
Kerékpársáv is lehet valamikor 
ezen a helyen, és piknikezésre 
alkalmas terület
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Szabadidőközpont  a folyóparton
A turizmust, a kikapcsolódást szolgálnák a változások

SIMON VIRÁG

M aros megye több telepü-
lésen szép környezetben 
hömpölyög a Maros, van, 

ahol bokáig ér a víz, de van, ahol két 
méteres mélységet is közelíti. Sajná-
latos módon a Maros parti települé-
sek vezetői mindeddig nem láttak 
fantáziát abban, hogy kihasználják 
ezt az adottságot, a kő- és homok-

kitermelésnél többre nem haszno-
sították a folyót. Igaz ugyan, hogy 
Marosvásárhelyen két helyen is ka-
jakozásra, kenuzásra is használják 
tavasztól őszig a folyóvizet, de más, 
szabadidős tevékenységek  nincse-
nek, a horgászat kivételével. A Ma-
rosvásárhely tőszomszédságában 
levő, a nagyvárosi övezethez tartozó 
Marosszentkirály vezetősége a hé-
ten egy kérdőívet tett közzé, amely-
ben arra kéri a község lakóit, hogy 
véleményezzék  a Maros partja ter-

vezett szabadidőközpont kapcsán 
megfogalmazottakat.

Hasznosítanák az adottságokat

Mint Gál Szabolcs alpolgármester a 
Székelyhonnak elmondta, a nagy-
község területén legalább 1,5 kilo-
méter hosszúságban alkalmas a 
Maros partja arra, hogy kikapcsoló-
dásra használható hellyé alakítsák. 
Szeretnének futópályát és kerék-
páros sávokat kialakítani, de len-
nének horgászásra és piknikezésre 
alkalmas helyek is. Az elképzelés 
szerint a helyszínen lenne egy nagy 
parkoló és vendéglátóipari egysé-
gek is. Lehetőséget biztosítanának 
a csónakázásra, kajakozásra és 
télen akár egy szabadtéri korcsoly-
apályát is el lehetne helyezni a Ma-

ros partjára. Mint az alpolgármes-
ter közölte, jelenleg a környéken 
csak horgászokkal lehet találkoz-
ni, nincs alkalmas hely fürdésre, 
de más szabadidős tevékenységre 
sem. Az elképzelés látványtervét 
Klaus Birthler építész és a Sa-
pientia egyetem tájépítésze-
ti diákjai készítik el, a tervek 
szerint májusban lesz kész. 
Előreláthatóan csak uniós 
pályázatból tudja majd a 
nagyközség vezetősége ezt 
a tervet megvalósítani. Akik 
hozzá szeretnének szólni a tervek-
hez, javaslatokat fogalmaznának 
meg, megtehetik ezt a Marosszent-
királyi Polgármesteri Hivatal face-
book-oldalán.

Dobozolva a méreg, 
védve a kutyák
Marosvásárhelyen idén elő-
ször műanyag, zárt tartályok-
ban helyezték ki a közterület-
re a rágcsálóirtásra használt 
mérget. Ez jó hír a kutyatartó 
gazdáknak, akiknek előző 
években meggyűlt a gondja 
a közterületre elszórt színes 
méregkockákkal, amelyektől 
védni kellett a házi kedvence-
ket. Mint a marosvásárhelyi 
városháza sajtószóvivője, 
Cristina Prutean elmondta, 
kedden rajtolt és április végé-
ig tart a közterületeken az ál-
talános tavaszi rágcsálóirtás. 
Az egészségügyi minisztérium 
által engedélyezett, a rág-
csálók halálát okozó toxikus 
anyagot műanyag tartályokba 
helyezték ki a zöldöveze-
tekre. „Idén, erre a célra 
gyártott dobozokat vásárolt 
a városháza által megbízott 
cég, amelyekbe elhelyezték a 
rágcsálóirtásra használt anya-
got. Ezt más országokban is 
így helyezik ki a közterület-
re, hogy sem háziállat, sem 
játszó gyerek ne férhessen 
hozzá. A műanyag dobozok le 
vannak zárva, csak feszítve 
lehet felnyitni őket, illetve 
kulccsal” – közölte.  De azért 

kérik a kutyatartó gazdákat, 
hogy sétáltatás közben foko-
zottan figyeljenek a házi ked-
vencekre. Az illetékestől azt is 
megtudtuk, hogy a megbízott 
cég illetékesei csütörtöktől 
fogják felkeresni a magán-
házak tulajdonosait, hogy 
átadják nekik a méreggel 
teli dobozokat. Mint ismert a 
rágcsálóirtás során nem-
csak a közterületre, hanem a 
magánterületre is elhelyezik 
a bedobozolt toxikus anyago-
kat, hogy hatékonyabb legyen 
a rágcsálóirtás. A dobozokat 
nem kötelező átvenni a cég 
munkatársaitól, igény szerint 
hagyják ott a magánházak tu-
lajdonosainál. (Simon Virág)

• RÖVIDEN 

• Bátor elképzelés megvalosításának fogott neki a 
Marosvásárhely tőszomszédságában levő Marosz-
szentkirály község: egy szabadidőközpontot szeretne 
kialakítani a Maros-parton. A látványtervet a Sapientia 
egyetem tájépítészetis diákjai és önkéntes szakembe-
rek készítik el.

