
A csíksomlyói kórházi egység. 
Bérlőként a megyei önkormányzat 
nem végezhet javításokat 
közpénzből, ami nagyon sok 
gondot okoz
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K özel négy éve született dön-
tés a megyei önkormányzat 
részéről a megyei sürgős-

ségi kórház csíksomlyói tüdőgyó-
gyászati és fertőző betegségek 
osztálya elköltöztetésének szüksé-
gességéről. A tervek szerint a Nagy 
Laji-dombjára építenének új egy-
séget. A csíksomlyói épület tulaj-
donosának, a római katolikus egy-
háznak más célja van az épülettel, 
a megyei kórháznak pedig tudtunk 
szerint egyelőre ez év végéig szól a 
bérleti szerződése. Borboly Csabá-
tól, Hargita Megye Tanácsának el-
nökétől érdeklődtünk, hogy jelen-
leg hol is tart a csíksomlyói osztály 
elköltöztetésének ügye.

Együtt kell gondolkodni

„Keressük a megoldást, fontosnak 
tartjuk a kórházi koncentrációt. A 
bérleti díj fi zetése tekintetében is 
volt megállapodás az épület tulajdo-
nosával, a katolikus egyházzal, és 
gondolkodunk azon, hogy a továb-
biakban még mit tehetünk annak 
érdekében, hogy az épület addig is 
amíg otthont ad a két osztálynak, 
használható állapotban legyen. Bér-
lőként ugyanis javításokat nem vé-
gezhetünk közpénzből, ami nagyon 
sok gondot okoz. Ezért szeretnénk, 
hogy az új kórházi épület, akár kor-
mányzati forrásból, épüljön meg 
minél előbb. Ez ügyben pályáztunk 
a kormány Országos Helyi Fejleszté-
si Programján (PNDL) keresztül is, 
valamint készítjük a beadványt az 
Országos Beruházási Társasághoz 
(CNI) is. Sajnos európai uniós kiírás 

nem volt, és nem is várható. Együtt 
kell gondolkodnunk, hogyan tudjuk 
előkészíteni, amelyben a kormány-
források lehívásánál számítunk az 
RMDSZ parlamenti csoportjainak 
közreműködésére is” – magyarázta 
a tanácselnök.

Engedélyek és források

Borboly elmondta, a Csíkszeredai 
Megyei Sürgősségi Kórház tüdő-
gyógyászati és fertőző osztályának 
szánt új épület létrehozása érdeké-
ben a tervezési kiírást elküldték az 

Országos Közbeszerzési Ügynök-
séghez (ANAP) ellenőrzésre. Ezt 
követően jelenik meg az elektroni-
kus közbeszerzési rendszeren (SI-
CAP/SEAP). A nyertes ajánlattevő a 
szerződéskötést követően elkészíti 
a megvalósíthatósági tanulmányt, 
amelynek jóváhagyását követően, 
egy újabb közbeszerzés alapján (ter-
vezés és kivitelezés) elkezdődhet-
nek a tényleges munkálatok. Hargita 
Megye Tanácsa előreirányzott már a 
2018-as költségvetésben pénzalapot 
az építkezési munkálatok elkezdé-
sére. „Ezek tükrében még nehéz 
pontos időpontot mondani a tény-
leges munkálatok elkezdésére” – 
fogalmazott az elöljáró. Kifejtette, 

továbbra is a területrendezési bi-
zonylat kiállítását várják Csíkszere-
da Polgármesteri Hivatalától, most 
már megegyeztek a helyszínt illető-
en is a Nagy Laji-dombján. 

Maradnak még a kérdőjelek
Nem tudni, mikor költözhet el a kórházi részleg Csíksomlyóról
• Továbbra sem tudni, hogy mikor költözhet el a Csíkszeredai Megyei 
Sürgősségi Kórház csíksomlyói tüdőgyógyászati és fertőző betegségek 
osztálya Csíksomlyóról. A megyei önkormányzat tervei között már jó 
ideje szerepel az osztályok új épületbe való költöztetése, tájékoztatásuk 
szerint jelenleg is keresik a megoldást, viszont már körvonalazódik a 
fejlesztés és annak lehetőségei.

A lapításának hatvanadik évfor-
dulóját ünnepeli ma a szentegy-

házi Gábor Áron Szakközépiskola. A 
cél továbbra is, hogy az ott oktatott 
szakmákkal a munkaerőpiachoz, a 
diákok és a szülők igényeihez iga-
zodjanak.

Hatvan éve, az 1957–58-as tan-
évben alakult meg az elméleti lí-
ceumi oktatás Szentegyházán. „Az 
iskola már a kezdetektől rendkívül 
fontos szerepet töltött be nem csak 
a környék, hanem az egész régió 

fejlődése szempontjából. Az évti-
zedek alatt több ezer végzős került 
ki Szentegyházáról, akik nemcsak 
helyben, az ország más pontjain, 
és a határokon kívül is megállták 
a helyüket az életben. Orvosok, 
mérnökök, közgazdászok, pedagó-
gusok, de nagyszerű szakemberek 
is, mint például lakatosok, öntők, 
fémforgácsolók, autószerelők, asz-
talosok és szabók. Rendkívül sokat 
jelent az iskola közösségének ez a 
hat évtized” – mondta a neves évfor-

duló alkalmából lapunknak Jimon 
Mircea, a szentegyházi Gábor Áron 
Szakközépiskola aligazgatója. Mint 
fogalmazott, a líceumi oktatás elin-
dítása számos fi atalnak megadta a 
lehetőséget a tanulásra, az életben 
való előrehaladásra, céljai megva-
lósítására.

Hatvan év távlata

A szaklíceumi oktatás az 1972–73-
as tanévtől kezdődött el, és azóta 

is folyamatosan létező oktatási 
forma a szentegyházi iskolában. 
1990 után jóval sokszínűbbé vált 
a tanintézet kínálata. Az iskola a 
’60-as és ’70-es években örvendett 
a legnagyobb presztízsnek, az al-
igazgató külön kiemelte Lászlófy 
Pál István volt igazgató (1960-75) 
munkásságát, akinek nevéhez szá-
mos fejlesztés köthető a tanintézet 
életében. Az évforduló alkalmából 
ma déli egy órától ünnepséget is 
szervez az iskola, erre az alkalomra 

egy évkönyvvel is készülnek, ahol 
korábbi végzősök, jelenlegi és már 
nyugalmazott pedagógusok mesél-
nek a szentegyházi oktatásról. „Ez 
a hatvan év távlata valahol tiszte-
lettel és büszkeséggel tölt el min-
ket” – zárta Jimon Mircea. Jelenleg 
négy épületben, 16 szakteremben, 2 
informatika-teremben, fizika-, ké-
mia-laborban, tanirodában, torna-
teremben, hat, korszerűen ellátott 
iskolai tanműhelyben folyik az ok-
tatás a tanintézetben. (M. R.)

Hatvanéves a szentegyházi középiskolai oktatás




