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> Szécsi Antal: Betfalva monog-
ráfiája. Telt ház előtt mutatta be a 
betfalvi Tompa László iskolában ötö-
dik kötetét Szécsi Antal. Benyovszki 
Lajos  megyei tanácsos beszélt a 2010-
ben Székelykeresztúr város által ado-
mányozott Pro Cultura-díjas szerző 
által írt legújabb kötet előkészülete-
inek körülményeiről. A 117 oldalas, 
fotókkal is gazdagon illusztrált köte-
tet, illetve a szerzőt Szécsi Zsuzsánna 
nyugdíjas tanítónő méltatta, majd az 
író Szécsi Antal vette át a szót. El-
mondta, a betfalvi monográfia több 
mint két évig készült, míg aztán végre 

az érdeklődők elé kerülhetett a könyv. 
Az adatgyűjtést hivatalok, művelődési 
egyletek, valamint jogi és magánsze-
mélyek segítették, hiszen helyenként 
konkrét adatokra volt szükség, ame-
lyeknek vonatkozásai helytörténeti 
szempontból múltbeli és jelenlegi is-
meretek nélkül Betfalva monográfiá-
ja nem állhatott volna össze. A kötet 
a Hargita Megyei Hagyományőrzési 
Forrásközpont Udvarhelyszék Kultu-
rális Egyesülete gondozásában jelent 
meg Székelyudvarhelyen alig néhány 
héttel ezelőtt, szerkesztette P. Buzo-
gány Árpád.

> UIET: képzés, ruhagyűjtés, 
ösztöndíj. Humánerőforrás, szerveze-
ti menedzsment, rendezvényszervezés, 
marketing, pályázatírás és pénzszerzési 
módszerek, érdekképviselet témakö-
rökben szervez képzéssorozatot az Ud-
var helyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács 
(UIET) és a Székelyudvarhelyi Diákta-
nács (SZUDIT). A kilencedikes diákok-
nak szóló képzés első felvonását holnap 
délelőtt tíztől rendezik a Gondűző szál-
loda rendezvénytermében, az alkalomra 
a szervezők kolozsvári és helyi, képzé-
sekkel foglalkozó szakembereket, tréne-
reket hívtak meg. Fancsali János UIET-

ügyvezető lapunknak azt is elmondta, 
kifejezetten jól halad a november 25-ig 
tartó ruhagyűjtési akciójuk: eddig isko-
lánként négy-öt zsák ruhanemű gyűlt 
össze. A Hozd a cuccot! jelszavú akció 
során összegyűjtött ruhákat az egyhá-
zak segítségével Mikuláskor osztják szét. 
Gál Barna UIET-alelnök arról számolt 
be, udvarhelyszéki lakhellyel rendelke-
ző egyetemisták számára hirdettek meg 
pályázatot, melynek „tétje” egy hónapos 
gyakorlat Winkler Gyula EP-képviselő 
brüsszeli irodájában. Az érdeklődől bő-
vebb információkat a www.uiet.eu hon-
lapról igényelhetnek.

Huszonöt éve várnak a székely
udvarhelyi mentőszolgálat mun
katársai arra, hogy egy megfele
lően kialakított épületegyüttes
ben végezhessék munkájukat. 
Álmuk teljesülni látszik: épül az 
új mentőállomás. 

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

Az idei év többnyire a rossz 
hírekről szólt a megyei, ezen 
belül pedig az udvarhelyi 

mentőszolgálatnál. Költségveté-
süket húsz százalékkal nyírbálták 
meg: felszámolták a zetelaki men-
tőpontot és takarékossági okokból 
a parajdi állomás bezárása is szóba 
került, illetve létszámleépítéssel is 
számolniuk kellett. „Végre jó hírek-
kel is szolgálhatunk: régi álmunk 
teljesül, épül a székelyudvarhelyi új 
mentőállomás” – tudatta lapunk-
kal dr. Ambrus József, a megyei 
mentőszolgálat orvosigazgatója, a 
székelyudvarhelyi mentőszolgálat 
vezetője. Már 1986-ban elkészültek 
a tervek, igaz, nem abban a formá-
ban, mint ahogyan most az épületet 
elkészítik, ám tény, a városnak soha 
nem volt megfelelő mentőállomása. 
Az utóbbi években a mentőszolgálat 
a bőrgyógyászat épületének bal szár-
nyában, egy adminisztratív és egyéb 
tevékenységekre használt épület 
emeleti részén kapott helyet, a kór-
ház hátsó-oldalsó udvarában levő 

