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A bukaresti táblabíróság nem 
letöltendő börtönbüntetésre 

ítélte azt a három erdélyi magyar 
férfi t, akik 2016-ban szerepet vál-
laltak a brit Sky News televízió  
riportjában, mely a fegyverek 
állítólagos romániai feketekeres-
kedelméről szólt – írta az MTI. 
A hétfőn kimondott elsőfokú 
ítéletben a három vádlott közül 
kettőt tíz hónapos börtönbünte-
tésre ítéltek, kétéves próbaidőre 
bocsátással, a harmadik férfi 
pedig két év tíz hónapos bör-
tönbüntetést kapott, melynek 
végrehajtását négy évre felfüg-

gesztették. A bíróság elvetette 
a szervezett bűnözés vádját, és 
végül a fegyverekre vonatkozó 
szabályok be nem tartása miatt 
marasztalta el a vádlottakat. 
A Sky News brit tévécsatorna 
2016-ban mutatott be filmet a 
fegyverek állítólagos románi-
ai feketekereskedelméről. A 
forgatócsoport álarcot viselő 
román férfiakkal találkozott, 
akik egy rendszám nélküli te-
repjáró csomagtartójából kí-
náltak fegyvereket eladásra. 
Az álarcosok attól sem zárkóz-
tak el, hogy a kamera előtt el-
mondják: Ukrajnából származó 
fegyvereket árulnak bármilyen 

mennyiségben. A szervezett 
bűnözés és terrorizmus elleni 
ügyészség (DIICOT) rövid időn 
belül azonosította a filmben lát-
szó gépkocsit és az állítólagos 
fegyverkereskedőket, akiket két 
hónapra vizsgálati fogságba is 
helyezett a bíróság. Az ügyész-
ség kiderítette, hogy a gyanúsí-
tottak pénzt kaptak azért, hogy 
a Sky News filmjében eljátsszák 
a fegyverkereskedők szerepét. 
A bemutatott fegyvereket törvé-
nyesen tartották Romániában, 
többségük vadászfegyver volt. 
Az egyetlen harci fegyver egy 
gyűjteményből származott, és 
lövésre alkalmatlan volt.

Elítélték az erdélyi álfegyverneppereket
H I R D E T É S

SEGESVÁRON 125 ÉV UTÁN KICSERÉLNÉK A KÉZI MEGHAJTÁSÚ FELVONÓKAT AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYBEN

Kötéllel húzott muzeális értékű kórházi lift ek
Amennyiben elkészül a 
terv, az idén végre kicse-
rélhetik a segesvári kórház 
125 éves kézi meghajtá-
sú lift jeit. A Monarchia 
idejében készült, muzeális 
értékű három felvonó kö-
zül egyet a kórház udvarán 
állítanának ki, egyet pedig 
megtartanának. A harma-
dikra a városi múzeum tart 
igényt.
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M íg a müncheni 182 méter 
magas Olimpia-toronyba 
mindössze 27 másodperc 

alatt röpít fel a lift , a segesvári kór-
ház földszintjétől az első emeletig 
esetenként két, máskor három 
percig is tart az „utazás”. Mindez 
annak függvényében, hogy aznap 
az izmosabbik vagy a kevésbé ki-
gyúrt ápoló a szolgálatos, netán 
kolléganője kipihenten érkezett 
munkába, vagy sem. Ugyanis 
miközben az angliai bányák-
ban már a 19. század közepétől 
gőzgéppel hajtott felvonókat 
alkalmaztak, 1880-ban pedig a 
német Ernst von Siemens meg-
építette az első elektromos lif-
tet, Segesváron 2021 elején még 
mindig kézi meghajtású felvo-
nókat használnak. Pedig „már” 
hat évvel ezelőtt elkészült a 
dokumentáció a három régi lift  
kicserélésére, az önkormányzat 
megszavazta a szükséges össze-
get, a kórház többször is meg-
hirdette a versenytárgyalást, ám 
egyetlen vállalkozó sem jelent-
kezett. Ovidiu Mălâncrăvean 
leköszönt polgármester szerint 
a tervezésre és kivitelezésre 
eredetileg megszabott egyéves 
határidő ijeszthette el az érdek-
lődőket. „Nagy-Küküllő várme-
gye egykori regionális kórháza 
műemlék épületnek számít, 
esetében csupán az építkezési 
engedély beszerzése legalább 
egy évig húzódhat” – magya-
rázta az ismétlődő kudarc okát 

a volt elöljáró. Mălâncrăvean la-
punknak elmondta, a városháza 
legutóbb a tervezés és a kivite-
lezés szétválasztásáról döntött, 
ami a határidőt is lényegesen 
kitolta. Ilyen körülmények közt 
azonban a pályázók számára 
kissé vonzóbb lett a több mint 
egy millió lejre becsült beruhá-
zás megvalósítása. A tervek ép-
pen készülőfélben vannak, és 
a legújabb ígéret szerint az idei 
esztendő tavaszán a kivitelezés-
re is sor kerülhet.

