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Épülhet a leszállóhely
Több elvetett elképzelés és kényszermegoldás után

KOVÁCS ATTILA

A heliport tervezésére és kivi-
telezésére vonatkozó szer-
ződést tavaly decemberben 

írták alá egy erre szakosodott céggel, 
a beruházást, amelynek értéke 880 
ezer lej, Hargita Megye Tanácsa fi -
nanszírozza. A helyszín a Csíkszere-

dai Megyei Sürgősségi Kórház 
melletti, déli irányban elhe-
lyezkedő beépítetlen terület, 
amelyet át kell alakítani a le-
szállópálya céljaira, ellátni az 
engedélyeztetéshez szüksé-

ges műszaki berendezésekkel, 
világítással. A megyei önkormányzat 
sajtóosztálya kérdésünkre arról tájé-
koztatott, hogy a műszaki terv már 
elkészült, jelenleg folyamatban van 
az építkezési engedély kibocsátása 
a város részéről. Mint megtudtuk, a 
kivitelezést három hónap alatt kell 
befejezni, ehhez hozzáadódik még 

a működési engedélyek beszerzésé-
hez, valamint a személyzet képzésére 
szánt újabb három hónap, így az első 
légi járművet valamikor jövőre fogad-
hatja a létesítmény.

Régi terv volt

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a 
heliport a Sürgősségi Rohammentő 
Szolgálat (SMURD) mentőhelikop-
terei mellett a belügyminisztérium 
által üzemeltetett, nagyobb méretű, 
betegszállításra is használt helikop-
tereket is fogadhatja-e majd. A válasz 
szerint nem, csak a SMURD-nál szol-
gálatban lévő helikoptereket, mivel 
egy speciális helyszínről van szó a 
kórház udvarán, amelyen egy irány-
ból történik a leszállás és a felszállás 
is a terepviszonyok miatt. A jelenlegi 
helyszín kiválasztását megelőzően 
több más lehetőség is felmerült a 
kórház közvetlen közelében a heli-
port létrehozására, de ezeket sorra 
elvetették. Eleinte, még az 1990-es 

években a kórház tetejére képzelték 
el, ahova az új műtőket építették, 
majd az intézmény területének Zsö-
göd felé néző részét is számba vették, 
a kis sportpálya helyére is volt egy 
elképzelés, illetve a parkoló egyik 
részének átalakítására.

A stadionból 
a hegyivadászokhoz

Csíkszeredában több éve még a 
városi stadionban landoltak a ro-
hammentő szolgálat helikopterei, 
volt eset, hogy labdarúgó-mérkő-
zést is kellett félbeszakítani emi-
att. Később egy együttműködési 
megállapodás nyomán az erdőalji 
hegyivadász alakulat helikopter-le-
szállóhelyét ajánlották fel erre a 
célra, de a mentőhelikopterek ott 
sem szállhatnak le éjszaka, ugyan-
is a megfelelő világítás mellett az 
engedélyezés feltétele a tűzoltási 
lehetőség is, a pilóták ugyanakkor 
nem tartották biztonságosnak az 
éjszakai landolást. A katonai ala-
kulathoz vezető leromlott, kátyús 
útszakaszt 2017-ben éppen azzal 
a céllal újították fel, hogy a súlyos 
állapotú betegek mentőautóval tör-
ténő szállítása biztonságos legyen a 
leszállóhelyig.

Beteget szállító mentőhelikopter. 
Új leszállóhelyet készítenek
▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :
     VERES NÁNDOR

• Rövid időn belül elkezdődik a Csíkszeredai Megyei 
Sürgősségi Kórház melletti helikopter-leszállóhely kiala-
kítása, amely idén el is készülhet. Az életmentő, sürgős 
ellátásra, szállításra szoruló betegeket ezután onnan 
vehetik fel a rohammentő szolgálat mentőhelikopterei.

K O V Á C S  E S Z T E R

A város saját beruházásaként (tehát 
teljes mértékben Székelyudvar-

hely költségvetéséből) valósult meg 
az Ugron Gábor utca alsó szakaszának 
a leaszfaltozása. A mai Ugron Gábor 
utca volt valamikor Székelyudvarhely 
egyik városbejárata: itt állt egykoron a 
Kannásné fája, ahol megpihenhettek 
az utazók (a famatuzsálem egyébként 
2016 nyarán dőlt ki, 2017-ben a meg-

maradt fatörzset a szejkefür-
dői Borvízmúzeum mellé 
„ültették” vissza). Az új, ma 
a város bejárataként szolgáló 
út 1942-ben épült meg az Ug-
ron-kúria kertjén keresztül, 
így az Ugron Gábor utca fe-
ledésbe merült: évtizedekig 

nem történt jelentősebb inf-
rastrukturális fejlesztés, noha a szom-
batfalvi ravatalozó megépítése óta 
jelentősen nőtt a forgalom az utcában. 
„Végre lehetőségünk volt pótolni ezt a 
tartozást, amivel a város 80 éve adósa 
az itt lakóknak” – fejtette ki a helyszí-
nen Gálfi  Árpád polgármester.

