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Nagyberuházások a kórházban
Kibocsátotta az övezeti rendezési tervet a csíkszeredai önkormányzat

Övezeti rendezési terv (PUZ) 
készült a Csíkszeredai Me-
gyei Sürgősségi Kórház te-

rületére, melynek révén a kórház 
üzemeltetését végző Hargita me-
gyei önkormányzat pályázni tud 
a jövőbeni bővítések finanszíro-
zására. Több fontos beruházást is 
terveznek az elkövetkezendő tíz 
évben.

Helikopter-leszállópályát 
építenek

A kórház jelenlegi sürgősségi osz-
tályát egy 3500 négyzetméteres 
épülettel egészítik ki, a jelenlegi 
mentőfelhajtót lebontják, az ott 
elhaladó út nyomvonalát pedig 
előbbre hozzák, hogy az új, kibőví-

tett sürgősségi egység előtt halad-
jon el (mellékelt ábránkon a helye 
is látható). Helikopter-leszállópá-
lyát is építenek a kórház udvarán, 
ez a Hiperdia Klinika mögötti terü-
leten kap helyet. E beruházásokat 
az Európai Unió Regionális Opera-
tív Programjának támogatásából 
finanszírozzák. A megyei kórház 
csíksomlyói tüdőgyógyászati és 
fertőző betegségek osztályának az 
egészségügyi intézmény főépüle-
tétől délre, a Nagy Laji dombjára 
építenek új egységet. A Hargita 
megyei önkormányzat tájékoztatá-
sa szerint az anyagi forrásokat kor-
mányzati támogatásból tervezik 
megoldani. A rendezési terv alap-
ján a kórház C épületének szom-
szédságában egy további épületet 
is megépítenek majd, ebbe azokat 
az osztályokat csoportosítják át, 
amelynek nem lenne elégséges 
hely a főépületben.

Tíz évük van

Az elkészült rendezési terv tíz évre 
szól, ebben az időszakban kell vég-
rehajtani a tervezett beruházáso-
kat – tájékoztatta lapunkat Albert 
Sándor, Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatalának főépítésze. Azt is meg-
tudtuk tőle, hogy a városvezetőség 
egy további utat is tervez építtetni, 
hogy két irányból is megközelíthető 
legyen az egészségügyi intézmény. 
Ez a bekötőút a kórház jelenlegi be-
járatához vezet majd Csíkzsögöd 
irányából (a helye látható mellékelt 
ábránkon). A tervek szerint ugyanak-
kor további orvosi lakások is épülnek 
a jövőben, valamint számos parkoló 
is, és az udvaron lévő vízműházat is 
felújítják. Emellett a kórház területén 
található zöldövezeteket is kibővítik 
parkokkal. A teljes tervdokumentá-
ció és a tervrajzok megtekinthetők 

a város honlapján (szereda.ro) vagy 
a városháza bejáratánál.

Felgyorsulnak a folyamatok

A kórházbővítési tervekkel kapcso-
latban tegnap sajtótájékoztatót is 
tartott Borboly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke, aki rámutatott, 
a legtöbb tervezett beruházást eddig 
az övezeti rendezési terv hiánya aka-
dályozta, ennek elfogadásával vi-
szont „felgyorsulnak a folyamatok”. 
Az elöljáró szerint a további kórházi 
osztályoknak helyet adó épület ki-
vételével, a rendezési tervben foglalt 
egységek mindegyike legtöbb hat 
éven belül megépül. A kórház mel-
letti új épület megépítését tízéves 
időtartamra becsülte. Ugyanakkor 
az is elhangzott a sajtóeseményen, 
hogy a beruházások összértéke 20 
millió euró, az anyagi támogatást pe-
dig kormányzati és EU-s forrásokból 
valósítják meg. Konrád Judit kórház-
menedzser hangsúlyozta, a céljuk, 
hogy az egészségügyi intézmény egy 
felsőbb kategóriába lépjen (a jelenle-
gi hármas kategóriából a kettesbe), 
ugyanakkor, hogy a térségben min-
den beteget kiszolgáljon, ne kelljen 
őket máshová szállítani. 

