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Elhalálozás

„Imádtad családod, mindenkit szerettél,
az volt boldogságod, ha örömet szereztél.

Beteg ajkaiddal is értünk aggódtál,
annyira féltettünk, de legyőzött a halál.”

Megrendült szívvel és mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édes-
anya, nagymama, testvér, anyós, rokon, szomszéd, ismerős és jó barát,

Szász Kálmánné
szül. Kovács Teréz

életének 70., házasságának 49. évében, 2017. november 11-én, türelemmel viselt 
betegség után csendesen elhunyt. Élete önzetlen segítségnyújtás, mások iránti 

szeretet, hatalmas élni akarás volt. Kedves mosolyára, hangja melegére, szerető 
szívére, míg élünk, emlékezünk. Drága halottunk földi maradványait 2017. no-

vember 15-én, szerdán délután 2 órakor helyezzük örök nyugalomra, a római ka-
tolikus egyház szertartása szerint a Szent Miklós-hegyi ravatalozóból a helyi te-
metőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Részvétnyilvánítás a temetés 
előtt egy órával. A végtisztességtevőket kérjük, kegyeletüket pár szál virággal

róják le. A gyászoló család – Székelyudvarhely

„Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában
nyugszik az.” Zsoltárok könyve 91,1

Mély fájdalommal, de Isten legfelsőbb döntése előtt alázattal fejet hajtva tudatjuk, 
hogy a drága édesapa, szeretett társ, testvér, após, nagytata, rokon és jó barát,

Keresztes Imre
nyugalmazott mentősofőr

szerető szíve életének 71. évében, türelemmel viselt betegség után, 2017. novem-
ber 9-én megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2017. november 

15-én, szerdán 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a zsögödi ravatalozóból 
a helyi temetőbe. Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk.

Nyugodjál békében! Gyászoló hozzátartozói

Istenem, Halál, te tudod,
Hogy vérverő, szomorú harcban

Űztem, kerestem önmagam:
Rosszat nem akartam. (Ady Endre)

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a 
drága jó gyermek, testvér, nagybácsi, rokon, szomszéd és jó barát,

Tankó Bartalis Lóránd

szerető szíve életének 44. évében 2017. november 13-án tragikus körülmények kö-
zött hirtelen megszűnt dobogni. Drága halottunkat 2017. november 15–én 13 órától 
helyezzük nyugalomra a csobotfalvi ravatalozóból a helyi temetőbe. Részvétnyilvá-
nítást a temetés előtt egy órával fogadunk. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család

KÜlönféle
Régi ajtók és ablakok minőségi hő-, por- és hangszigetelését vállaljuk Németországban kifejlesztett tech-
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A polgári párt eltökélt az autonómiastatútum benyújtását illetően

„Önrendelkező” MPP
Az MPP politikusai nem álltak el attól a vállalá-

suktól, hogy még ebben az évben a parlament 

elé terjesztik az autonómiastatútumot – szögez-

te le Kulcsár-Terza József képviselő.

A héten tárgyalnak az auto-
nómiastatútum benyújtá-
sáról a Magyar Polgári Párt 

(MPP) és az RMDSZ politiku-
sai, az MPP viszont ennek ered-
ményétől függetlenül még idén a 
parlament elé terjeszti a terve-
zetet – nyilatkozta tegnapi sepsi-
szentgyörgyi sajtótájékoztatóján 
a Krónika kérdésére Kulcsár-
Terza József parlamenti képvise-
lő. A polgári párt Kovászna me-
gyei szervezetének elnöke hang-
súlyozta: az MPP választmányi 
döntése kötelezi őket arra, hogy 
még ebben az évben beterjesz-
szék az autonómiastatútumot. 
Kulcsár-Terza rámutatott: ko-
rábban létezett egy egyezség az 
RMDSZ-szel, miszerint amíg a 
215-ös számú, közigazgatási tör-
vény módosítását célzó javas-
latok vitája zajlik a parlament-
ben, nem veszik elő a statútu-
mot, viszont azokat leseperték, 
„így most nincs akadálya annak, 
hogy beterjesszük”. Az MPP-s po-
litikusnak meggyőződése, hogy 
ezzel előrébb viszik az autonó-
mia ügyét. Kulcsár-Terza József 
ugyanakkor arról is beszámolt: 
az MPP a magyar országzászló 
sepsiszentgyörgyi felvonásának 
emlékére szervez holnap kül-
téri történelmi kiállítást az Er-
zsébet parkban. A képviselő re-
méli, hogy „a románok nem fog-
ják »kiforgatni«, és a magyarel-

