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Furcsa eset, állítják többen
Rendőrautótól ijedhetett meg a felborult autó sofőrje

ISZLAI KATALIN

Lesodródott az úttestről és 
felborult egy fékezést kö-
vetően múlt kedden egy 

Székely udvarhely irányából Csík-
szereda felé haladó kőszállító te-
herautó. A balesetet követően több 
olyan észrevétel és panasz is érke-
zett hozzánk, amelyek szerint egy 
rendőrautó lehetett felelős a történ-
tekért, mivel nagy sebességgel, fény- 
és hangjelzéseket használva szágul-
dott el a teherautó mellett, amelynek 
vezetője kénytelen volt félrerántani 

a kormányt, és ez okozhatta a sze-
rencsétlenséget. Az eset részleteiről 
érdeklődni próbáltunk az érintett 
cég vezetőjétől, de nem kívánt nyi-
latkozni. Ezt követően a rendőrség-
hez fordultunk kérdéseinkkel, akik 
nyitottan fogadták a megkeresést.

Vizsgálódik a rendőrség

Gheorghe Filip, a Hargita Megyei 
Rendőr-főkapitányság szóvivője el-
mondta, tud az esetről, mi több egy 
videófelvételt is látott róla, amelyen 
látszik, hogy a kamion azt követően 
hajtott le az úttestről, hogy a ren-
dőrautó elhaladt mellette. Ez viszont 

nem jelenti azt a szóvivő szerint, 
hogy kollégái hibáztak, hiszen éppen 
egy, a 112-es egységes segélyhívó-
számra érkezett riasztáshoz siettek, 
ezért használták a megkülönböztető 
jelzéseket. Ezáltal az, ha a kamion-
sofőr vezetője megijedt vagy későn 
vette észre őket és ezért rántotta félre 
a kormányt, a fi gyelmetlenség miatt 
következhetett be.

Kiemelte: egy járművezetőnek 
folyamatosan fi gyelnie kell minden 
irányba, és felkészültnek kell lennie, 
hogy reagálni tudjon a váratlan hely-
zetekre, és irányítása alatt kell tarta-
nia a járművet. Lehet, hogy megijedt, 
lehet, hogy fi gyelmetlen volt, és csak 
az utolsó pillanatban vette észre a 
közelgő rendőrségi egységet, és el-
rántotta a kormányt. Egyelőre nem 
tisztázottak a körülmények, de vizs-
gálatokat folytatunk az ügyben” – 
szögezte le a szóvivő.

Vizsgálják a baleset körülményeit
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» alumínium 
és PVC 
nyílászárók;
» alumínium 
redőnyök;
» garázs-
kapuk;
» külső, 
belső 
párkányok;
» rovarhálók.

Elkészültek a harangok, a haranglábbal azonban még várni kell

• Egy rendőrautó is érintett lehetett abban a múlt 
héten Csíkszereda Székelyudvarhely felőli kijáratánál 
történt közúti balesetben, melynek során egy teherau-
tó lesodródott az úttestről és felborult.

A N T A L  E R I K A

K ét új harangot öntöttek Széke-
lyudvarhelyen a februárban 

tűzvész martalékává vált héderfáji 
harangok helyébe a magyar állam 
segítségével. Nagy Csaba református 
lelkipásztor tájékoztatása szerint ha-
marosan hazaszállítják az új haran-
gokat a Maros megyei faluba, de a 
harangtorony megépítésére még egy 
évet várni kell.

Mint arról beszámoltunk, február 
8-án hajnalban leégett a héderfáji 
református templom különálló ha-
rangtornya, a tűzben pedig odave-
szett a két harang is. Az elkövetőt 
rövid időn belül azonosította a ren-

dőrség: egy 18 éves héderfáji fi atalt, 
aki ellen gyújtogatás útján elköve-
tett rongálás bűntette miatt indítot-
tak vizsgálatot. Az anyagi kárt 50 
ezer euróra becsülték. A magyar ál-
lam azonnal felkarolta az ügyet, és 4 
millió forintos adománnyal segítette 
a harangok újraöntését. A harangláb 
újjáépítése azonban hosszasabb időt 
vesz igénybe, mivel 8 darab 10 mé-
teres gerendára van szükség, amit 
körülbelül egy-egy 60 centiméter 
átmérőjű rönkből kell kifaragni – 
magyarázta lapcsaládunknak a lel-
kipásztor. Hozzátette, hogy Bálint 
Ferenc székelyvarsági építőmester 
vállalta csapatával az újjáépítést, 
a tervezést pedig Keresztes Géza és 
Csákány Dezső végzi, a tervek költ-
ségét a Maros megyei önkormányzat 

állja. A faanyagnak teljesen száraz-
nak kell lennie, ezért miután meg-
találták a méreteiben megfelelő rön-
köket, egy évet kell várni, hogy azok 
kiszáradjanak. „Ez azt jelentené, 
hogy körülbelül jövő ilyenkor foly-
tathatnánk az alapozással az újjá-
építést” – fogalmazott a lelkipásztor.