A kivitelezést a Viaduct Kft . végez-
te: 458 méteren terítettek le aszfaltot, 
amit alapozási munkák előztek meg. 
Előbb ballaszttal egyenlítették ki az 
utca szintjét, erre 15 centiméternyi tört 
kő, majd 10 centiméter vastagságú 
aszfalt került. Az út mindkét oldalán, 

mintegy 900 méter hosszan fedett 
sáncot, esővíz-elvezető árkot alakí-
tottak ki, amelybe minden háztartást 
becsatlakoztattak. Az utca szélessége 
a legkeskenyebb részen is hat méter, 
továbbá ahol erre lehetőség volt, ott 
járdát is kialakítottak. A járdarészeket 
az úttesthez hasonlóan megalapoz-
ták, majd négy centiméter vastagságú 
aszfaltréteggel burkolták. Az alapo-
zási munkák részeként ugyanakkor 
az utca felső szakaszán 150 méteren 
támfal kialakítására is szükség volt. A 
kivitelező képviselői a helyszínen arra 
is felhívták a fi gyelmet, hogy Széke-
lyudvarhelyen ez az első olyan utca, 
amelyben a városnévvel és címerrel 
ellátott aknafedőket helyeztek el. 
Egyébként a beruházás összköltsége 
mintegy kétmillió lej. A munkálat so-
rán a víz-, szennyvíz- és gázvezetéke-
ket is kicserélték.

Aszfaltút az Ugron Gábor utcában
• Elkészült a székelyudvarhelyi Ugron Gábor utca alsó 
fele. A szombatfalvi ravatalozóhoz vezető bal oldali 
utcarész újabb költségvetési tételt képez majd, de terv-
ben van annak a szakasznak a leaszfaltozása is.

H arminc éve használja ténylege-
sen a földjeit és három évi ügy-

intézés után kap róluk telekkönyvi 
bizonylatot az a 217 gyergyóditrói 
gazda, akik közül az elsők kedden ve-
hették át az okiratot. Mint azt Puskás 
Elemér polgármester elmondta, régóta 
szerették volna ezt, de a körülmények 
korábban nem engedték, a földtörvény 
módosítása kellett ahhoz, hogy eljus-
sanak idáig. Az országos telekköny-
vezési programhoz 2017-ben pályázó 
ditróiak részére most 2133 hektárra 
jöttek meg a tulajdonjogot igazoló pa-
pírok. Olyanokról van szó, melyekre 
vonatkozóan korábban már kiadták 
a „titlu”-t, és a mostani folyamat so-
rán megtörtént a területek felmérése, 
a tulajdonosok kilétének tisztázása 
és a telekkönyvek megnyitása azok 
nevére, akik ténylegesen használói a 
földeknek. Ez a 2133 hektár egynegye-
de Ditró területeinek, a polgármester 
bízik benne, hogy a további folyamat 
is ebben az ütemben zajlik és 3–4 év 
múlva az egész községre vonatkozó-
an lezárhatják ezt a kérdést. Puskás 
Elemér köszönetet mondott a lakosok-

nak, amiért partnerek voltak ebben a 
munkában, ennek köszönhető, hogy 
Gyergyószéken elsőként elértek ehhez 
a lépéshez. A járványügyi szabályok 
miatt nem hívhatták egybe az összes 
érintettet, de kérik őket, hogy a követ-
kező napok valamelyikén reggel 9 órá-
ra jelenjenek meg és vegyék át a papí-
rokat. Ebben a fázisban összesen 2347 
telekkönyv volt megnyitva, 49 dűlőre 
vonatkozóan 217 tényleges 
használó nevére. 

Jelen pillanatban még 
186 hektárra vonatkozó 
dokumentáció van leadva 
a kataszteri hivatalhoz, to-
vábbi 1165 hektárt mértek 
fel és azonosítottak be ed-
dig, és másik 1100 hektárra kötöttek 
szerződést ugyanerre vonatkozóan. 
A községnek az eddigi folyamat 127 
ezer lejébe került, az érintett gazdák-
nak pedig semmibe – mutatott rá a 
községvezető. A most kiadott telek-
könyvi bizonylatok ideiglenesek, a 
törvény szerint ha három évig nem 
emel senki ellenük kifogást, akkor 
véglegesekké válnak.

Hivatalosan is övék a föld
• A Gyergyói-medencében elsőként ditrói gazdák ve-
hették át azokat a telekkönyvi bizonylatokat, amelyek a 
3 éve indult kataszteri program révén tisztázzák hivata-
losan is földterületeik tulajdonjogát. A nagyközséghez 
tartozó területek negyedét érinti ez.

Uszoda és sportcsarnok lesz Erdőszentgyörgyön

• RÖVIDEN 

Két, a sportélet fellendítését célzó beruházás valósul-
hat meg állami pénzforrásból, az Országos Beruházási 

Társaságon (CNI) keresztül Erdőszentgyörgyön. 
Mindkettő esetében lejárt a közbeszerzési el-
járás, az elkövetkező időszakban a szerződés-
kötés és a munka elkezdése következik. Csibi 
Attila Zoltán polgármester ezekkel kapcsola-
tosan kiemelte: Erdőszentgyörgynek komoly 
múltja van a csapat- és egyéni sportok tekin-

tetében is, ezt a múltat szeretnék feléleszteni 
és lehetőséget biztosítani a jövőnek. A városvezető 
emlékeztetett, hogy 2019-ben Erdőszentgyörgy adott 

otthont a triatlon Európa-bajnokságnak. Akkor több 
tucat európai ország több száz sportolója érkezett a 
kisvárosba. A leendő sportcsarnok 1445 négyzetméter 
alapterületű, 11 méter magas lesz, 180 férőhelyes le-
látóval, méreteiből adódóan kézilabdára, röplabdára, 
teniszre és kosárlabdára lesz alkalmas. A beruházás 
értéke áfa nélkül 7 704 153 lej. Az uszoda szintén egy 
megnyert pályázatból valósul meg, amelynek értéke 
áfa nélkül 8 921 231 lej. Paramétereit tekintve 25 méter 
hosszú, 12,5 méter széles medence lesz, amelynek 
mélysége 1,20 és 1,80 méter között változik. Az uszo-
da 10–12 hónap alatt készül el. (Simon Virág)
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