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Két hónapon belül Ct is érKeziK

Munkateleppé változott a kórház

hírfolyam

> Hétfőtől épül az új körforgalom. Az 
udvarhelyi városi kórház sarkánál építendő 
körforgalom miatt szeptember 26-án reggel 
7 órától az odavezető utcákat, utakat lezár-
ják, mindössze a célforgalomnak lesz szabad 
bejárása. A munkálatok egy hónapos ideje 
alatt – amit módosíthat a kedvezőtlen időjá-
rás – a következő utcákban változik az autós 
közlekedés: a Bethlen Gábor utcát lezárják 
a Tompa László utca sarkától kezdődő-
en a Villanytelep utca sarkáig. A forgalmat 

a Tompa László utcától a Kornis Ferenc ut-
cán keresztül terelik a Vásártér utca felé. A 
Tábor negyedből a városközpont irányába 
a Szentimre utcán közlekedhetnek az autó-
sok, Csíkszereda irányába pedig a Vásártér 
utcából a rendőrség felé. A Csíkszereda felől 
bejövő forgalom a rendőrségig hajthat be, 
innen a Vásártér utca irányába tér el, ahon-
nan továbbhaladhat a Villanytelep utca felé 
(a Kornis Ferenc utca találkozása) vagy Ma-
rosvásárhely irányába a terelőúton. A Tompa 
László és a Kornis Ferenc utcában tilos lesz az 
állomásozás, ugyanakkor fokozott figyelmet 

kérnek az autóvezetőktől, ugyanis a forgalmi 
rend változására számíthatnak a Villanytelep 
és a Vásártér utcákban – bizonyos utak főút 
státust kapnak –, az eligazodásban viszont 
majd segítséget nyújtanak az útjelző táblák. 
A rendőrség előtti útkereszteződésben talál-
ható fényrendőrök nem működnek majd. 
Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala 
a lakók türelmét kéri, ugyanakkor felhívja a 
városi autóbuszjáratok utasainak figyelmét, 
hogy a Villanytelep utcai megállópont he-
lyett ebben az időszakban az egykori gabo-
naraktár elé érkezik az autóbusz.

> Mindent a babaúszásról. Keszthe-
lyi kezdeményezésre a Stoller Babaúszó 
Akadémia bemutatkozó látogatást tesz 
Székelyudvarhelyen a Villa Vitae Wellnes 
Spa Hotelben. A Magyarországon akkre-
ditált babaúszó-oktatásról Stoller Katalin 
tart szakmai bemutatót: szeptember 28-án, 
szerdán 16 órától vetített képes előadását 
hallgathatják meg az érdeklődők, majd a vízi 
játékok, eszközök bemutatójára, illetve vásá-
rára kerül sor, öttől pedig uszodai bemutatót 
tartanak. A képzést és bemutatót fotókiállí-
tás is kíséri.

harmadik alkalommal szervezi 
meg szeptember 22–25. között 
székelyudvarhelyen az Ud var
hely széki Gyümölcsfesztivált a 
Civitas alapítvány és a székely
gyümölcs egyesület. a szerve
zők szerint a fesztivál lényege, 
hogy a falvakat közelebb vigyék 
a városhoz.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Az idei fesztivál jól bizo-
nyítja, hogy a norvég 
segítségen túl is van élet 

a Civitasnál – mondja Orbán Ár-
pád, a Civitas Alapítvány regioná-
lis igazgatója, arra célozva, hogy 
a III. Udvarhelyszéki Gyümölcs-
fesztivált a Norvég Alap segítsége 
nélkül, a Bethlen Gábor Alap és 
a Megyei Tanács támogatásával 
szervezték meg. A fesztivál lénye-

ge, hogy ezen a hétvégén beköltöz-
zön a falu a városba, ugyanakkor a 
háromnapos rendezvény nemcsak  
a gyümölcsökről szól, hanem egy 
közös értékrendet szeretne kiala-
kítani és azt képviselni – jegyezte 
meg Orbán. 

