
Kamionba csapódott a vonat. Feltehetően műszaki meg-
hibásodás miatt ragadt a csíkszeredai Rét utcai vasúti átjáró közepén 
egy Dolj rendszámú, sörrel megrakott kamion pénteken hajnalban, 
amikor a Madéfalváról Brassó felé tartó 4502-es számú személyvo-
nat telibe találta. A balesetet szenvedett teherautó mögött álló ka-
mion sofőrje lapunknak azt mondta, amint a lámpa pirosra váltott, 
kollégájával a síneken ellenkező irányba szaladtak, az érkező vonat 
vezetőjét azonban mégsem sikerült figyelmeztetni. Komolyabb 
sérülés nem történt, a balesetben azonban a teherautó utánfutója 
lerombolta a vasúti őrházat, kidöntött két magasfeszültségű villany-
oszlopot, sörrakománya pedig – a környékbeli lakosok örömére – 
szétszóródott az úttesten, valamint a sínek mentén. Az anyagi kár 
értéke meghaladja a 100 ezer lejt.  Fotó: Mihály lászló

Jövőre csúszhat a hidak fel-
újítása, azonban idén befeje-
ződnek az úthoz kapcsolódó 
munkálatok a 132-es megyei 
úton. A beruházást végző cé-
gek időközben átalakultak, ez 
akadályozta a kivitelezés folya-
matosságát.

T. A.

Szentegyházán a félbehagyott 
járdaszakasz építésével foly-
tatódott a 132-es megyei út 

felújítása. A Regionális Operatív 
Program pályázatán nyert közel 
40 millió lejes pénzösszegből fi-
nanszírozott útfelújítás várhatóan 
jövőre fejeződik be teljes egészé-
ben, tudtuk meg Orbán Bélától, a 
megyei önkormányzat Beruházá-
sok Igazgatóságának vezetőjétől. 
„A finanszírozási szerződést meg-
hosszabbítottuk a jövő évre is. 
Várhatóan az idén befejeződnek 
az úthoz kapcsolódó munkák, 
a hidak egy részének a felújítása 
azonban átcsúszhat jövőre” – szá-
molt be az igazgató. 

Mint ismeretes, a beruházás 
kezdetétől akadtak gondok az 
útfelújítással, ugyanis a kivitelező 
cégek időközben átszerveződtek. 
„A munkálatokat a Vegyépszer – 
Multipland – Seviep cégtársulás 

végezte, azonban időközben a 
Seviep ellen csődeljárás indult, 
a Vegyépszernek még pénzügyi 
problémái voltak, több átala-
kuláson ment át. Ezek miatt a 
Vegyépszer lemondott a mun-
kálatot végző társulás vezetésé-
ről, jelenleg a Multipland Kft. a 
kivitelező konzorcium vezetője” 
– részletezte az igazgató. Orbán 

Béla azt is elmondta, hogy az út- 
és járda-felújítási munkálatok 
túlnyomó többsége már el van 
végezve, maradt még körülbelül 
egy kilométernyi aszfaltozás, az 
útpadkák egy részének az elké-
szítése, a járdák befejezése, vala-
mint a forgalmi táblák kihelyezé-
se. Ezenkívül nyolc híd felújítása 
van még hátra.
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> Tartalmat a kapcsolatoknak. Csík-
szent domokoson találkoztak a hétvégén a 
község testvértelepülésének küldöttségei, 
hogy közös akciók, rendezvények révén elmé-
lyítsék a helységek közti kapcsolatokat, illetve 
tartalmasabbá tegyék azokat. A kezdeménye-
ző Ferencz Alajos csíkszentdomokosi polgár-
mester szerint túl kell jutni a protokolláris 
jellegű, esetleg egy-egy ünnepi rendezvényhez 
kapcsolódó „vendégeskedéseken”, és meg kell 
találni azokat a lehetőségeket, amelyek men-

tén két vagy annál több település együttmű-
ködést alakíthat ki akár hosszabb távon is. 
Csíkszentdomokos testvértelepülései a ma-
gyarországi Berzence, Boldog, Jakabszállás, 
Szentdomonkos, Balatonszemes, Sződliget, 
valamint a Szilágy megyei Szilágynagyfalu. A 
megbeszélések során konkrét elképzelések is 
megfogalmazódtak, a testvértelepülések kép-
viselői ismertették a kapcsolatok szorosabbra 
fűzésének lehetőségeit. Rendszeresíteni kelle-
ne szervezett formában a kölcsönös turisztikai 
jellegű kiutaztatást, a testvértelepülések áru-
cseréjét, az együttműködést kulturális, tanügyi 

téren, különböző jellegű rendezvények közös 
szervezését, akár 4-5 település részvételével. 
A csíkszentdomokosi találkozón jelen volt 
Ladányi László Zsolt prefektus, dr. Mélykuti 
Ferenc, a csíkszeredai magyar főkonzulátus 
vezető konzulja és Becze István megyei taná-
csos, akik a maguk részéről támogatásukról 
biztosították a résztvevőket az elképzeléseik 
gyakorlatba ültetése érdekében. (H. Z.)

