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A Gondviselésre bízva
Ki temeti el a hozzátartozók nélküli elhunytat?
• Mi történik akkor, ha 
valakit úgy ér a halál, 
hogy arról nincs kit érte-
sítenie a kórháznak? Kit 
terhelnek a költségek 
és a felelősség, hogy a 
végtisztességet meg-
kaphassa az elhunyt? 
Gondolnak-e arra az 
idős emberek, hogy mi 
lesz velük, ha eljön az 
utolsó, elkerülhetetlen 
pillanat az életükben, 
gondoskodnak-e a te-
metésről? – ezt a témát 
jártuk körül, választ 
keresve a kérdésekre.

A N T A L  E R I K A

M arosvásárhelyen az egye-
dülálló elhalálozónak is 
megadják a végtisztessé-

get – válaszolta érdeklődésünkre 
Makkay Gergely alpolgármester, 
akitől megtudtuk, hogy a polgár-

mesteri hivatal együttműködik egy 
temetkezési vállalattal, amely gon-
doskodik arról, hogy az is megkapja 
a mindenkinek járó végtisztességet, 
aki úgy hal meg, hogy nincs senki-
je – se hozzátartozója, se örököse. 
„A polgármesteri hivatal biztosítja 
ennek anyagi fedezetét, a cég pedig 
előbb utánajár, hogy valóban egye-
dülálló, magányos emberről van-e 
szó, akinek tényleg nincs senkije” – 
magyarázta az alpolgármester, hoz-
zátéve, hogy évente négy-öt ilyen 
eset van Marosvásárhelyen.

Máshol is gondoskodnak

Egyébként nemcsak Marosvásárhe-
lyen adják meg a végtisztességet a 
rokon vagy ismerős nélküli elhuny-
taknak, hanem az ország többi telepü-
lésén is, hiszen erre törvény kötelezi az 
önkormányzatokat. Csíkszeredában, 
amennyiben a településen elhalálo-
zott személynek nincsenek hozzá-
tartozói, a városháza gondoskodik a 
temetéséről – tájékoztatta lapunkat a 
polgármesteri hivatal szociális igaz-
gatóságán dolgozó Bíró Edit. „Termé-
szetesen utánanézünk, hogy van-e 
rokona, leszármazottja, örököse, vagy 
volt-e nyugdíja, illetve valamilyen 
szociális juttatásban részesült-e. Ha 
volt nyugdíja, akkor a nyugdíjosztály 
feladata, hogy gondoskodjon a teme-
téséről, ha nem volt, akkor az adott 
közigazgatási egység polgármesteré-
nek a feladata intézkednie, ahol élt” 
– magyarázta Bíró Edit, a 2014-ből 
származó 102-es számú törvény 16. és 
17. cikkelyére hivatkozva.

Nem érdeklődnek

„Megtörtént, hogy egyedül álltam a 
koporsó mellett, senki nem érdek-
lődött az idős néni iránt” – idézi 
fel Nagy László marosvásárhelyi 
unitárius lelkipásztor azt a néhány 
évvel ezelőtti esetet, amikor egy 
magányosan élő idős hölgy végtisz-
tességéről gondoskodott. „A férje 
korábban meghalt, gyerekei nem 
voltak, a család többi tagjával nem 
tartotta a kapcsolatot. Engem kért 
meg, hogy ha eljön az idő, kísérjem 
el az utolsó útjára. Így is tettem, 
kimentem a temetőbe, szóltam a sí-
rásóknak, hogy tizenöt perc múlva 
jöhetnek behantolni a sírt. Imád-
koztam érette, majd eltemettük a 
nénit” – mesélte el a szívszorító tör-
ténetet a lelkész, hozzátéve, hogy 
nem is az unitárius felekezetnek 
volt tagja a hölgy, akinek személyes 
dolgait most is őrzik, de azóta sem 
érdeklődött iránta senki. 

Törvényalkotásra volna szükség

Nem mindenki olyan előrelátó, meg-
történik, főleg a nagyvárosokban, 
hogy valaki magányosan hal meg, 
nem lehet tudni, vannak-e hozzá-
tartozói, kit kell értesíteni, ki lehet 
az, aki ezeket a kérdéseket megold-
hatná – hívta fel a fi gyelmet Sajó 
Norbert, a Telefonos Szeretetszolgá-
lat vezetője, aki megosztott velünk 
egy kolozsvári történetet, amelynek 
középpontjában egy váratlanul el-
hunyt idős nő és a szeretetszolgálat 
volt. „Egy rendszeres betelefonálónk 

