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Egyetlen jelentkező akadt
Továbbra is kérdéses, lesz-e beruházási és fejlesztési igazgató
• Augusztus közepe 
óta nincs beruházási 
és fejlesztési igazga-
tója a Székelyudvar-
helyi Polgármesteri 
Hivatalnak. Ez ugyan 
nem hiúsítja meg, de 
fékezi a megnyert pá-
lyázatok kivitelezésé-
nek menetét. A hivatal 
meghirdette az állást, 
a pályázati határidő 
lejártáig azonban csu-
pán egyetlen jelentke-
ző akadt.

K U DE L Á S Z NÓB E L

S zabó Sámuel augusztus kö-
zepén mondott le beruhá-
zási és fejlesztési igazgatói 

tisztségéről. Székelyudvarhely Pol-
gármesteri Hivatalánál érdeklődve 
Zörgő Noémi sajtószóvivőtől meg-

tudtuk, hogy nem könnyű 
ezt a tisztséget betölteni, 
hiszen „a beruházási és 
fejlesztési igazgatói pozíció 
egy komplex feladatkörű 
állás, ahol a tapasztalat és 
a tudás kulcsfontossággal 
bír” – erről májusban hosz-

szan beszélt lapunknak Szabó 
Sámuel. A hivatal negyed éve van 
abban a helyzetben, hogy a csapat 
irányítását, a különféle döntések 
meghozatalát nem egyetlen sze-

mély végzi, így tehát a folyamat ne-
hezebben, lassabban zajlik. „Ezért 
is hangzott el az utóbbi időben 
többször is a városvezetés részéről, 
hogy bátorítjuk mindazokat, akik 
ilyen téren tapasztalattal és tudás-
sal rendelkeznek, hogy csatlakoz-
zanak a jelenlegi csapathoz, ezzel 
is segítve a projektek megvalósítá-
sát” – tette hozzá Zörgő Noémi.

Nem tülekedtek az állásért

A hivatali tisztségre a törvények ér-
telmében versenyvizsgát kell kiír-
ni, ezt a polgármesteri hivatal meg 
is tette, a határidő pedig a napok-
ban lejárt. Zörgő Noémi sajtószó-
vivőtől megtudtuk, hogy nem volt 
tolongás, mindössze egy jelentkező 
nyújtotta be pályázati dossziéját a 

városháza humánerőforrás- és bér-
számfejtő irodáján. Amennyiben az 
általa leadott dokumentáció meg-
felel a követelményeknek, írásbeli 
vizsgát is tennie kell. Ha nem, ak-
kor újra ki kell írni az álláshirdetést 
– tette hozzá a sajtószóvivő.

A Székelyudvarhelyi 

Polgármesteri Hivatal beruházási 

és fejlesztési osztálya. 

Új vezetőre várva
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Ö sszesen 12 564 jelentkező irat-
kozott fel a rezidensvizsgákra 

Bukarestben, Kolozsváron, Craio-
ván, Jászvásáron, Marosvásárhe-

lyen és Temesváron. Ebből 
1165-en Marosvásárhelyen 
vizsgáztak: 532 személy 
orvosin, 234 fogorvosin és 
399-en gyógyszerészetin. 
A vizsgázóknak reggel fél 
9-kor kellett jelentkezniük 
a vizsgaközpontok helyszí-

nén, ahova csak védettségi 
igazolvánnyal léphettek be. A teszt 
alapú vizsgán négy óra állt rendel-

kezésükre, hogy a 200 kérdésre vála-
szoljanak. Ahogy érdeklődésünkre a 
vizsgateremből kiérkezők közül né-
hányan elmondták, készültek a vizs-
gára, és bíznak benne, hogy sikerül, 
elérik azt a pontszámot, amellyel a 
tervezett helyre bejuthatnak. Ahhoz, 
hogy a vizsgájuk sikeres legyen, a 
kérdésekre adott válaszaiknak leg-
kevesebb 60 százalékban kell he-
lyesnek lenniük.

