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Szokatlan baleSet

Medvét ütöttek el a város szélén

Nyitáshoz készülődik a tusNádfürdői wellNess-közpoNt

Év vége előtt átvágnák a szalagot
balesetmegelőzési céllal

Sípályákat ellenőriznek 
a hegyimentők

akár már az idei téli ünnepekkel 
járó turistaszezont is elcsípheti 
a tusnádfürdői élményfürdő, az 
épületkomplexum kivitelezése 
ugyanis már a belső munkálatok 
terén is a végéhez közeledik, mi-
közben a medencék feltöltésére 
szánt termálvizet is már laborató-
riumokban vizsgálják.

Hírösszefoglaló

A végéhez közelednek a tus
nádfürdői wellnessköz pont 
építési munkálatai: a kivi

telező jelenleg a fürdőépület belső 
terén dolgozik, de Albert Tibor, az 
üdülőváros polgármestere szerint 
a munkálatok immár e téren is elő
rehaladott állapotban vannak, így 
erre a hétre már a fürdő bútorzatát, 
a termek belső felszerelésének érke
zését várják. Az elöljáró a munkála
tok előrehaladottságára alapozva az 
Agerpres hírügynökségnek remé
nyét fejezte ki, hogy a fürdőkomp
lexum nyitásával akár még a közelgő 
téli – várhatóan karácsonyi, szilvesz
teri – turisztikai szezont is el tudják 
érni, egyúttal fontos szolgáltatással 
bővítve az üdülővárosba érkező tu
ristáknak kínált kikapcsolódási le
hetőségeket. Elmondta, a fürdőme
dencék feltöltéséről az időközben 
felszínre hozott 55 Celsiusfokos 
termálvíz gondoskodna. Az ásvány
vízhez hasonló, erősen széndioxid
tartalmú víz kapcsán amúgy Albert 
Tibor hozzátette, jelenleg a labora
tóriumi vizsgálatok eredményeire 
várnak. A víz magas széndioxid
tartalmára tekintettel a város szám
ba vette egy gázleválasztó készülék 
vásárlását, s ez alapján egy mofetta 

kiépítését is. A munkálatok befeje
zéséhez közeledve amúgy a tulajdo
nos önkormányzat már a wellness
központ működtetését végző cég 
alapítását is elindítja. Albert Tibor 
pontosítása szerint immár ezen cég 
feladata lesz a hatmedencés fürdő
komplexumot kiszolgáló személyzet 
kiválasztása és alkalmazása is. Az 
épületben emellett jakuzzi és négy 
különféle szauna, illetve két masszás
szalon is a pihenni vágyók vendégek 
rendelkezésére áll. A Regionális Fej
lesztési és Turisztikai Minisztérium 

támogatásából, megközelítőleg 21 
millió lejes – azaz mintegy 5 mil
lió eurós – beruházás nyomán 
felépülő tusnádfürdői wellness
központ tervezett befogadó ka
pacitása napi 1300 fő lesz. Albert 
Tibort a fürdőkomplexum épí
tését amúgy a térség egyik legna
gyobb turisztikai beruházásának 
nevezte, amitől az önkormányzat 
és a helyi vendéglátó egységek tu
lajdonosai a városba látogató ha
zai és külföldi turisták számának 
megháromszorozódását várják.

a megye sípályáit keresik fel a 
hét folyamán a hegyimentők, 
hogy a turisztikai minisztérium 
szakértőjével közösen ellen-
őrizzék a biztonsági feltétele-
ket, illetve a működéshez szük-
séges bizonylatok meglétét.

Burus János Botond
burus.janos.botond@hargitanepe.ro

Hargita Megye Tanácsának 
Hegyimentő Közszolgá
lata és a turisztikai mi

nisztérium illetékese közös ellen
őrzést végez a megye sípályáin az 
idény beállta előtt. A héten kezdő
dő akció során elsősorban a sízők 
testi épségét szolgáló, az esetleges 
balesetek számának csökkentését 
célzó berendezések meglétére kí
váncsiak, de szemrevételezik azt is, 
hogy a több mint két tucat sípálya 
működtetői közül melyik vállalko
zás nem rendelkezik még hivatalos 
bizonylattal – közölte Fekete Örs, 
a Salvamont Hargita megyei igaz
gatója. 

– Azt akarjuk számba venni, 
hogy vannake felfogóhálók a 
megállóhelyeknél, a felvonók vá
rakozó felületei biztonságosake, 
beburkoltáke a veszélyes helyen 
álló oszlopokat szivaccsal. Az 
ellenőrzés elsősorban a sízők és 
a pályákon téli sportokat űzők 
biztonságát szolgálja, ezért kér
jük a pályákat működtető vál
lalkozások képviselőinek együtt
működését, hogy tanácsokkal 
segíthessünk ott, ahol ezt szük
ségesnek látjuk – jegyezte meg a 
hegyimentők vezetője, aki szerint 
az idény rajtja előtt szükséges, 
hogy azok a működtetők is ki
váltsák érvényes bizonylataikat, 
akik eddig elodázták ezt. Hoz

zátette, a turisztikai minisztéri
um által kibocsátott bizonylat 
megszerzéséhez elengedhetetlen 
a Salvamont láttamozása. 

