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Szelektíven csak az iskolákban
Bizonytalan az utcai takarítás helyzete Marosvásárhelyen
• Marosvásárhelyen 
elsőként az oktatási 
intézményekben szer-
vezik meg a szelektív 
hulladékgyűjtést, 
városszinten még 
várni kell erre. Közben 
az utcai takarítással 
is gondok lehetnek, 
miután a bíróság 
érvénytelenítette a 
dévai céggel kötött 
szerződést.

SIMON VIRÁG

A hétfői iskolakezdéssel 
együtt a szelektív hulladék-
gyűjtést is megkezdik Ma-

rosvásárhelyen, elsőként az okta-
tási intézményekben. Soós Zoltán, 
Marosvásárhely polgármestere 
arról számolt be, hogy az ASAP 
(Armata Selectării Atente a Plasti-

cului) szervezet segítségével 
biztosítanak az iskoláknak 
szelektív hulladék gyűjté-
sére alkalmas tárolókat. 
A szervezet önkéntesei tá-
jékoztató kampányokat is 
szerveznek majd a diákok-
nak a háztartási hulladék 

szétválasztásának fontos-
ságáról és az újrahasznosítható 
anyagokról. Marosvásárhely pol-
gármestere szerint fontos, hogy az 
iskolákban kezdődjön a szelektív 
hulladékgyűjtés, hiszen ha a gyer-
mekek megértik ennek fontosságát, 
akkor gyakorlatba is ültetik a tanul-
takat, és erre biztatják majd szüle-
iket, nagyszüleiket is. Az ASAP 

országos szinten bekapcsolódott 
az iskolákban a szelektív hulladék-
gyűjtés kérdésének megoldásába, 
az idei tanévtől már a brassói ok-
tatási intézményekben is elindítja 
a vásárhelyihez hasonló program-
ját, miután Bukarestben már több 
iskolában működteti. Soós Zoltán-
tól megtudtuk, hogy a városszintű 
szelektív hulladékgyűjtésre egy 
kicsit még várni kell. Két hét múl-
va derül ki, hogy a városháza által 
megszervezett versenytárgyaláson 
melyik cég lesz a nyertes, és azután 
lehet majd beindítani a szelektív 
gyűjtést. Ennek hiánya miatt a vá-
rost jelentős pénzbírsággal sújtják 
a szakhatóságok minden évben.

Fennakadások lehetnek

Nemcsak a szelektív hulladékgyűj-
tés elindítására, hanem a szemét-
szállítás helyzetének rendeződésé-
re is várni kell Marosvásárhelyen. 
Pénteken a polgármester egy 
azonnali tanácsülést hívott össze, 
miután kiderült, hogy a Marosvá-
sárhelyi Ítélőtábla érvénytelennek 
minősítette azt a versenytárgya-
lást, amelyen a városháza egy 
dévai céget bízott meg az utcai 
takarítással. Az online tanácsülés-

nek egyetlen napirendi pontja volt: 
felhatalmazni Soós Zoltán polgár-
mestert, hogy megrendelés alap-
ján folyamatosan biztosítsa az ut-
cai sepregetést Marosvásárhelyen. 
Az ülést nem közvetítették, ahogy 
szokták, a városháza honlapján. 
Csupán Claudiu Maior, a Pro Romá-
nia Párt képviselője írt erről Face-
book-oldalán, azt állítva, hogy ő 
magyarázta meg az RMDSZ-es és 
a liberális tanácsosoknak, hogy a 
napirenden lévő határozattervezet 
törvénytelen és ha megszavazzák 
feljelenti őket a korrupcióellenes 
ügyészségen. Javaslatára elhalasz-
tották az egyetlen napirendi pont 
tárgyalását.

Meg kell szokni, hogy az újra-
hasz nosítható anyagokat külön 
kell gyűjteni
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Elbúcsúzott, 
de még visszatérne

