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• Az utolsó simí-
tásokat végzik a 
Csíkszeredai Megyei 
Sürgősségi Kórháznál 
készülő helikopter- 
leszállóhely kialakí-
tása során. Év végére 
ez már használatba is 
adható, és amennyi-
ben szükséges, a ro-
hammentő-szolgálat 
légi járművei számára 
biztosítva lesz a biz-
tonságos leszállás.

KOVÁCS ATTILA

M ájusban már le is aszfaltoz-
ták azt a kijelölt területet a 
kórház hátsó részén, ahol 

tavaly kezdték el egy helikopter- 
leszállóhely kialakítását. Mint kér-
désünkre a beruházást fi nanszírozó 
Hargita megyei önkormányzat elnö-

ke, Borboly Csaba tájékozta-
tott, év végére már használ-
hatóvá válik a leszállópálya, 
amelyet ellátnak a szükséges 
felszereltséggel, beleértve az 
éjszakai le- és felszálláshoz 

szükséges világítást is. „Je-
lenleg a villamossági munkálatokat 
végzik, ugyanakkor hátravan még a 
különböző feliratok festése a leszál-
lóhely felületére. Ezt követően kö-
rülbelül négy hónap az engedélyek 
beszerzése, ami már folyamatban 

van” – részletezte Borboly. A beru-
házás értéke 1 millió 145 ezer lej áfá-
val együtt. Az elnök azt mondta, az 
üzembe helyezéstől azt várják, hogy 
nagymértékben javul az egészség-
ügyi szolgáltatás színvonala, és az 
életmentő, sürgős ellátást igénylő 
betegek könnyebben és gyorsabban 
jutnak el a kórházba.

A mentőhelikoptereknek 
készült

A heliport csak a sürgősségi roham-
mentő-szolgálat (SMURD) mentőhe-
likoptereit tudja fogadni, a Belügy-

minisztérium által üzemeltetett, 
nagyobb méretű, betegszállításra is 
használt helikoptereket nem – pon-
tosítottak korábban az illetékesek. 
Olyan helyszínen alakították ki, a 
kórház hátsó udvarán, ahol a terep-
viszonyok miatt egy irányból törté-
nik a leszállás és a felszállás is. Az 
elmúlt évek során több más lehető-
ség is felmerült a kórház közvetlen 
közelében a leszállópálya létreho-
zására, de ezeket sorra elvetették. 
Eleinte, még az 1990-es években a 
kórház tetejére képzelték el, ahová 
az új műtőket építették, majd az 
intézmény területének Zsögöd felé 

néző részét is számba vették, a kis 
sportpálya helyére is volt egy elkép-
zelés, illetve a parkoló egyik részé-
nek átalakítására.

A stadionból a katonákhoz

Csíkszeredában legbiztonságosab-
ban a városi stadionban lehetett 
landolni a helikopterek számára, 
a múlt évezredben a rossz emlékű 
pártfőtitkár, később más hivata-
losságok, köztük Traian Băsescu 

volt államelnök is érkezett oda. A 
SMURD helikopterei is ott szálltak le 
még évekkel ezelőtt, volt eset, hogy 
labdarúgó-mérkőzést kellett félbe-
szakítani emiatt. Később egy együtt-
működési megállapodás nyomán az 
erdőalji hegyivadász-alakulat heli-
kopter-leszállóhelyét ajánlották fel 
erre a célra, de a mentőhelikopterek 
ott sem szállhatnak le éjszaka. A ka-
tonai alakulathoz vezető leromlott, 
kátyús útszakaszt 2017-ben éppen 
azzal a céllal újították fel, hogy a 
súlyos állapotú betegek mentőau-
tóval történő szállítása biztonságos 
legyen a leszállóhelyig.
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A júniusi áradásokkor tovább 
romlott a Tibód határában 

leszakadt 134C jelzésű megyei út 
állapota, ahol 3,5 tonnás 
súlykorlátozást kellett be-
vezetni a balesetek elke-
rülése érdekében. Éppen 
ezért az Oroszhegy irányá-
ba közlekedő teherautókat 
a Székelyszenttamáson 
áthaladó 134B jelzésű me-

gyei útra terelték át. Ennek 
azonban nem örülnek a helyiek, 
mivel azóta fokozott ütemben kez-

dett romlani a megterhelt út, amely 
nemcsak megsüllyedt néhány he-
lyen, hanem újabb gödrök is ke-
letkeztek. A személyautókkal tör-
ténő közlekedés is nehezebbé vált 
a sebesen hajtó teherautók miatt, 
hiszen két jármű csak akkor fér el 
egymás mellett, ha legalább egyik 
lehúzódik az út szélére.

Nincs más lehetőség

Bíró Barna Botond, Hargita Megye 
Tanácsának alelnöke lapunknak 
kifejtette, egyszerűen nem volt más 
lehetőség, ahová a hatóságokkal 
együttműködve elterelhették volna 
a teherforgalmat, miután veszélyes-

sé vált a Tibód közeli útleszakadás. 
Mint mondta, meg kell érteni a vál-
lalkozókat is, hiszen nekik is dolgoz-
niuk kell. Rámutatott, az helyes do-
log, hogy a kijelölt utat használják a 
teherautósok, hiszen így megelőzhe-
tők a balesetek. Egyébként ideigle-
nes lezárásról van szó a 134C jelzésű 
megyei úton, hiszen ott hamarosan 
elkezdődik a leszakadás kijavítása. 
Amint befejeződik a munka, újból 
használhatják a szakaszt a teherau-

tósok, így megszűnik a plusz forga-
lom Székelyszenttamáson. Egyúttal 
hangsúlyozta, már régóta terveik kö-
zött szerepel a 134B jelzésű megyei 
út felújítása – ám ez eddig nem volt 

prioritás, mivel más településeken 
rosszabb körülmények vannak –, 
így reméli, hogy az említett útlesza-
kadás kijavítása után hamarosan si-
kerül azt is korszerűsíteni.

Megterhelt útszakasz: megnőtt a forgalom Székelyszenttamáson
• Fokozott ütemben romlik a Székelyszenttamáson átvezető 134B jelzésű megyei út 
állapota, amióta a Tibód határában leszakadt szakasz miatt a 134C jelzésű megyei 
útról oda kellett terelni a teherforgalmat. Hargita Megye Tanácsa a lakók türelmét 
kéri az ideiglenes elterelés miatt, egyelőre ugyanis nincs más lehetőség a teherautók 
közlekedésének megoldására.

Egyre csak romlik a megyei út 
a teherautók súlya alatt

▸  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Készül a leszállópálya, amely 
a lehető legközelebb van 
a kórházhoz

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR

Landolhatnak a helikopterek
Év végére használható lesz a kórháznál épülő leszállóhely




