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> Incidensdús hétvége. Nem unatkoz-
tak a hétvégén az udvarhelyszéki rendőrök: 
szombaton és vasárnap zsúfolt és esemény-
dús napjaik voltak. Szombaton éjjel nem 
sokkal két óra után a Sziget utcában intették 
le a rendőrök a helybéli 38 éves N. F.-et, aki 
ittas állapotban vezette járművét. Az illető-
nél az alkoholszonda 0,83 mg/l-es szintet 
mutatott ki, így a sofőrt a kórházba kísérték 
vérvételre, vélhetően bűncselekmény vád-
jával indítanak eljárást ellene. Egy hasonló 

állapotban vezető személyt állítottak meg a 
szentegyházi rendőrök Lövétén is: este tíz 
óra után motorkerékpárján utazott, és el-
ütötte az út szélén gyalogosan haladó K. Z.-t, 
aki könnyebben megsérült. A vétkes moto-
ros ellen is eljárást kezdeményezett a rendőr-
ség. A múlt hét második felében Korondon 
is több közúti incidens történt: a 41 éves D. E. 
autójával balra igyekezett kanyarodni, ám 
nem nézett szét, így nem is adott elsőbbsé-
get a szemből közeledő gépjárműnek – ösz-
szekoccantak, a baleset során a szabályosan 
közlekedő autó vezetője könnyebben sérült. 

Szintén Korondon egy kiskorút ütöttek el, 
aki figyelmetlenül igyekezett átkelni az út-
testen, és a Parajd irányából érkező 37 éves 
M. L. elütötte – a tízéves fiatal enyhébb sé-
rülésekkel megúszta az esetet. 

> Várják a portrékat. A Székelyudvarhelyi 
Polgármesteri Hivatal, a Művelődési Ház, az 
Udvarhelyi Info Egyesület és az RMDSZ 
Arc-Élek címmel hirdetett közel két hónapja 
újabb fotópályázatot, mely 2008 óta a Kis-
város ősszel című kiírástól számítva ezúttal a 
negyedik a sorban az évente megrendezett 

hasonló pályázatok között. Arc-Élek címszó 
alatt a szervezők olyan portréfotókat várnak, 
melyek kiemelik az egyén karakterét, híres 
vagy akár köznapi személyekét, ugyanakkor 
külön értékelik a hagyományostól eltérő 
megközelítéseket. A beérkezett pályázatok 
közül a zsűri által kiválasztott képek ezúttal 
is kiállításon vesznek részt, illetve az első há-
rom kép alkotója jelentős díjakban részesül, 
a kiállításra beválogatott képekből kataló-
gust is adnak ki CD-melléklettel. A témá-
ban további részletek a www.fotopalyazat.ro 
honlapon olvashatók. 

megcsúszott beruházás 

Csak épülget 
a Borvizek útja

a borvizek útja projekt munká-
latainak a nyoma a szejkén is 
kezd látszani: a teljes fürdőte-
lep építőteleppé alakult át. 

HN-információ

Kisebb-nagyobb csúszá-
sokkal és határidő-át-
ütemezésekkel, de halad 

a Bor vizek útja név alatt futó 
projekt. Mint ismeretes, a mé-
retes, több munkaponton zajló 
és több millió eurós beruházási 
tervvel Hargita megye hat évvel 
ezelőtt pályázott sikeresen a fej-
lesztési és turisztikai miniszté-
riumnál. A Hargita és Kovászna 
megye gyógyfürdőinek a moder-
nizálását és ezzel párhuzamosan 
a turizmus fellendítését célzó 
projektben Kovászna megyéből 
nyolc, Hargita megyéből pedig 
hat település szerepel: Borszék, 
Gyer gyóremete, Tusnád, Zsö göd-
fürdő, Homoródfürdő és Szej-
kefürdő.

Homoródfürdőn már látvá-
nyosak a fejlemények, folyamato-
san szépülnek meg a borvízkutak 
és azok környéke, illetve a Szej-
kefürdőn is kezdenek megmu-
tatkozni a beruházás jelei. Itt ta-
valy augusztusban kezdődtek el 
a munkálatok, és egy temesvári 
vállalkozást bíztak meg a Szejke 
megszépítésével.

