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Átalakítás a Szeredai fürdőnél
A strandok fejlesztéséhez tervekre és pályázati támogatásra van szükség
• Rendkívüli ülésen 
döntött kedden a csík-
szeredai önkormány-
zati képviselő-testület 
a több éve bezárt 
Szeredai fürdőt érin-
tő változtatásokról, 
amelynek jelentős ré-
szét egy európai uniós 
támogatású projekt 
részeként szabadidős 
övezetté alakítják.

KOVÁCS ATTILA

A határozatok között szerepelt 
a projekt által érintett Fürdő 
utcai terület átvétele a város 

közvagyonából Csíkszereda ma-
gánvagyonába és az ott található 
épületek, illetve két használaton 
kívüli fürdőmedence felszámolá-
sa. Ez a terület az évek óta bezárt, 
tönkrement Szeredai fürdő na-
gyobbik részét jelenti, amely része 

lesz a kialakítandó szabad-
időparknak. A több mint 7 
millió lej értékű beruházás 
során kerékpárút készül a 
Fürdő utcában, a parkban 

burkolt futópálya, korszerű 
mászófal, játszótér, BMX- krossz- 
és kerékpárpálya, tanösvény, il-
letve egy 14 méter magas kilátó is 
helyet kap. Helyreállítják a lábte-
niszpályát, és labdajátékokra lesz 
alkalmas az a gyepterület, amelyet 
a tereprendezés során készülő pá-
lya arénaként vesz körbe. A határo-
zatot a testület elfogadta, akárcsak 
azt a rendezési tervet, amely egy 

panzió és wellnessfürdő építését 
irányozza elő a városhoz tartozó 
Aratástetőn.

Különböző lehetőségek

A strandoknál maradva Korodi At-
tila polgármester ismertette annak 
a helyszíni szemlének a tanulsá-
gait, amelyet a Magyar Turisztikai 
Ügynökség szakembereivel együtt 

tartottak a csíkszeredai strandok-
nál. Mint mondta, a szakemberek 
egyetértettek abban, hogy három 
strand fenntartása nehéz ilyen sze-
zonális nyitással, mint ami Csík-
szeredában lehetséges, ezért úgy 
kell megtervezni a fejlesztésüket, 
hogy egymást kiegészítsék. Így leg-
egyszerűbben a Jégpálya lakótelepi 
strand újraindítása oldható meg, 
amelyre szükségük van a városla-

kóknak, ehhez az önkormányzat-
nak kell biztosítania a szükséges 
összegeket – vázolta a városvezető. 
A zsögödfürdői strand fejleszthető 
turisztikai célokra is a szakembe-
rek szerint, ehhez olyan hosszú tá-
vú elképzelésre van szükség, amely 
egyesíti az élményfürdő, gyógyke-
zelés és a szabadtéri fürdőzés lehe-
tőségeit, szállodával kiegészítve, 
fi nanszírozást biztosítva. A Szere-

dai fürdő esetében a város nem ren-
delkezik a borvízforrás használati 
jogával, ezért olyan vizes felületek 
kialakítása indokolt, amelyek a 
szabadidőparkkal együtt az aktív 
sportolást szolgálják – hangzott el.

A Szeredai fürdő jelenlegi állapota 
változni fog, de strand egyelőre 
nem lesz
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A gyergyószentmiklósi testület 
keddi rendkívüli ülésén több 

más, kisebb jelentőségű napirendi 
pont megszavazása mellett módo-
sították a kórház tisztségjegyzékét 
is. Mint Csergő Tibor polgármester 

felvezetésében elhangzott, 
szeptember 20-ától az 
utóbbi időben beszerzett 
korszerű eszközök be-
szerelése által a kórház 
képalkotó (imagisztikai) 
részlege is elkezdheti 

működését – ehhez biz-
tosítani kell a gépeket működtető 
szakszemélyzetet. Fülöp Enikő 

kórházmenedzser érdeklődésünk-
re elmondta, hogy a CT beszerelése 
megtörtént – korábban nem volt 
saját CT-készülék Gyergyószent-
miklóson. Hétfőtől egy folyamat 
indul el: elkezdik a készülék segít-
ségével a kivizsgálásokat, és ezzel 
párhuzamosan zajlik a személyzet 
betanulása. Előbb a kórházban 
fekvő betegek vizsgálatához fogják 
használni, és várhatóan október 
közepén lesz lehetőség más, kint-
ről jelentkező személyek vizsgála-
tára is. Addig még ki kell alakítani 
a programálási és egyéb, ehhez kö-
tődő eljárásokat is. 

A tanácsi határozat azonban nem 
csak a gép működtetésének feltétele-
it teremti meg. A kórházmenedzser 
közölte, az átszervezésekkel a hatá-
lyos törvényekhez igazodnak, a sür-
gősségi osztályon például osztályve-
zető orvos minősítést kap az eddigi 
orvos besorolás. Három osztályon, 
ahol eddig nem volt, főnővéri „posz-
tot” hoztak létre. Fontos még, hogy 

az új gépeknek köszönhetően bő-
vülni fog a Gyergyószentmiklóson 
elvégezhető műtétek skálája, ehhez 

pedig műtősöket, szak ápolókat lehet 
majd alkalmazni.

Gergely Imre

Bővülhet a kórház személyzete és a kínált szolgáltatások száma
• Bővül a gyergyószentmiklósi városi kórházban elvégezhető műtétek száma, és jövő 
héten üzembe helyezik az új CT-t (komputertomográfot) is: egyebek közt ezekre nyílik 
lehetőség az intézményben történő személyzeti átszervezésekkel, új állások létrehozá-
sával – erről döntött az egészségügyi intézményt fenntartó helyi önkormányzat képvise-
lő-testülete.

A gyergyószentmiklósi kórház. 
Bővülő műtéti eljárások
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