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SIMON VIRÁG

A segesvári Mihai Eminescu 
Trust Alapítvány adomá-
nyozta azt a különleges 

mentőautót, amelyet szerdán mu-
tattak be és adtak át a rohammentő 
szolgálatnak. Az eseményre a se-
gesvári tűzoltóság udvarán került 
sor, hivatalosságok jelenlétében. 
Az alapítvány, amely már koráb-
ban is adományozott mentőautót 
a helyi tűzoltóknak, most egy, a 
járványügyi helyzetben hasznos 

életmentő járművet ajándékozott 
a megyei életmentőknek. A men-
tőautó azért különleges, mert belső 
falai rozsdamentes acélból van-
nak, és így lehetővé válik, hogy 
fertőzött személyek szállítása után 
fertőtlenítsék. De használható bár-
milyen más beavatkozás esetén, 
mert modern és megfelelően fel 
van szerelve. A Mercedes-Benz vá-
zon egy alumínium szerkezetű do-
bozos felépítmény van, amelynek 
falai szendvicspanelből készültek. 
A jármű belmagassága két méter-
nél nagyobb, tehát az életmentők 
állni is tudnak benne. A mentőau-

tót a rohammentősök képzésével 
foglalkozó Alin Moldovan száza-
dos mutatta be a jelenlévőknek és 
beszélt hasznosságáról. Kiemelte, 
hogy nehéz helyzetben voltak az 
elmúlt évben, nagyon sok fertő-
ző beteget kellett szállítaniuk, és 
ez kihívás volt számukra. Arról is 
beszélt, hogy az új jármű nagy se-
gítség lesz a gyors beavatkozá-
sok esetén. Az eseményen 
az adományozó alapítvány 
elnöke, Caroline Fernolend 
azt emelte ki, hogy megpró-
bálnak a helyi igényeknek 
megfelelően segíteni a kö-
zösségen, adományokkal, 
képzésekkel, és örül, hogy újból 
sikerült tenni valamit a segesvári 
és a Maros megyei közösség érde-
kében. Az adományt megköszönte 
a város polgármestere, Iulian Sîrbu 
és a megye prefektusa is.

Modern mentőautó, amelyre 
nagy szükség volt
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A jogi bizottságok együttes ülé-
sén rendezett meghallgatáson 

az RMDSZ jelöltje az alapjogokat 
pajzsnak nevezte, mely megvédi az 
állampolgárt az államtól és az eu-
rópai intézményektől. Fábián Gyu-
la kijelentette: emberi jogi intéz-
ményként szeretné akkreditáltatni 
a hivatalt, és könnyebbé tenni az 
állampolgári panaszok benyújtásá-
nak procedúráját. Azt is megjegyez-
te, hogy természete folytán nem 

romboló alkat, nem fog rombolni 
csak azért, hogy a fi gyelem közép-
pontjába kerüljön. E kijelentésével 
arra utalt, hogy az alkotmány sze-
rint csak az ombudsmannak van 
joga alkotmányossági óvást emelni 
az azonnal hatályba lépő, a parla-
ment által utólag megvitatott törvé-
nyerejű sürgősségi kormányrende-
letek ellen. Emiatt az ombudsman 
többször került a román belpolitikai 
csatározások középpontjába. Akár-
csak most, ugyanis a szélsőségesen 
nacionalista Románok Egyesülésé-
ért Szövetség (AUR) törvényhozói 
hajmeresztő, magyarellenes kiroha-

nást intéztek a leendő alapjogi biz-
tossal szemben. Georgel Badiu, az 
ellenzéki alakulat honatyája kije-
lentette: nem hinné, hogy a magyar 
állampolgársággal is rendelkező 
Fábián Gyula „elhivatott” lenne a 
román állam és annak területi ép-
sége iránt. „Nem fogadhat-
juk el, hogy a romániai 
nép ügyvédje a magyar tit-
kosszolgálatok lehetséges 
ügynöke legyen” – idézte 
a román média a politi-
kus szavait. Erre rátett 
egy lapáttal Nicușor Halici, 
a szintén ellenzéki Szociáldemok-
rata Párt (PSD) törvényhozója, aki 
többször „árulást” emlegetett a 
kolozsvári egyetemi oktató kettős 
állampolgársága okán, adott pilla-
natban azt fi rtatva Fábián Gyulától, 
hogy melyik hűségesküt tartja majd 
tiszteletben.

