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H I R D E T É S

Sokat nyomhat a latban, ha 
egy kórház a munkahelyen 
kívül lakhatási lehetőséget is 
felkínál az orvosoknak – nyi-
latkozták egybehangzóan szé-
kelyföldi intézményvezetők.

 » MOLNÁR RAJMOND

Ó riási jelentőséggel bír a fel-
kínált szolgálati lakás, ami-
kor egy orvos arról dönt, 

hol vállal munkát. Ezt a székelyföl-
di kórházak vezetői, ügykezelői is 
felismerték, így az elmúlt években 
törekedtek arra, hogy hajlékkal se-
gítsék a térségben munkát vállaló 
szakembereket. Míg egyes városok-
ban fi gyelemre méltó lakáshálóza-
tot építettek ki az orvosok számára, 
van, ahol egyelőre csak a lakbér 
támogatásával tudják segíteni a 
szakembereket.

Csíkszeredában eddig hét orvos-
lakóházat adtak át. Ebből négyet 
– összesen tizenhat lakrésszel – a 
Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 
Kórház ügykezelését végző Har-
gita Megyei Tanács építtetett, míg 
hármat nemrég adott át a maros-
vásárhelyi Studium – Prospero 
Alapítvány – ezeket magyar állami 
támogatásból építették. Konrád 
Judit kórházmenedzser érdeklő-
désünkre kifejtette, a Hargita me-
gyei önkormányzat további orvos-
lakások létesítését tűzte ki célul 
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Kulcsfontosságúak a székelyföldi orvoslakások

Csíkszeredában nagy szerepet játszanak a szolgálati lakások az orvoshiány enyhítésében

 » „Biztonságot 
jelent egy lakás. 
Segít abban, 
hogy az orvosok 
hosszú távra 
tervezhessenek” 
– fogalmazott 
Konrád Judit.

a közeljövőben. Rámutatott arra is, 
hogy a szolgálati lakásoknak óriási 
szerepük volt abban, hogy az elmúlt 
években sok orvos érkezett Hargita 
megye legnagyobb egészségügyi in-
tézményébe, így gyakorlatilag egyre 
több és sokszínűbb eseteket is el tud 
látni a kórház, azaz nem kell másho-
vá átirányítani a betegeket: a térség 
lakosságának legnagyobb részét gya-
korlatilag helyben tudják kezelni. 

„Biztonságot jelent egy lakás. Segít 
abban, hogy az orvosok hosszú táv-
ra tervezhessenek, azon gondolkod-
hatnak, hogyan képezhetik tovább 
magukat a szakmájukban. Rendkívül 
fontos egy kórház számára, hogy haj-
lékot tudjon biztosítani orvosainak” 
– fogalmazott Konrád Judit.

Időben felismert igények
A Székelyudvarhelyi Városi Kórházat 
a helyi önkormányzat működteti. Az 
egészségügyi intézmény önerőből 
– jogi személyekkel partnerségben 
– oldotta meg a szolgálati lakások lé-
tesítését. Jelenleg mintegy ötven ott 
dolgozó orvos „élvezheti ezek mele-
gét” – nyilatkozta érdeklődésünkre 
Lukács Antal kórházmenedzser. Rá-
mutatott, számára már a kezdetek-
től fontos volt, hogy foglalkozzon 
az orvoslakások helyzetével, hogy a 
városba vonzza a hiányzó szakem-
bereket. Ehhez pedig hosszú távú 
stratégiát állított fel, amelyben töb-
bek között természetesen a szolgá-
lati lakások bérbevétele is szerepelt. 
Lukács szerint továbbiak létesítését 
is tervezik a jövőben. „A városi ön-

kormányzat eddig nem járult hozzá 
orvoslakások biztosításához. Bár az 
integrált városfejlesztési tervben sze-
repelnek egészségügyi fejlesztések, 
ebben pedig orvoslakások létesítése 
is, nem tudom, hogyan halad ez a 
folyamat, mivel eddig nem kaptam 
erről visszajelzést” – magyarázta a 
kórházmenedzser, hozzátéve, hogy 
a megyében elsőként az ő intézmé-
nyük biztosított ingyenes hajlékot az 
orvosoknak. Ugyanis az udvarhelyi 
intézményvezető is úgy véli, ennek 
rendkívül nagy szerepe van abban, 
hogy egy szakember hol vállal mun-
kát. A székelyudvarhelyi kórháznál 
az orvosok vannak várolistán a mun-
kavállalást illetően, mivel sok a je-
lentkező – mondta Lukács Antal.

