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MOLNÁR RAJMOND

A z egészségügyi intézmény a 
kórházat üzemeltető megyei 
tanáccsal közösen nyerte a 

vissza nem térítendő fi nanszírozást, 
melynek összértéke 19,2 millió lej. 
A pályázatot a Nagy Infrastruktúra 
Operatív Program részeként euró-
pai uniós alapokból fi nanszírozzák. 

A nyertes projekt célkitűzéseit 
sajtótájékoztatón ismertette 
a kórház vezetősége kedd 
délután. Mint elhangzott, 
orvosi műszerekre (egyebek 
közt lélegeztetőgépekre, he-
modialízis-gépre, Real Time 

PCR-gépre, életfunkciókat el-
lenőrző monitorra, injektomatra, 
mikroszkópokra, intenzív terápiás 
ágyakra), védőfelszerelésekre (pél-
dául maszkokra, védőruházatra), 
illetve fertőtlenítő- és tisztítószerekre 
költik a nyert támogatást.

Örülnek neki, de későn jött

Konrád Judit kórházmenedzser meg-
jegyezte, noha a járvány kezdete óta 
rengeteg anyagi támogatást kapott 
az egészségügyi intézmény, sok civil 
szervezet, magánszemély és vállal-
kozás adakozott, a védőfelszerelések 
biztosítása továbbra is „nagy terhet 
jelent a kórház számára”. Ez a nyertes 
pályázat egyebek mellett ezt is orvo-
solja, segít a járvány leküzdésében és 

a már több mint egy éve tartó állapot 
következményeinek kezelésében – 
mondta a kórházmenedzser. Bár két-
ségkívül nagyon örül neki, mégis ké-
sőn jött ez nyertes a pályázat a kórház 
számára – jegyezte meg a sajtóese-
ményen a sürgősségi kórház gazda-
sági igazgatója, László Botond. Mint 
fogalmazott, a járvány kezdete óta 
óriási összegeket költöttek védőfel-
szerelésekre, nagyon sokat számított 
akkor, hogy voltak a kórháznak tá-

mogatói. „A lényeg, hogy túléltük, de 
erre ráment a 2019. év végi nyolcmil-
lió lejes költségvetéstöbbletünk. Az 
orvosaink és alkalmazottaink által 
kigazdálkodott pénzt biza oda kellett 
elköltsük, ezt egyébként már a jár-
vány kezdetekor biztosítania kellett 
volna az államnak. Nagyon örülünk 
a támogatásnak, nehéz periódust 
tudhatunk magunk mögött” – sum-
mázott László Botond.

Szükséges orvosi műszerek

A pályázatnak köszönhetően a vé-
dőfelszerelések mellett nagyon sok 
korszerű orvosi eszközt fog vásárol-
ni a kórház, egyebek közt lélegezte-
tőgépeket, életfunkciókat ellenőrző 
monitorokat – sorolta Bartha István, 
a kórház intenzív terápiás osztályá-
nak vezetője. Hangsúlyozta, a kórház 

meglévő lélegeztetőgép-állománya 
rendkívül túlterhelt a világjárvány 
következtében, ezért óriási szükség 
van újabbak beszerzésére. Emellett 
pedig létszükséglet további életfunk-
ciókat ellenőrző monitorok és inten-
zív terápiás ágyak beszerzése is. Ilyés 
Andrea nefrológus szakorvos azt 
emelte ki, hogy beszereznek öt hemo-
dialízis-gépet, ami óriási előrelépés 
lesz, hiszen jelenleg csak kettő ilyen 
üzemel a kórházban. „Nagyon biza-
kodó voltam, hogy ezt a pályázatot 
meg lehet nyerni, így olyan fejleszté-
seket tudunk végrehajtani, amelyek 
a kórház klinikai jellegét tudják meg-
erősíteni. A cél továbbra is az, hogy a 
megyéből senkinek se kelljen elutaz-
nia kórházi ellátásért” – emelte ki a 
sajtóeseményen a megyei kórházat 
fenntartó Hargita Megyei Tanács el-
nöke, Borboly Csaba.

Segítséget nyújtó milliók
Európai uniós pénzalapokat nyert a megyei kórház a járvány kezelésére

Kiváló hírről számoltak be 
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SIMON VIRÁG

B ár nagy érdeklődésre tartott szá-
mot, a Marosvásárhelyi Polgár-

mesteri Hivatal kedden kora délután 
nem közvetítette közösségi oldalán a 
rendkívüli városi tanácsülést, amelyen 
a legfontosabb napirendi pont a sze-
métszolgáltató cég kiválasztása volt.

Fontos kérdés

Mint ismert, a marosvásárhelyi volt 
városvezetés tavaly egy évre szerző-
dést kötött a Sylevy céggel, megbíz-
va azt, hogy takarítson a városban, 
továbbá gyűjtse össze és szállítsa 

el a háztartási hulladékot. Az új vá-
rosvezetés azonban elégedetlen volt 
a szolgáltatással, és több számla 
kifi zetését elutasította, azzal gyanú-
sítva meg a céget, hogy túlszámláz. 
A szerződést, a helyi tanács döntése 
alapján idén február 15-én bontották 
fel. A törvény értelmében a szolgál-
tató, annak ellenére, hogy felbon-
tották vele a szerződést, köteles még 
90 napig begyűjteni és elszállítani a 
háztartási hulladékot Marosvásár-
helyről. Közben a városháza előké-
szítette a nyílt versenytárgyaláson 
való részvételhez szükséges iratokat, 
hogy ki tudja választani a legjobb 
szolgáltatót. Azonban ez az eljárás 
hosszadalmas, és a közbeszerzést a 
hivatal csak április 22-én tette közzé. 