Élete egyik legszebb időszaká-
nak nevezte az elmúlt öt és fél 
hónapot Szabó Zsolt, Hargita 
megye csütörtökön felmentett 
prefektusa, aki visszatér peda-
gógusi hivatásához. A kormány-
biztosi teendőket a további-
akban a korábbi alprefektus, 
Marius Țepeluș látja el. Miután 
a bukaresti kormány csütörtöki 
ülésén felmentette tisztségéből 
az USR-PLUS szövetség által 
jelölt megyei prefektusokat és 
alprefektusokat, Szabó Zsolt 
Hargita megyei menesztett 
prefektus sajtótájékoztatón 
búcsúzott el pénteken munka-
társaitól és a lakosságtól. Mint 
fogalmazott, a kinevezése óta 
eltelt öt és fél hónap élete egyik 
legjobb és legérdekesebb idő-
szaka volt, mivel közel lehetett 
a lakossághoz és segítséget 
nyújthatott a bajban. „Nem ment 
el a kedvem a politikától, sőt mi 
több, ez a döntés, ez a politikai 
helyzet még inkább arra késztet, 
hogy bebizonyítsam, másként 
is lehet. Ami történt, már nem 
a politikához sorolható, mert 
amikor önös érdekekről van 
szó, amikor nem a szavazók 
vannak középpontban, minden 
elvesztődött” – emelte ki Szabó 
Zsolt, majd hozzátette, hogy 
amennyiben a jövőben lenyug-
szik a politikai helyzet, és újra 
felkérik, gondolkodás nélkül 
visszaülne a prefektusi székbe. 
Addig azonban visszatér eredeti 
hivatásához, román nyelv és 
irodalmat tanít majd a gyergyó-
szentmiklósi Batthyány Ignác 
Műszaki Szakközépiskolában. 

• RÖVIDEN 
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Két új endoszkópos készülék segí-
ti a gyergyószentmiklósi kórház 

sebészeti osztályán az urológia és az 
ortopédiai részleg munkáját. A két 
szakorvos, Benedek Csaba és Lukács 
Zoltán számolt be az örömhírről, és 
mutatták be a modern és hiánypótló 
egészségügyi berendezéseket. „Az 
artroszkópos toronnyal az ízületi sé-
rüléseket, porckorongszakadásokat, 
porcleválásokat, szalagszakadáso-

kat tudjuk kezelni, emellett el tudjuk 
távolítani az ízületi szabad testeket, 
szalag-, illetve porcpótlást tudunk 
végezni” – részletezte Benedek Csaba 
ortopéd szakorvos, hozzátéve, hogy 
az ortopédiai kezelésekben nagy se-
gítséget nyújtó berendezés 68 ezer 
euróba került, felbontása nagyon jó, 
hiszen 4K-s, tehát a legkisebb részle-
teket is látják az adott testrészen. A 
készülékkel már néhány nap múlva 
műtéteket végeznek. „Az első mű-
tét szeptember 15-én lesz, egy porc-
korongsérülést fogunk megoldani, 
majd szeptember 17-én is egy hasonló 

beavatkozás lesz” – ismertette az or-
topéd szakorvos.

Nem elküldeni a betegeket

Lukács Zoltán urológus szakorvos 
elmondta, hogy ő egy kombinált ké-
szüléket használhat majd, ami a 21. 
század csodája, és nagyon sokat fog 
segíteni elsősorban a prosztata- és 
vesebetegek kezelésében, akiket ed-
dig más városokba kellett küldeniük, 
mert Gyergyószentmiklóson nem tud-
ták őket ellátni. Azt is elárulta, hogy 
van egy betege, aki már három és fél 
éve vár arra, hogy ezek a berendezé-
sek megérkezzenek, mert nem súlyos 
az állapota, és nem ment el másho-
va. A rezektoszkóp egyebek közt a 
prosztata jóindulatú daganatainak 
eltávolítására, hólyagdaganatok eltá-

volítására, valamint a vizelési prob-
lémát okozó hólyagnyak- szklerózis 
kezelésére és szövettani minták nye-
résére használható. A berendezéshez 
tartozik egy ureteroszkóp is, ami hét-
főn érkezik meg a kórházba, és amit a 
vesevezetékben lévő kövek el-
távolítására, a vesevezeték- 
daganatok esetén citológiai 
mintavételre használnak. A 
nagyobb vesekövek szétzú-
zására holmiumlézert vásá-
roltak, ezért ez az egészség-
ügyi torony jóval drágább, 
118 ezer euróba került. Az 
urológiai berendezést vár-
hatóan 2–3 héten belül tudják majd 
használni. A hiánypótló készülékek-
nek köszönhetően tovább csökken 
azoknak a betegségeknek a listája, 
amelyeket nem tudnak kezelni a gyer-
gyószentmiklósi városi kórházban.

Modern orvosi készüléket kapott a gyergyószentmiklósi kórház
• Két endoszkópos készüléket kapott a gyergyószent-
miklósi kórház, így mostantól egyebek mellett a vese- 
és prosztatabetegségeket, illetve a porckorong- és 
szalagsérüléseket is tudják kezelni. A modern berende-
zésekkel hamarosan már műtéteket is végeznek.

Modern egészségügyi tornyok a 
gyergyószentmiklósi kórházban
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