Magyar kémnek nevezték a leendő ombudsmant
• Kedvezően véleményezték Fábián Gyula ombudsman-
ná történő kinevezését szerdán a bukaresti parlament 
két házának jogi bizottságai, az ülésen azonban ellen-
zéki román politikusok „magyar kémnek” nevezték a 
kolozsvári jogászprofesszort, és árulást emlegettek.

F E L H Í V Á S

KORPOS ATTILA

„Az újrakezdés jegyében szervezzük 
meg a kórháznapokat” – így vezette 
fel a négynapos eseménysorozatot 
Konrád Judit, a Csíkszeredai Megyei 
Sürgősségi Kórház menedzsere; az 
ötödik kiadásához érkezett tudomá-
nyos konferencia tavaly csak online 
valósulhatott meg a világjárvány 
következtében. Az intézményvezető 
elmondta, a színvonalas szakmai 
előadásoknak a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem Csíksze-
redai Karának épülete fog otthont 
adni. Összesen 80 előadót várnak az 
ország több pontjáról, de Magyaror-
szágról, az Egyesült Királyságból, 
az Egészségügyi Világszervezettől 
(WHO) és a szenátus egészségügyi 
bizottságából is lesznek meghívot-
tak. A konferencián szó lesz egyebek 
közt a csíkszeredai egészségügyi 
egység és a térség fejlesztéséről, az 
egészségügyi oktatásról és a külön-
böző kutatásokról, de előtérbe kerül 

a koronavírus-járványból adódó ta-
pasztalatcsere is. „Ezeket az előa-
dásokat nemcsak kórházunk orvo-
sainak, asszisztenseinek ajánljuk 
fi gyelmébe, hanem a térség orvos 
kollégáinak és professzorainak is” – 
fogalmazott az intézményvezető. 
Az esemény zárónapján Böjte Csaba 
ferences szerzetes az egész-
ségügyben dolgozókért fog 
szentmisét bemutatni. 

Az előadások a nagy-
közönség számára online 
formában, a Zoom app-
likáción keresztül lesznek 
elérhetők, amihez nem szükséges 
előzetes regisztráció. A rendezvény 
programja és minden hasznos infor-
máció a kórház honlapján (www.spi-
talmciuc.ro) lesz elérhető a következő 
napokban. Egyébként a sajtóesemé-
nyen az is elhangzott, mint örömhír, 
hogy tavaly április óta tegnap volt az 
első nap, amikor a megyei kórházban 
nem kellett koronavírussal fertőzött 
beteget ápolni.

Újabb kórháznapokra készülnek
• Július 1–4. között rendezik meg a Csíkszeredai 
Kórháznapokat. A konferenciát a Csíkszeredai Megyei 
Sürgősségi Kórház, Hargita Megye Tanácsa és a Hargita 
Megyei Orvosi Kollégium közösen szervezi, fővédnöke 
pedig Magyarország kormányának emberi erőforrások 
minisztere, Kásler Miklós lesz. 

A megújult egyetemi épület 
előadótermeiben is lesznek 
tudományos előadások
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Ötmillió lej a művelődési ház felújítására
Több mint ötmillió lejt ítélt oda a fejlesztési, közigazgatási és közmun-
kálatokért felelős szaktárca a Szépvíz községhez tartozó Csíkborzsova 
művelődési házának felújítására – jelentette be Cseke Attila miniszter az 
RMDSZ honlapján. A felújítási munkálatok alatt kibővítik és korszerűsítik 
a település művelődési házát, a tervek szerint az új épület 820 négyzet-
méteres lesz, a munkálatok befejezését jövő évre időzítik – mutatott rá 
a szaktárcavezető. A felújításra szánt 5,1 millió lejes összeghez további 
213 ezer lejjel a helyi önkormányzat is hozzájárul.

• RÖVIDEN 

• Rozsdamentes acélfalai vannak annak a mentőau-
tónak, amelyet adományba kapott a Maros Megyei 
Rohammentő Szolgálat, és amellyel fertőző betegség-
ben szenvedő személyeket is szállítani lehet. Ilyen 
mentőautóból csak három van az országban, egyik 
Bihar, a másik Brassó megyében.

Különleges adomány
Ritka járművet kapott a rohammentő szolgálat