Pakot Mónika, a fesztivál szer-
vezője elmondta, az első fesztivá-
lon még rá kellett venni a környe-
ző falvak asszonyait, hogy jöjjenek 
be a városba és mutassák be porté-
kájukat, a második némileg köny-
nyebben ment, a mostaninál pe-
dig már új jelentkezők is vannak. 
„A tavalyi tizenöt udvarhelyszéki 
faluközösség közel 200 termelővel 

volt jelen, s idén ez a szám biztosan 
nőni fog legalább 250-re, ugyanis 
Farcád és Firtosmartonos is jelez-
te részvételi szándékát” – mondta 
lapunknak Pakot Mónika. Idén a 
lekvárfőzés mellett a gyümölcsök 
gyógyhatásaival is foglalkoznak, 
ezeket az „új” tudásokat pedig 
igyekeztek a fesztivál programjá-
ba foglalni. A fesztivál szervezője 
elmondta, a gyümölcsök mellett 
szerepet kapnak majd a kulturális 
programok is, amelynek lényege 
nem az lesz, hogy a már befutott 
együtteseket népszerűsítsék, ha-
nem a környékbeli falvak lelkes 
hagyományőrzőit mutassák be. 

„A fesztivál teljes ideje alatt lesz 
játszóház, ugyanis ez a fesztivál 
a családos emberek fesztiválja is, 
ezért gondoltunk rájuk” – mond-
ta a projektfelelős.

A rendezvénysorozat első nap-
ján, azaz csütörtökön nemzetközi 
konferenciát szerveznek, amely-
nek fő témája: Közösségalapú vi-
déki gazdaságfejlesztés Európában 
– közölte Csáki Rozália, a kon-
ferencia fő szervezője. „Annak 
idején, amikor elindult a gyü-
mölcsfesztivál, és láttuk, hogy ez a 
projekt jól működik, elhatároztuk: 
kell egy konferencia, ahol kicsit el-
beszélgethetünk a gazdasági mű-

ködésről is” – jelentette ki Csáki. 
A konferenciának az a célja, hogy 
az udvarhelyszéki termelő gazdák 
találkozhassanak más európai ter-
melőkkel, akikkel megoszthatják 
tapasztalataikat.

A Civitas a gyümölcsfesztivál 
mellett igyekszik folyamatos meg-
élhetést is biztosítani a székely gaz-
dáknak. Ezt a célt szolgálja  a tavaly 
elindított, és azóta nagy sikernek 
örvendő farkaslaki manufaktúra, 
illetve az idén októberben elindu-
ló farcádi gyümölcsfeldolgozó is – 
újságolta Már István, a Székelygyü-
mölcs Egyesület elnöke. „A sikeres 
projekteken felbuzdulva jelent-
kezett a zetelaki közbirtokosság 
is, hogy hozzunk létre egy mirelit 
csomagolót, hogy ezáltal az erdé-
lyi gyümölcsöket gyorsfagyasztási 
eljárással is értékesíteni tudjuk 
majd” – mondta Már István.

a székelyudvarhelyi városi kórház 
szinte minden pontján építő- és 
szerelőmunkások dolgoznak. Az 
összes osztályon szépítenek, mo
dernizálnak, újítanak. Ha minden 
a tervek szerint halad, az év végé
re teljesen más képet kap majd az 
intézmény, melynek korszerűsíté
sére az elmúlt négy év során több 
mint tízmillió lejt fordítottak. 

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

„Nézzenek szét a kórház-
ban! Amikor először 
léptem be a kapun, 

már az udvaron szörnyű állapotok 
fogadtak, majd egy fél évig csak azon 
gondolkodtam, hol is kezdjük a fel-
újításokat. Az elmúlt négy év során 
több mint tízmillió lejt költöttünk el 
korszerűsítésre, ma pedig azt mond-
hatom, lassan egy folyamat végéhez 
értünk” – taglalja a Hargita Népének 
Lukács Antal. A kórház főigazgatója 
számokkal folytatja: az egészségügyi 
minisztériumtól főjavításokra 1,4 
millió lejt kaptak, melyet saját költ-
ségvetésből 385 ezer lejjel toldottak 
meg, illetve a helyi önkormányzat is 
besegített 70 ezer lejjel, így idén nem 
kevesebb mint 1,8 millió lejes javí-
tási, tatarozási, „szépítési” büdzsével 
rendelkeznek.

