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Égési sérülteket ellátó központ 
épülhet Marosvásárhelyen a 
sürgősségi megyei kórház kereté-
ben, a műszaki-gazdasági muta-
tókat szerda este kormányhatáro-
zattal hagyta jóvá a Cîțu-kabinet. 
Egyúttal átszervezést is terveznek 
a megyei kórházban a sürgőssé-
gi, az intenzív terápiás és a sebé-
szeti osztályok jobb elhelyezése 
és összekapcsolása érdekében.

 » ANTAL ERIKA

C saknem 300 millió lejből épül-
het égési sérülteket ellátó köz-
pont a marosvásárhelyi sür-

gősségi megyei kórház részeként, a 
műszaki-gazdasági mutatókat szerda 
este kormányhatározatban fogadta el 
a bukaresti kormány. Az egészségügyi 
minisztérium közleménye szerint a  
megyei kórház területén új épületet 
emelnek, amely alagsorból, földszint-
ből, négy emeletből és egy technikai 
emeletből áll majd. A beruházás ma-
gába foglal egy 15 ágyas égési köz-
pontot, 25 műtőhelyet, egy 44 ágyas 

intenzív terápiás osztályt, helikopter-
leszállót, adminisztratív, sterilizáló, 
vérátömlesztési helyiségeket is. 

A 295,8 millió lejes beruházás so-
rán úgy építik fel az új kórházat, az 
égési sérülteket kezelő központtal, 
az intenzív terápiás részleggel és 
műtőkkel a jelenleg üresen álló, a 
nagykórház szomszédságában levő 
területre, hogy az közvetlen kapcso-
latban álljon a megyei kórház többi 
részlegével, például a sürgősségivel, 
a sebészeti osztállyal, valamint az 
intenzív terápiás osztállyal.  A beru-
házást a Románia és a Nemzetközi 
Újjáépítési és Fejlesztési Bank közöt-
ti, az egészségügyi ágazat reformjára 
irányuló hitelmegállapodásból, az 
állami költségvetésből, valamint más 
forrásokból fi nanszírozzák – tájékoz-
tatott az egészségügyi tárca.

Péter Ferenc, a megyei kórházat 
fenntartó megyei önkormányzat el-
nöke nagyon fontosnak nevezte az 
égési sérülteket kezelő kórházra vo-
natkozó lépést. Mint mondta, már 
2014 óta szerepelt a tervek között, hi-
szen országos viszonylatban is kevés 
olyan kórházi osztály van, ahol meg-
felelő körülmények között, jól felké-
szült szakemberek foglalkoznának 

az égési sérültekkel. „Fontos, hogy 
Marosvásárhelynek, mint egyetemi 
központnak és fejlett egészségügyi 
szolgáltatással rendelkező telepü-
lésnek legyen egy égési sérülteket 
kezelő részlege is, amely ugyanak-
kor kiegészíti a sürgősségi kórház 
szolgáltatásait az intenzív terápiás 
kezelési osztályával, a sebészettel” 
– hangsúlyozta a megyei tanács el-
nöke, aki lapcsaládunk érdeklődésé-
re azt is elmondta, 2024-ig meg kell 
épülnie az új kórháznak. 

Marosvásárhelyen jelenleg csak 
a könnyebb égési sérüléseket látják 
el, miután korábban egy minisz-
tériumi rendelettel felszámolták a 
Maros megyei klinikai kórház kere-
tében működő központot. Azokat a 
betegeket, akiknek a testfelszínük 
20 százalékát meghaladó égési sé-
rülésük van, Bukarestbe szállítják. 
A többieket a plasztikai sebészeten 
látják el, illetve a gyermekeket a 
gyermeksebészeten. A 2015-ös, a Co-
lectiv klubban történt tragédia után 
az egészségügyi minisztérium öt 
nagy égéssebészeti központ megépí-
tését vette tervbe, kettőt Bukarest-
ben, egyet-egyet Marosvásárhelyen, 
Temesváron és Jászvásáron.
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Kinek az etnikai
terrorizmusa?

