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Beindul a kétmillió eurós kórházfejlesztés
Nagy értékű, korszerű gépekkel,
felszereltséggel gazdagodik a
gyergyószentmiklósi kórház,
amelynek tetőterét is beépítik.
A 9,33 millió lej értékű beruházás várhatóan jövő tavasszal zárul le, a munkálatok nem fogják
zavarni a betegellátást.
» GERGELY IMRE
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eépítik a tetőteret, azaz bővül
a gyógyításra használt helyiségek száma, kicserélik a nyílászárókat, de ennél is fontosabb,
hogy nagy értékű, korszerű gépekkel, felszereltséggel gazdagodik a
gyergyószentmiklósi kórház. A város
önkormányzata 9,33 millió lej értékben nyert finanszírozást mindezekre.
A beruházás érdekében a városháza
eredményesen pályázott a gyulafehérvári Központi Regionális Fejlesztési Ügynökségen, és immár a támogatási szerződést is aláírta az ügynökség
vezetője, Simion Crețu vezérigazgató,
illetve Nagy Zoltán polgármester.
Az összeg túlnyomó részét (több
mint 75 százalékát) eszközvásárlásra fordíthatják. A legnagyobb
értékű befektetés a saját komputertomográf beszerzése lesz, amely
a járóbetegosztályon működik majd.
Emellett teljesen kicserélik az intézmény imagisztikai berendezéseit, a
8–10 éves gépek helyét újak veszik
át. Így három röntgenkészülék, illetve új mammográf érkezik, amely
a mellvizsgálatra jelentkező nőknek

jelent segítséget. Az ortopédia csontsűrűségmérőt kap, és a hét működő
orvosi kabinet számára egy-egy új
echográfot is beszereznek, mindegyiket az adott szakterület igényeinek megfelelően – sorolta Ferenczy
István kórházmenedzser a témában
tartott sajtótájékoztatón. A járóbetegosztály épülete várható bővítésének lényeges eleme, hogy 587
négyzetméteres felületen beépítik a
tetőteret, ahová a laboratórium költözik. Ehhez ki kell alakítani a megfelelő helyiségeket, és beszerelni a
szükséges fűtés-, ivóvíz-, villany-,
és csatornahálózatot. Az új komputertomográfot illetően nagy előny,
hogy évekkel ezelőtt egy magáncég
működtetett itt egy ilyen gépet, és
ehhez akkor elvégezték a szükséges
sugárvédelmi célú átalakításokat
az illető helyiségben, így erre most
nincs szükség.

Beköltözik” a ditrói kórház

A fejlesztés lehetővé teszi, hogy a
gyergyószentmiklósi járóbeteg-rendelő intézet alegységeként működő
ditrói részleget, a krónikus betegek
osztályát átköltöztetik az átalakuló
épületbe. Amint Ferenczy István elmondta, ez egy évek óta tervezett és
elkerülhetetlen lépés, ugyanis a jelenlegi állapot nem fenntartható. Ditróban 10 ággyal működik a részleg, és
több az ehhez szükséges személyzet
létszáma, mint a betegeké, egy helyszínen sokkal gazdaságosabb lesz a
tevékenység – fogalmazott Ferenczy.
Fontos szempont: a beruházás kivitelezését úgy tervezik, hogy várha-

Nagy előrelépés. Hat hónapot szánnak az építkezésre, az új gépek beszerzésére és üzembe helyezésére

tóan ebből semmit ne érezzenek a
gyergyószentmiklósi járóbetegosztály
páciensei, esetleg egy-egy napra kell
szüneteltetni valamelyik rendelőben
a betegek fogadását.

Szerencsés késlekedés

Nagy Zoltán polgármester leszögezte: a beruházás tételeit már az aktualizált, mai piaci árakhoz igazított
számítások szerint határozták meg.
Azaz nem áll fenn az a helyzet, mint
a tömbházfelújítások esetében, hogy
az alacsony árak miatt nem jelentkeznek kivitelezők. Ferenczy István
hozzátette, nagy szerencséjük, hogy
a pályázat előkészítése sokkal hosz-
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A legnagyobb értékű
befektetés a
saját komputertomográf beszerzése lesz, amely
a járóbetegosztályon működik
majd.

szabb időt igényelt, mint gondolták, ugyanis a sok elvárt kiegészítés
miatt csak most történhetett meg
a szerződéskötés, 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 közbeszerzést a tervezésre, amelyre 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 lezárul a fejlesztés.

