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» RÖVIDEN
Szőcs Zoltánt is a feketehalmi
börtönbe szállították
Társához, a terrorizmus vádjával
elítélt Beke Istvánhoz hasonlóan
Csíkszeredából Szőcs Zoltánt is a
Brassó megyei Feketehalomra szállították, ahol félig nyitott rendszerbe helyezték át – számolt be tegnap
a Háromszék napilap. A csíkszeredai börtön illetékes bizottságának
döntése még februárban megszületett, Szőcs Zoltánt pedig március
15-én szállították át a feketehalmi
börtönbe – tájékoztatta a lapot
Szőcs Csongor, a fiatalember
testvére. A félig nyitott rendszer
azt jelenti, hogy napközben a
börtöncellák ajtóit nyitva tartják, és
a fogvatartottak szabadon mozoghatnak a börtön területének egy
részén, továbbá a havi látogatások
során már nemcsak üvegfal mögött
láthatják egymást a rabok és hozzátartozóik. Beke Istvánt február
12-én szállították el Csíkszeredából
Feketehalomra.
Magyar–román egészségügyi
együttműködés
Sorina Pintea román egészségügyi tárcavezető megállapodást
kötött tegnap Budapesten Kásler
Miklóssal, az emberi erőforrások
minisztériumának vezetőjével, és
szándéknyilatkozattal alapozták
meg a tüdőtranszplantációk terén
kifejtendő együttműködést. Pintea
szerint igent mondtak a magyar
fél felkérésére, és a jövőben a két
ország szakértői csapatai kidolgozzák az együttműködés részleteit. A
felek egyéb együttműködési lehetőségekről is tárgyaltak: példaként az
onkológiát, illetve a gyógyszerek
és védőoltások közös beszerzését
említették.
Tanasă büntetné Borbolyt
A Méltóságért Európában Polgári
Egyesület (ADEC) pénzbírság
kifizetésére köteleztetné a Hargita Megyei Tanács elnökét, mert
szerintük nem hajtotta végre a
székely zászló megyeházáról való
eltávolítására vonatkozó bírósági
végzést. Csíkszeredában a megyeháza bejáratától, az épület
tetejéről és a nagy gyűlésteremből
2017. január elején távolították el a
korábban Hargita megye zászlajaként is elfogadott, kék-arany színű
székely lobogókat. Erre jogerős
bírósági végzés kötelezte a Hargita
megyei önkormányzatot. Azonban
a márványteremben, ahol a megyei
tanács üléseit rendszeresen tartják,
a helyén maradt a megyezászló –
Borboly Csaba, a megyei tanács elnöke akkor azt mondta, azért, mert
ez a helyiség nem volt nevesítve a
bírósági végzésben. Ám a Dan Tanasă által vezetett egyesület emiatt
február végén újabb pert indított.
Borboly közösségi oldalán emlékeztetett, a jogerős döntés nyomán
a megyeházáról eltávolított három
megyezászlót a történelmi egyházaknak adták át megőrzésre.
,,A szolgálatos feljelentő továbbra
is támadja nemzeti jelképünket,
mert »felfedezte«, hogy az előtérben kiállítottuk a székely zászlót.
Igen, tettük ezt egy történelmi
zászlósorkiállítás részeként, amely
a történelmi tájegységek zászlóit és
zászlótervezeteit mutatja be Moldvától Havasalföldig” – írta Borboly.

MEGTARTOTTÁK A KÖZVITÁT MAROSSZENTGYÖRGYÖN A VÁSÁRHELY HATÁRÁBA TERVEZETT INTÉZMÉNYRŐL

Adventista onkológiai kórház épülhet
Idén elkezdhetik a Marosvásárhely határába tervezett
adventista onkológiai kórház
megépítését. A 21,5 millió euró
összértékű beruházást magántőkéből, illetve adakozásokból
igyekeznek fedezni, de kormánytámogatásban is bíznak a
világszerte több mint 700 egészségügyi intézményt működtető
egyház képviselői.
» SIMON VIRÁG

A

közvita megszervezésével egy
lépéssel közelebb került a
Marosvásárhely határába tervezett adventista onkológiai kórház
megvalósítása. A következő lépés a
részletes területrendezési terv elkészítése lesz, és várhatóan még idén
hozzálátnak az építkezésnek is. A
hetednapi adventista egyház képviselői 2015-ben jelentették be, hogy
egy onkológiai kórházat szeretnének építeni Erdélyben. Akkor azt

