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> Kidobolták: kész a Rózsa utca. 
„Közhírré tétetik, hogy Szent András 
havának 16. napján az ígéreteknek megfe-
lelően átadásra kerül az elkészített Rózsa 
utca. Ahol eddig sár és por uralkodott, ott 
most asztfalt és térkő díszeleg. Felújított 
híd fut a Varga-patak felett, mindezek 
használatára kívánunk jó egészséget!” – 
hirdette az utca elején díszbe öltözve a 
város „kisdobosa”, Szűcs-Olcsváry Gellért 
színész, majd Bunta Levente polgármester 
azt tudatta: szép munka, 1,7 millió lejbe 
került, és hat év garancia van rá. „Nem ér-
tem, az elmúlt 12–20 év alatt miért nem 
került sor erre a régi és fontos utcánkra. 

Mi két év alatt, bár nem volt könnyű fel-
adat, de elkészítettük. Ebből nyolc hónap 
volt a kivitelezési idő, a többi a tervezés-
re, előkészítésre, illetve a fellebbezések 
rendezésére kellett.” Mint tudatták, egy 
gyergyói munkaponttal rendelkező bras-
sói cég, a Group Arcons S. A. fellebbezett 
– ugyanez a cég nehezítette a körforgalom 
versenytárgyalását is. 

> Működik a helyi hószolgálat. Bár az 
előrejelzések szerint egyelőre csapadékra 
nem számíthatunk, a székelyudvarhelyi 
polgármesteri hivatal november 15-étől 
kezdődően elindította hószolgálatát. 

Mint Ülkei Zoltán, a városgazdálkodá-
si osztály vezetője tájékoztatott, ez azt 
jelenti, hogy három munkatársuk folya-
matosan figyeli az időjárás változását, az 
útviszonyokat, és ha szükséges, rögtön 
intézkednek. Ülkei azt is elmondta, ha-
marosan – akárcsak a korábbi években 
– nyilvánosságra hoznak egy telefonszá-
mot, amelyen a lakók is jelezhetik a rossz 
útviszonyokkal kapcsolatos észrevételei-
ket. Az osztályvezető ugyanakkor felhív-
ta mindenki figyelmét: 70, homokkal teli 
ládát helyeztek ki, ezek nem saját, házi 
használatra vannak, ne hordja el a ládák 
tartalmát senki!

A hazai közutak közlekedés-
biztonságának számítógépes 
elemzését követően, 13 másik 
településsel együtt Korond is 
bekerült abba az uniós pénzből 
megvalósítandó programba, 
melynek fő célja az áthaladó 
forgalom minél biztonságosab-
bá tétele, biztonsági övezeté-
nek szélesítése, padka, járda 
szélesítése vagy építése. A 
korondi önkormányzatnak már 
van terve a munkálatokra, 
pénzhiány miatt azonban még 
várni kell ezek elkezdésére.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

A baleseti adatokat tekintve 
Korond helye nem túl elő-
kelő az ország települései 

között, a közelmúltban bekövetke-
zett tragikus kimenetelű balesetek 
csak tovább rontották a községen 
áthaladó DN 13A jelzésű út balese-
ti statisztikáját, a fazekasfalu orszá-
gos feketelistára került – árulta el 
Katona Mihály polgármester.

A község közútjainak baleset-
mentesítésére az önkormányzat 
rendezési tervet dolgozott ki, ebben 
szerepel az út biztonsági övezeté-
nek szélesítése, a két közlekedési sáv 
közé egy 50 centiméteres elválasz-
tó létrehozása, a falu bejáratainál 
(ahogy ez Magyarországon is szo-
kás) biztonsági sebességcsökkentő 
rázófelület vagy bukkanó létesítése. 

A tervek szerint az út mindkét ol-
dalán járdarendszert alakítanak ki, 
természetesen ott, ahol a terep ezt 
lehetővé teszi. 

– Mindez pozitív hatással lesz 
a faluképre, másrészt pedig azáltal, 
hogy biztonságosabb lesz a forga-
lom, reményeink szerint a vendége-
ink is nyugodtabban, többet időz-
ve, másképp vásárolnak majd, nem 
futtában, a főúton ide-oda cikázva, 
kockáztatva testi épségüket, ahogy 
ez most történik – vélekedik a tele-
pülésvezető.

És mit mond a nép?
A tervezett balesetmentesítési 

munkálatok hírét nem mindenki 
fogadta kitörő örömmel, különö-

sen a főút menti butikok tulajdo-
nosai féltették üzletük jövőjét. A 
valótlan hírek terjedését és a feles-
leges pánikhangulat kialakulását 
a korondi vezetés lakossági fóru-
mokkal, konzultációkkal próbálta 
megelőzni, ám az eredményesség 
szempontjából ez sem bizonyult 
egyszerű feladatnak. A közelmúlt-

ban bekövetkezett tragédiákat 
követően egyre többen kezdik 
megérteni, hogy a biztonsági in-
tézkedések bevezetését, az út inf-
rastruktúrájának átépítését nem 
lehet tovább halasztani.

Még hány áldozat kell?
A belügyminisztérium által vi-

lágbanki alapokból megvalósítan-
dó program munkálatainak elkez-
dését idén őszre tervezte a korondi 
önkormányzat, pénzhiány miatt 
azonban erre még nem került sor. 
Arra nincs lehetőség, hogy a mun-
kálatokat a helyi költségvetésből 
finanszírozzák, Bukarestből pedig 
nem jönnek a pénzek. A telepü-
lésen áthaladó gépkocsivezetők 
fittyet hánynak a közlekedési sza-
bályokra, a sebességkorlátozásra. 
A községben egy rendőr van, a fo-
lyamatos ellenőrzést pedig képte-
lenség egy emberrel biztosítani. 

