tanácselnök (létrán) helyezte el a megyezászlót Antal Árpád polgármester hathatós támogatásával
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jelzi, hogy otthon érezhetjük ma-
gunkat a szülőföldünkön” – mond-
ta Antal Árpád.

Kovászna megye zászlója kék 
mezőben egy ezüstkardot tartó 
kart jelenít meg, a kard egy szívet 
szúr át. A címerben a térségre jel-
lemző szimbólumok, a nap és fél-
hold is láthatóak, a három csillag 
a megye három székére utal. A cí-
mert Szekeres Attila István heral-
dikus tervezte.

» Hogy Sepsi-
szentgyörgy főte-
rén megjelentek a 
város és a megye 
zászlói, azt is 
jelzi, otthon érez-
hetjük magunkat 
a szülőföldünkön 
– mondta Antal 
Árpád.

» B. K. B.

O rszágos szinten a háziorvosok 
mindössze 35 százaléka kötött 

szerződést az Országos Egészség-
biztosítási Pénztárral (CNAS), hogy 
elszámolhassa a koronavírus elle-
ni oltás beadását – közölte Adela 
Cojan. A CNAS elnöke hozzátette, 
a rendelőkben beadott oltásért 40 
lejt fizetnek, ha pedig a pácienst 
a saját lakhelyén oltja be az orvos, 
azért 60 lejt kap. Az országos pénz-
tár átiratban kéri megyei kirendelt-
ségeit, hogy szorgalmazzák a szer-
ződéskötést, vonjanak be minél 
több háziorvost az oltáskampány-
ba. A lapunk által megkérdezett 
szakember viszont arra hivatkozik, 
kevesen vannak, túlterheltek, ha-

talmas bürokráciával küzdenek, 
ezért Seres Lucia, a Kovászna me-
gyei háziorvosok szövetségének 
elnöke szerint kevesen vállalják 
közülük, hogy beoltsanak koronaví-
rus ellen.

Az Országos Egészségbiztosítá-
si Pénztár elnöke arról is beszélt, 
hogy az orvosoknak nagyobb sze-
repet kell vállalniuk a meggyőzés-
ben, empatikus párbeszédet kell 
folytatni az oltásszkeptikusokkal, 
mert a félretájékoztatás Románi-
ában ugyanolyan gyorsan terjed, 
mint a járvány. Csakhogy a házior-
vosok túlterheltek, egyszerűen nem 
tudnak már újabb feladatokat be-
vállalni, ezzel magyarázható, hogy 
csak egyharmaduk kötött szerző-
dést az egészségbiztosítási pénz-

tárral a koronavírus elleni oltás 
beadására – mondta el megkeresé-
sünkre Seres Lucia. A háromszéki 
háziorvosok szövetségének elnöke 
elpanaszolta, egyre több feladatot 
rónak rájuk a járványhelyzetben. 
Azzal kezdődött, hogy regisztrál-
ják oltásra a betegeiket, majd hogy 
monitorozzák az otthonukban el-
különítésben levő fertőzötteket, 
illetve ők állítják ki a betegszabad-
ságot mindenkinek, aki karantén-
ba kerül. „Mindezek mellett el kell 
látnunk a betegeinket, mi oltjuk a 
kisgyerekeket, és naponta megbir-
kózunk a bürokráciával” – részle-
tezte a szakember.

A háziorvosok egy része ennek 
ellenére vállalta, hogy oltóközpon-
tokban teljesít szolgálatot. „Fele-

lősségteljes munkát végzünk, min-
den orvos eldönti, hogy a meglevő 
feladatai mellett még mit tud bevál-
lalni, köt-e szerződést arra is, hogy 
koronavírus ellen oltson” – fogal-
mazott Seres Lucia. Szerinte a prob-
léma gyökere abban rejlik, hogy a 
kormányok évek óta olyan közpoli-
tikát folytatnak, amivel ellehetetle-
nítik az alapellátást. Nem vonzó ez 
a szakma, a fiatalok nem vállalják, 
emiatt nincs utánpótlás, közben az 
eddig dolgozó háziorvosok közül 
egyre többen mennek nyugdíjba. 
Ha egyre kevesebb az orvos az alap-
ellátásban, kénytelenek több bete-
get ellátni, így túlterheltek az orvo-
sok, és nem tudnak több feladatot 
bevállalni – összegezte a szakmai 
szervezet háromszéki elnöke.

Csupán a háziorvosok harmada vállalta, hogy beoltja pácienseit

» Az orvosok-
nak empatikus 
párbeszédet kell 
folytatniuk az 
oltásszkeptiku-
sokkal, mert a 
félretájékoztatás 
Romániában 
ugyanolyan 
gyorsan terjed, 
mint a járvány. 




