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Változatlan a SzakSzerVezetek MűVelődéSi Házának Helyzete

Mindenki áll és vár

Új orVoSi MűSzerek a cSíkSzeredai kórHázban

A magánrendelőkkel is felveheti a versenyt a kórház
Több mint egymillió lej értékben 
vásárolt új orvosi műszereket a 
csíkszeredai Megyei Sürgőssé-
gi kórház annak a sikeres uniós 
pályázatnak a keretében, amely 
során felújították a kórház járó-
beteg-szakrendelőit. a vásár-
lásról szóló szerződés tegnapi 
aláírásán borboly csaba, Hargita 
Megye tanácsának elnöke kije-
lentette, a modern felszereléssel 
ellátott járóbeteg-rendelőknek 
köszönhetően a betegeket egy 
sor utazástól, illetve magánren-
delőkben végzett drága vizsgála-
toktól kímélik meg.

F. E. Gy.

Számottevően javul a csík-
szeredai kórház orvosi mű-
szerekkel való felszereltsége 

azáltal, hogy a járóbeteg-szak-
rendelők felújítását célzó sikeres 
pályázat keretében 1,2 millió lej 

értékben modern műszereket vá-
sároltak – derült ki tegnap, ami-
kor a megyeházán Borboly Csaba 
tanácselnök, illetve a műszereket 
forgalmazó marosvásárhelyi cég 
vezetője aláírta a vásárlási szerző-
dést. Mint elhangzott, a járóbeteg-
rendelők számára vásárolt modern 
diagnosztikai eszközök révén te-
hermentesítik a kórházat, ugyanis 
több beteget tudnak majd ambu-
lánsan kezelni, gyorsabb és ponto-
sabb diagnózisok felállítására lesz 
lehetőség, ami nemcsak a kórház 
költségeiben eredményez megta-
karítást, hanem a betegek kényel-
mét is szolgálja. Egy sor olyan vizs-
gálat ugyanis, amelyekért eddig 
más városba kellett utazni, immár 
Csíkszeredában is elvégezhető lesz, 
ráadásul – Borboly szerint – olyan 
modern műszerekkel, amelyek a 
fizetéses magánrendelők felszerelt-
ségével is konkurálhatnak. 

Több osztály járóbeteg-ren-
delője kap ezúttal új eszközöket. 
A fizikoterápián, ahol mostanig 
elavult, ráadásul igen hiányos mű-
szerkészlettel dolgoztak, most tel-
jesen megújul a műszerpark, de di-
agnosztikai és terápiás célokra egy-
aránt alkalmas videoendoszkópot 
kapott a gasztroenterológia, a 
szemészeti rendelőben is olyan 
műszerekkel dolgozhatnak majd 
az orvosok, amelyek eddig hiány-
cikknek számítottak Csíkszere-
dában. Jelentősen javul a fül-orr-
gége osztály felszereltsége is, de a 
nőgyógyászati, ideggyógyászati, 
urológiai, illetve gyermekosztály 
is új műszereket kap – ismertet-
te az új berendezések skáláját dr. 
Vitos Attila orvos-igazgató. 

Demeter Ferenc kórházigaz-
gató azt mondta, modern – te-
lefonos, internetes és személyes 
iratkozást is lehetővé tévő – elő-

jegyzési rendszer bevezetésére 
készül a kórház, azért, hogy csök-
kentsék a járóbeteg-rendelőkben 
a várakozási időt. Új szolgáltatást 
is említett, amelyet a kórház in-

tegrált járóbeteg-rendelői nyúj-
tanak majd: itt egy helyen, rövid 
idő alatt a sofőröknek szükséges 
orvosi vizsgálatok elvégzésére is 
lehetőség lesz.

Szerződésaláírás. Új orvosi műszereket vásárolnak

nem fogad előadásokat, el-
küldi a gólyabálnak helyszínt 
kereső diákokat, iskolaigaz-
gatókat a csíkszeredai Szak-
szervezetek Művelődési Há-
zának igazgatója. az ok: az 
intézmény helyzete továbbra 
sem rendeződött, így előre 
láthatóan fűtés nem lesz, hi-
deg épületben pedig nem le-
het rendezvényeket tartani. 

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Nyáron még volt, ahogy 
volt, a hideg idő beáll-
tával viszont teljesen 

megbénul a tevékenység a csík-
szeredai Szakszervezetek Művelő-

dési Házában, ahol – immár ha-
gyományszerűen – minden ősszel 
a város középiskoláinak gólyabálja 
zajlott, a nagyszínpadon pedig 
egymást követték a különböző 
produkciók.

– Előadásokat egyáltalán nem 
fogadok, a jövő hét folyamán pedig 
a középiskoláknak is kiküldök egy 
körlevelet, miszerint a gólyabálok-
nak keressenek más helyszínt – nyi-
latkozta lapunknak Szederjesi Fe-
renc, a kultúrház igazgatója.