A hosszan tartó havazások be
állta előtt Fekete Örs arra figyel
meztette a túrázókat és kirándu
lókat, hogy a hideg időszakban 
útvonalaik előkészítése és a meg
felelő felszerelés megléte még fon
tosabb, mint korábban. 

– Vigyenek magukkal háló
zsákot, meleg, lehetőleg vízálló 
ruhákat, megfelelő bakancsot, 
öltözzenek rétegesen, és min
dig értesítsék valamelyik roko
nukat, ismerősüket arról, hogy 
milyen útirányt választottak – 
ajánlotta a Salvamont megyei 
vezetője a hosszabb túrákra in
dulók figyelmébe. Kijelentet
te, korábbi munkájuk nyomán 
számos jól jelzett turistaösvény 
áll a kirándulók rendelkezésére 
– amelyekből a télen lezártakat 
szigorúan fontos elkerülni! –, 
ezek nyomvonalát megtalálhat
ják az érdeklődők a hegyimentő 
közszolgálat weboldalán, de 
a tervezésnél igényelhetik a 
0–SALVAMONT telefonszá
mon kérhető részletes eligazí
tást is. 

– Mindenkinek jobb, ha a te
lefonhívást az előkészítéshez, és 
nem a riasztáshoz használják – je
gyezte meg Fekete Örs. 

Hargita megyében egyébként 
már hét olyan hegyi menedék
házat helyeztek ki a Salvamont 
emberei, amelyben szükség esetén 
biztonságosan tölthetnek el akár 
egy teljes éjszakát is azok, akik 
hirtelen viharba kerültek, eltéved
tek, vagy a hegyekben érte őket a 
sötétedés. 

55 fokos termálvizet hasznosítanak a hamarosan megnyíló fürdőben fotó: domján levente

Fogóhálók felszerelésében segítenek a hegyimentők. Csökkentett kockázat

nem mindennapi közlekedési 
baleset helyszíne volt pén-
teken délután csíkszereda 
brassó felőli bejárata: medve 
ugrott egy szabályosan közle-
kedő autó elé. az ütközést a 
vad nem élte túl. egy lapzár-
tánkkor érkezett hír szerint 
hasonló baleset történt teg-
nap is, megközelítőleg ugyan-
azon a helyszínen.

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

Csíkszereda Zsögödfürdő 
felőli bejáratától mint
egy 200 méterre szo

katlan közlekedési baleset tör
tént pénteken 18 óra tájban. 
Az 57 éves csíkszeredai R. Z. 
szabályosan haladt autójával az 
úttesten a megyeszékhely irá
nyába, amikor a jobb oldalról 
egy medve ugrott a jármű elé 
– tájékoztatott Gheorghe Filip, 
a rendőrség szóvivője. A jármű 
sofőrje nem tudta elkerülni az 

ütközést, autójával telibe talál
ta a vadat. Az állat – amelyet 
szemtanúk lapunknak három
négy év körülinek írtak le – 
rövid idővel az ütközés után, a 
helyszínen kimúlt. A gépkocsi 
sofőrje nem sérült meg, a jár
műben keletkezett kárt ötezer 
lejre becsülik. A szokatlan bal
eset láttán több sofőr is meg
állt, így a helyszínen kisebb tor
lódás, autósor alakult ki, majd 
a közúti forgalom mintegy fél 
óra múltán zavartalanul folyta
tódott. 

Egy meg nem erősített – lap
zártánkkor, egy olvasónk által 
telefonon közölt – hír szerint 
hasonló baleset történt tegnap 
este is. A Petrom töltőállomás
tól néhány száz méterre újra el
ütött egy medvét egy a városból 
kifelé tartó autós. A beszámoló 
szerint ez az állat nem pusztult 
el, hanem pár pillanattal az üt
közés után elszaladt, és a sötét
ben nyoma veszett. 

hegyi menedékek (gps-koordinátáikkal)

Csihányos kútja (46°39’24.58”N / 25°54’94.24”E);
Görgényi menedék (46°35’10.72”N / 25°23’33.08”E); 
Naskalat (46°36’34.44”N / 25°54’48.04”E); 
Szellőtető (46°25’32.36”N / 26°00’18.19”E); 
Ördögtó (46°32’17.54”N / 25°36’01.89”E); 
Fehérmező (46°43’35.78”N / 25°47’57.19”E);
valamint a Kelemenhavasokban lévő menedék (koordináták nélkül).

gyalogost gázoltak

Az út szélén haladó gyalogost 
gázolt el személygépkocsijával 
tegnap este a csíkszeredai P. S. a 
megyeszékhelyen, a zsögödfürdői 
benzinkút közelében. A riasztás 
délután fél hat tájban futott be a 
112es sürgősségi hívószámra. – 
A helyszíni vizsgálatok alapján 
úgy tűnik, a baleset amiatt kö
vetkezett be, hogy az úttesten 
tartózkodó gyalogos, akinek 
kilétéről egyelőre még nincs 
információm, nem viselt fény
visszaverő mellényt, semmiféle 
fényforrás nem volt nála, emiatt 
a gépkocsi sofőrje későn vette 
őt észre – nyilatkozta a Hargi
ta Népének Gheorghe Filip. A 
rendőrségi szóvivő azt mondta: 
az áldozatot azonnal a kórházba 
szállították, sérülései súlyosnak 
tűntek. A baleset körülményeit 
a rendőrség vizsgálja. 