garázsaikat pedig igazából használ-
ni sem tudták, hiszen az újabb, na-
gyobb gépjárművek nem fértek be 
a kisméretű állomásozóhelyekre. Az 
új mentőállomás itt, a régi garázsok 
helyén készül el, ám lassan rá sem le-
het ismerni a helyre. Az egy hónapja 
elkezdett munkálatok során átalakí-
tották a régi garázsokat, szélesebb és 
magasabb belső felületet alakítottak 
ki, hogy az összes mentőautó elférjen 
bennük. Mint megtudtuk, korábban 
mindössze két autót tudtak fedél alá 
helyezni, az új állomásozóhely pedig 
kilenc mentőautó befogadására lesz 
alkalmas, a garázsban két sorban 
parkolnak majd a járművek: elöl a 

bevetésre várók, hátul a „pihenők”. 
A garázsrendszerre egy emeleti részt 
építettek, itt kap majd helyet a disz-
pécserszolgálat, orvosi szoba, sze-
mélyzeti felületek és egyéb olyan 
helyiségek, melyek a mentősök 
napi tevékenységéhez, munkavég-
zéséhez szükségesek. Dr. Ambrus 
József a beruházás kapcsán la-
punkkal azt is tudatta, hogy az új 
mentőállomás a reakcióidejükön is 
javít, hisz mivel a mentőszolgálat 
munkatársai egy épületben lesz-
nek, illetve a régi, kézzel nyitható 
garázsajtókat modern, gombnyo-
mással nyílókra cserélik, a korábbi-
nál gyorsabban tudnak majd műkö-

désbe lendülni. Az udvarhelyi men-
tőszolgálat munkatársai már várják, 
hogy költözhessenek, dr. Ambrus 
azt közölte, reményei szerint no-
vember 30-áig a munkálatok java 
része elkészül. Költségvetési okok is 
siettetik a munkálatokat, a kapott, 
várt pénzeket ezen dátumig kell el-
költeniük. Azt is megtudtuk, úgy 
igyekeznek a jelenlegi épületet ki-
alakítani, hogy az bővíthető legyen. 
Terveik között szerepel például a 
régi garázsok melletti, a sofőrök-
nek helyet adó kis épület felújítása 
is, illetve az új állomás tetőterében 
előadótermeket igyekeznek majd 
kialakítani. 
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Megvalósulnak a Huszonöt éve készült tervek

Épül az új mentőállomás

székelyudvarHelyi kórHáz

Megérkezett a komputertomográf
Németországi szakemberek el
kezdték a tegnap érkezett kom
putertomográf beszerelését. A 
760 ezer lejbe kerülő készülék 
várhatóan egy hét múlva kezdi 
meg működését.

HN-információ

Idén a székelyudvarhelyi városi 
kórház nem kevesebb mint 
kétmillió lejt költhetett el kü-

lönböző beruházásokra, fejlesz-
tésekre, eszközvásárlásra. A pénz 
java része, 1,4 millió lej az egész-

ségügyi minisztériumtól érkezett, 
továbbá saját költségvetésből 385 
000 lejt különítettek el erre a cél-
ra, illetve a városi önkormányzat 
is beszállt 70 000 lejjel. Lukács 
Antal főigazgató bevásárlólistáján 
csontsűrűségmérő, hasi ultrahang-
készülék, több modern sebészeti 
műtőasztal és ízületrögzítővel el-
látott elektrosebészeti platform 
is szerepelt, a legfontosabb és 
legdrágább darab viszont egy új 
komputertomográf, melyet tegnap 
szállítottak le a kórháznak Német-