Elmondása szerint sem a me-
gyei, sem a városi önkormányzat 
nem reagált a segélykérésükre, így a 
tartozásukat nem tudták törleszteni 
a Goscom felé, emiatt fűtésre nem 
számíthatnak. 

– Az irodákba villanymelegítő-
ket viszek, amíg bírjuk, dolgozunk, 
utána hazamegyünk – mondta az 
igazgató.

Az épületben működő magán-
cégeknek, sportcsapatoknak is vá-
zolta a bizonytalan jövőt, közölte 
velük, akárcsak a megyei könyvtár 
vezetőségével, hogy miként áll a 
helyzet. Szederjesi szerint most 
mindenki áll és vár, hogy mi lesz, 
mikor hideg lesz.

– Költözésről szó sincs, tehát arra 
kell valamilyen megoldást találnunk, 
hogy miként tudunk itt tovább mű-
ködni – mondta Kopacz Katalin, a 
megyei könyvtár igazgatója.

A könyvtárnak a művelődési ház 
épületében működő részlegeinek 

otthont adó helyiségek kifűtésének 
lehetőségeit keresik, gondolkodnak 
a falra szerelhető elektromos fűtő-
panelek vásárlásán, ám ez attól függ, 
kapnak-e erre pénzt a megyei ön-
kormányzattól. 

– Egyelőre októberig várunk, 
remélem, addig születik valami-
lyen megoldás – jegyezte meg 
Kopacz Katalin. 

Mint arról már beszámoltunk, 
a csíkszeredai Szakszervezetek 
Művelődési Háza azóta küzd anya-
gi gondokkal, amióta a gazdasági 
válság elűzte azokat a felnőttkép-
zéssel foglalkozó cégeket, amelyek 
az épületben béreltek helyiségeket, 
biztos jövedelmet hozva a kultúr-
háznak. Ettől elesvén, a ház nem 
tudta törleszteni a fűtésszámláit, 
a Goscom a 250 ezer lejes adósság 
miatt perbe fogta, majd a számára 
kedvező ítélet alapján zároltatta a 
művelődési ház számláit. 

A tavasz óta tartó huzavona 
során Szederjesi Ferenc több íz-
ben is próbált anyagi támogatá-
sért kopogtatni mind a városi, 
mind a megyei önkormányzatnál, 
arra hivatkozva, hogy a Szakszer-
vezetek Művelődési Háza fontos 
szerepet tölt be a város művelő-
dési életében, ám mindkét önkor-
mányzat azon az állásponton van, 
hogy csak akkor tudja támogatni 
az intézményt, ha az az ő tulajdo-
nába kerül.

– Ha a szakszervezet átadja, a 
város szívesen átveszi a kultúrhá-
zat, de a jelenlegi formában nem 
tudjuk támogatni, a városnak 
ugyanis bőven van kulturális in-
tézménye, amire költsön – erősí-
tette meg eddigi álláspontját la-
punknak Ráduly Róbert Kálmán, 
Csíkszereda polgármestere.

AlmAprogrAm 2011/2012

Naponta 
1,6 millió alma

az iskoláskorúak ingyenesen 
kap(hat)nak almát az almafo-
gyasztás serkentése végett – a 
2010/24-es sürgősségi kormány-
rendelet értelmében. a szóban 
forgó jogszabály előírásaival 
összhangban hozták meg a 
2011/889-es kormányhatároza-
tot, amely a Hivatalos közlöny 
szeptember 9-i számában jelent 
meg, s amelynek értelmében a 
2011–2012-es tanévben az i–Viii. 
osztályos tanulók október 30-tól 
kezdődően legfeljebb 94 tanítási 
napon át ingyenesen almát kap-
nak, 0,315 lej/tanuló értékben.

HN-információ

A program velejárója bizo-
nyos akciók szervezése: 
gyümölcs- vagy zöldségfar-

mok, vásárok, kiállítások látogatá-
sa; tematikus versenyek szervezése; 
a gyümölcs- és zöldségfogyasztást 
népszerűsítő kiadványok biztosítása. 
Ezen akciók valamelyikére a megyei 
és a helyi tanácsok kötelező módon 
pénzalapokat kell biztosítsanak.

A kormányhatározat mellékle-
tében feltüntették megyénként a 
program gyakorlatba ültetése meg-
követelte pénzösszegeket. Ezek sze-
rint Hargita megye esetében a költ-
ségvetés 887 950 lejjel számol, ebből 
2011-ben 368 410 lej és 2012-ben 
519 550 lej, s az ingyenesen almában 
részesülő tanulók száma 27 262. 

A finanszírozás tekintetében 
eléggé zavaros a kép. A kormányha-
tározat 5(2)-es szakasza értelmében, 
ha idén nem állnak rendelkezésre a 
szükséges pénzalapok, akkor csak 
2012. január hónapjától indul a prog-
ram. Ha sikerül érvényt szerezni en-
nek a kormányhatározatnak, akkor 
országos viszonylatban 1 623 857 
tanuló kaphat ingyen almát.

A megyei könyvtár egyik részlege. Hűvös környezet fotó: mihály lászló


