Lukacs Marianna
- Szekely Tamas ketevettervez a bOrsonyszekben iilni. Lehet, hogy nem lesz ideje kifarodni a munkaban, hiszen Gyurcsany Ferenc a Reuters szerint tett egy kijelentest,
miszerint, ha az Orszaggyiites nem fogadja el ajovo evi koltsegvetest, a kormanynak
mennie kell.
- Ezaz ugy azert roppant kfnos, mert ezt a
kijelenteset kulfoldon, raadasul angolul tette, amitMagyarorszagon, magyarul azonnal
cMolt. Mindenesetre az itthon meg ismeretlen kisebbsegi kormanyzas iranti bizalmat nem szolgalja a ket egymasnak ellentmond6 kijelentes.
- Kudarcb6lnem csak a miniszterelnoknek
jut ki. Az ossejt-levetelre szakosodott Zelion
Kft.-nek is, amelyelfelejtette tajekoztatni az
iigyfeleit, hogya sejtek tOroLOsatvegzo Orszagos Gy6gyintheti Kozpontmegsziinik a
ceg berhiitojekentfunkcionalni.
- Oriasi baklovesnek tartom a lapftast
egy olyan helyzetben, amikor a val sagkommunikaci6 raadasul nem is tulzotNEVJEGY
tan nehez. Eleg lenne az allami egeszsegugyben kialakult kaoszra hivatkozni, majd
40 eves, elvalt
megvasarolni a hutoket a felszamolas alatt
vegzettsege: kozgazdasz (Marx Karoly
levo cegtol.
Kozgazdasagtudomanyi Egyetem)
- Kinos pillanatokat Geszti Peter is atelt
a mult heten, akinek egykori cege, az Akci6
Kedvencek:
Kft. az ad6hivatalfeketelistajan 700 milliKonyv> Csehov muvei
6s tartozassal tiinik ki.
Film> Chicago
- Sajnalom, hogy ilyen esetekben nem staZene> Cole Porter
tual peldat az allam. A Gripeneket ertekesfHobbi >gyongyfUzes, filmgyujtes
to ceg csinalja j61, es ez egy megoldas lehet
akar az ilyen es ehhez hasonl6 kerdesekben.
- Szamos hibaja mellett annyi hasznat la- Aceg korrupci6gyanus orszagokkal nem uztom az elverzo reformnak, hogy a magantoletel; valahogy fgykellene szankcionalni ad6ke bevonasaval ravilagitott az egyeni felelos- ugyekben itthon is.
seg, az ongondoskodas fontossagara.
- Latom, az irodaja tele van regisegekkel.
- Magyaran: megnott az egeszsegpenzMost, hogya varoson lomtalanitOsi hulLOm
tOrok koriili aktivitas?
soporvegig, az ej leple alatt resztvesz a kincs- Az allami egeszsegugyben mutatkoz6
vadaszatban?
kaosz, ugy tunik, novelte a belepesi ked- Lomtalanitason nem, piacon viszont sovet. Mfg tavaly cegen belul okot adott az kat keresgelek, raadasul nem is eredmenyijedtsegre bevetelunk mindossze 6-7 sza- telenul. A Verseny utcai bolhapiacon a csa- g
zalekos novekedese a korabbi evek 25-30 ladt61 megorokolt ezust evoeszkozkeszlet ~
szazalekos emelkedese utan, az idei ev el- hianyz6 darabjait nemreg, mintegy 5 ezer ~
so negy h6napjaban 40 szazalekkal ugrott forintert sikerult p6tolnom.
~
--------------ea forgalmunk.
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Az aLlami egeszsegiigyben kialakult kaosz novelte a betepesi
kedvet az onkentes egeszsegpenztcirakba - von merleget a Patika
fgeszsegpenztcir igazgat6ja.

K

ezdjiik az ot uj miniszterrel. Neveik hallatim meg a Magyar Nemzet sem lendiilt tamadasba, ami
j6l illusztralja az orszag teljes kiabrandultsagat.
- Hosoknek kell azokat az embereket titulalnunk, akik kisebbsegi kormanyban miniszteri posztot vallalnak, es barmifele remenyt fUznek ahhoz, hogy ebbol ki tudnak
hozni valamit.
- F6kuszaljunk az egeszsegiigyi miniszterre.
Szekely Tamasban sem erez erot arro, hogy
a posztjan marodand6t alkosson?
- Tekintettel arra, hogy kicsi a mozgastere, ujitasokat, latvanyos tetteket nem varok tole. Konszolidaci6t viszont igen, vagyis
azt, hogy megnyugtatja az embereket a tekintetben: az allam az egeszsegugybe nem
von be magantoket. Bizom benne ugyanakkor, hogy az onkentes egeszsegpenztarakat
tovabbra istamogatja, illetve egyensulyban
tartja az Orszagos Egeszsegbiztosftasi Penztar bevetel-kiadas oldalat.
- A miniszter azonban annak az OEPnek a vezerkarab6l jon, ahol tobb mint
egyevtizeden at nem tudtOk, hanyan ftzetnek egeszsegbiztositast,
illetve hanyan nem. Ahol kideriilt, egymilli6 embernek tisztazatlan a jogviszonya, s ahol
az adatvesztes es adatkeveres sem ismeretlen fogalmak.
- Jogosak a felvetesek, mindazonaltal a
rendezesi akarat megvolt, es a beszelgetesnek ezen a pontjan visszafordftanam a kerdest. Melyik kormany merte vallalni ezelott,
1T0gynapvilagra keruljon: egymilli6 embernek nincs biztosftasi jogviszonya?
-Igaz, Szekely egybOl a lovak koze csapott. Kovetkezo feladata az egeszsegbiztositOsi reform hatOlyon kiviil helyezese.
On annak elemei koziil mit tartana megorzendonek?
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