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Elsőként a kolozsvári regio-
nális kórház kap támogatást 
az Európai Uniótól, a most 
jóváhagyott közel 50 millió 
eurós összeg a gigaberuházás 
tíz százalékát fedezi.

 » PAP MELINDA

J óváhagyta az első részletet az Eu-
rópai Unió a kolozsvári regionális 
kórház megépítésére – jelentette 

be az Európai Bizottság, a 47 millió 
eurós támogatás a teljes beruházás 
tíz százalékát teszi ki. A Transilvania 
Reporter az uniós intézmény közle-
ményére hivatkozva arról számolt 
be, hogy a kolozsvári gigakórház 
felépítésének költségeit 500 millió 
euróra becsülik, a most jóváha-
gyott támogatás tehát csak töredéke 
ennek. Az, hogy mire használják, 
a lap szerint nem derül ki a közle-
ményből, csupán annyit közölnek, 
hogy a pénzösszeg az európai regi-
onális fejlesztési alapból származik. 
A kommüniké szerint a 849 ágyas 
kolozsvári regionális kórház 2026-ra 
készülne el. Kolozsvár mellett még 
Jászvásáron és Craiován épülne ha-
sonló egészségügyi intézmény.

Elisa Ferreira, a kohézióért és re-
formokért felelős európai biztos a 

beruházás kapcsán úgy nyilatkozott, 
hogy az uniós és kormánypénzből 
épülő kincses városi egészségügyi 
létesítmény megfelelő szolgáltatások 
biztosítását teszi lehetővé mindenki-
nek, még az elszigetelt települések la-
kói számára is elérhető lesz. A projekt 
ugyanis hozzájárul ahhoz, hogy senki 
ne szenvedjen hátrányt az egészség-
ügyi ellátás szempontjából, főleg a 
jelenlegi világjárvány idején, hangsú-
lyozta az európai biztos.

Helikopter-leszállópályája is lesz
A Szászfenesen épülő regionális 
kórház a legnagyobb és legkomp-
lexebb egészségügyi intézmény 
lesz Erdélyben. Az egészségügyi 
minisztérium által korábban közölt 
információk szerint a hétemeletes 
épületben 849 ágy kapna helyet, 
melyekből 105-öt a kritikus esetek 
számára tartanának fenn. A műsza-
ki-gazdasági mutatókat tartalmazó 
kormányhatározatban az áll, hogy a 
több mint 150 ezer négyzetméteren 
elterülő gigaintézményben 19 műtőt 
rendeznének be, és helikopter-le-
szállópálya is tartozna hozzá, ahol 
a SMURD mentőhelikoptere landol-
hatna. Az épületet 1396 parkolóhely-
lyel látnák el.

Az egészségügyi intézmény nagy 
újdonsága, hogy a különböző orvo-

si szakterületeket úgynevezett köz-
pontokba fognák össze, hat ilyen 
központba szerveznék a munkát. 
Így amikor elkészül, a regionális 
kórház a Kolozs megyei sürgősségi 
kórház teljes tevékenységét helyet-
tesítené, és más kolozsvári kórhá-
zaktól is átvenne részlegeket.

A szászfenesi beruházás összege 
mintegy 500 millió euróra rúg, ame-
lyet hazai költségvetési, valamint 
uniós forrásból fedeznének. Sokan 
arra fi gyelmeztetnek ugyanakkor, 
hogy a 30 ezer lakosával az ország 
legnagyobb és legnépesebb közsé-
gének számító Szászfenest a kin-
cses várossal összekötő, új terelőút 
hiányában jelentős fennakadásokra 
kell majd számítani a leendő gi-
gakórház megközelítésekor. Csúcs-
forgalom idején ugyanis már most 
bosszantó torlódás szokott kiala-
kulni különböző napszakokban Ko-
lozsvár és az alvóvárosának számító 
Fenes között.