A szórványban is kultúrával érdemes összefogni a magyarságot
A hétvégén szervezendő Segesvári
Magyar Napokat a sorozatosan alakuló, hasonló rendezvények mintájára
álmodták meg három évvel ezelőtt –
mutatott rá Szakács László főszervező.
„Azt gondoltuk, hogy a szórványban is
a kultúra erejével érdemes összefogni
a magyarságot, megmutatni a segesvári összlakosságnak a színes kulturális palettánkat, amivel rendelkezünk.
A rendezvény nagy lehetőség arra,
hogy megmutatkozzunk, hangot adjunk magyarságunknak” – hangsúlyozta a főszervező. Hozzátette, a két

» SZÁSZ CS. EMESE

árom éve még sokan nem hitték,
hogy a segesvári várban vagy köztereken mutathatják meg a magyarok
egy róluk szóló kulturális fesztivál keretében, hogy ők is részesei a színes
segesvári közösségnek. Azonban a
hétvégén immár harmadik alkalommal szervezi meg a Segesvári Magyar
Napokat a Homo Novus Egyesület.
A szervezet 2012-ben azzal a céllal
alakult, hogy mozgósítsa a segesvári
szórványmagyarságot, számukra kulturális, sport- és egyéb programokat
kínáljon, és a kezdeti célokhoz most
is tartja magát – mondta el érdeklődésünkre Nyáguly Ferenc, az egyesület
elnöke. „A magyarságot érintő programokat nagyrészt mind mi szervezzük,
legyen az szilveszteri vagy farsangi
mulatság, szüreti bál, táborok, idén
újdonságként aratóversenyt is rendeztünk, ugyanakkor a mi egyesületünk
szokta képviselni a magyarságot a
különböző külföldi eseményeken is”
– fogalmazott Nyáguly Ferenc. Hozzátette, a szervezet nagy tömegeket
megmozgató rendezvénye a szeptember végi Küküllő menti sokadalom és
a Segesvári Magyar Napok. Előbbi egy
Kárpát-medencei
néptáncfesztivál,
utóbbi pedig olyan rendezvény, amely
a szórványmagyarság legkisebbjeitől a
legidősebbekig mindenkinek szól.

HOMONOVUS
FOTÓ: EGYESÜLET
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és félnapos rendezvény programját
úgy igyekeznek összeállítani minden
évben, hogy a legkisebbektől a legnagyobbakig, a kultúrától a könnyűzenéig és a komolyabb műfajokig mindenki kapjon kedvére való tevékenységet,
így bábszínház, bűvészműsor, néptánc, népzene is tarkítja a programot,
de operett, dzsessz és rockzene is lesz
a kínálatban, mint ahogy régizene is
korabeli táncbemutatóval. A szombat
este fő meghívottja a szászrégeni Titán, vasárnap este pedig Homonyik
Sándor és zenekara szórakoztatja a

»

A Segesvári
Magyar Napok
a szórványmagyarság legkisebbjeitől a
legidősebbekig
mindenkinek
szól.

A magyar napokra sokan érkeznek Segesvárra a környező és távolabbi településekről is

közönséget. Bár a legelső Segesvári
Magyar Napokat még a középkori vár
piacterén tartották, tavaly nem engedték be a várba a szervezőket, így a
Kaufl and parkolójába kényszerültek
az ünneplő magyarok. Szakács László
főszervező elmondta, közben rájöttek,
hogy a bevásárlóközpont parkolója
egységesebb tér, amely jobb fesztiválhelyszínnek bizonyult, így idén, bár
színpadot állíthattak volna a várba,
mégis a Kaufl and parkolójában maradtak. „A várba nem tudunk még
egy fagyi- vagy kürtöskalács árust sem
bevinni, mert nem engedélyezett. Az
első évben a színpad a piactéren, az
lacikonyha a Mitică parkolójában volt,
de nagyon megoszlott a tömeg. Tavaly
a Kauflandnál sokkal egységesebb rendezvényt kaptunk, úgy tűnt, sokkal
többen is voltak” – magyarázta Szakács László. Számításaik szerint tavaly
négyezren vettek részt programjaikon,
idén is hasonló jelenlétre számítanak,
ami Segesvár mintegy ötezres magyarságához képest nem rossz arány.
A magyar napokra sokan érkeznek
Segesvárra a környező településekről,
de Székelykeresztúrról, Székelyudvarhelyről és Marosvásárhelyről is.
A látogatóknak nemcsak kulturális
és zenei programokat, hanem magyaros gasztronómiai felhozatalt és kézműves vásárt is kínálnak péntektől
vasárnapig.