lenes diskurzus eszközövé ten-
ni a megemlékezést”. „Ne csak a 
tragikus évfordulókra, Trianonra 
emlékezzünk, hanem az öröm-
ünnepekre is. 1942. november 
15-én avatták fel a sepsiszent-
györgyi Erzsébet parkban a ma-
gyar zászlót, ez bátorságot, erőt 
adhat az autonómiaharcban” – 
szögezte le Kulcsár-Terza. A hol-
nap 17 órakor kezdődő megem-
lékezésen nem lesznek politi-
kai beszédek, hanem József Ál-
mos helytörténész idézi fel a 75 
évvel ezelőtti eseményeket, di-
ákok szavalnak, énekelnek, és 
Bancea Gábor református lel-
kész mond áldást. Miklós And-
rás, a kiállítás ötletgazdája a teg-

napi sajtótájékoztatón felidéz-
te, egy évvel ezelőtt bukkant rá 
egy 40 másodperces felvételre a 
sepsiszentgyörgyi országzászló-
felvonásról, akkor ásta bele ma-
gát a témába, a 77 évvel ezelőtt 
indult országzászló-mozgalom-
ról gyűjtött adatokat – akkor de-
monstráló jelleggel sorra állítot-
ták a zászlókat a revízió ideo-
lógiát hirdetve. Szentgyörgyön 
1940-ben döntötték el, hogy fel-
állítják a zászlót, a talapzat meg-
tervezésére pályázatot hirdettek, 
erre többek között Kós Károly és 
Antal Dezső építész is jelentke-
zett, végül Haáz Ferenc Rezső 
munkáját fogadták el. A szé-
kely kopjafa motívumos nagy-
méretű talapzatot Puskás Ist-
ván helyi kőfaragó irányításá-
val készítették el. Az emlékmű 
rövid életű volt, az újabb határ-
módosítás után a kommunista 
hatalom nem tűrte meg.

BÍRÓ BLANKA

A csőd szélére sodródott a kolozsvári klinika
Nyakig ül az adósságban, és 
gyakorlatilag a csőd szélére ke-
rült a Kolozsvári Urológiai és 
Veseátültetési Klinikai Intézet, 
amelynek vezetői mindent meg-
tesznek az intézmény önállósá-
gának megőrzéséért, hiszen en-
nek megszüntetése vagy beol-
vasztása súlyos következmé-
nyekkel járna – hívta fel a figyel-
met tegnapi sajtótájékoztatóján 
Silivu Moga igazgató. Az esemé-
nyen részt vett a Mentsétek meg 
Romániát Szövetség (USR) po-
litikusa, Emanuel Ungureanu, 
a képviselőház egészségügyi 
bizottságának alelnöke is, aki 
2003-ban az intézet munkatár-
sa volt. Silivu Moga elmondta: 
súlyos anyagi gondokkal küsz-
ködnek olyannyira, hogy az in-
tézet bankszámláját már zárol-
ták, így kénytelenek voltak fel-
hívást intézni a civil és a vállal-
kozói szférához, hogy segítse-
nek az intézmény megmenté-
sében. A felhalmozott tartozás 
ügyében kétféle megoldás lehet-
séges: vagy kormányhatározattal 
hagyják jóvá az adósságrende-
zést, vagy átszervezik a klinikát, 
azaz más intézmény hatásköré-
be kerül. A lehetőségekről pén-
teken Florian Bodog egészség-
ügyi miniszterrel is tárgyaltak. 
Moga ugyanakkor leszögezte: 
nem szeretnék, ha utóbbi megol-
dást választanák a döntéshozók, 
és az intézet elveszítené önálló 

jogi személyiségét. Példaként a 
Marosvásárhelyi Szív-ér Rend-
szeri és Transzplantációs Inté-
zetet hozta fel, amelyet 2011-ben 
hasonló okokból bezártak, a dön-
tés azonban rossznak bizonyult, 
így két év múlva újraalapították.

Emanuel Ungureanu eközben 
katasztrofális állapotokról szá-
molt be, eszerint a betegek sa-
ját pénzükből finanszírozzák el-
látásukat, és az orvosok is sa-
ját zsebből kényszerülnek fogyó-
eszközöket vásárolni. Mint rész-
letezte: Kolozsváron hét kórház 
halmozott fel hatalmas adóssá-
got, azonban az urológiai inté-
zet adósodott el legjobban, en-
nek elsődleges oka, hogy Mihai 
Luncan volt igazgató rendkívül 
hátrányos szerződést kötött sa-
ját, Lukmed nevű magánklini-
kájával. Ungureanu a visszaélé-
sekkel 2003-ban szembesült, 
amikor az intézet munkatár-
sa volt, ő személyesen össze-
sen 150 esetben tett feljelentést 
a Szervezettbűnözés- és Ter-
rorizmus-ellenes Ügyosztály-
nál (DIICOT). Olyanokat tapasz-
talt például, hogy a beutalt bete-
get várakoztatták, ugyanis minél 
nagyobb fájdalmai voltak, annál 
gyorsabb ütemben nőtt a keze-
lés ára. A vesekő miatt szenvedő 
betegeknek azt mondták, az in-
tézetnek nincs a kezelést lehető-
vé tevő felszerelése, így azt java-
solták, forduljon a magánkliniká-