Közismert, hogy a Szejke 
felújítására vonatkozó tervek az 
évek során több alkalommal mó-
dosultak. Székelyudvarhely Pol-
gármesteri Hivatala lobbijának 
köszönhetően számos új elemmel 
bővült a beruházás, így a munká-
latok befejezését követően nem-
csak a borvízkút és környéke szé-
pül meg, hanem a színpadhoz és 
az Orbán Balázs sírjához vezető 
útszakasz, illetve a mofetta is új 
képet kap majd, nem utolsósor-
ban pedig a Szejkére a város vé-
gétől gyalogos- és kerékpárút fog 
vezetni. 

Egyelőre a Szejke teljesen épí-
tő teleppé alakult át, nehézkes 
minden részén a közlekedés, a Bor-
vízmúzeumot is alig lehet megkö-
zelíteni, az illetékesek viszont 
mindenkit türelemre intenek: a 
pozitív oldalt kell nézni, vagyis 
azt, hogy zajlanak a munkálatok, 
szépül a Szejke.

Közel húsz százalékkal nyirbál-
ták meg a megyei mentőszolgá-
lat költségvetését, az intézkedés 
első konkrét eredménye pedig az 
lett, hogy június elsejétől bezárt 
többek között a zetelaki mentő-
pont. Dr. Ambrus József, a me-
gyei mentőszolgálat medikális 
igazgatója közölte, további men-
tős munkapontok tevékenységé-
nek a leállítására is sor kerülhet: 
udvarhelyszéken a parajdi van 
veszélyben. 

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

Dr. Ambrus József, a megyei 
mentőszolgálat medikális 
igazgatója tegnap lapunk-

nak azt mondta, a zetelaki mentős 
munkapont másfél hónappal ez-
előtti bezárását további mentőpon-
tok tevékenységének felfüggesztése 
követheti. „Egyelőre még gondol-
kodunk, dolgozunk azon, hogyan 
is legyen. Még semmi nem dőlt el 
véglegesen, ám az biztos, hogy lesz 
leépítés, és további munkapontok 
bezárására is sor kerül” – számolt be 
a medikális igazgató. Mind mond-
ta, a jövő héten érkezik a megyébe 

Bukarestből egy ellenőrző, akkredi-
táló bizottság, melynek látogatását 
követően már több konkrétum is 
születhet a témában.

A szűkítési okokkal kapcsolato-
san Ambrus azt vázolta, hogy 18,4 
százalékkal kisebb lett a költségve-
tésük, ennyivel kevesebb összegbe 
kell beleférniük. Bukarestben az a 
legújabb elv, hogy minden lakos-
nak egyenlő joga van a sürgőssé-
gi ellátáshoz, ez pedig azt jelenti, 
hogy a mentőszolgálatok fejadagot 
kapnak – vagyis a lakosságszám 
szerint alakul a költségvetésük. 
„Hargita megyében 325 000 la-
kossal számolnak – így nagyjából 
ugyanannyi pénzt kapunk, mint 
például Brassó város. Azt viszont 
nem veszik figyelembe, hogy me-

gyénk ritkán lakott, több mentő-
pontot kellett kialakítani, hogy le 
tudjuk fedni, az uniós szabvány 
szerint ugyanis legtöbb 15-20 
perces beavatkozási idővel kell szá-
molnunk. Ugyanakkor a brassói 
példánál maradva, ott a városban 
minden szükséges orvosi központ 
megtalálható, nem kell a betegeket 
például Marosvásárhelyre szállíta-
ni” – részletezte a főorvos. Mint 
hozzátette, az országban három 
megye esetében csökkentették a 
mentősök költségvetését, a többi 
pedig megkapta korábbi költség-
vetési összegét, sőt olyan is akad, 
amelyiknek a fejadagrendszer alap-
ján nagyobb összeget juttattak. 
„Megoldásokon gondolkozunk, 
azon, hogyan tudunk a szűkített 
összegbe beleférni. Június elsejétől 
már leállt a zetelaki munkapont, 
és vélhetően a megyében további 
állomások bezárására is sor kerül – 
Udvarhelyszéken a parajdi került 
szóba” – közölte dr. Ambrus, úgy 
érvelve, nincs jó megoldásuk. A 
parajdi mentőállomás akár ideig-
lenes felszámolása hatalmas prob-
lémákat okozna: nemcsak a helyi 
lakosok, hanem az odalátogató 