Meg kell hagyni, a szélsőségesen magyarellenes Romá-
nok Egyesüléséért Szövetség (AUR) politikusait valami 
nagyon különleges anyagból gyúrhatták. Legalábbis az 
arcbőrüket, amelyet ezúton is a NASA mérnökeinek a fi -
gyelmébe ajánlanánk, mert kiválóan alkalmas lehetne az 
űrhajók burkolására, megvédendő azokat a súrlódáskor 
keletkező extrém hőtől. Amit ugyanis az elmúlt időszak-
ban magyar viszonylatban műveltek, az még az átlagos-
nál is nagyobb pofátlanságnak minősül.

Bár egy időben megfogadtam, hogy a fekete öves ma-
gyargyűlölő és „civil jogvédő” Dan Tanasă magyarellenes 
ámokfutásaival nem foglalkozom többé, mivel nem ad-
hat mást, csak ami a lényege (meg amiért megfi zetik), a 
politikai fejlemények átírták a helyzetet, hiszen decem-
berben képviselői mandátumot szerzett az AUR színe-
iben. Így immár parlamenti mandátum birtokosaként 
folytatja a hergelést a magyar közösség ellen. Legutóbb 
éppen annak apropóján, hogy Sepsiszentgyörgyön csak 
magyar nyelvű plakátokkal hirdették az István, a király 
előadását. Majd pártjának jajveszékeléséhez kapcsolód-
va annak kapcsán is, hogy a román igazságügyi hatósá-
gok végre méltóztattak szabadlábra helyezni a koncepci-
ós perben terrorizmus miatt elítélt két székely férfi t.

Legyünk úriemberek: az első kérdésben akár még egy 
hangyányi igaza is lehet. Elvégre a nem magyar több-
ségű erdélyi és partiumi magyar településeken mi is 
megköveteljük a hivatalos szervek részéről a kétnyelvű 
tájékoztatást. Tehát akár még egy-két román nyelvű pla-
kátot is nyomtathattak volna. (Ha esetleg mégis vannak 
román plakátok, akkor értelemszerűen a notórius hazu-
dozás esete áll fenn). Másrészt viszont néhány, a ma-
gyar kultúra, történelem és mindenekelőtt a rockope-
rák iránt érdeklődő maroknyi emberen kívül egy ilyen 
előadás nem sok román érdeklődésére tarthat számot, 
így tényleg csak mérsékelten indokolt a körükben való 
népszerűsítése. Vagyis az egész ügy tényleg csupán a 
magyarellenes hergelésre jó – akárcsak az a bejegyzés, 
amelyben sokadszor retteg egy sort attól, hogy elfogy-
nak a románok a Székelyföldről, mivel aki nem költözik 
el, azt „elmagyarosítják”.

Kiemelten fi gyelemre méltó ugyanakkor az AUR Ta-
nasă által is osztott álláspontja Beke István és Szőcs 
Zoltán, a terrorizmus miatt elítélt két székely férfi  sza-
badlábra helyezése ügyében. A párt ugyanis méltat-
lankodott egy sort a bíróság ítélete miatt, amellett kar-
doskodott, hogy Beke és Szőcs igenis terrorista, majd 
mindenkit a terrorizmus – beleértve az etnikai terro-
rizmust is – elítélésére szólított. Ami azért is érdekes, 
mert ezzel tulajdonképpen önmagukkal szemben is 
állást foglaltak. Hiszen miközben Bekééket azért ítél-
ték hosszú évekre, amit egy kocsmai beszélgetés során 
mondtak, illetve mert petárdákat találtak az otthonuk-
ban – vagyis nem olyasmiért, amit elkövettek –, az AUR 
illetékeseinek azért jóval rovottabb a múltja.

