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Több mint 5 millió lejt fordít a megyei tanács a temesvári kórházra

Megújul az urológiai részleg
Több mint 5 millió lejből 

korszerűsítik a temesvá-

ri megyei kórház urológi-

ai osztályát a következő 

két évben. A beruházás 

nyomán újraindulhat a 

2006-ban felfüggesztett 

vesetranszplantáció.

Újraindulhat a vesetranszplan-
táció a temesvári megyei kór-
házban annak köszönhető-

en, hogy korszerűsítik az urológi-
ai osztályt, az 5,2 millió lejes finan-
szírozási szerződést a napokban ír-
ta alá Marius Craina menedzser és 
Călin Dobra, a Temes megyei önkor-
mányzat elnöke. A felújítás költsége-
it a megyei tanács költségvetéséből 
állják, a munkálatok a tervek sze-
rint két évig tartanak – írja a News.
ro hírügynökség. „Ez a megyei kór-
házat érintő egyik legfontosabb pro-
jekt. Miután befejezik a korszerűsí-
tést, tárgyalni fogunk a veseátülte-
tés újraindításáról, az intézményben 
már most is dolgoznak a megfelelő 
szaktudással rendelkező orvosok” 
– magyarázta Călin Dobra. A temes-
vári intézmény urológiai osztályát 
vezető Alin Cumpănaş arról biztosí-
totta a jelenlévőket, hogy személye-
sen fog intézkedni a transzplantá-

ció folytatásához szükséges engedé-
lyek beszerzése érdekében, ennek 
hamarosan neki is látnak. Marius 
Craina kórházigazgató szerint a fel-
újítás révén a temesvári lesz az or-
szág egyik legmodernebb urológiai 
részlege. Az elmúlt években egyéb-
ként a temesvári kórháznak nagyjá-
ból mindegyik osztályát korszerűsí-
tették az urológián kívül.

A News.ro tájékoztatása szerint 
Temes megyében mintegy 150 sze-
mélynek lenne szüksége új vesé-
re, további 400 páciens pedig dia-
lízisre szorul. A bánsági megye-
székhelyen 2006-ban függesztették 
fel a vesetranszplantációt, Romá-

nia 2007-es EU-s csatlakozása után 
ugyanis az intézmény már nem felelt 
volna meg a vonatkozó uniós előírá-
soknak. A megelőző években éven-
te körülbelül 50 ilyen beavatkozást 
végeztek. Temesváron egyébként az 
első veseátültetést közel negyven 
éve, 1981-ben végezték el, nem sok-
kal ezután felfüggesztették a tevé-
kenységet, és csak 1994-ben nyitot-
ták újra a transzplantációs intézetet. 
Romániában jelenleg Kolozsváron, 
Brassóban, Bukarestben és Jászvá-
sáron végeznek állami intézmény-
ben veseátültetést.

Kőrössy AndreA

Tűz rongálta meg a válaszúti református templomot
Jelentős károkat okozott a tegnap dél-
előtt keletkezett tűz a Kolozs megyei 
Válaszút református templomában, 
a balesetet rövidzárlat okozta. Az 
Erdélyi Református Egyházkerület 
(EREK) tájékoztatása szerint a lán-
gok felemésztették a mennyezet egy 
részét, valamint a tetőszerkezetben 
tettek kárt, a segítőkész helyiek és a 
kolozsvári tűzoltók gyors beavatko-
zása azonban megmentette az épüle-
tet. Az egyházkerület honlapja, a Re-
formátus.ro közölte: a 17. századi, B 
kategóriás műemlék templom belse-
jét két éve újították fel, az idei évre pe-
dig újabb javítási munkálatokat terve-
zett a gyülekezet.

Vajda Dezső lelkipásztor tegnap 
reggel Kolozsvárra indulóban vette 
észre a templom cserepei közt kiszi-

várgó füstöt, és rögtön segítséget hí-
vott. Amíg a tűzoltók kiértek, a kör-
nyékbeliek maguk igyekeztek a lán-
gok ellen küzdeni. „Az Úristen nem 
engedte, hogy elmenjek itthonról. Ő 
sugallta, hogy a sietség ellenére is 
megnézzem, mi történik a templom-
ban” – fogalmazott a lelkipásztor. A 
településen éppen folynak a villany-
hálózat kicserélésének munkálatai, 
ezért többször megszakad az áram-
szolgáltatás. A tűzoltók szerint a fo-
lyamatos ki- és bekapcsolás válthat-
ta ki a gyenge, 60-as évekbeli villany-
hálózat egyik huzalának felhevülé-
sét, amely a tűzhöz vezetett. A temp-
lom mennyezete három rétegből áll, 
ezt szakértők szerint a villanyháló-
zattal együtt teljes egészében ki kell 
cserélni, de belső és külső tisztításra, 

meszelésre is szorul az épület. Egy-
előre a födém és a tetőszerkezet ge-
rendáit kitámasztják, hogy megaka-
dályozzák a további romlást. A gyü-
lekezetnek nincs meg minderre az 
anyagi alapja, azonban várnak a biz-
tosító közbelépésére, és bíznak az 
emberek segítőkészségében. Az egy-
házkerület sürgősségi segéllyel járul 
hozzá a helyreállítási munkálatok 
mielőbbi elvégzéséhez. „A munkála-
tok elvégzéséig vagy legalább a temp-
lom használhatóvá tételéig az isten-
tiszteleteket a gyülekezeti teremben 
tartják a helyi reformátusok” – nyi-
latkozta Vajda Dezső lelkipásztor, aki 
abban reménykedik, hogy húsvétkor 
újra a templomban ünnepelhetnek. 