Segítség a lakhatásban
Ugyancsak a helyi önkormányzat 
látja el a gyergyószentmiklósi városi 
kórház ügykezelését is. A városban 
viszont jelenleg egy szolgálati orvosi 
lakás sincs: a polgármesteri hivatal 
azzal segíti a pályakezdő orvosokat, 
hogy 100 eurónak megfelelő lejt pó-
tol a lakbérükbe – tudtuk meg Fe-
renczy István kórházmenedzsertől. 
Ez a támogatási forma már több éve 
működik, s a frissen érkezett szak-
emberek vehetik igénybe, mivel pá-
lyakezdőként nekik nagy segítséget 
jelent ez a hozzájárulás is – mond-
ta Ferenczy. „Nyilván lenne nálunk 
is igény az orvoslakások építésére, 
viszont a mostani pénzügyi körül-
mények között az önkormányzatnak 
nincs erre lehetősége. Ez a 100 euró 
is sokat számít, jelenleg nyolc or-
vosnak pótol a lakbérébe a hivatal” 
– magyarázta. Azt is megtudtuk, 
hogy Csíkszeredához hasonlóan a 
magyar Nemzetpolitikai Államtit-
kárság által a Bethlen Gábor Alap-
kezelő Zrt. támogatásával, illetve a 
marosvásárhelyi Studium – Prospe-
ro Alapítvány közbenjárásával két 
új orvoslakást építenek a jövőben. 
Ugyanakkor a Hargita Megyei Ta-
nács ügykezelésébe tartozó tölgye-
si pszichiátriai kórház udvarán is 
találhatók orvosi lakások – tudtuk 
meg Bíró Lászlótól, a Hargita Megyei 
Orvoskamara elnökétől.
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 » B. K. B.

Decemberben kiemelten ellenőrzi 
a rendőrség a tűzijátékok, pe-

tárdák árusítását és használatát. 
A napokban már le is buktattak egy 
törvénytelen árust, aki azzal súlyos-
bította tettét, hogy kiskorúaknak 
is adott el petárdát Kovászna me-
gyében – tájékoztatott Nicoleta Tol-
vaj-Marin. A megyei rendőrség szóvi-
vője elmondta, a 26 éves férfi t tetten 
érték, amint petárdákat árult; 180 
darab pirotechnikai eszközt koboz-
tak el tőle, és arra is bizonyítékokat 
találtak, hogy kiskorúak vásároltak 
tőle. A férfi  ellen eljárás indult. A pe-
tárdák, pukkanók, rakéták árusítá-
sa, birtoklása és használata évek óta 
tilos, bűncselekménynek minősül: 

három hónaptól egy évig terjedő bör-
tönbüntetéssel vagy pénzbírsággal 
sújtható. Ennek ellenére minden év 
decemberében sokan próbálkoznak 
a tiltott eszközök értékesítésével. 
A jelenlegi szabályozás négy kategó-
riába sorolja a pirotechnikai eszkö-
zöket – csak az F1-es kóddal jelölt, 
első osztályba tartozókat, vagyis a 
csillagszórókat, szikrázó gyertyákat, 
tortagyertyákat, minifáklyákat, kon-
fettiszórókat és recsegőket használ-
hatja a lakosság, de csak azok, akik 
betöltötték 16. életévüket. Az F2, F3, 
F4-es csoportba sorolt eszközöket 
– ezek között szereplnek például a 
petárdák és pukkanók is – csak szak-
emberek használhatják. Lakossági 
használatuk, engedély nélküli gyár-
tásuk, forgalmazásuk tilos.

Vadásszák a petárdaárusokat




