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Nem hagyják elkallódni a lifteket
125 év után kicserélnék a kézi meghajtású felvonókat a kórházban

S Z U C H E R  E R V I N

Míg a müncheni, 182 méter 
magas Olimpia-toronyba 
mindössze 27 másodperc 

alatt röpít fel a lift , a segesvári kór-
ház földszintjétől az első emele-
tig esetenként két, máskor három 
percig is tart az „utazás”. Mindez 
annak függvényében, hogy aznap 
az izmosabbik vagy a kevésbé ki-
gyúrt ápoló a szolgálatos, netán 
kolléganője kipihenten érkezett 
munkába, vagy sem. Ugyanis Se-
gesváron 2021 elején még mindig 
kézi meghajtású felvonókat hasz-
nálnak. Pedig „már” hat évvel ez-
előtt elkészült a dokumentáció a 
három régi lift  kicserélésére, az ön-
kormányzat megszavazta a szük-
séges összeget, a kórház többször 
is meghirdette a versenytárgya-
lást, ám egyetlen vállalkozó sem 
jelentkezett. Ovidiu Mălâncrăvean 
leköszönt polgármester szerint a ter-
vezésre és kivitelezésre eredetileg 
megszabott egyéves határidő ijeszt-
hette el az érdeklődőket. „Nagy-Kü-
küllő vármegye egykori regionális 
kórháza műemlék épületnek szá-
mít, esetében csupán az építkezési 
engedély beszerzése legalább egy 
évig húzódhat” – magyarázta az is-
métlődő kudarc okát a volt elöljáró. 
Mălâncrăvean lapunknak elmond-
ta, a városháza legutóbb a tervezés 
és a kivitelezés szétválasztásáról 
döntött, ami a határidőt is lénye-

gesen kitolta. Ilyen körülmények 
közt azonban a pályázók számá-
ra kissé vonzóbb lett a több mint 
egymillió lejre becsült beruházás 
megvalósítása. A tervek éppen ké-
szülőfélben vannak, és a legújabb 
ígéret szerint idén tavasszal a kivi-
telezésre is sor kerülhet.

A hordágyas lépcsőzésnél 
mindenképpen jobb

A korszerű lift ek beszerzéséig marad-
nak a kötéllel húzott felvonók, ölben 
cipelik a hordágyakat, betegeket. 
Műszaki vizsga hiányában a lift eket 
elvileg nem volna szabad használni. 
Csakhogy a felvonók ellenőrzését 
végző cégek a villanymotorral ellá-
tott lift ek vizsgálatára szakosodtak, 
így amolyan patthelyzet alakult ki 
a kórház és az ellenőrző hatóság kö-
zött. Segesváron a motort az emberi 
kar jelenti, amely kötelet húz. Az átté-
tes mechanizmusnak köszönhetően 
a kötélhúzás nem jelent különösebb 
próbatételt, Cătălin Cândea főor-
vos becslése szerint egy kilencéves 
gyermek gond nélkül felvonhatja az 
akár tíz személlyel is megrakott ka-
bint. Csakhogy ehhez rengeteg gyors 
karmozdulatot kellene elvégeznie. 
Ha valakinek nyolc órán keresztül 
a felvonó működtetésével kellene 
foglalkoznia, már a tízórai előtt kivö-
rösödne a tenyere, másnapra pedig 
izomláz gyötörné. Ezért a lift eket csak 
kivételes esetben használják, amikor 
a betegnek valóban nagy nehézséget 
jelent eljutni egyik szintről a másikra. 

Ipartörténeti remekmű

Cândea doktor, aki vérbeli idegenve-
zetőként, aprólékosan és élvezetesen 
tud mesélni az eredeti felirat szerint 
a budapesti Dávid utcai Gépfelvonó 
Gyárban 1896-ban készült lift ekről, 
tudni véli, hogy a kórház eddigi 125 
éves történelmében soha nem hibá-
sodtak meg a felvonók. Az időnként 
cserére szoruló vaskos köteleken 
kívül minden egyes alkatrész ere-
deti: az acélkábel, a vaslánc, a két-
oldali tölgyfaoszlop, a fékrendszer, 
a kabin, a bejárat előtti kovácsoltvas 
kerítés, a padláson az óriáscsiga. A 
kórház vezetősége is tuda-
tában van annak, micsoda 
muzeális érték birtokában 
van. Éppen ezért a három új 
lift ből csak kettőt szerelné-
nek a régiek aknájába, a har-
madik az épület külső falán 
futna végig. Így az egyik „ősko-
ri” felvonót sikerülne megmenteni, 
míg a további kettő közül az egyik a 
városi múzeumba kerülne, a másik 
pedig Tanászi Sarolta kórházmene-
dzser reményei szerint az intézmény 
udvarán, egy üvegkalitkában kapna 
helyet. „A kézi meghajtású lift ek a 
segesvári kórház jelképeivé váltak, 
így semmiképpen nem kallódnának 
el, hisz épített múltunk egy részét 
jelentik” – büszkélkedett az egész-
ségügyi intézmény új vezetője, hoz-
zátéve, hogy a feljegyzések szerint a 
személyzet eddig hét egészségügyi 
minisztert sétáltatott meg a 125 éve 
szüntelenül és hibátlanul működő 
„fadobozokkal”.

• Amennyiben elkészül a terv, idén végre kicserél-
hetik a segesvári kórház 125 éves, kézi meghajtású 
liftjeit. A Monarchia idejében készült, muzeális értékű 
három felvonó közül egyet a kórház udvarán állítaná-
nak ki, egyet pedig megtartanának. A harmadikra a 
városi múzeum tart igényt.

