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Rosszul célzott
Ártatlan járőkelőt talált el a rendőr

SIMON VIRÁG, SZUCHER ERVIN

A rendőrség tájékoztatása 
szerint a szászrégeni közle-
kedésrendészek rutinellen-

őrzés céljából akartak megállítani 
egy gépkocsit, a sofőr azonban a 
jelzés ellenére továbbhajtott. Azon-
nal nyomába eredtek, és értesítet-
ték marosvécsi kollégáikat is, mivel 
abba az irányba haladt a gépkocsi-
vezető. A marosvécsi rendőrök Ma-
gyarón azonosították a járművet, 
és jeleztek a nagy sebességgel köze-
ledő sofőrnek, hogy álljon meg, de 
hiába. Ekkor az egyik rendőr rálőtt 
az autóra, így próbálva megállásra 
kényszeríteni a vezetőt, a kocsi he-

lyett azonban egy járókelőt talált el. 
Látván a sérültet a rendőrök hagy-
ták továbbhajtani az üldözöttet, és 
azonnal mentőt hívtak. A nyakán 
megsérült 59 éves asszonyt előbb 
a marosvásárhelyi sürgősségi kór-
házba vitték, majd Kolozsvárra 
szállították, állapota válságos, kó-
mában van. Később a szászrégeni 
rendőrök azonosították a gépkocsi 
vezetőjét, és eljárást indítottak elle-
ne. Ezzel párhuzamosan vizsgálják 
a fegyverhasználat körülményeit is.

Eltávolították a golyót

A nyakcsigolyát érintő golyót pén-
teken késő este eltávolították. Lo-
vász Hajnal vasárnap délután még 
kómában volt, állapota súlyos, 

ezért orvosai rendkívül visszafo-
gottak, de nem adják fel a harcot. 
Az áldozat fi a, Lovász József la-
punknak elmondta, a szakemberek 
még bíznak abban, hogy az 59 éves 
nő felébred. Mint mesélte, anyja ép-
pen a szomszédból ment hazafelé, 
amikor a szerencsétlenség történt. 
Bár a hozzátartozók számára a 
formaságoknak most nem sok je-
lentőségük van, mégis furcsállják, 
hogy a rendőrség sem hivatalosan, 
sem másként nem kereste meg őket. 
Sem az elkövető, sem felettesei 
még csak bocsánatot sem kértek. 
A Maros megyei rendőrség száraz 
adatokra alapozó közleményéből 
is hiányzik az együttérzés kifejté-
se. A hatóság mindössze a lövést 
leadó rendőrt igyekszik „tisztázni”, 
hangsúlyozva, hogy egy 25 éves 
tapasztalattal rendelkező, pszicho-
lógiailag rendben talált kollégáról 
van szó, aki 13 esztendővel ezelőtt 
egyetemet végzett.

Fegyverrel lőttek meg egy ártatlan 
járókelőt

▴   K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó .
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Ismerőse autóját „kölcsönvette” a 
parkolóból, nekicsapódott egy ál-

lomásozó járműnek, majd szelektív 
hulladékgyűjtőt és fákat kitörve, vé-
gül fémkerítést átszakítva állt meg 
egy fi atal szombat este – mindezt egy 
kevesebb mint százméteres szaka-
szon követte el. A tettes, látva, hogy 
az eltulajdonított, megrongálódott 
autóval nem tud továbbhajtani, elro-
hant. A csíkszeredai Nagyrét utcában 
történt eset, a szemtanúk beszámo-
lója szerint, az egyik nagyáruház 
parkolójában kezdődött, ahol a fi atal, 
miközben ismerőse éppen vásárolt, 
elkötötte annak fehér Volkswagen 
Golf típusú autóját, majd padlógázzal 
elindulva először nekicsapódott egy 
parkoló kocsinak, jobb hátsó részét 
összetörve. Az ütközés ellenére a sofőr 

„folytatta útját”, igaz, nem sokáig: az 
áruház szélén előbb egy üveggyűjtő 
konténert „semmisített meg”, végül 
a fémkerítést és az ott lévő fákat törte 
rommá, mielőtt a Volkswagen a szom-
szédos üzemanyagtöltő-állomás udva-
rára repülve megállt. A fi atal próbált 
továbbhajtani, de a meghibásodott 
autót nem tudta sebességbe tenni, így 
kiszökött és elszaladt. A helyszínen 
lévők szerint a jármű több gépkocsit 
is centiméterekkel került el, de sze-
rencsére személyi sérülés nem történt. 
A rendőrök időközben azonosították 
a tettest: mint kiderült, egy 20 éves 
vaslábi fi atalról, R. G.-ről van szó, aki 
hivatalos íratok nélkül lakik Csíksom-
lyón.  Ellene rongálás és járművezetői 
jogosítvány nélküli vezetés miatt indí-
tottak eljárást. (Pinti Attila)

Autókat rongált, majd elszaladt

Televíziós ajánló
Hétfőn 17.10-től a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorának 
meghívottja a marosvásárhelyi szurkolótábor két vezéregyénisége, 
Csatlós Botond és Bartók László. Velük Szucher Ervin beszélget.