Nagy szükség van rá
Több erdélyi kórházigazgató koráb-
ban a Krónikának úgy nyilatkozott, 
hogy a regionális kórházra nagy 
szükség van, ennek „kiválósági köz-
pontként” kellene működnie, amely 
a megyei kórházaknál magasabb 
szintű orvosi szolgáltatásokat képes 
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nyújtani, és az egész régióból fogad-
ja a komplexebb eseteket. Bódizs 
György, a kolozsvári rehabilitációs 
kórház orvos igazgatója lapunknak 
korábban úgy nyilatkozott, hogy a 
regionális intézményre már csak 
amiatt is szükség van, mivel a ko-
lozsvári kórházak közül a régiek el-
avultak, de az újak is 30-40 évesek, 
ami már „tisztes kornak” számít. 
Ráadásul a sürgős esetek ellátá-
sa is akadályokba ütközik, a sür-
gősségi osztály elhelyezése a régi 
klinikák udvarán nem megfelelő, 
nehéz megközelíteni. Így a főor-
vos az új kórháztól elsősorban a 
sürgősségi esetek, a rohammentő-
szolgálat (SMURD) által hozott be-
tegek gyors ellátását reméli.

Gheorghe Carp, a Bihar megyei 
kórház menedzsere szerint a ko-
lozsvári regionális kórháznak a 
teljes északnyugati fejlesztési régi-
ót, egész Erdélyt ki kell szolgálnia. 
A nagyváradi egészségügyi szak-
ember lapunknak korábban kifej-
tette: olyan kórházra van szükség, 
amely a legfontosabb szakterüle-
teket öleli fel a legmagasabb szín-
vonalon, ugyanis vannak szak-
területek, melyek sok esetben 
meghaladják a megyei kórházak 
szintjét, ezért van szükség a regi-
onális kórházra.

 » A Szászfe-
nesen épülő re-
gionális kórház 
a legnagyobb és 
legkomplexebb 
egészségügyi 
intézmény lesz 
Erdélyben.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

A hétfői felhőszakadások 19 megye 
90 településén okoztak áradá-

sokat, a víz 171 házat, több száz ud-
vart, pincét és alagsort lepett el. Az 
országos katasztrófavédelem (IGSU) 
keddi tájékoztatása szerint Fehér, Bi-
har, Krassó-Szörény, Hargita, Maros, 
Neamţ és Suceava a leginkább érin-
tett megyék.

A tűzoltóknak egy kisgyermekes 
családot ki kellett menteniük el-
árasztott otthonukból a Fehér megyei 
Nagyenyeden – számolt be az Ager-
pres hírügynökség. A város állomá-
sán kedden leállították a vonatokat 
a síneket és peronokat ellepő áradás 
miatt. A Brassó megyei területi vasúti 
igazgatóság gépkocsikkal biztosította 
öt vonatjárat utasainak szállítását a 
Tövis–Nagyenyed–Székelykocsárd út-
vonalon. A Bihar megyei Bodonos és 
Almaszeg településeken hat személyt 
kellet kimenekíteni az ár útjából. A 
Krassó-Szörény megyei Oravicabá-
nyán három személyt kellett kimente-
ni egy elárasztott udvarból.

„Nincs olyan patak, 
ami ezt megitta volna”
Rövid időn belül több mint tíz tele-
pülésre riasztották a Maros megyei 
tűzoltókat hétfőn éjszaka a nagy 
mennyiségben lezúdult esővíz okoz-
ta áradások miatt, ezért a sürgősségi 
operatív csapat bevetésére is szükség 
volt. Szovátán, Libánfalván, Petelén, 
Gernyeszegen, Körtvélyfáján, a Szász-
régenhez közeli Mocsárerdő környé-
kén, Oláhsályi, Marosbogát, Bord, 
Radnót, Marosszentkirály és Szászré-