Azt most csak futólag érdemes megemlíteni, hogy 
Tanasă és körei milyen fanatikus elkötelezettséggel 
küzdenek az ellen, hogy az őshonos magyar közösség 
saját szülőföldjén használhassa anyanyelvét és nemze-
ti jelképeit. Az viszont, hogy az AUR egyik társelnöke, 
George Simion az egyik főszereplője volt az úzvölgyi 
osztrák–magyar katonatemető elleni támadásnak és 
az ottani magyarellenes pogromkísérletnek, már komo-
lyan fölveti a kérdést, hogy ki is folytat itt etnikai ala-
pú erőszakot, gyakorlatilag terrorizmust? Ki és milyen 
háttérrel akar másokat megfélemlíteni, jogaitól minden 
eszközzel megfosztani, csak azért, mert más nemzeti-
ségűek? Ha pedig mindehhez még azt is hozzávesszük, 
hogy a román állam hatóságai azóta is csak a homokba 
dugják a fejüket az ügy kapcsán, és a román felelősök 
felelősségre vonása föl sem merül, akkor az is jogos 
felvetés, hogy vajon a román állam szerveinek nincs-e 
valamilyen szerepe az ügyben.

Mindennek fényében a penetráns arcátlanság minősí-
tett esetének, sőt virtigli, perverz provokációnak és lejá-
ratási kísérletnek tekinthető, hogy az erdélyi és partiumi 
magyar közösség jogkövetelései ellen tűzzel-vassal fellé-
pő, kétes hátterű alakokból álló, szélsőséges, soviniszta 
AUR bármilyen témában éppen a nemzeti kisebbségek 
védelmét az egyik legfőbb prioritásának tekintő konzer-
vatív magyar kormányra próbál ráakaszkodni, és egyene-
sen példaképként emlegeti, amellyel ráadásul partner-
ségre kíván lépni.
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Új esély az égési sérülteknek

 » SZÉCHELY ISTVÁN

Egy hónapja késik országszerte a 
lejárt érvényességű személyazo-

nossági igazolványok cseréje, miu-
tán hiány alakult ki abból a műanyag 
alapanyagból, amelyre a személyit 
nyomtatják. Az alapanyaghiány mi-
att a korábbi 10 napos időszak 30 
napra nőtt a múlt hónapban. A prob-
léma nemhogy nem oldódott meg az-
óta, de még azt sem tudni, hogy erre 
mikor kerülhet sor.

Amint Zörgő Noémi, a széke-
lyudvarhelyi városháza szóvivője 
érdeklődésünkre elmondta, az iga-
zolványcserék elhúzódásának a ki-

küszöbölését illetően nem kaptak 
még központi tájékoztatást. A lejára-
ti idő ellenére a személyazonossági 
igazolványok ugyan érvényesek ma-
radnak – a törvény értelmében a ve-
szélyhelyzeti időszak vége után még 
három hónapig –, el sem veszik a 
kártyákat a csere kérelmezésekor, így 
továbbra is lehet használni azokat.

De csak belföldön. A csere elhúzó-
dása így főként azok számára okoz 
bosszúságot, akik külföldi nyaralás-
ra készülnek, netán elő is fi zettek 
már arra, vagy megvették a repülő-
jegyet, és nem tudják elhalasztani az 
utazást. „Emiatt sokan inkább útle-
velet csináltatnak, mert azt lehet le-

járt érvényességű személyivel, és ha-
mar elkészül. Ez egy megoldás, csak 
sajnos több pénzbe kerül” – közölte 
a városháza szóvivője. 

Mint ismeretes, az idén immár a 
második alkalom, hogy a műanyag 
alapanyag hiánya miatt megcsúszik 
a személyazonossági igazolványok 
cseréje – az év elején már volt egy 
hasonló időszak. Azok, akiknek idén 
jár le a személyazonossági igazolvá-
nya, és megelőznék a csere esetle-
ges újabb késésének a kellemetlen 
következményeit, jó ha tudják, hogy 
már 180 nappal az érvényesség lejár-
ta előtt lehet kérelmezni az új sze-
mélyazonossági kártya kiállítását.

Személyi híján sokan útlevelet igényelnek
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Hiánypótló beruházás. Három év alatt felépülhet Marosvásárhelyen az égési sérülteket ellátó központ