 Csíkszereda
Részlegesen szünetel a vízszolgáltatás
A Harvíz Rt. tájékoztatása szerint február 11-én éjfél és 12-én reggel 5 
óra között hálózat-ellenőrzés miatt nyomáscsökkenés lesz a vezeté-
kekben, illetve részlegesen szünetel a vízszolgáltatás Csíkszeredában, 
a következő utcákban: Csiba, Hargita utca és mellékutcái, Baromtér, 
Akác, Hajnal, Mihail Sadoveanu, Nagyrét, Tavasz, Fűzfa, Fürdő, Mérleg, 
Kossuth Lajos, Vörösmarty Mihály, Piac, Mihai Eminescu, Petőfi Sán-
dor, Nagy István festő, Kőrösi Csoma Sándor, Gál Sándor, Márton Áron, 
Brassói út, Temesvári sugárút, illetve a Szabadság és Majláth Gusztáv 
Károly téren, valamint a Jégpálya és az Állomás lakótelepeken.  

Áramszünet
Az áramszolgáltató értesítése szerint szünetelni fog az áramellátás Csík-
csomortánban február 12-13-án, 8-16 óra között a 105-143-as házszámok, 
február 14-15-én az 1-10-es házszámok között, illetve Csíkpálfalván febru-
ár 12-én az 1-52; 120; 132-164; 170-176; 188-210-es házszámok, valamint 
február 13-14-én az 53-119, 121-131, 165-169, 177-187-es házszámok között.

• RÖVIDEN 

B onyolult műtétet végeztek el a 
gyergyószentmiklósi kórház-

ban, az ehhez hasonló orvosi beavat-
kozás egy 4-es fokozatú kórházban 
példa nélküli. Az urológiai betegsé-
gek gyógyításában új lehetőségek 
nyílnak meg ezzel.

Egy 75 éves Neamț megyei férfi t 
hólyagrákkal utaltak be a gyergyó-
szentmiklósi kórházba. A betegség 
annyira előrehaladott volt már, hogy 
legtöbb másfél hónapot jósoltak a 
betegnek. Dr. Lukács Zoltán uroló-
gus szakorvos úgy döntött, elvégzi 
azt az operációt, amilyenre Gyer-

gyószentmiklóson korábban még 
sosem került sor. A beteg elmondása 
szerint előzőleg a Piatra Neamț-i és 
a marosvásárhelyi kórházban nem 
vállalták, hogy megműtsék. Miután 
a beteget hat napon át előkészítet-
ték, csütörtökön Bíró Csaba sebész 
főorvossal és két asszisztenssel, va-
lamint Tölcsér Zsolt aneszteziológus 
orvossal együttműködve végezték 
el a hat órás műtétet. Eltávolítot-
ták a daganatokkal teljesen telített 
húgyhólyagot, a vékonybél egy da-
rabjából egy henger alakú tartályt 
alakítottak ki, amelybe belekötötték 

a vesevezetékeket, majd mindezt ki-
vezették a beteg felsőtestének jobb 
oldalán – magyarázta Lukács Zoltán. 
Az urológiában ennél bonyolultabb 
műtét csak a Mitrofanoff  eljárás, ami 
10-13 órás műtétet jelent, és amelyet 
csak a legmagasabb szintű kliniká-
kon tudnak elvégezni – tette hozzá. 
„Egy ilyen bonyolult, sok időt igény-
lő beavatkozás nagyon megviseli az 
orvost is, de most már elmondhatjuk: 
képesek vagyunk rá” – jelentette ki a 
szakorvos, aki nem tervezte, hogy a 
nyilvánosság előtt is beszéljen az el-
végzett műtétről, de kollégái vették 

rá. A gyergyószentmiklósi kórházi 
felszereltség azonban elmarad az 
elvárttól. Ahhoz megvannak ugyan 
az eszközök, hogy pontos diagnózist 
lehessen felállítani, de ha a gyógyí-
táshoz endoszkóppal végzett műtétre 
lenne szükség, akkor más kórházba 
kell irányítsák a beteget – ismertette. 
(Gergely Imre)

Orvosi bravúr a gyergyószentmiklósi kórházban

Lukács Zoltán egy éve költözött haza 
Magyarországról
▸   F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E

A megrongált két autó: egy Volkswagen Golf és egy Volkswagen Passat

▴ FOTÓ: PINTI ATTILA

• Életveszélyesen megsérült és jelenleg kómában 
van az a nő, akit pénteken véletlenül meglőtt egy 
rendőr a Maros megyei Magyarón. A hatóságiak egy 
nagy sebességgel menekülő járművet akartak megál-
lásra kényszeríteni a lőfegyverrel.




