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Modernebb CT-re váltottak
Új komputertomográfot üzemeltek be a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban
• Új, modernebb CT- 
készülékkel bővült 
a Székelyudvarhelyi 
Városi Kórház vizsgá-
lati eszköztára, mivel 
a meglévő készülék 
korábban meghibáso-
dott. Bár az új diag-
nosztikai eszközt már 
beüzemelték, május 
4-étől áll majd a páci-
ensek rendelkezésére 
– olvasható a székely-
udvarhelyi kórház 
Face book-oldalán köz-
zétett bejegyzésben.

B E N C Z E  E M E S E

A kórházi közleményben leír-
tak szerint az új CT üzembe 
helyezése komoly fejlesz-

tésnek számít, ugyanakkor rég várt 
szakmai előrelépést is jelent a kü-
lönböző koponya-, has-medence, il-
letve mellkasi betegségek korszerű 
diagnosztizálásában. A korábban 
használt készülék mindössze 2 sze-

letes képet volt képes rögzíteni, az 
újonnan beszerzett viszont egy sok-
kal modernebb, 64 szeletes képet 
rögzítő gép, melynek használatára 
hétfőn kapta meg a kórház a speci-
ális jóváhagyást.

Májustól használható

Az új diagnosztikai eszközzel le-
hetővé válik az úgynevezett an-
gio-CT-s vizsgálat elvégzése is, 
amelynek fontos szerepe van a kü-
lönféle érbetegségek diagnosztizá-
lásában, segítséget nyújtva mind a 
kardiológiai, mind pedig az érse-

bészeti kezelésekhez. A beruházás 
összértéke 2,2 millió lej, amelyből 
1,6 milliót az egészségügyi minisz-
térium, 200 ezer lejt a város vállalt, 
míg 384 ezer lejt saját költségveté-
séből fi nanszírozott a kórház. A CT 
üzembe helyezésével egy időben 
elkezdődött a készülék használa-
tának betanítása is az egészség-

ügyi személyzet számára. A május 
4-étől rendelkezésre álló készü-
lékkel kizárólag a szakorvos által 
kiállított küldőpapírral rendelkező 
páciensek vizsgálatát tudják majd 
elvégezni, előzetes időpontfoglalás 
alapján. Időpontfoglalásért a 0266-
212186-os telefonszámot kell majd 
tárcsázniuk az érintetteknek.

Új eszköz a székelyudvarhelyi 
kórházban. A beruházás 
összértéke 2,2 millió lej

▾  F O R R Á S :  S Z É K E L Y U D V A R H E L Y I  
     VÁROSI  KÓRHÁZ

H A J N A L  C S I L L A

Az RMDSZ marosvásárhelyi frak-
ciójának célja egy olyan tan-

ügyi rendszer támogatása, amely 
arányos és méltányos, ahonnan 
az összes diák egyenlő esélyekkel 
indulhat – hangsúlyozta Frunda 

Csenge, az RMDSZ frakció-
vezetője, aki szintén részt 
vett a csütörtökön tartott 
sajtótájékoztatón. „Az is-
kolai költségvetés össze-
állításánál prioritás volt, 
hogy a fontosabb fejlesz-

tésekre jusson költségve-
tési keret, mint például az iskolai 
technikai eszközök biztosítása. 
Folyamatban van egyrészt egy eu-
rópai uniós pályázat arra, hogy 
interaktív táblákat, projektorokat, 

táblagépeket, Wifi -rootereket lehes-
sen az iskolák számára biztosítani, 
de amennyiben nem jön össze vagy 
nem elegendő, akkor a költségvetés 
módosításával fogjuk ezt pótolni” 
– hangsúlyozta Tamási Zsolt helyi 
tanácsos, a II. Rákóczi Ferenc Ró-
mai Katolikus Teológiai Gimnázium 
igazgatója. Ugyanakkor fontos vál-
tozást jelent az, hogy a városvezetés 
úgy döntött, ezentúl ne a szülőket 
terhelje az iskolafejlesztések fele-
lőssége, hanem az önkormányzat 
támogatást nyújt ebben, vagyis 
az iskolajavítási költségeket mos-
tantól nem a szülőknek kell fi zet-
niük – tette hozzá Tamási Zsolt. A 
költségvetés prioritásai között van 
továbbá a hőközpontok javítása, a 
csempekályhák cseréje hőközpon-
tos rendszerre, illetve az óvodáknál 
a mosást, főzést biztosító eszközök 
javítása, cseréje is ide tartoznak.