 A hordágyas lépcsőzésnél 
mindenképpen jobb
A korszerű lift ek beszerzéséig 
maradnak a kötéllel húzott fel-
vonók, ölben cipelik a hordágya-
kat, betegeket. Műszaki vizsga 
hiányában a lift eket elvileg nem 
szabadna használni. Csakhogy 
a felvonók ellenőrzését végző 

cégek a villanymotorral ellátott 
lift ek vizsgálatára szakosodtak, 
így aff éle patthelyzet alakult ki 
a kórház és az ellenőrző hatóság 
között. Segesváron a motort az 
emberi kar jelenti, amely kötelet 
húz. Az áttétes mechanizmus-
nak köszönhetően a kötélhúzás 
nem jelent különösebb próba-
tételt, Cătălin Cândea főorvos 
becslése szerint egy kilencéves 
gyermek gond nélkül felvon-
hatja az akár tíz személlyel is 
megrakott kabint. Csakhogy 
ehhez rengeteg gyors karmoz-
dulatot kellene elvégeznie. Ha 
valakinek nyolc órán keresztül a 
felvonó működtetésével kellene 
foglalkoznia, már a tízórai előtt 
kivörösödne a tenyere, másnap-
ra pedig izomláz gyötörné. Ezért 
a lift eket csak kivételes esetben 
használják, amikor a betegnek 
valóban nagy nehézséget jelent 

eljutni egyik szintről a másikra. 
A hordágyakkal meg az ölben 
való cipeléssel az a gond, hogy 
amennyiben az éjjeli váltásban 
két asszisztensnő dolgozik, meg 
se tudnák mozdítani a nagyobb 
testsúlyú betegeket, nemhogy 
még fel- vagy lecipeljék őket. 
Érthető módon a tervezett beru-
házásnak a legjobban a kórház 
személyzete örül.

 Ipartörténeti remekmű
 Cândea doktor, aki vérbeli ide-
genvezetőként aprólékosan és él-
vezetesen tud mesélni az eredeti 
felirat szerint a budapesti Dávid 
utcai gépfelvonó gyárban 1896-
ban készült lift ekről, tudni véli, 
hogy a kórház eddigi 125 éves tör-
ténelmében soha nem hibásod-
tak meg a felvonók. Az időnként 
cserére szoruló vaskos köteleken 
kívül minden egyes alkatrész 

eredeti: az acélkábel, a vaslánc, 
a kétoldali tölgyfaoszlop, a fék-
rendszer, a kabin, a bejárat előtti 
kovácsoltvas kerítés, a padláson 
az óriáscsiga. „Valamelyik tévéri-
portban azt állították, hogy a mi 
kórházunkban csúfot űzünk a 
betegekből, mert ládában vagy 
dobozban szállítjuk, akár az ál-
latokat. Azon túl, hogy valóban 
régi és lassú, rendkívül bizton-
ságos. Szerintem ez ipartörténeti 
remekmű, amire büszkéknek kell 
lennünk. Kérdem én, melyik ja-
pán turista nem fi zetne öt eurót, 
csakhogy lift ezhessen egy kézi 
meghajtású felvonóval? Olyan-
nal, amilyen tudtommal Európá-
ban egyetlenegy működik még, 
a frankfurti vásárcsarnokban” – 
fejtette ki Cătălin Cândea.

A kórház vezetősége is tu-
datában van annak, micsoda 
muzeális érték birtokában van. 
Éppen ezért, a három új lift ből 
csak kettőt szerelnének a régiek 
aknájába, a harmadik az épület 
külső falán futna végig. Így az 
egyik „őskori” felvonót sikerülne 
megmenteni, míg a további kettő 
közül az egyik a városi múzeum-
ba kerülne, a másik pedig Ta-

nászi Sarolta kórházmenedzser 
reményei szerint az intézmény 
udvarán, egy üvegkalitkában 
kapna helyet. „A kézi meghajtá-
sú lift ek a segesvári kórház jelké-
peivé váltak, így semmiképpen 
nem kallódnának el, hisz épített 
múltunk egy részét jelentik” – 
büszkélkedett az egészségügyi 
intézmény új vezetője, hozzáté-
ve, hogy a feljegyzések szerint a 
személyzet eddig hét egészség-
ügyi minisztert sétáltatott meg a 
125 éve szüntelenül és hibátlanul 
működő „fadobozokkal”.

A kézi meghajtású liftek a segesvári kórház jelképeivé váltak, így semmiképpen nem dobják ki őket
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 » Ipartörténeti remek-
mű, amire büszkéknek 
kell lennünk. Kérdem én, 
melyik japán turista nem 
fi zetne öt eurót, csakhogy 
liftezhessen egy kézi meg-
hajtású felvonóval?