Egyébként a gyújtogatás gya-
núsítottja ellen indított bírósági 
per első tárgyalását június 12-én, 
pénteken tartják a dicsőszentmár-
toni bíróságon – tudtuk meg Nagy 
Csabától, aki még februárban el-
mondta, hogy a 18 éves fi ú egy di-
csőszentmártoni szakiskola diákja, 
magyar nemzetiségű, és egy neo-
protestáns gyülekezet tagja. Hat éve 
költözött a faluba, ahonnan az édes-
apja származik. A lelkész úgy tudja, 
hogy a fi atalember beismerte tettét. 
Az indítéka nem ismert, de a lelkész 
szerint a fi ú gyermekkora óta von-
zódott a tűzhöz, és az utóbbi időben 
előszeretettel játszott „tüzes” videó-
játékokat. Még a harangláb leégése 

előtt hetekkel a faluközösség már 
rettegett a tűztől, hiszen november-
től februárig kisebb gyújtogatások 
egész sora történt a településen.

A Héderfája feletti dombon álló 
református templom 1758-ra épült 
fel, hosszas huzavona után, enge-
dély nélkül, mivel Mária Terézia 
nem értett egyet a katoli-
kus egyházból kiszakadó, 
a reformáció útjára lépő 
közösségekkel. Néhány év 
múlva átépítették, és szinte 
kétszeres méretűre bővítet-
ték. A templomhegy falu fe-
lőli ormára haranglábat is építettek a 
korábbi helyett. Az első világháború 
idején elvitt nagy harang helyére ke-
rült, 1921-ben közadakozásból öntött 
harang tíz év múlva megrepedt. An-
nak anyagából öntötték a mostanáig 
használt harangot, amely a tűzben 
a kicsivel együtt elolvadt, megsem-
misült. Héderfájának a 2011-es nép-
számláláskor 677 lakosa volt, 96 szá-
zalékuk magyarnak vallotta magát.

• Pénteken kezdődik a héderfáji toronygyújtogatással 
gyanúsított fiatalember bírósági pere. Időközben elkészül-
tek a februári tűzvészben megsemmisült harangok utódai, a 
harangláb alapanyagának azonban még sokat kell száradnia.

GERGELY IMRE

G yergyószentmiklós teljes ivó-
vízhálózata megújul, amint a 

végére járnak annak a fejlesztés-
nek, amely már zajlik és jövő hét-
től a Virág negyedet is eléri. Hétfőn 
a 41-es tömbház mögött kezdenek 
ásni a munkagépek, az az egyik 
olyan pont, ahol évek óta probléma 
van a víznyomással. Miután ott vé-
geznek, sorban a teljes lakónegyed 
minden lépcsőházába új vezetéken 
jut majd el az ivóvíz – tudtuk meg 
Fodor Vanyó Csabától, a városhá-
za műszaki osztályának ügyvezető 
igazgatójától. A Gyergyószentmiklós 
55 utcáját és mindhárom lakónegye-
dét érintő beruházásból idén a Virág 
negyedi munkálatokat végzik el, 
ami 2205 méter új vezeték lefekteté-
sét jelenti. Amint egy-egy szakaszt 
kiépítenek, elvégzik az átkötéseket 

is, azaz a lakók már az új hálózaton 
kapják az ivóvizet. A lépcsőházakon 
belül azonban már az ott élők fel-
adata a régi, akár 40–50 éves vagy 
idősebb csövek cseréje. A vízhálózat 
felújítására 2018 februárjában kötött 
fi nanszírozási szerződést a 
város. Az akkori tájékoz-
tatás szerint 11,5 millió lej 
értékű beruházásról van 
szó, 28 329 méter új veze-
ték kiépítését jelenti. A fel-
újításra nagy szükség van, 
ugyanis mindamellett, hogy 
sok helyen problémák voltak a víz-
nyomással, az elavult rendszeren so-
rozatban következtek a csőtörések. A 
szolgáltató GO Rt. adatai szerint mire 
a víztisztító állomástól a kezelt víz el-
jut a fogyasztókhoz, ennek több mint 
60 százaléka elvész.

Vízvezetés a lakótelepeken
• Munkaterületté változik jövő héttől a gyergyószent-
miklósi Virág lakónegyed, elkezdik ugyanis az elavult 
ivóvízhálózat cseréjét. Első fázisban ott dolgoznak, ahol 
nagyon rég nyomásproblémákra panaszkodnak a lakók.

Az elavult hálózaton 
rendszeresek a csőtörések
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