Arányos támogatás az iskoláknak

Mint Tamási Zsolt elmondta, megva-
lósíthatósági tanulmányokra is tettek 
félre pénzt, hogy megtörténhessen az 
iskolaépületek manzárdosítása, bőví-
tése vagy új sporttermek kialakítása, 
ahol indokolt. „Az is fontos, hogy be-
kértük az elmúlt években történő kifi -
zetéseket az iskolák irányába, hogy 
felmérhessük, melyek azok az iskolák, 
amelyek háttérbe szorultak az elmúlt 
években, és arányossá tudjuk tenni a 
támogatást az intézmények felé” – vi-
lágított rá Tamási Zsolt. Továbbá azt is 
eldöntötték, hogy nem jár pluszpont 
azért, ha egy igazgató régóta pályázik 
fejlesztésekre az önkormányzathoz.

Az iskolaudvarok megnyitása is 
terítékre került, amit az előző man-
dátumban a Szabad Emberek Pártja 
kezdeményezett, viszont nem volt 
használható a projekt, hiszen ez 
túl nagy terhet rótt az iskolaigazga-
tókra – közölte Tamási Zsolt. Ezért 
most úgy módosították a szabályza-
tot, hogy az iskolák terei felügyelve 
legyenek a város által biztosított 
személyzet és videokamerák segít-
ségével. „Motivációs tényezőként 
beépítettük azt, hogy amennyiben 
megnyílik az iskolaudvar a környék 
gyerekeinek, akkor előnyt élvezzen 

ez az iskola az udvarán lévő játszó-
terek, sporteszközök fejlesztésében. 
Sajnálatos módon ennek a kommu-
nikációja a napokban félresikerült, 
ezért sok iskola azt válaszolta, hogy 
nem nyitja meg az iskolaudvarát, de 
kezdeményezni fogjuk, hogy a jár-
ványhelyzet lejárta után az iskolák 
tárgyalják újra a kérdést” – tájékoz-
tatott Tamási Zsolt.

Végre megvalósulhat az óvodai 
játszóterek felszerelése Marosvá-
sárhelyen, ami a Kárpát-medencei 
óvodafejlesztési projekt keretein be-

lül történt 2019-ben. Maros megye 
34 óvodai játszóteret kapott, ebből 
14 került Marosvásárhelyre, de ezek 
felszerelése elmaradt, mert az előző 
városvezetés alatt még csak el sem 
kezdődött az engedélyezési folya-
mat, tehát 2019 óta az óvodák rak-
táraiban vannak. Mint megtudtuk, 
jelenleg tizenhárom ilyen játszótér 
felszerelési engedélyeztetése van 
készen, egy folyamatban van, és a 
költségvetésben is el van különítve 
pénz a felszerelésekre, már csak a 
kivitelező kiválasztása van hátra.

Méltányos és arányos iskolafejlesztésekre van kilátás
• Ezentúl nem a szülőket terheli az iskolafejlesztések 
költsége, nem csak érdemösztöndíjban részesülnek a 
marosvásárhelyi diákok, és arányos támogatást szab-
nak meg a helyi tanintézetek számára – számoltak be 
a változásokról Tamási Zsolt és Berecki Sándor önkor-
mányzati képviselők az RMDSZ marosvásárhelyi frakci-
ójával közösen tartott csütörtöki sajtótájékoztatón.

Négyféle ösztöndíj a marosvásárhelyi diákoknak
Berecki Sándor helyi tanácsos a diákokat érintő ösztöndíjakkal kap-
csolatos változásokról számolt be. Eddig Marosvásárhelyen mindössze 
érdemösztöndíjat nyújtottak a tanulóknak, a törvény adta lehetőségeket 
mellőzve, és azt is késésekkel. A 2020–2021-es tanévtől kezdődően a 
marosvásárhelyi diákok négy típusú ösztöndíjban részesülnek majd: telje-
sítmény-ösztöndíjban, amelynek értéke 300 lej lesz, érdemösztöndíjban, 
amelynek értéke 130 lej lesz, tanulmányi ösztöndíjban, amelynek értéke 
120 lej lesz, illetve 100 lej értékű szociális ösztöndíjban. Az ennek rende-
zésére kidolgozott határozattervezetet már márciusban elfogadta a városi 
tanács – tudtuk meg Berecki Sándortól. A kiváló eredményeket elérő 
diákokat is megjutalmazzák, azok kapják ezt, akik az országos képesség-
vizsgán vagy az érettségin tízes átlaggal végeznek. Újdonságnak számít a 
Gaudeamus-díj is, amely által a középiskolákban – külön román és magyar 
tagozatokon – az évfolyamelsőket jutalmaznák oklevéllel és 2000 lejjel – 
tudtuk meg Berecki Sándortól a csütörtöki sajtótájékoztatón.




