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Halálos ítéletidő
Országos bajnok autóversenyző is életét vesztette

• Fákat döntött ki, 
utakat, gépkocsikat 
rongált meg és em-
beréletet is követelt 
az ország számos 
megyéjében tomboló 
ítéletidő a hétvégén. 
Az áldozatok egyike 
Adrian Cernea or-
szágos bajnok autó-
versenyző, aki rali 
közben lelte halálát 
az áradás által elraga-
dott autójában.

ROSTÁS SZABOLCS

L egalább három ember életét 
vesztette és jelentős anyagi 
károk keletkeztek a hétvégén 

az ország számos vidékén lesújtó 
áradások, viharok következtében. 
Leginkább a hirtelen lehullott nagy 
mennyiségű, négyzetméterenként 
50 litert is elérő csapadék és a ziva-
tarok idején felerősödő széllökések 
okoztak gondot Bukarestben és az 

ország mintegy ötven településén, 
főleg a déli és a keleti megyékben. 
A Neamț megyei Almaș faluban 
egy 78 éves férfi t elsodort a hirtelen 
megduzzadt patak, és bár hamar 
megtalálták, a rohammentősöknek 
már nem sikerült újraéleszteniük. 
A Bákó megyei Kászonmonostoron 
(Mănăstirea Casin) egy 70 év körüli 
férfi t a gyaloghíddal együtt sodort 
el az ár, amikor megpróbált átkel-
ni rajta. Két főúton – a DN 11-es 
országút Bákó megyei és a DN7-es 
országút Dâmbovița megyei szaka-
szán – ideiglenesen leállt a forga-
lom, mert víz és hordalék öntötte el 
az úttestet.

Tragikus körülmények között 
elhunyt szombaton egy off -road 
versenyen részt vevő pilóta, miután 
autójával az Ojtoz folyóba borult. A 
Román Autósportszövetség közlése 
értelmében Adrian Cernea egykori 
országos bajnok vesztette életét, 
autóját elsodorta a megáradt folyó, 
a segédpilóta megsérült. A baleset 
a Bákó megyei Sóspatak (Sărata) és 
a Kovászna megyei Bereck között 
történt, nehezen megközelíthető 
terepen, ahol térerő sincs. Cernea 
és Alex Tache autója egy völgyön 
haladt keresztül, amikor elsodorta 
egy hirtelen jött ár. A segédpilótát 
sikerült kimenteni, Adrian Cernea 
azonban az elsodort autóban re-

kedt. A versenyt megszakították, 
és mind a közelben lévő verseny-
zők, mind a katasztrófavédelem 
munkatársai a keresésére indultak. 
Holttestére néhány száz méterrel 
odébb találtak rá. 

Riasztások országszerte

Az ország keleti részét sújtó íté-
letidőt egy nagy nedvességtartal-
mú, a Fekete-tenger felett keringő 
ciklon okozta, amely várhatóan 
a következő napokban is jelentős 
mennyiségű csapadékot hord az 
országrészbe. A meteorológiai szol-
gálat tegnap a keleti, északkeleti 
és délkeleti országrészre na-
rancssárga, az ország köz-
ponti, déli és északi térsége-
ire sárga riasztást bocsátott 
ki a várható nagy mennyi-
ségű eső és viharok miatt. 
A meteorológusok szerint 
hétfő hajnalig Erdély keleti ré-
szén, Moldvában, Dobrudzsában, 
valamint Muntenia északi és kele-
ti részén nagy mennyiségű esőre, 
villámlásra, jégesőre és viharokra 
kell számítani. A lehulló csapadék 
mennyisége meghaladja a 40–50, 
helyenként a 60–80 litert négy-
zetméterenként. A narancssárga 
riasztás Botoşani, Suceava, Iaşi, 
Neamţ, Vaslui, Bákó, Galac, Vran-
cea, Brăila, Buzău, Tulcea, Kons-
tanca, Ialomiţa, Călăraşi, Prahova 
megyére, valamint Brassó, Hargita, 
Maros és Beszterce-Naszód megye 
bizonyos területeire érvényes. Mi-
közben több Kárpátokon túli me-
gyében vörös riasztást bocsátottak 
ki, Erdélyben Máramaros, Szatmár, 
Beszterce-Naszód, Szilágy, Kolozs, 
Fehér, Szeben, Brassó, Hunyad me-
gye és Maros megye egyes részein 
sárga riasztás van érvényben.

