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Nyugodtabb, de így is eseménydús
Hogyan alakult a szilveszteri és újévi időszak Hargita megyében?
• A karácsonyihoz 
képest nyugodtabb 
volt a szilveszteri és 
újévi időszak Hargita 
megyében, de így is 
számos alkalommal 
volt szükség a rendőr-
ség, a tűzoltóság és a 
mentőszolgálat köz-
belépésére.

ISZLAI KATALIN

N em telt el közúti balesetek, 
tűzesetek, erőszak, kihágá-
sok és pénzbírságok nélkül 

a korábbi év utolsó, illetve az új év 
első napja Hargita megyében. A tör-
ténésekről a rendőrség, a tűzoltó-
ság és a mentőszolgálat illetékesei 
árultak el részleteket lapunknak.

Három testi sértés

Sem szilveszterkor, sem az új év 
első napján nem történtek súlyos 
szabálysértések Hargita megyében. 
Gheorghe Filip, a Hargita Megyei 
Rendőr-főkapitányság szóvivőjé-
nek tájékoztatása szerint szilveszter 

napján több mint 30 bevetést 
jegyeztek, kilenc bűncse-
lekményt azonosítottak és 
közel 50 pénzbírságot rót-
tak ki mintegy 10 ezer lej 
értékben. A 112-es egységes 

segélyhívószámon 25 riasz-
tást kaptak az év utolsó napján. 
Ezek megoldása mellett a korona-
vírus terjedésének visszaszorítása 
érdekében hozott intézkedések 
tiszteletben tartását is ellenőrizték. 
Emiatt tíz bírságot róttak ki, hetet 
a maszk használatának mellőzé-

se, hármat pedig a kijárási tilalom 
megszegése miatt. Január elsején 
26 riasztás érkezett a rendőrséghez 
a segélyhívószámon, ezek közül 15 
bizonyult valósnak. Az új év első 
napján 14 bűncselekményt azono-
sítottak, és 40 pénzbírságot róttak 
ki 17 215 lej értékben, 12-t a járvány-
ügyi előírások megszegése miatt, 
illetve három gépjárművezetői en-
gedélyt is bevontak. A szóvivőtől 
azt is megtudtuk, hogy az említett 
időszakban két közúti baleset tör-
tént a megyében: az egyik Gyergyó-
szárhegyen, ebben ketten sérültek 
meg, a másik pedig Székelykeresz-
túron, utóbbi esetben egy 70 éves 
férfi  esett el a biciklijével. Emellett 

három testi sértés is történt: Paraj-
don egy férfi  sörösüveggel ütötte 
meg testvérét, Maroshévízen egy 
helybéli arcon ütötte szomszédját, 
Székelyderzsen pedig két személyt 
bántalmazott négy helybéli, amikor 
előbbiek elhaladtak a házuk előtt.

Nyugodtabb időszak

A karácsonyi időszakhoz hasonló-
an a tűzoltók ismét nyugodt idő-
szakot tudhatnak maguk mögött, 
Alina Maria Ciobotariu, a Hargita 
megyei tűzoltóság szóvivőjének 
elmondása szerint a korábbi évhez 
képest kevesebbszer volt szükség a 
közbelépésükre. Az óév utolsó és 

az új év első napján két tűzesethez 
riasztották őket Csíkszentléleken 
és Maroshévízen. Két közúti bal-
esetnél is közbeléptek Gyergyó-
ditróban és Gyergyószárhegyen, 
emellett pedig 25 bevetése volt a 
tűzoltósághoz tartozó rohammen-
tő-szolgálatnak (SMURD).

A mentősök közbelépésére is 
számos alkalommal volt szükség 
december 31-én és az új év első 
napján. Mint a Hargita Megyei Men-
tőszolgálat ügyeletes diszpécseré-
től megtudtuk, szívinfarktus miatt 

egy alkalommal riasztották őket, 
magas vérnyomásos krízis miatt 
ötször, szívbetegség miatt egyszer, 
agyvérzésért öt, törések miatt egy, 
különböző traumákért három, testi 
sértés miatt egy, autóbaleset miatt 
egy, epilepsziás roham miatt két, 
lázért három, ittas állapot miatt 
négy, pszichés betegek miatt két, 
hasfájásért 19, kómás állapot mi-
att öt, allergiás reakciók miatt két, 
nehézlégzésért négy alkalommal, 
illetve kisebb panaszok miatt továb-
bi esetekben kellett közbelépniük, 
és hét szülés is történt az említett 
időszakban. Egészségügyi okokból 
három haláleset történt a térségben 
a két nap alatt.

Bajbajutotthoz sietnek. 
Az ünnepi időszakban is számos 
esetben volt szükség a bevetési 
egységek közbelépésére
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A 13A jelzésű országút és a Har-
gitafürdőre vezető 138A jelzésű 

megyei út találkozásánál, a Hármas-
keresztnél rendőrök irányí-

tották a forgalmat szombat 
délben. Minden betérő au-
tósnak „határozottan azt 
javasolták”, hogy amennyi-
ben nincs szállásuk foglalva 

az üdülőtelepen, ne vágjon 
neki az útnak, mert a fenti szakaszon 
torlódás alakult ki. A fi gyelmeztetést 

sokan megérették, és visszafordul-
tak, mások viszont inkább „szeren-
csét próbáltak”. A Hargitafürdő be-
járatát jelző helységnévtáblától az Uz 
Bence Menedékházig az út mindkét 
szélén parkoló gépkocsik miatt káosz 
alakult ki, annyira, hogy a tűzoltóság 
egy elesett férfi  miatt a helyszínre ri-
asztott mentőegysége is elakadt, több 
száz méterre a sérülttől.

A torlódást a dugóban álldogálók 
szerint az okozhatta, hogy a szombat 
reggel, esetenként szilveszter óta 
Hargitafürdőn lévők éppen akkor in-
dultak vissza a településről, amikor 
a „délutáni roham” megkezdődött, 

azaz mindenki próbált feljutni az 
ellenkező irányból. Az első közle-
kedésrendészeti egység 15 óra után 

jelent meg Hargitafürdőn, addig a 
hegyi csendőrök próbáltak erőn felül 
úrrá lenni a káoszon.

Aki friss levegőt akar szívni, az 
ne ide jöjjön– jegyezte meg egy sofőr, 
utalva a rengeteg feltorlódott, cen-
timéterről centiméterre haladó autó 
járó motorja miatti füstfelhőre. Ha-
sonló állapotok várhatók vasárnap 
is, amennyiben – egy autóvezető 
megfogalmazása szerint – „valami-
lyen módon” nem korlátozzák már a 
lenti eltérőnél az autók számát.

Egyébként ugyanilyen torlódás 
alakult ki a Madarasi Hargitára ve-
zető utakon is, a Facebook közösségi 
oldalon több bejegyzésben is a kará-
csonyihoz hasonló kocsisorokról és 
tumultusról lehetett olvasni. 

Karácsony után újévkor is megtelt Hargitafürdő
• Torlódás, hosszú kocsisorok, sérülthöz siető, majd 
a forgalmi káosz miatt elakadt mentőautó jellemezte 
szombaton a Hargitafürdőre vezető megyei utat. 

Hargitafürdő szombaton. A kép magáért beszél
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