gen településeken okozott károkat az 
áradás. Egy éjszaka alatt 23 lakásból, 
10 pincéből, 14 kertből, a petelei isko-
lából, két tömbház pincéjéből, három 
istállóból, garázsból és egy udvarfalvai 
virágkertészetből szivattyúzták ki a vi-
zet a helyi önkéntes tűzoltó alakulatok 
segítségével – tájékoztatott a megyei 
tűzoltóság sajtófelelőse, Dan Petru Da-
niel. Szovátát és a Szászrégen környéki 
településeket is súlyosan érintette a 
hétfő este lezúduló nagy mennyiségű 
csapadék. A Maros megyei tűzoltóság 
tájékoztatása szerint a szovátai Rö-
vid utca 50–70 centiméteres vízben 
úszott hétfő éjjel; a szovátai kórház 
pincéjét és egy benzinkutat, illetve a 
15-ös főút egy szakaszát is eláztatta a 
lezúduló víz. Szászrégen Marosvásár-
hely felé vezető kijáratánál, Petele és 
Körtvélyfája településeken még ked-
den délután is csak az egyik sávon 
lehetett közlekedni, mert a tűzoltók 
beüzemelték a nagy teljesítményű 
vízszivattyúkat, hogy megtisztítsák az 
elárasztott területeket. Amíg a tűzol-
tók szivattyúval, addig a körtvélyfájai 
önkormányzat kotrógéppel takarította 
az utat. Petelében hat háztartást, egy 
élelmiszerboltot és egy benzinkutat 
érintett az áradás, Körtvélyfáján mint-
egy hatvan udvarba folyt be a víz.

Az udvarfalvi alpolgármester hajna-
li ötig családja segítségével mentette a 
még menthető virágágyásait, virág-fó-
liasátrait, de akkora vízmennyiség zú-
dult le a fölöttük lévő utcákból, hogy 
mind a nyolc fóliasátra vízben úszott. 
„Térdig érő vízben vannak a fóliasát-
rak, a legtöbbet kimosta a víz vagy 
iszapos lett, de sok virágot elvitt, pél-
dául az őszre kiültetett krizantémokat 

cserepestől szedte össze csomóba, és 
vitte magával az áradás. Attól félünk, 
hogy ebben a melegben kifőnek a még 
vízben úszó növények is” – fejezte ki 
aggodalmát a Székelyhonnak László 
Ildikó, Udvarfalva alpolgármestere, 
miközben éppen a tűzoltók szivattyúz-
ták a kertjéből a vizet. „Nem is láttam 
életemben ekkora vizet, nincs olyan 
patak, ami ezt megitta volna” – fogal-
mazott László Ildikó.

Rég nem látott vízmennyiség árasz-
totta el Gyergyószentmiklóst is. A 
tetőzés hétfőn este, éjszaka történt, 
amikor már nem tudta a föld elnyelni a 
lezúduló csapadékot. Emiatt az Erdő, 
Vár és Rákóczi Ferenc utca felső részét 
elöntötte a víz. Sok udvar, pince, vete-
ményes víz alatt volt városszerte.

Újabb árvízriasztások
A következő időszakra jelzett felhősza-
kadások miatt az IGSU több megyében 

elrendelte a szolgálatban levő sze-
mélyzet számának növelését. Ugyan-
is újabb árvízriasztásokat adtak ki 
kedden a hidrológusok. Vörös jelzésű 
fi gyelmeztetés van érvényben többek 
között Máramaros megyében a Tisza 
vízgyűjtő medencéjében. Csütörtök 
délig a lejtőkön, vízfolyásokon és pa-
takokon gyors áradások jöhetnek létre, 
a megnövekedett hozam miatt a folyók 
vízszintje meghaladhatja az árvízvé-
delmi szintet. A hidrológusok szerint 
ugyanakkor narancssárga árvízriasz-
tás van érvényben péntek 12 óráig, il-
letve sárga jelzésű riadó péntek éjfélig 
a következő folyókon: Tisza, Visó, Iza, 
Túr, Szamos, Kraszna, Ér, Berettyó, Se-
bes-Körös, Fekete-Körös, Fehér-Körös, 
Maros, Ó-Béga, Béga, Temes, Berzava, 
Moraviţa, Karas, Néra, Cserna, a Duna 
kis mellékfolyói, Desnăţui, Zsil, Olt, 
Argeş, Ialomiţa, Szeret, Prut és a dob-
rudzsai folyók.

A víz az úr: újabb károkat okoztak a felhőszakadások Erdélyben

 » A tűzoltók-
nak egy kisgyer-
mekes családot 
ki kellett mente-
niük elárasztott 
otthonukból 
Nagyenyeden. 
A város állomá-
sán kedden leál-
lították a vonato-
kat a síneket és 
peronokat ellepő 
áradás miatt.

Víz alatt. A Maros megyei Körtvélyfáján is nagy gondokat okozott a rengeteg csapadék