Szövérffi   Melindával beszélget-
tünk, aki a szívpárna-mozgalmat 

Székelyföldön is útjára indította, és 
alig egy hete már meg is kapták az első 
párnákat a műtéten átesett hölgyek. A 

mozgalom az Amerikai Egye-
sült Államokban indult el 
húsz évvel ezelőtt. Egy Ten-
nessee állambeli onkológiai 
klinikán az egyik nővérnél 
mellrákot diagnosztizáltak, 

és a nagynénjei varrtak neki 
egy szív alakú párnát a műtét utáni 
időszakra. A szív alakú párna, ame-
lyet ma már a világ számos országá-
ban ajándékoznak az emlőrákkal mű-

tött pácienseknek, a műtött résznél a 
hónalj alá téve csökkenti a fájdalmat 
és a feszülést, véd a véletlenszerű ütő-
désektől, csökkenti a seb húzódását. A 
mellműtéten frissen átesett hölgyeken 
segítő párnát Székelyföldön is útjára 
indította Szövérffi   Melinda, a luka-
ilencfalvi református lelkipásztor fele-
sége a Nova Perspectiva Egyesület ke-
retében. Alig egy hét alatt több erdélyi 
hölgy is kapott már párnát, és többen 
fel is karolták a mozgalmat, amellyel 
új perspektívát, jövőképet szeretné-
nek nyújtani a bajbajutottaknak.

Szövérffi   Melindát legutóbb Csíksze-
redából kereste meg egy olyan hölgy, 

aki két mellműtéten is átesett húsz 
évvel ezelőtt, amikor még másképp 
kezelték a mellrák következtében vég-
zett műtétet, a társadalom szemében 
tabunak számított. Azóta ez szeren-
csére változott, de segítségre akkor is 
és most is ugyanúgy szükségük van a 
mellműtéten átesett nőknek. „A csík-
szeredai hölgy szeretné ott is terjeszte-
ni a párnát, ő megvarrná, és szeretne 
egy csoportot, fórumot is indítani az 
asszonyoknak, ahol időnkét találkoz-
hatnak, kibeszélhetik magukat, se-
gítséget nyújthatnak egymásnak. De 
azok a hölgyek is terjesztik a szívpár-
na hírét, akik már megkapták, vagy 
akik kemoterápiára járnak, szintén 
elmondják az asszisztenseknek, egész-
ségügyi dolgozóknak, hogy lehetőség 
van ilyen párnát igényelni” – számolt 
be a Székelyhonnak a mozgalom helyi 
kezdeményezője. Mint fogalmazott, a 
fi zikai tünetek enyhítésén túl lelki se-

gítség is a Szívpárna, mert aki kap egy 
párnát, tudja, hogy rá gondolnak. A 
mintegy negyvenszer harminc centis 
párnának standard méretei és puha-
sága van, mosható pamutanyagból 
készül, és könnyen szárad.

A kezdeményező legfontosabb üze-
nete, hogy egészségesként segítsünk 
olyanokon, akik bajban vannak, mert 
addig kell értékelni az egészséget, 
amíg megvan. Gyakorlatilag a párna 
szabásmintája és küldetése adja a 
mozgalom lényegét. Két méter pamut-
anyagból és egy kiló töltőanyagból 
kilenc párna jön ki. A Maros megyei 
kezdeményező már két adagra kapott 
további ajánlkozókat, akik megvásá-
rolják, és elkészítik a szívpárnákat – 
számolt be az alig egy hét alatt elért 
eredményről. Ha bárki támogatni 
szeretné a kezdeményezést anyagi-
lag, varrással vagy pamutanyaggal, 
akkor keresse a Szívpárna Nőknek 
(www. facebook.com/melinda.szo-
verffi  ) Face book-oldalt. (Hajnal Csilla)

Szívpárna-mozgalom a mellműtéten átesett nők felkarolására
• A mellműtéten átesett nőknek nyújt fizikai és lelki se-
gítséget az a szív alakú párna, amely méretei és puhasága 
révén enyhít a feszülésen, védi a műtétet, csökkenti a seb 
húzódását. De legalább ennyire enyhít a lelki sérüléseken 
is, amelyeket a kemoterápia és a mellműtét okoz. 

Szív alakú párna, amely enyhíti a fájdalmat

◂  F O T Ó :   S Z Ö V É R F F I  M E L I N D A

A kézi meghajtású liftek a segesvári 
kórház jelképeivé váltak, 
így semmiképpen nem dobják ki őket

◂  F O T Ó :  S Z U C H E R  E R V I N

Jó és rossz példa
Miközben a monarchiabeli segesvári felvonók jövője, úgy tűnik, 
biztosított (mindenáron megmentenék, mert értéket látnak benne), az 
ugyancsak az Osztrák–Magyar Monarchia idejében épített, fémszer-
kezetű décsfalvi híd már nem volt ennyire szerencsés. Utóbbit ugyanis 
tavaly szétvágták és elkótyavetyélt ék. Elszomorító, hogy amíg egyesek 
szerint ezek az ipari remekművek semmiképpen sem kallódhatnak el, 
„hisz épített múltunk egy részét jelentik”, addig másoknak az ipartör-
téneti emlékek nem jelentenek egyebet, mint több tonnányi ócskavasat. 
A décsfalvi hidat – büszke történelmünk egy darabját – tavaly leadtuk a 
„dáknak”. Tettünkért az utókor lesz a bíránk. (Kozán István)

• A P R O P Ó




