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Kétmillió euró fejlesztésre
Modernizálják a gyergyószentmiklósi járóbeteg-rendelőintézetet
• Beépítik a tetőteret, 
azaz bővül a gyógyí-
tásra használt helyisé-
gek száma, kicserélik 
a nyílászárókat, de 
ennél is fontosabb, 
hogy nagy értékű, és 
korszerű gépekkel, 
felszereltséggel gaz-
dagodik a gyergyó-
szentmiklósi járóbe-
teg-rendelőintézet. A 
város önkormányzata 
9,33 millió lej érték-
ben nyert minderre 
finanszírozást.

GERGELY IMRE

A beruházás érdekében a vá-
rosháza eredményesen pá-
lyázott a gyu lafehérvári 

Köz ponti Regionális Fejlesztési Ügy-
nök séghez, kedden írta alá a támo-
gatási szerződést az ügynökség ve-
zetője Simion Crețu vezérigazgató, 
és Nagy Zoltán polgármester. Az 
összeg túlnyomó részét (több mint 
75 százalékát) fordíthatják eszköz-
vásárlásra. Ezek közül a legnagyobb 
értékű a saját komputertomográf 
lesz, amely a járóbeteg-rendelőin-
tézetben működik majd. Emellett 
teljesen kicserélik az intézmény 
imagisztikai berendezéseit, a 8-10 
éves gépek helyét újak és nyilván 
jóval modernebbek veszik át. Így 
három röntgenkészülék, illetve új 
mammográf érkezik, amely a mell-
vizsgálatra jelentkező nőknek jelent 
majd könnyebbséget, az ortopédia 
csontsűrűségmérőt kap, és a hét 
működő orvosi kabinet számára 
egy-egy új echográfot is beszerez-
nek, mindegyiket az adott szakterü-
let igényeinek megfelelően – sorolta 
Ferenczy István kórházmenedzser 

a témában tartott sajtótájékoztatón. 
A járóbeteg-rendelőintézet épülete 
várható bővítésének lényeges ele-
me, hogy 587 négyzetméteres felü-
leten beépítik a jelenleg kihasznál-
ható tetőteret, ahová a laboratórium 
költözik. Ehhez ki kell alakítani itt 
a megfelelő helyiségeket, és besze-
relni a szükséges fűtés-, ivóvíz-, 
villany- és csatornahálózatot. Az új 
komputertomográf  szempontjából 
nagy előny, hogy évekkel ezelőtt 
egy magáncég működtetett itt egy 
ilyen gépet, és ehhez akkor elvégez-
ték a szükséges sugárvédelmi célú 
átalakításokat az illető helyiségben. 
Így erre most nincs szükség.

Beköltözik a ditrói kórház 

A fejlesztés lehetővé teszi, hogy a 
gyergyószentmiklósi kórház alegy-
ségeként működő ditrói részleget, a 
krónikus betegek osztályát átköltöz-
tetik az átalakuló épületbe. Amint 
Ferenczy István elmondta, ez egy 

évek óta tervezett és elkerülhetet-
len lépés, ugyanis a jelenlegi álla-
pot nem fenntartható. Ditróban 10 
ággyal működik a részleg, és több 
az ehhez szükséges személyzet lét-
száma, mint a betegeké, egy hely-
színen sokkal gazdaságosabb lesz 
a tevékenység – mondja Ferenczy. 
Fontos szempont, hogy a beru-
házás kivitelezését úgy tervezik, 
hogy várhatóan ebből semmit ne 
érezzenek a gyergyószentmiklósi 
járóbeteg-rendelőintézet pácien-
sei, esetleg egy-egy napra kell szü-
neteltetni valamelyik rendelőben a 
betegek fogadását.

Szerencséjük volt 
a késlekedéssel

Nagy Zoltán polgármester leszögez-
te: ennek a beruházásnak az érté-

keit már az aktualizált, mai piaci 
árakhoz igazított számítások szerint 
határozták meg. Azaz nem áll fenn 
az a helyzet, mint a tömbházfelújí-
tások esetén, hogy az alacsony árak 
miatt nem jelentkeznek kivitelezők. 
Ferenczy István hozzátette, nagy 
szerencséjük, hogy a pályázat elő-
készítése sokkal hosszabb időt vett 
fel, mint gondolták, ugyanis a sok 
kért kiegészítés miatt csak most 
történhetett meg a szerződéskö-
tés, és most már lehetséges volt az 
árak aktualizálása, nem úgy, mint 
a korábban megkötött szerződések 
esetében, ahol ezt nem engedi a 
kormány. Hamarosan kiírják a köz-
beszerzést a tervezésre, amire két 
hónap a határidő, majd a kivitelezés 
érdekében lesz versenytárgyalás. 
Ezt követően hat hónapot szánnak 
az építkezésre, és ezalatt kell majd 
beszerezni és üzembe helyezni az 
új gépeket is. Ha minden rendben 
halad, jövő tavaszra le is zárul a fej-
lesztés – hangzott el.