– Hányan kell még meghalja-
nak, hogy történjen valami? – teszi 
fel a költői kérdést Katona Mihály 
polgármester.
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Égető gond a korondi főút balesetmentesítÉse

Terv már van, pénz még nincs

Póráz klub

Új területet választanak az ebtartóknak
székelyudvarhely Polgármes-
teri Hivatala pozitívan viszo-
nyult a Póráz Klub (kutyatar-
tók klubja) azon igényéhez, 
miszerint egy olyan területet 
kellene kijelölni, ahol minden 
kutyatartó nyugodtan sétál-
tathatja kedvencét. mint is-
meretes, székelyudvarhelyen 
megtiltották az ebtartóknak, 
hogy a városi zöldövezetek-
ben, játszótereken sétáltas-
sák kedvenceiket.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Rengeteg kismama, zöld-
övezeteket látogató hely-
béli úgy véli, hogy a ku-

tyáktól mentesíteni kell az olyan 
területeket, ahol nem látják őket 
szívesen a gyerekek miatt. A Pó-
ráz Klub több száz aláírást nyúj-
tott be október elején a hivatal-
hoz, hogy találjanak megoldást 
a kialakult kellemetlen helyzetre. 
Bunta Levente, Székelyudvarhely 

polgármestere elmondta a Har-
gita Népének, hogy eddig három 
lehetőség merült fel, ami közül 
választhatnak. Kifejtette, elége-
detlen volt az ajánlatokkal, ezért 
felkérte az illetékeseket, még 
egyeztessenek az ügyben. 

– Amennyiben kiválasztják a 
legmegfelelőbb területet, azonnal 
rábólintok – emelte ki a polgár-
mester.

A Póráz Klub vezetői kifejtet-
ték a Hargita Népének, ez idáig 

három terület jöhet számításba. 
Ezek közül egy a város tulajdo-
nában van, kettő pedig az egy-
házéban – így legfeljebb bérelni 
lehet az utóbbiakat. A hivatal 
bizottsága és a klub vezetősége 
jövő hétig fogja eldönteni, me-
lyik terület lesz az, amely min-
den kutyatartó rendelkezésére 
áll majd. Itt már tiltások nélkül 
fel lehet készülni egy kutyaszép-
ségversenyre, akár szabadon en-
gedhetik a kedvenceket.

nőtt a meghűlÉsek 
száma, de nincs járvány

Érkezik a védőoltás
bár a lehűlés következtében szé
kelyudvarhelyen nőtt a légúti meg-
betegedések száma, az adatok 
nem kirívóak az előző évekhez 
képest. a családorvosok inkább 
az influenza elleni oltóanyagok 
hiányára panaszkodnak. A me-
gyei közegészségügyi igazgató-
ság ígérete szerint hamarosan 
orvosolják a problémát.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Mint minden évben, ilyen-
kor természetesen nő a 
felső légúti megbetege-

dések száma, nincs ez másként idén 
sem – jelentette lapunknak dr. Csáki 
Mária. A családorvos elmondása sze-
rint azonban nem nagy a különbség 
az előző évhez képest, most is főként 
az óvodások, iskolások körében 
nőtt a megbetegedések száma, mert 
közösségben könnyebben elkaphat-
ják egymástól a betegséget. Bár az 
utóbbi időben nőtt a légúti megbe-
tegedések száma, dr. Szekeres Ildikó 
mégsem lát eltérést az elmúlt évek-
ben tapasztaltakhoz viszonyítva. A 
családorvos nagyobb gondnak tartja 
viszont azt, hogy a rendelők nem 
kapnak idejében influenza elleni 
oltóanyagokat, vagy ha egyáltalán 
kapnak, akkor is csak nagyon keve-
set. Míg rendelőnként tavaly 75 adag 
védőoltást tudtak beadni, addig 
idén csak 25-öt kaptak, és az is na-
gyon hamar elfogyott. A védőoltás-
ok hiányára panaszkodott dr. Csáki 
Mária is, aki szerint sokkal nagyobb 
az igény, mint amennyi oltóanyagot 
küldtek. – Megígérték, hogy pótol-
ják – jegyezte meg a családorvos. A 
Hargita Megyei Közegészségügyi 
Igazgatóság vezetője, dr. Tar Gyön-
gyi megkeresésünkre elmondta, 
hogy az elkövetkező két héten várják 
a családorvosok igényeit, hogy de-
cember elejére megrendelhessék a 
második oltóanyag-szállítmányt is. 
Első körben az ingyenes vakcinából 
az egészségügyi alkalmazottakat, 
valamint a közintézményekben 
dolgozókat oltották be, a megma-
radt több ezer oltóanyagot a család-
orvosok kapták meg. Dr. Tar Gyön-
gyi szerint nincs olyan nagy igény a 
vakcinára, ezért először azért nem 
rendeltek több védőoltást, mert volt 
olyan év, amikor hatalmas pénzösz-
szegért kellett megsemmisíteni a 
megmaradt adagokat.

Két tragikus baleset három nap alatt

Az elmúlt hónap végén két baleset is tragédiával végződött a 
fazekasfaluban. Október 29-én egy 42 éves udvarhelyi férfi vesztette 
életét, miután motorkerékpárjával egy személygépkocsival ütközött. 
Két nappal később három nőt gázolt el egy személygépkocsi, ketten 
súlyosan megsérültek, a harmadik belehalt sérüléseibe.

Vevő a korondi bazársoron. Vásárra viszi a bőrét