hoz. A műtéteket tehát a magán-
klinikán végezték el, utána visz-
szavitték a pácienseket az inté-
zetbe lábadozni. Ez azzal járt, 
hogy az intézet kevesebb pénzt 
kapott az egészségbiztosítási 
pénztártól, mert csak a gondo-
zást tudták elszámolni, a műté-
tet nem.

Az USR képviselője szerint 
azért hunyt mindenki szemet 
Luncan ténykedése fölött, mert 
az orvos pontosan tudta, kit kell 
a lekötelezettjévé tennie, pácien-
sei között ügyészek, bírók, po-
litikusok, külföldi diplomaták is 
akadtak, sőt 1994-ben ő műtöt-
te meg Ion Iliescu akkori állam-
főt. Ungureanu szerint a hírszer-
ző szolgálatok, a bűnüldöző szer-
vek és az ügyészség is pontosan 
tudta, mi zajlik. Silivu Moga el-
mondta: a helyzet az elmúlt évek-
ben még rosszabb lett. Amikor 
átvette az intézet vezetését, ak-
kor jött rá arra, az alulfinanszí-
rozottság oka, hogy az intézet tu-
lajdonképpen csak a betegek ápo-
lásával foglalkozott, más egész-
ségügyi szolgáltatást nem nyúj-
tott. Ungureanu tudomása sze-
rint a minisztériumban arra ké-
szülnek, hogy az intézetet beol-
vasszák a megyei kórházba, ahol 
önálló részlegként működik, ve-
zetését pedig Ciprian Lucanra, 
Mihai Lucan fiára bízzák. 

KISS ELŐD GERGELY

Késik az építkezés elkezdése
Csak tavasszal látnak hozzá 
Csíkszentdomokoson a Már-
ton Áron nevét viselő multifunk-
cionális központ megépítésé-
nek, egyelőre ugyanis a szüksé-
ges engedélyek beszerzése zaj-
lik. Karda Róbert polgármes-
ter elmondta: még zajlik az en-
gedélyeztetési folyamat, emiatt 
döntöttek úgy, hogy inkább jö-
vőben indítják el az építkezést, 
így nem megy a minőség rová-
sára a mínusz fokokban végzett 
munka sem. Az elöljáró szerint 
mindezek ellenére sikerült az 
eredeti terveknek megfelelően 
2018 végére befejezni az építke-
zést. A település a Nemzetpoli-
tikai Államtitkárságtól 50 mil-
lió forintos (mintegy 730 ezer 
lejes) pályázati támogatást ka-
pott tavaly, hogy létrehozhas-
sanak egy multifunkcionális lé-
tesítményt, amely nemcsak pi-
henőhely az odalátogató turis-
ták számára, hanem időszakos 
kiállítások, konferenciák hely-
színe is lehet. A településveze-
tés és a Márton Áron Múzeum 
a helyieket is bevonja, tájékoz-
tatja a beruházás fejleményei-
ről. Első lépésként a civil szer-
vezetekkel közösen fogalmazták 

meg az igényeket, hogy milyen 
funkciót kapjon a Márton Áron 
-látogatóközpont, illetve annak 
részleges látványterveit május-
ban kifüggesztették, hogy a he-
lyiek megfogalmazhassák ész-
revételeiket. A munkálat további 
előrehaladtáról is értesíteni fog-
ják a közösséget.

Arról már korábban beszá-
moltunk, hogy a terveket Tövissi 
Zsolt csíkszeredai építész és csa-
pata készítette el, amelyben két, 
csűrre emlékeztető, folyosóval 
és vizesblokkal összekötött épü-
let szerepel, illetve egy terasz. A 
bejárathoz közelebb lévő épület-
ben egy információs felület, ebéd-
lő, kávézó kap helyet, valamint 
egy co-working iroda civil szer-
vezetek számára. A hátsó épület-
ben kiállítótermet alakítanak ki, 
amely konferenciateremként is 
használható lenne, mellette egy 
tárolóval. Az épített felület 358 
négyzetméter lesz, amely a Már-
ton Áron Múzeum közelében lévő 
egyházi területen kap helyet. Az 
eredeti tervek szerint egyébként 
az építkezésnek már idén ősszel 
nekiláttak volna. 

KÖMÉNY KAMILLA

Kulcsár-Terza: immár semmi akadálya a tervezet benyújtásának
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