is elmondták, hogy az egyháznak
világszerte több mint hétszáz egészségügyi intézménye működik, ahol
neves szakemberek dolgoznak. Később kiderült, hogy a kórházat Marosvásárhely és Marosszentgyörgy
határában, a Víkendtelep mögé fogják építeni, és a terv megvalósításának egyik „mozgatórugója” Remus
Bența marosvásárhelyi ingatlanbefektetési üzletember.
Mivel a beruházást közigazgatásilag Marosszentgyörgy területén
valósítják meg, ott kellett közvitát
szervezni a tervekről. Mint Sófalvi
Szabolcs polgármestertől megtudtuk, a munkálatok megkezdéséhez
szükséges területrendezési terv része a nyilvános vita, amelyet a múlt
héten megtartottak. A leendő egészségügyi intézmény területe jelenleg
magánkézben van, parlagon álló
terület. Korábban a projekt menedzsere, Reinhard Suciu elmondta,
hogy mivel elég nagy beruházásról
van szó, a megvalósítást három
szakaszban tervezik: az első, a felszereléseket és a személyzeti kérdéseket egyaránt érintő fázissal

»

A versenyvizsgán
sikeresen
szereplő szakembereket az
Amerikai Egyesült Államokba,
az adventista
egyház Loma
Linda nevű kaliforniai egyetemi
kórházába küldik
továbbképzésre.

2020-ra szeretnének elkészülni.
Az orvosi és a kisegítő személyzetet pályázatok, álláshirdetések
útján akarják toborozni, a versenyvizsgán sikeresen szereplő
szakembereket pedig az Amerikai
Egyesült Államokba, az adventista egyház Loma Linda nevű
kaliforniai egyetemi kórházába
küldik továbbképzésre. A beruházást magántőkéből, illetve
adakozásokból igyekeznek fedezni, de keresik a lehetőséget
arra is, hogy közérdekű beruházások megvalósítására fordítható
kormánytámogatásokat hívjanak
le. A 21,5 millió euró összértékű
projekt 14 466 négyzetméternyi
hasznos felülettel rendelkezik
majd, 150 betegágyat foglal magában. Az eredeti elképzelés
szerint az első, 8124 négyzetméteres rész mintegy 14 millió euróból 2020-ra épülne meg, a 3945
négyzetméteres második (2,7
millió euró), illetve a 2378 négyzetméteres harmadik (4,7 millió
euró) szakasz megvalósítása pedig 2023-ra várható.
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Egészségbarát beruházás. Az onkológiai kórházban a tervek szerint 150 betegágyat helyeznek el

Jelentősen megemelték a temetkezési támogatás értékét
» SZÉCHELY ISTVÁN

A

korábbi 4162 lejről 5163 lejre nőtt
az állami temetkezési segély értéke, miután a vonatkozó törvénymódosítás megjelent pénteken a Hivatalos Közlönyben. Az új szabályozás
értelmében az elhalálozás idején
társadalombiztosítással rendelkező,
azaz munkaviszonyban álló vagy
nyugdíjazott elhunytak után az állam 5163 lejes támogatást nyújt, míg
a biztosított személy családtagjának
elhalálozásakor folyósított segély értéke 2582 lej. Utóbbi esetben nem feltétel, hogy az elhunyt családtag társadalombiztosítással rendelkezzen.
A támogatást utólag, az igényléstől
számítva legfeljebb három munka-

napon belül fizetik ki a temetési költségeket vállaló családtagnak.
A törvény értelmében családtagnak minősül a házastárs, a vér szerinti és az örökbe fogadott gyermek,
a családi típusú gyermekotthonban
élő gyerekek 18 éves korukig (legfeljebb 26 éves korukig, amennyiben
folytatják tanulmányaikat), a munkaképtelen gyermekek – függetlenül
az életkoruktól – illetve bármelyik
házastárs szülője vagy nagyszülője.
A szabályozás szerint a támogatásra
jogosult az özvegyen maradt házastárs, az elhunyt szülei, gyámja, gyermekei, illetve közeli hozzátartozók
hiányában más is megkaphatja a segélyt, amennyiben igazolja, hogy ő
fizette a temetés költségeit. A segély
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Az új szabályozás értelmében az
elhalálozás
idején társadalombiztosítással
rendelkező, azaz
munkaviszonyban álló vagy
nyugdíjazott
elhunytak után
az állam 5163
lejes támogatást
nyújt.

igényléséhez összeállított iratcsomónak tartalmaznia kell egy kérést,
a halotti bizonyítványt, az igénylő
személyi igazolványának másolatát,
családi állapotot igazoló dokumentumot, amelyből kiderül, hogy milyen rokonságban állt az elhunyttal
vagy adott esetben a gyámság (ezeket eredetiben is be kell mutatni), valamint a temetés költségeinek a kifizetését igazoló számlákat. Betegség
miatti elhalálozás esetén orvosi igazoló iratot is mellékelni kell, a 18–26
éves korú, az elhalálozás előtt valamilyen felsőoktatási képzést folytató
elhunyt esetében pedig az erről szóló
igazolást. A teljes lista elérhető az
Országos Nyugdíjpénztár honlapján
(www.cnpp.ro).