KróniKA

Segítenek a rászorulóknak
Elfogadta hétfői ülésén a kincses 
város 2018-as költségvetését a ko-
lozsvári képviselő-testület, amely 
ugyanakkor a családon belüli erő-
szak áldozatait, illetve a rászoru-
lók lakhatását is támogatja. Az ön-
kormányzat döntött arról, hogy az 
idei büdzséből korszerűsítik azt 
az ingatlant, amelyben a családon 
belüli erőszak áldozatai számá-
ra nyílik tanácsadó központ, a fel-
újításra 100 ezer lejt különítettek 
el, míg a létesítmény berendezésé-
re további 17 ezer lejt szánnak. A 
szociopszichológiai jogi tanács adó-
központ létrehozását Oláh Emese 
alpolgármester kezdeményezte ta-
valy. Az elöljáró sajtóosztálya ál-
tal szerkesztőségünkhöz eljuttatott 
közleményben Oláh Emese úgy fo-
galmazott: Kolozsvár szociális ellá-
tórendszerében hatalmas hiányos-
ság, hogy még nem létezik a köz-
pont, illetve nincs megfelelő men-
hely az áldozatok számára. Ugyan-
csak az alpolgármester kezdemé-
nyezte, hogy az önkormányzat vál-
lalja át a hátrányos helyzetű sze-
mélyek lakásbérleti díjának egy ré-
szét. A testület által elfogadott ha-
tározat alapján a pótlékra azok jo-
gosultak, akik kolozsvári személy-
azonossági igazolvánnyal vagy tar-
tózkodási engedéllyel rendelkez-
nek, és legalább 24 hónapja lak-
nak a kincses városban. A támoga-
tást igényelhetik egyrészt azok a 
26 év alattiak, akik gyermekotthon-
ból kerültek ki, a kolozsvári lakos-
ként regisztrált hajléktalan szemé-
lyek vagy családok, akik a város te-
rületén élnek, azok a lakás nélküli 
személyek, akiknek egy vagy több 
gyereke gyermekotthonban vagy 
nevelőszülőknél él, de kilátásban 

van a család egyesítése, illetve a 
családon belüli erőszak áldozatai. 
A lakbértámogatási programban 
részt vevő munkanélküli, de mun-
kaképes személyeknek közmunkát 
kell vállalniuk a pótlék függvényé-
ben megállapított óraszámban. To-
vábbi kritérium, hogy az igénylők 
havi nettó bevétele nem haladhatja 
meg az 1500 lejt, sem ők, sem csa-
ládtagjaik nem lehetnek ingatlantu-
lajdonosok, és nem élhetnek önkor-
mányzati szociális lakásban. Nem 
pályázhat az sem, aki az elmúlt 
tíz évben tulajdonában levő ingat-
lant adott el, valamint lakásvásár-
lás vagy -építés céljából állami se-
gélyben részesült. Az igénylők 900 
és 1400 lejes támogatásban része-
sülhetnek, az összeget a befogadó 
lakástulajdonos számlájára utal-
ja a polgármesteri hivatal szociális 
igazgatósága.

A 2018-as költségvetésből hir-
detnek ugyanakkor nemzetközi 
szintű ötletbörzét a Vasutaspark 
rehabil itációjára vonatkozóan, 
amely tavaly került vissza helyi 
önkormányzati tulajdonba. A Ro-
mániai Építészek Rendje felbecsül-
te a park rendezésének értékét, en-
nek nyomán az ötletbörze első he-
lyezettje 555 ezer lejes díjban ré-
szesül, amely magában foglalja a 
rehabilitációs terv elkészítésének 
költségét, a második helyezett 35 
ezer, a harmadik pedig 20 ezer lejt 
kap. A zöldövezet teljes felújítási 
költségét 6,9 millió euróra becsü-
lik. Kolozsvár idén 257 millió eurós 
büdzséből gazdálkodik, ez 40 mil-
lió euróval kevesebb a tavalyi költ-
ségvetésnél. 

K. A.

A beruházással az ország egyik legmodernebb urológiája lenne a temesvári

Rövidzárlat okozta a balesetet. Az egyházközség nem rendelkezik a felújításhoz szükséges összeggel

Reklám

Fotó: debAnAt.ro

Fotó: Kiss gábor