országból. A CT-készülék, mely 
760 000 lejbe került, köztudottan 
egy olyan diagnosztikai eszköz, 
mely a speciális felvételi technika 
és számítástechnika segítségével 
a hagyományos röntgenképeknél 
sokkal részletesebb, információ-
gazdagabb képet nyújt, vagyis 
segítségével könnyebben felállít-
ható a pontos diagnózis. Tegnap a 
német szakemberek a berendezés 
mechanikus rögzítésével voltak 
elfoglalva, majd egy marosvásárhe-
lyi csapat érkezik, akik a készülék 

számítógépes programját állítják 
be. A helyieknek is akad még teen-
dő, hisz a komputertomográfnak 
helyet adó teremben is van még 
szépítenivaló. A készülék a föld-
szinten, a radiológiai osztályon 
került beszerelésre, rendeltetés-
szerű működtetése előrelátható-
an bő egy hét múlva kezdődik el, 
azt követően, hogy megkapják 
a CNCAN, vagyis a sugárzással 
kapcsolatos tevékenységek ellen-
őrzésével foglalkozó országos bi-
zottság engedélyét.

Az új mentőállomást a régi garázsok helyén építik fotó: máthé lászló ferenc

Megyei preMier

Hópark 
a Madarasin

Beindultak a hóágyúk a Mada
rasiHargitán, és gőzerővel ké
szülnek a közeledő síszezonra. 
Az újonnan épült snowparkkal 
minden snowboardos és fre e
styler álmát valóra váltják. A 
szezon kezdetére az Ivó felől 
érkező kirándulókat is jó út vár
ja majd.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Nemcsak a megfázás miatt, 
hanem a téli sportokra 
gondolva is lázba jöhetünk 

a téli hónapok közeledtével. Székely-
föld egyik népszerű síközpontjában, 
a Madarasi-Hargitán kedvez az 
időjárás a téli sportok szerelmesei-
nek, ugyanis a hideg időjárásnak 
köszönhetően és a pár napja elkez-
dett hóágyúzásnak már megvan az 
eredménye. „Félig készen van a Sugó 
pálya, ez azt jelenti, hogy december 
közepén reményeink szerint el is 
indulhat a síszezon a Hargitán” – 
nyilatkozta lapunknak Sipos Zoltán. 
A pályát üzemeltető cég ügyveze-
tőjének elmondása szerint a sípá-
lyákat hótaposó gépek segítségével 
folyamatosan karbantartják, hogy 
a lesiklási élményt növelni tudják. 
Idén a hagyományos pályák mellett 
bővítik a kínálatot, ugyanis Hargita 
megyében elsőként, a Kicsi-Mihály 
tetején egy snowparkot is kialakí-
tottak. Az újonnan épült hópark 
sok snowboardos és síző álmát vált-
hatja valóra, ugyanis speciálisan ki-
alakított ugratókkal, tartozékokkal 
várja az extrémsport-rajongókat. 
„Építettünk egy óriás-, valamint két 
kisebb ugratót is, sőt a bátrabbak-
nak egy kilencvenfokos ugratót is 
létrehoztunk, valamint mindemel-
lett csúszóelemeket is elhelyeztünk” 
– nyilatkozta Sipos. Mindezek 
mellettgondoltak azokra is, akik a 
visszafogottabb műfajokat kedvelik, 
és egy kisebb korcsolyapálya kiala-
kításán is dolgoznak a Sugó panzió 
mögött. Bár az Ivó felől felvezető 
útra egyfajta senki útjaként tekin-
tenek az illetékes hivatalok, mégis 
bizakodásra adhat okot a kirán-
dulóknak, hogy a hargitai panzió-
tulajdonosok a szezon kezdetére, 
közös összefogással próbálják jár-
hatóvá tenni a szakaszt – tudtuk 
meg Kenyeres Emőkétől, a Sugó 
panzió ügyvezetőjétől.