A CSÍKSZEREDAI MEGYEI SÜRGŐSSÉGI KÓRHÁZ ÖVEZETI RENDEZÉSI TERVE

Orvosi lakások

• Térképrészlet
• Forrás: szereda.ro *A narancssárga szín jelzi a tervezett egységeket
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Új bekötőút

Helikopter-leszállópálya

Tüdőgyógyászati és fertőző betegségek osztálya

Új kórházépületKórházi főépület

Sürgősségi osztály kibővítése 

• Új egységeket építenek a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház főépülete köré 
az elkövetkezendőkben. A Nagy Laji dombjára költöztetik a csíksomlyói tüdőgyó-
gyászati és fertőző betegségek osztályát, a jelenlegi sürgősségi egységet kibővítik, 
helikopter-leszállópályát hoznak létre, egy új kórházi épületet is felhúznak, illetve 
további orvoslakások is épülnek. A beruházások lebonyolításához szükséges öveze-
ti rendezési tervet nemrég állította ki a csíkszeredai önkormányzat.

MOLNÁR RAJMOND

„Elfogyasztott” 
miniszterek
Kevesebb mint két év alatt 
három kormány és 21 lecse-
rélt miniszter – ez a 2016 
végi parlamenti választásokat 
megnyerő Szociáldemokrata 
párt – liberálisok és Demok-
raták Szövetsége (PSD-ALDE) 
koalíció mérlege.
A Sorin Grindeanu vezette, 
2017. január 4. és június 29. 
között kormányon levő, a mi-
niszterelnök és Liviu Dragnea 
pártelnök közötti ellentétek 
miatt saját pártjai által meg-
buktatott kabinetben fél év 
alatt hat minisztert cseréltek 
le. Az egyik „áldozat” Florin 
Fordache igazságügy-miniszter 
volt, aki a hírhedt 13-as sürgős-
ségi kormányrendelet miatti 
botrány nyomán mondott le.
A 2017. július 29. és 2018. janu-
ár 16. között kormányzó, Mihai 
Tudose vezette kabinet már 
stabilabb volt, ebből ugyanis 
csupán négy minisztert „áldoz-
tak be” menet közben. Köztük 
volt Adrian Ţuţuianu védelmi 
miniszter, aki azóta Dragnea 
egyik legfőbb ellenfelévé vált, 
és a pártból is kizárták. Ţuţui-
anu utódja az a Mihai Fifor lett, 
aki most maga is felkerült a le-
váltandó miniszterek listájára, 
ezt megelőzendő hétfőn maga 
mondott le tisztségéről.
A Viorica Dăncilă vezette, idén 
januárban kormányra került 
kabinetben hétfőig három 
minisztert cseréltek le, a 
mostani kormányátalakítás 
nyomán ugyanakkor ez a szám 
már 11-re nő. Mint ismert, 
kormányátalakításról döntött 
hétfőn a kormány vezető erejét 
képező Szociáldemokrata 
Párt: Viorica Dăncilă minisz-
terelnök 28 tagú kormányának 
nyolc posztján lesz változás. 
Ugyanakkor tegnap megta-
gadta a Szociáldemokrata 
Párt által jelölt két új miniszter 
kinevezését a jobboldali Klaus 
Johannis államfő. Az államfő 
nem részletezte, mit kifogásol 
a két jelöltnél, de megjegyezte: 
a kormány egészét le kellett 
volna cserélni.
(Balogh Levente)

Kolozsvárról Lyonba
A Wizz Air fapados légitár-
saság újabb járatot indított 
tegnap Kolozsvárról: a kincses 
városból ezentúl heti két alka-
lommal, kedden és szombaton 
Lyonba is átszállás nélkül lehet 
repülni. Az árak pedig 109 
lejtől indulnak. A légitársaság 
tegnapi sajtóközleménye sze-
rint a Wizz Air immár a hetedik 
Airbus A320 típusú repülőgé-
pét rendelte ki a kolozsvári 
nemzetközi repülőtéren kiala-
kított bázisára. Az idei év első 
tíz hónapjában a Wizz Air több 
mint 7 millió utast szállított 
Romániából vagy Romániába, 
ami éves szinten 13 százalékos 
növekedést jelent.
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