Jövő tavaszra fejeződhet be 
a járóbeteg-rendelőintézet 
fejlesztése

▴   F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E

Honosítási ügyintézés 
Kászon községben
Az RMDSZ Csíki Területi Szerve-
zete és az Eurotrans Alapítvány 
alkalmazottai július 11-én, 15-én 
és 18-án 10–12 óra között a ká-
szonaltízi Miklós Márton Könyv-
tárban, valamint a kászonújfalvi 
kultúrotthonban nyújtanak 
segítséget a honosítási kérelem 
beadásához, házasság, gyer-
mekszületés, haláleset vagy 
válás anyakönyveztetéséhez, 
tájékoztatnak a személyazono-
sító igazolvány igénylésének 
módjáról, illetve az anyasági 
és életkezdési támogatásról. A 
dossziék összeállítása minden 
esetben díjmentes. Érdeklőd-
ni hétköznapokon 9–16 óra 
között az RMDSZ Csíki Területi 
Szervezetének székházában 
(Csíkszereda, Mihai Eminescu 
utca 2/A szám) vagy a Magyar 

Ügyek Házában, illetve a 0266-
317678-as telefonszámon lehet.

Régizenei fesztivál
További koncertekre, rendez-
vényekre várják az érdeklődő-
ket a Csíkszeredai Régizene 
Fesztivál szervezői. Ma 16 
órától a mesterkurzusok 
záróhangversenyét tartják 
a Millenniumi-templomban, 
19.30-tól pedig a magyarorszá-
gi Tóth-Vajna Zsombor lép fel. 
Pénteken 11, illetve 15 órától 
a nyári egyetem kurzuszáró 
hangversenyei hallgathatók 
meg a Márton Áron Főgimná-
ziumban. Ugyanezen a napon 
20 órától a Barokk Fesztivál-
zenekar koncertezik a Szent 
Ágoston-templomban.

Fotókiállítás
Lelki tükörképek címmel Péter 
András fotóiból nyílik kiállí-
tás ma 18 órakor a csíksze-
redai megyeháza földszinti 
kiállítóterében. 

Csomortáni Gál 
László kiállítása
A búza meséje címmel Cso-
mortáni Gál László képzőmű-
vésznek, a Magyar Művészeti 
Akadémia ösztöndíjasának 
nyílik egyéni kiállítása július 
12-én, pénteken 18 órától 
Csíkszeredában, a Megyeháza 
Galériában. A tárlatot Szatmári 
László nyitja meg. A kiállítás 
július 25-éig látogatható.

Vacsora a múzeumban
Az irodalom kulináris oldalá-
nak emberközelibb bemuta-
tása céljából a Krúdy Gyula 
Szindbádja által fogyasztott 
ételekből állítanak össze va-
csorát pénteken és szombaton 
este hét órától a székelyudvar-
helyi Haáz Rezső Múzeumban. 
Az eseményre a foglalásokat 
0747-525 525-ös telefonszá-
mon, valamint az office@pava.
ro e-mail-címen várják.
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A bencések és benedikák patró-
nusa Európa fő védőszentje. A 

gyulafehérvári főegyházmegyében 
a sepsiszentgyörgyi Szent Benedek 
plébániatemplomban és Görbepata-

kon ülnek búcsút névünnepén. Vé-
delme alatt állnak a barlangkutatók, 
a rézművesek, a tanítók, az iskolá-
sok, a haldoklók, a bronzművesek 
és a bányászok. Nursia (Olaszország) 
szülötte jómódú családban látta meg 
a napvilágot 480 táján. Rómában ta-
nult, de megelégelte korának erkölcs-
telenségeit, és Subiaco környékén 

egy barlangban remetéskedett. Csak-
hamar követőkre talált, kolostort is 
építettek, és főapátként működött. 
529-ben áthelyezte a kolostort Monte 
Cassinóba, melynek szellemisége az 
európai szerzetesi élet alapjává vált.

A közösségi életben szerzett em-
berismerete ösztönözte arra, hogy 
megalkossa máig érvényben lévő, 
73 fejezetből álló rendi szabályzatát. 
Engedelmességet, alázatosságot, a 
magántulajdonról való lemondást, 
helyhez kötöttséget, erkölcsös élet-
módot írt elő; a zsolozsmát, a közös 
imádkozást is rögzítette, és hangsú-

lyozta, hogy az istentiszteletet sem-
mi nem előzheti meg. Szerzetesei 
eme szabályzatot követve a nyugati 
világban az egyik legfontosabb kul-
túrateremtő erőt képviselték.

A Benedek-rend magyarországi 
megalapítása nemzetünk kereszténnyé 
válásának egyik alappillére. Géza feje-
delem hívta be a bencéseket, 996-ban 
Pannonhalmán kolostort és káptalant 
építtetett számukra, Szent István pedig 
megadta nekik ugyanazokat a jogokat, 
amelyekkel Monte Cassino bírt. Szent 
Benedek fi ai a tudomány, a művészet, 
az ipar, a földművelés példaadói.

Szent Benedek, Európa fő védőszentje
• A bencés rend alapítójára és regulájának kidolgo-
zójára, Szent Benedek apátra emlékezik július 11-én a 
katolikus egyház. XII. Pius pápa Európa atyjának, Szent 
VI. Pál a Nyugat védőszentjének nevezte. 