Így előreláthatóan legalább fél év-
be telik, amíg ezzel a módszerrel új 
szemétszolgáltatót talál. A Sylevy 90 
napja pedig május 11-én lejár.

Köztes megoldás

A keddi rendkívüli tanácsülésen 
köztes megoldást fogadtak el a taná-
csosok a szemétkérdésre: ideiglene-
sen, 180 napra új szemétszolgáltatót 
választanak. Az elfogadott határozat 
értelmében nem tesznek közzé hir-
detést, hogy várják az ajánlatokat, 
hanem meghívásos alapon felkérnek 
cégeket, hogy nyújtsanak be ajánla-
tokat. Majd a beérkezett ajánlatokat 
elemzik, és tárgyalnak a cégek kép-
viselőivel, kiválasztva a legjobbat. 

Az elfogadott határozat értelmében 
a szemétszolgáltatót 180 napra bíz-
zák meg, de ez az időszak meghosz-
szabbítható egészen addig, amíg a 
közbeszerzésen kiválasztják a meg-
felelő céget. A határozatot a tanácso-
sok egyöntetűen elfogadták. Frunda 
Csenge, az RMDSZ frakcióve-
zetője úgy értékelte, fontos, 
hogy folyamatosan biztosít-
sák a szemétszolgáltatást és 
olyan céget bízzanak meg 
ezzel, amely vállalja, hogy 
szelektíven is gyűjti a ház-
tartási hulladékot. A mostani 
megbízás csak a magán- és jogi sze-
mélyektől begyűjtött hulladékra vo-
natozik, az utcai takarításra nem. Az 
ügy érdekessége, hogy a volt városve-
zetés szintén így, meghívásos alapon 
választotta ki a Sylevy szolgáltatót. 
Az is megtörténhet, hogy újra a Sy-
levy kapja meg a szerződést, de az 
szinte biztos, hogy más feltételekkel.

Sürgeti a határidő a marosvásárhelyi városvezetést
• Meghívásos alapon választják ki a marosvásárhelyi ideiglenes szemétszolgáltató cé-
get – döntött a helyi tanács keddi rendkívüli ülésén. A jelenlegi cégnek május 11-éig kell 
biztosítania a hulladék begyűjtését és elszállítását.

Robbantás 
Szentegyházán

Fel- vagy inkább lerobbantot-
ták az egykori szentegyházi 
vasgyár egyik épületét, hogy 
helyet biztosítsanak egy oda 
tervezett nagyáruháznak. Az 
eseményt látványos videón 
és fotókon örökítették meg. 
Miközben az egykori vasgyár 
jelentős részén helyi cégek 
telephelyeket alakítottak ki, 
az évtizedek óta kihasználat-
lanul álló, a szentegyháziak 
által zsugorítóként emlegetett 
nyersanyag-előkészítő rész-
leget mindeddig nem sikerült 
értékesíteni. Ez azonban mos-
tanra megváltozott, ugyanis 
a tervek szerint a Bartók Béla 
Művelődési Ház szomszéd-
ságába az egyik országos 
nagyáruház kirendeltséget 
létesít. A területrendezési 
munkálatok már elkezdődtek, 
ennek részeként hétfő délután 
tervezett körülmények között 
felrobbantották a többemeletes 
ipari létesítmény tartószerkeze-
tét. Mint ismert, a szentegyházi 
vasgyárban a rendszerváltozás 
pillanatában 2606 alkalmazott 
dolgozott, ám ez a szám a ki-
lencvenes években folyamato-
san csökkent, mígnem évekkel 
ezelőtt kénytelen volt bezárni.

Fizetnek a magyar 
feliratok ellenzői
A Székelyudvarhelyi Bíróság 
ítélete értelmében tízezer lej 
perköltséget kell fizetnie a 
székelyföldi magyar feliratok 
ellen pereskedő Méltóságért 
Európában Polgári Egyesü-
letnek (ADEC) Katona Mihály 
korondi polgármesterrel 
szemben elvesztett pere után. 
Az elsőfokú ítélet kivonatát 
tegnap tették közzé a bíró-
ságok portálján, a beperelt 
egyesület a hivatalos közlés 
utáni 30 napban fellebbezhet 
ellene. Az egyesület előbb azért 
perelte be a polgármestert, 
hogy távolítsa el a Községháza 
feliratot a polgármesteri hivatal 
homlokzatáról, majd miután ezt 
a pert megnyerte, azért, mert 
úgy vélte, hogy a polgármester 
nem hajtotta végre a jogerős 
ítéletet, és nagy összegű 
késedelmi díj megállapítását 
kérte a bíróságtól. Utóbbi pert 
azonban jogerősen elvesztette. 
A polgármester által elindított 
per, melyben a tegnap közzétett 
ítélet született, a korábbi per-
költségek megtérítéséről szól.

• RÖVIDEN 
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• Korszerű orvosi műszereket, védőfelszelést, illetve 
fertőtlenítőszereket vásárol a Csíkszeredai Megyei Sür-
gősségi Kórház abból a több mint 19 millió lejes nyertes 
pályázatból, amelyet a Beruházások a Covid-19 által oko-
zott egészségügyi válság kezelésére adott válaszreakció 
megerősítésére elnevezésű uniós projektben nyertek.




