
Lobognak a zöld zászlók 

Szeged - Zöld zászlók kerültek tegnap a szegedi egészségügyi intézményekre, a 
dolgozók pedig zöld szalagot viselnek: elsı lépésként így tiltakoznak az új 
finanszírozás ellen. 

Tegnap reggel kitőzték a zöld zászlókat a szegedi 
egészségügyi intézményekre annak a 
demonstrációsorozatnak az elsı lépéseként, amit a 
legnagyobb szakmai szervezetek hirdettek meg 
tiltakozásul a kórházakat, klinikákat és szakrendelıket 
csıddel fenyegetı új finanszírozás ellen. 
 
Mint megírtuk, Pál Attila, a klinikai központ elnöke 
szerdán kijelentette: a helyzet annyira súlyos, hogy a 
demonstrációs „menetrendnek" megfelelıen október 7-
étıl akár az éhségsztrájkra is készek. 
 
Ennek szellemében a klinikai központ elnöki hivatalának erkélyére is kikerült tegnap 
a zöld zászló, a munkatársak pedig zöld szalagot viseltek, még a fülkében posztoló 
portás is.  
 
Az „SZTK" felé sétálva az utcán is láttunk olyan egészségügyi dolgozókat, akik 
halvány- vagy méregzöld kokárdát tőztek a ruhájukra. Késıbb megtudtuk, az 
árnyalatnyi különbség oka az, hogy a szakszervezet halványabbat, a klinikai központ 
sötétebbet osztott szét. 
 

 
A Tisza Lajos körúti rendelıintézet homlokzatára kitőzött zöld zászló – illetve a 
tiltakozás – okairól az üvegajtóra ragasztott hirdetményen tájékoztatták a betegeket. 
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A klinikai jözpont elnöki hivatalának erkélyére is kikerült tegnap a zöld zászló. 
Fotó: Schmidt Andrea
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Az orvosok és asszisztensek itt is zöld kitőzıt hordtak. 
 
– Tudom, miért van kinn a zöld zászló, de én laikusként nem tudom megítélni a 
pénzügyeket, nem tudom, mennyire jogos a tiltakozás – mondta diplomatikusan egy 
kezében röntgenfelvételt szorongató nı. – Egyetértek a tiltakozással. Felháborítónak, 
sıt undorítónak tartom, hogy pont az egészségügytıl vesznek el pénzt, miközben a 
pénzügyminiszternek ilyen villája épül! – jelentette ki Ménesi Gabriella, aki szerint 
Oszkó Péternek ki kellene próbálnia a magyar közegészségügyet, hogy tudja, honnan 
vesz el. 
 
Néhány általunk megkérdezett orvos és asszisztens azt mondta, a zászló és a kitőzı 
nem elég nyomásgyakorlásnak, el kell menni az éhségsztrájkig. A nıi klinikán is zöld 
zászló lobogott – közvetlenül egy kiszakadt, zöld szúnyogháló mellett. Az új klinikán 
az uniós zászló helyére került a zöld. Az egyik megszólított orvos itt is úgy vélte: ez 
kevés. – Nálunk csak a vasutasok sztrájkolhatnak, mi nem tehetjük meg, pedig kéne – 
legyintett keserően. 
 

 
Deszk is csatlakozott 
 
– Azok a megszorítások, amelyeket a költségvetésre hivatkozva terveznek, nemcsak 
nehéz anyagi helyzetet, de megalázó körülményeket is teremtenének betegeinknek, 
akiknek közel fele daganatos betegségben szenved. Elkötelezettek vagyunk kiállni 
intézetünk mőködtethetısége mellett az ı érdekükben, és közösséget vállalni 
azokkal, akik ezért cselekszenek. Ez nemcsak zöld szalagot és zászlót, de az 
aktuálisan szükséges és hasznos egyéb demonstrációs megnyilvánulásokat is jelenti – 
közölte tegnap Bálint Beatrix, a deszki szakkórház vezetıje. 
 
Vásárhely, Makó, Szentes: kitőzték a zöld szalagot 
 
A vásárhelyi, makói és szentesi kórházban felkerültek a zöld szalagok a fehér 
köpenyekre. Így tiltakoznak a dolgozók az egészségügy finanszírozásának csökkentése 
ellen. A makói és szentesi kórház fıigazgatója, Baráth Lajos elmondta: az áprilisban 
életbe lépett új finanszírozási rendszer havi 13,5 milliós fedezethiányt teremtett a 
makói kórházban. Szentesen sem jobb a helyzet: ott is bı egyhavi az éves kiesés. 
Makón 60 millió, Szentesen pedig 280 millió forint a lejárt szállítói tartozás összege. 

Zöldbe borult kórházak - GALÉRIA
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Kallai Árpád, a vásárhelyi kórház fıigazgatója elmondta: a kormányzati elképzelések 
alapján 100 millió forintos nagyságrendő kiesést jelent a kórháznak az 
alulfinanszírozás az év hátralévı három hónapjában.  
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