> Esély – szabadság – életminőség. 
Együtt a fogyatékkal élőkért címmel tartott 
konferenciát a Gyulafehérvári Caritas. A 

résztvevők előadásokon, műhelymunkán és 
kerekasztal-beszélgetésen elgondolkodhattak 
a fogyatékkal élők esélyeiről, életminőségé-
nek javításáról. Dr. Kálmán Zsófia az értelmi 
fogyatékosság 21. századi megközelítéseiről, 
valamint az augmentatív és alternatív kom-
munikációról értekezett, Zolnai Erika a kom-
munikáció morális akadálymentesítéséről, 
majd a felnőtté válásról, az autonómiáról és 
a visszaélések megelőzéséről tartott előadást. 
András Ildikó a fogyatékkal élők családjának 
egy másik gondját vizsgálta: mi lesz velem, mi 
lesz veled, ha megöregedünk? (T. É.)

Hétvégén zajlott a norvég vörös-
kereszt által támogatott program-
sorozat első része, amely során a 
vállalkozó szellemű önkéntesek 
az alapképzést és a csoportépítés 
alapelveit sajátíthatták el.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Érted és értem címmel indult 
el Hargita megyében az az 
önkéntes képzés, amelyet a 

norvég vöröskereszt támogatásával 
sikerült összehozni. A programso-
rozat lebonyolítására olyan 20 és 35 
év közötti önkéntesek jelentkeztek, 
akik késznek érezték magukat elvé-
gezni ezt a képzést. Tulajdonképpen 
a középső korosztály tagjai ritkultak 
meg az utóbbi időben az önkéntesek 
között, mivel inkább diákok és idős 
emberek jelentkeztek. „Ezzel a prog-
rammal sikerült ezt az űrt betölteni, 
mivel 18 személy jelentkezett, akik 
eleget tettek az életkori kritériumok-
nak” – számolt be lapunknak Zsig-
mond Éva, a Hargita Megyei Vö-
röskereszt Szervezet igazgatója. Ez 
az önkéntesképző programsorozat 
két évet ölelne fel, jelenleg a 2011–
2012-es év programsorozata kezdő-
dött el a Marosfőn pénteken indult 
és tegnap véget ért képzéssel. Az 
önkéntesek három rendben kapják 

meg a szükséges képzést, részletezte a 
Vöröskereszt vezetője: első rendben 
alapképzésre, valamint csapatépítés-
re kerül sor. A képzés második része 
az alapelvek elsajátítása lenne, vala-
mint egy szervezeti felépítés, harma-
dik részben pedig a szakképzéseket 
sajátítanák el az önkéntesek. Ezek az 
elsősegélynyújtás, katasztrófa-elhárí-
tás, szociális tevékenység, valamint a 
kommunikáció elsajátítása. 

„Az Érted és értem lényege tulaj-
donképpen az lenne, hogy ezzel min-
denki nyer valamit. Ez a program az 
emberekért van, az is nyer, aki kapja, 
és az is, aki végzi” – ecsetelte a kez-
deményezést vezető Zsigmond Éva. 
A képzés során mindenki saját maga 
dönti el, hogy mit szeretne megta-
nulni, elsajátítani, majd később elvé-
gezni, gyakorlatba ültetni. A norvég 
vöröskereszt már korábban is támo-
gatta őket, számolt be a vöröskereszt 
vezetője, ezt az egyedi kezdeménye-
zést pedig velük együtt sikerült ösz-
szehozni. „Ez olyan képzés, amit én 
állítottam össze egy hasonló jellegű 
önkéntes képzés mintájára, és amely 
egyedi kezdeményezés Hargita me-
gyében, de még Románia-szinten 
is. Remélhetőleg az idei év végéig ki-
dolgozzuk a programsorozat tervét 
a 2012–2013-as évre, így fog majd 
összeállni a kétéves programsorozat” 
– összegzett Zsigmond Éva.

Piskótakövet elhelyező munkások. Akadály gördült az útjukba Fotó: taMás attila
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Önkéntesképzés Marosfőn
JöVőre feJeznÉk be A 132-es megyei út felúJítását

Nyolc híd van még hátra