Székelyföld-szerte heves 
esőzések okoznak károkat
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Udvarhelyszék
Csíkszék

F E L H Í V Á S

Az egészségügyi intézmény közle-
ménye szerint június 8–18. között 

alacsony a Covid-betegek száma a kór-
házban: két koronavírusos személyt 
ápolnak a csíksomlyói kórházépület-
ben, egyikük betegsége közepesen sú-
lyos, a másik személy oxigénmaszkos 
légzéstámogatásban is részesül. A ko-
ronavírusos betegek számának csök-
kenésével egy időben a kórház június 
elejétől csökkentette a Covid-betegek 
ellátására fenntartott ágyak számát: 
a fertőző betegségek osztályán három 
kórtermet, a tüdőgyógyászati osztá-
lyon négy kórtermet tartanak fenn 
ezeknek a betegeknek az ellátására. 
Ezzel egy időben a fertőző betegségek 
osztályán ismét fogadnak nem covi-
dos, más fertőző betegségekkel kórhá-
zi ellátásra szoruló betegeket; ezeket 
a pácienseket eddig a bőrgyógyászati 
osztály keretében ideiglenesen létre-
hozott fertőző betegségek részlegén 
látták el. A fertőző betegségek járóbe-
teg-rendelője a somlyói kórházépület 
udvarán lévő mobil kórházban mű-

ködik. Hasonlóképpen ismét ellátnak 
nem covidos akut tüdőgyógyászati 
eseteket a tüdőgyógyászati osztályon 
is. A tüdőgyógyászati eseteket eddig 
a belgyógyászati osztályon látták el. 
A tbc-s betegek ellátása továbbra is 
a pszichiátriai osztály egyik épüle-
tében zajlik, tüdőgyógyász 
orvos felügyelete mellett. 
A kórház főépületében to-
vábbra is működik a covi-
dos eseteknek fenntartott 
intenzív terápiás részleg és 
az eddigi tamponzóna, ahol a 
Covid-gyanús és igazoltan koronavíru-
sos eseteket fogadják. A járóbeteg-ren-
delés az eddigi formában működik 
tovább, a kórházi rendelőkbe érkező 
pácienseknek triázson (osztályozáson) 
kell részt venniük.

Visszarendeződés a kórházban
• Az epidemiológiai helyzet kedvező alakulása nyomán fo-
kozatos átszervezések zajlanak a Csíkszeredai Megyei Sür-
gősségi Kórházban: ismét fogadnak nem covidos betegeket 
a tüdőgyógyászati és a fertőző betegségek osztályán.

SIMON VIRÁG

K orábban cikkeztünk arról, hogy 
a járványügyi adatok kedvező 

alakulása miatt több egészségügyi 
intézményben fontolgatják, hogy 
lehetővé teszik a bennfekvő betegek 
meglátogatását. Elsőként a Székely-
udvarhelyi Városi Kórház vezetősége 
döntött úgy, hogy hétfőtől, szigorú 
feltételek mellett, de beengedi a hoz-
zátartozókat.

A kórháztól kapott értesítés értel-
mében a látogatási időszak naponta 
14–16 óra között lesz, a látogató ne-
vére a beteget kezelő orvos tölt ki egy 
belépésre feljogosító igazolást. Azt 
javasolják, hogy főként olyan személy 
látogassa a kórházi kezelésre szoru-
lókat, aki be van oltva koronavírus 

ellen, és amennyiben lehetséges, 
mindig ugyanaz a személy keresse fel 
a pácienst, így elkerülhető, hogy több 
személlyel érintkezzen és esetleg kint-
ről hozott vírusokkal fertőződjön meg. 
Fontos tudnivaló, hogy a hematológi-
ai, onkológiai, valamint az 
intenzív terápiás részlegen 
fekvő betegeket kizárólag a 
koronavírus ellen beoltott 
vagy 72 óránál nem régebbi 
teszttel rendelkező szemé-
lyek látogathatják. A láto-
gatásra érkezőknek minden 
esetben megmérik a lázukat, 
és ki kell tölteniük egy járvá-
nyügyi kérdőívet is. De ha az egész-
ségügyi személyzet azt tapasztalja, 
hogy a látogatónak légúti megbetege-
désre utaló tünetei vannak, elutasít-
hatja a bebocsátását. A látogatási idő 
15 perc lehet. 

Engedélyezik a beteglátogatást

Hatósági felügyelet alá került Lukács Antal
A brassói táblabíróság döntése alapján házi őrizet helyett hatósági 
felügyelet alá került – 60 napig – Lukács Antal, a Székelyudvarhelyi 
Városi Kórház négyrendbeli hivatali visszaéléssel és ugyanannyi 
kenőpénz-elfogadással, valamint befolyás vásárlásával vádolt korábbi 
menedzsere. Lukács ez idő alatt nem veheti fel a kapcsolatot az ügy 
tanúival és más vádlottakkal, program szerint és behívás esetén is 
meg kell jelennie az igazságügyi szervek előtt, engedély nélkül nem 
hagyhatja el Hargita megyét, be kell jelentenie a hatóságoknak, ha 
lakcímet változtat, valamint korábbi tisztségét sem gyakorolhatja.

• RÖVIDEN 

• A Székelyudvarhelyi Városi Kórház úgy döntött, hét-
főtől lehetővé teszi, hogy a beutalt, nem koronavírusos 
betegeket meglátogassák hozzátartozóik.

Jó hír: már csak két koronavírusos személyt 
ápolnak a csíksomlyói kórházépületben
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