A főigazgató a közbeszerzési 
eljárásokat követően augusztus 
25-én rendelte el a munkálatok 
elkezdését. A fizikoterápián már 
zajlanak a belső felújítási munkála-
tok, illetve ugyanitt a fizikoterápia 
és a fertőzőosztály környékét, a kis 

belső parkot és környezetét is meg-
szépítik: a zöldövezetet rendezik 
és padokat helyeznek ki. A fertő-
zőosztály alsó szintjét, a járóbeteg-
részt és a rendelőket is modernizál-
ják. Itt – mint az igazgató megje-
gyezte – az emelet korszerűsítésére 
jövőben kerül sor, költségvetés-
tervezetükbe elő is irányoztak erre 
a célra 150 ezer lejt. Ugyanakkor a 
bőrgyógyászat háza táján is vannak 
változások: a szomszédos büféből 
járóbeteg-rendelőt alakítottak ki. 
Ez már kész is van, csak be kell bú-
torozniuk. Itt egy várót, egy orvosi 
szobát és egy vizsgálót alakítottak 
ki, ily módon kissé a nemi bete-
gek intimitása is megvalósulhat. 
Szintén bőrgyógyászati újdonság, 
hogy két héten belül megérkezik 
a melanomaszűrést végző digitális 
gép, így ez az osztály is hamarosan 
a csúcstechnológiát hívja segítsé-
gül a betegségek hatékony felfede-
zése, kezelése érdekében.

A sürgősségi osztály az első fel-
újítottak között volt, ám azóta a 
használat megviselte. A főigazgató 
szerint ráfér a belső tatarozás, sőt a 
járóbetegek számára egy fürdőszo-
bát és illemhelyiséget is kialakíta-
nak itt, külső munkálatként pedig 
leaszfaltozzák a mentős feljárót. 
A sürgősségi osztályon tervezett 

munkálatok 140 ezer lejébe kerül-
nek a kórháznak.

Az intenzív terápiás osztály sem 
maradt ki az újításokból: itt már be-
fejezték a munkálatokat, és a szom-
szédságában található nőgyógyászati 
műtők, szülőszobák, illetve a harma-
dik emeleti előtér korszerűsítése van 
még hátra. Az elmúlt négy év során 
a belgyógyászaton is voltak részleges 
munkálatok. „Most itt is mindent 
rendbe teszünk” – tudatta Lukács 
Antal, aki szerint a teljes emelet, va-

gyis az ideggyógyászat, kardiológia, 
gasztroenterológia korszerűsítésére 
nagyjából 400 ezer lejt szánnak. 

„Visszaadtuk az épület tervezett 
szerkezeti paramétereit, megtörtént 
a kórház fektetőrészlegeinek a teljes 
újjáépítése, így most a paraklinikai 
részlegek elrendezésébe kezdünk. A 
röntgenosztályon jó helye lesz a CT-
nek, amelyet nagyjából ötven nap 
alatt szállítanak le. A kórbonctani 
labornak a poliklinika tetőterében 
találtunk helyet. A gyógyszertárat 

két éve átrendeztük, a klinikai labort 
is költöztetni fogjuk, lassan tehát egy 
modern diagnosztikai központot 
alakítunk ki” – sorolta a főigazgató. 
A főépület mögött egy kétszáz köb-
méteres inox ivóvíztartályt szereltek 
fel, amely szükség esetén öt napig 
biztosítani tudja az intézmény víz-
szükségletét. 

Szakvéleményezést kértek a kór-
ház füstérzékelőkkel történő lefedé-
sére: szabvány szerint ötven ilyen ké-
szülék kellene, idén adományokból 
huszonötöt szereltek fel. 

Amióta a székelyudvarhelyi kór-
ház az egészségügyi minisztérium 
kompetencián alapuló kórház-osztá-
lyozási rendszerében hármas besoro-
lást kapott, még inkább „összeszedte 
magát”, számos hiányosságát pótol-
ta, például két új osztályt is indított 
(nefrológia, onkológia), ily módon 
is eleget téve a támasztott feltételek-
nek. Sőt most már a kettes besorolás 
felé kacsingatnak.

„Ebben a bonyolult egészség-
ügyi rendszerben nem mindig vol-
tunk ura a helyzetnek. Sokszor vol-
tam tanácstalan, de a helyi, megyei 
önkormányzattól, politikusainktól 
mindig megkaptam azt a segítséget, 
útbaigazítást, mely eredményekhez 
vezetett” – tekint vissza a főigazgató, 
de azt mondja: tennivaló ezek után 
is akad. A műtőknél terveznek egy 
összekötőszárnyat, illetve a szeptikus 
és aszeptikus részeket is különválasz-
tanák. Továbbá a törvényszéki or-
vostannak saját helyiséget alakítaná-
nak ki, a konyhát korszerűsítenék és 
modern könyvtárat hoznának létre.

Lukács Antal kórház-főigazgató. Régiből újat varázsolt  fotó: máthé lászló ferenc
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Amikor a falu a városba költözik