turisták is veszélybe kerülnének a 
jelentősen megnövekedő mentős 
beavatkozási idő miatt. 

Kevés autó, kevés ember
A megyei mentőszolgálat sür-

gősségi beavatkozásokra jelenleg hat 
autót működtet Udvarhelyszéken: 
Székelyudvarhelyen négy autó van, 
az egyikkel viszont a művesebetegek 
szállítását oldják meg. Korondon 
két autó üzemel, melyből az egyiket 
szintén a művesebetegek használ-
nak, Székelykeresztúron szintén két 
autója van a mentőszolgálatnak. „A 
parajdit még működtetjük nyolc 
órában, ám nem tudni, meddig” – 
tette hozzá a medikális igazgató, 
aki úgy summázott, ennél több jár-
mű kellene, illetve létszámilag sem 
állnak a legjobban. Udvarhelyen 
például a leépítéseket „természetes” 
módon rendezték. Volt, aki nyug-
díjba ment, illetve olyan munka-
társak is akadtak, akik feladták, és 
továbbálltak. „Vékonyan vagyunk, 
nehezen tudunk eleget tenni a fel-
adatoknak. Ember is kellene, ám 
erre nincs lehetőség, és azt sem tud-
juk, mint hoz majd a jövő” – közöl-
te dr. Ambrus József. 

HN-információ

Izgalmasnak ígérkezik az elkö-
vetkező hétvége: szombaton és 
vasárnap a székelyudvarhelyi vá-

rosi strand melletti salakpályán bu-
dapesti kaszkadőrök bemutatójára 
várják a nagyközönséget. Az Extreme 
Cascaders Show cím alatt futó 
produkciót egy olyan „válogatott” 
kaszkadőrökből álló csapat hozza el 
Székelyudvarhelyre, amelynek tagjai 
számtalan versenyen, bemutatón, il-
letve filmes berkekben is bizonyítot-
tak. A csapat egyik vezető kaszkadő-
re, Raymond Stauber, a kétkerekezés 
mestere korábban a Cobra 11 sorozat 
és a Taxi filmek egyik erőssége volt 
kaszkadőrként. Mint megtudtuk, a 
csapat hosszú szünet után indult neki 
turnézni, így jutottak el térségünkbe 

is – romániai tartózkodásuk amúgy 
többállomásos.

A hétvégén tehát az udvarhelyi-
ek is lehetőséget kapnak, hogy élő-
ben végignézhessenek extrém autós 
mutatványokat, filmekbe illő, haj-
meresztő produkciókat. A száguldó 
meggyúlt autókkal, tüzes pályán 
közlekedő gépkocsikkal fűszerezett 
előadást már csak a „monster trucks” 
verseny múlhatja felül, óriáskerekű, 
átalakított alvázú amerikai jármű-
vekkel a főszerepben. A nagyjából 
hetvenperces autócirkusz garantáltan 
felpumpálja majd az adrenalinszintet 
a nézők soraiban is – legalábbis ezt 
ígérik a kaszkadőrök. Mindkét nap 
az előadás este hét órától kezdődik. 
A felnőtteknek húsz, gyerekeknek 
pedig tizenöt lej a belépődíj. Kaszkadőrmutatvány. Vászonról elhozott jelenetek fotó: máthé lászló ferenc

A parajdi mentőállomás 
akár ideiglenes felszámo-
lása hatalmas problémá-
kat okozna: nemcsak a 
helyi lakosok, hanem az 
odalátogató turisták is 
veszélybe kerülnének.