Van szükség orvosokra

Marosvásárhelyen a legtöbb helyet, 
55-öt az általános fogorvosi szakon 
hirdettek, általános gyógyszerésze-
tin 50-et, szívgyógyászaton 33-at, 
belgyógyászaton 24-et, családor-

vosin 23-at, akárcsak az anesztezi-
ológia és intenzív terápián. 20 hely 
van a sürgősségi szakképzésen, 12 
a fertőző betegségeken és 10 a labo-
rorvosin. A meghirdetett rezidensi 
állások közül a Marosvásárhelyen 
vizsgázók a Maros Megyei Klini-

kai Kórházban két aneszteziológia 
és intenzív terápiás helyre jelent-
kezhetnek, a székelyudvarhelyi 
városi kórházban 2 szívgyógyász-
ra van szükség, a Hargita Megyei 
Mentőszolgálat székelykeresztúri 
alegységénél egy családorvosra, 

a gyergyószentmiklósi alegység-
nél kettőre, illetve egy-egy csalá-
dorvosra a székelyudvarhelyi és 
a maroshévízi alegységeknél. A 
marosludasi városi kórházban egy 
sürgősségi orvosra van szükség, a 
gyergyószentmiklósi városi kórház 
újszülöttosztályán egy orvosra. A 
rezidensvizsgán az orvosin 1,3-szo-
ros a túljelentkezés, a fogorvosin 
kétszeres, a gyógyszerészetin pe-
dig négyszer többen jelentkeztek, 
mint ahány helyet meghirdettek. 
Marosvásárhelyen két helyszínen, 
egy Dózsa György utcai szálloda 
rendezvénytermeiben, illetve egy 
maros szentgyörgyi rendezvényköz-
pontban vizsgáztak a rezidens or-
vosok és gyógyszerészek.

Túljelentkezés az orvosi rezidensvizsgákon
• Vasárnap délelőtt tartották az ország több egyetemi 
városában a fiatal orvosok rezidensvizsgáit. Marosvá-
sárhelyen 1165 jelentkező vizsgázott, a gyógyszeré-
szetire négyszeres volt a túljelentkezés.

A vizsga végén mindenki reméli, 

sikeres lesz
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Ingyenes 
szűrővizsgálatok
Székelyudvarhely is csatlako-

zik a Movember elnevezésű 

kampányhoz, amelynek célja, 

hogy felhívja a férfiak figyel-

mét az egészségmegőrzés, 

valamint a szűrővizsgálatok, 

kivizsgálások fontosságára. 

A Székelyudvarhelyi Városi 

Kórház járóbeteg szakren-

delésén ingyenes szűrést 

tartanak november 22. és 30. 

között minden hétköznap 14 

és 17 óra között. Telefonos 

előjegyzés szükséges a 0266-

212186-os számon (a 156-os 

belső számot kell kérni). 

Feliratkozni hétköznapokon 

13 és 14 óra között lehet.

Közös koncert 
Marosvásárhelyen
November 25-én 19 órától a 

marosvásárhelyi kultúrpalota 

nagytermében a csíksze-

redai Ineffable zenekar a 

Marosvásárhelyi Állami 

Filharmónia szimfonikus 

zenekarával együttműködés-

ben Ineffable Symphonic Jazz 

címmel ad koncertet, a Maros-

vásárhelyi Állami Filharmónia 

a ForFun Egyesülettel közös 

szervezésében. 

Lejárt gyógyszerek
leadása
Székelyudvarhelyen a Gerá-

nium, a Pilula, a Depovit, a 

Réka, a Csipkebogyó, a Szabó, 

a Donna és a Tünde gyógy-

szertárban leadhatók a lejárt 

gyógyszerek, ezek fuvarozási 

és megsemmisítési költségeit 

Székelyudvarhely Polgármes-

teri Hivatala finanszírozza. A 

város által indított programhoz 

való csatlakozás lehetősége 

nyitott bármelyik gyógyszertár 

számára.
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