GERGELY IMRE

F ülöp Enikő lett a gyergyószent-
miklósi városi kórház új me-

nedzse re, aki április elsejétől 
vette át az egészségügyi 
intézmény vezetését; az új 
vezető tegnap mutatkozott 
be. Bemutatója előtt Cser-
gő Tibor András polgár-
mester megköszönte Bíró 
Levente munkáját, aki fél 

éven át megbízott igazgató-
ként vezette a kórházat. Fülöp Enikő 

bemutatása során elhangzott, nem 
ezekben a napokban ismerte meg az 
intézményt, mert már tavaly ősztől 
szerepet vállalt ennek ügyvezetésé-
ben, a gazdasági igazgató feladat-
körét töltötte be. Tapasztalata van 
mind az egészségügy, mind a gaz-
dasági ügyvitel terén, asszisztens-
ként dolgozott, főnővér képesítést 
szerzett, majd a közgazdasági egye-
tem elvégzése után egészségügyi 
alapanyagokat forgalmazó céget is 
vezetett. A gyergyószentmiklósi kór-
ház kedvéért a Csíkszeredai Megyei 
Sűrgösségi Kórházat hagyta el, ahol 
gazdasági igazgatói tisztséget is be-

töltött, de felelőse volt az intézmény 
akkreditációs folyamatának is.

Mit tervez?

Számára a legfontosabb a betegek 
biztonsága, az elégedettsége és a fej-
lődés – hangsúlyozta Fülöp Enikő, 
aki amint vázolta, alapvető módosí-
tásokat tervez, amelyek építkezése-
ket és átszervezéseket is jelentenek. 
Bővítik az egészségügyi szolgáltatá-
sok palettáját annak érdekében, hogy 
minél több ilyen szolgáltatás elérhető 
legyen Gyergyószentmiklóson, és a 
betegek ne kelljen máshová menje-
nek a gyógyulásuk érdekében. Konk-
rétumként többek közt egy olyan 
gyermekgyógyászati vizsgálatokat 
lehetővé tevő eszköz használatba ál-
lítását említette, amely első lesz Har-
gita megyében. A vezető fontos fela-

data lesz annak a 6,4 millió lejnek a 
felelősségteljes elköltése, amelyet az 
országos költségvetésből kap idén a 
kórház: ebből be kell fejezni a járó-
beteg-rendelő bővítését és új eszkö-
zökkel való felszerelését. Nagy lehe-
tőségként tekint a sok éve üresen álló 
régi kórházépületre: amint elmondta, 
máshol azzal a problémával küszköd-
nek, hogy nincs hely a bővítésekre, 
itt viszont rendelkezésre áll egy ilyen 
épület, ahol palleatív kezelő és reku-
perációs központ létrehozás a cél. Ad-
dig is azonban idén kell megvalósíta-
ni az intézmény akkreditációját is.

A visszaköltözés 
megszervezése a fő feladat

A Tarisznyás Márton Múzeumban 
Csergő Tibor András polgármesterré 
választása után üresedett meg az igaz-

gatói szék, azóta Szőcs Levente látta el 
az ügyvezetői feladatokat ideiglenes 
megbízott igazgatóként. Az ideiglenes 
megbízatás határideje lejárt, szüksé-
gessé vált egy új vezető kinevezése. 
Az új megbízott igazgató Ferencz-Má-
téfi  Kriszta számára nem ismeretlen 
a múzeum, a történelem, könyvtárosi 
és művészettörténeti képzettséggel is 
rendelkező szakember már dolgozott 
itt korábban, és volt ő a Gyergyószent-
miklósi Városi Könyvtár igazgatója is. 
Számára a most következő elsőrendű 
feladat a Tarisznyás Márton Múzeum 
visszaköltözése a felújítás alatt álló 
otthonába, és ott a tevékenység újra-
indítása. Addig is a gyűjtemény rende-
zése, digitalizálása is komoly felada-
tot jelent, tekintve, hogy közel 30 ezer 
darab tárgyról van szó. A költözést 
követően pedig indulhat a múzeum 
hivatalos akkreditációja is.

Új vezető a gyergyószentmiklósi kórháznál és a Tarisznyás Márton Múzeumnál
• Új menedzser irányítja a gyergyószentmiklósi városi 
kórházat, és új megbízott igazgató irányítja a Tarisz-
nyás Márton Múzeumot. Mindkét intézményvezetőre 
hatalmas feladatok várnak.