az utcán összeesett, a mentő beszál-
lította a sürgősségre, ott rövid időn 
belül elhunyt. A kórházban nem 
tudták, kit értesíthetnének, így a hi-
degházban tartották a holttestet. Egy 
idő után a hölgy hiánya a lakásával 
szembeni gyógyszertár patikusának 
tűnt fel, aki egy ismerőse jóvoltából 
megszerezte a telefonhívásainak 
a listáját, és azon az utolsó szám, 
ami megjelent, a szeretetszolgálaté 
volt” – meséli a szomorú történetet 
a református lelkész. Ő az akkori al-
polgármesterrel és egy jogtanácsos-
sal csak több hónapi utánajárással 
tudta a kórházból elszállíttatni és 
eltemetni az elhunytat. A temetés 
időpontját újságban és rádióban 
hirdette, mégsem jelent meg senki. 
A városháza hivatalból egy fényké-
pészt rendelt a lelkész mellé, aki 
dokumentálta az eseményt, hogy 
ha idővel mégis felbukkan egy hoz-
zátartozó, akkor tudják bemutatni 
annak. Az eset kapcsán fogalmaz-
ta meg az igényt Sajó Norbert, hogy 
törvényalkotásra lenne szükség az 
idősekről való gondoskodásra vo-
natkozóan. „Ahogyan a 18 évesnél 
fi atalabbakért a felnőttek – szülők, 
gyámok felelnek –, a 70 évesnél idő-
sebbekért is felelősséget kellene vál-
lalniuk valakiknek. Vagy az illető 
személynek kellene közjegyző előtt 
megbíznia valakit azzal, hogy ha 
elhalálozik, gondoskodjon a vég-
tisztesség megadásáról” – mondta 
a szeretetszolgálat vezetője, hoz-
zátéve, hogy bár beszélt már erről 
politikusokkal, még nem történt 
lépés ez ügyben.

március
3

Folytatás a 2. oldalról

lakástulajdonos számára szük-
séghelyzetben a javítás, illetve 
egy esetleges csőtörés nyomán 
keletkező károk miatti kiadá-
sok fedezésére a megfelelő la-
kásbiztosítás.

Útbaigazítás, meggyőzés

Két székelyudvarhelyi lakószö-
vetség elnökével, Ferencz István-
nal és Magyari Dénessel is be-
szélgettünk a téma kapcsán. Mint 
megtudtuk, a tömbházak belső 
vezetékein keletkező meghibá-
sodásokat a lakástulajdonosok 
javíttatják meg, az alagsorokban, 
pincékben történő beavatkozá-
sokat a lakószövetségek megbí-
zásából végzik el. A lakószövet-
ségek ugyan nem rendelkeznek 
saját szakemberrel, de sürgős 
beavatkozást igénylő helyzetek-
ben útbaigazítással szolgálnak a 
lakóknak, mert több olyan idős, 
egyedül élő vagy beteg ember 
is van, aki egy csőtörés esetén 
nem tudja, hova forduljon. Arra 
is volt már példa, hogy lakás-
felújítás alkalmával a meglévő 
függőleges elosztóvezetéket 
több szomszéd együttműködé-
sével cserélték ki – tudtuk meg. 

Tíz évvel ezelőtt több tömb-
ház lépcsőházaiban új műanyag 
csövekre váltották a régi, el-
használódott elosztóvezetékeket 
– erről számolt be megkeresé-
sünkre Kővári Zoltán, az egyik 
marosvásárhelyi lakástulaj-
donosi egyesület elnöke. Mint 
elmondta, nem volt könnyű ezt 
meglépni, de a lakók belátták, 
hogy szükség van a cserére az 
1970-es években átadott tár-
sasházakban, mert sok volt a 
beázás, meghibásodás. Miután 
sikerült meggyőzni a lakókat, a 
munkálatokat egy-egy lépcső-
házban egy hét alatt végezte el a 
megbízott cég, és bár sok zajjal, 
kellemetlenséggel járt, utólag 
nem bánták meg – jelentette 
ki. Az elnök szerint a vezetékek 
meghibásodásai miatt keletkező 
beázások akár szomorú követ-
kezményekkel is járhatnak. Mint 
elmondta, volt olyan esetük, 
amikor egy lakó évekig áztatta 
az alatta élő szomszédokat, oly-
annyira, hogy a betonból készült 
födém mállani kezdett, és a va-
salat is kilátszott belőle. ,,Hiá-
ba próbálkoztunk évekig, hogy 
megjavítsuk, szerelőt hívtunk, 
de nem engedett be a lakásba” – 
emlékezett az esetre, amelynek 
elszenvedői, az alsó szomszédok 
az állandó feszültség, idegesség 
miatt megbetegedtek, majd egy-
más után elhunytak.

Ha nincs hozzátartozó... A 2014-ből 
származó 102-es számú törvény 
szabályozza a kényes kérdést
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