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Közel három kilométer-
nyi aszfaltszőnyeget terí-
tettek le a 124-es jelzésű 

megyei úton Csíkszentmihály 
Polgármesteri Hivatalának épü-
letétől Csíkajnád lóvészi kijá-
ratáig a múlt hónap második 
felében – avatott be Izsák-Szé-
kely Lóránt. Csíkszentmihály 
község polgármestere azt is ki-
fejtette, a felújításra elsősor-
ban azért volt szükség, mivel 
az elmúlt évek áradásai jelen-
tősen megrongálták az aszfalt-
burkolat széleit. Dobos László 
alpolgármester hozzátette, az 
út meggyengült állapotához to-
vábbá az is hozzájárult, hogy 
2010–2012 között a Lóvészen 
zajló községi utak feljavításá-
hoz szükséges anyagokat az 
említett útszakaszon szállítot-
ták a tehergépjárművek. A nagy 
megterhelés után, illetve a gya-
kori áradások okán pedig egyre 

szükségesebbé vált a 2007-ben 
leaszfaltozott, Ajnádon átvezető 
megyei út helyreállítása. 

Amikor a helyi önkormány-
zat kérte az említett útsza-
kasz felújítását, Hargita Megye 
Tanácsa pozitívan fogadta a 
kezdeményezést, és a felújí-
táshoz szükséges pénzt is biz-
tosította idénre – részletezte 
a községvezető. Azt is tisz-
tázta, az aszfaltozást azért 
novemberben végezték el, mi-
vel Ajnádon idén még zajlott 
a szennyvízhálózat kiépítése, 
így ha korábban leterítik az 
aszfaltszőnyeget, helyenként 
fel kellett volna törni. Ezt elke-
rülendő vártak mostanig. 

Elhárítanák az árvízveszélyt

A gyors útfelújítás révén ma-
gasabbá vált az aszfaltréteg, 
jövő tavasszal pedig kitaka-
rítják és mélyítik a vízelveze-
tő árkokat, így bíznak benne, 
hogy a következőkben már nem 
fogja áradásokkor elborítani az 
úttestet a lezúduló víztömeg, 
megszűnik az árvízveszély – 
tájékoztatott a polgármester. 
Megjegyezte, nagyon örülnek 
és elégedettek a munkával, hi-
szen ha az útburkolati jelek 
újrafestését is elvégzik, ak-
kor több évre megoldódik Aj-
nád főútjának kérdése. Bíznak 
benne ugyanakkor, hogy lesz 

folytatása ennek a munkálat-
nak, hiszen Ajnád és Lóvész 
között egy kilométer szaka-
szon nincs aszfalt, a cél pedig 
az lenne, hogy arra is új burko-
lat kerüljön. Az alpolgármester 
is kiemelte a munka gyorsasá-
gát és minőségét, illetve tisz-
tázta, hogy habár a télre nem 
kerülnek vissza a korábbi fek-
vőrendőrök, de tavasszal újra 
a helyükre illesztik azokat, 
sőt további igény esetén újab-
bakat is kihelyeznek.  

Részleges kárpótlás

Azt is megtudtuk, hogy ez a 
munkálat mintegy részleges 

kárpótlást jelent számukra a 
Bogát Önkormányzati Fejlesz-
tési Társulással benyújtott, de 
később elvesztett községi utak 
feljavítását célzó pályázatuk 
után. A térség másik három 
önkormányzata külön-külön 
benyújtotta az említett pályá-
zatot, ők viszont, mivel nem 
halad át országút a települé-
sen, nem érték el a szükséges 
pontszámot a pályázáshoz. 
Emiatt is jött jókor a megyei 
út feljavítása – mutatott rá 
Izsák-Székely Lóránt. 

Közel 700 ezer lejes beruházás 

A beruházás részleteiről 
Hargita Megye Tanácsának 
elnökétől, Borboly Csabától 
érdeklődtünk. Mint tőle meg-
tudtuk,  Csíkszentmihály köz-
pontjától Csíkajnád lóvészi 
kijáratáig 2,83 kilométeren, 
16 294 négyzetméteren aszfal-
toztak november 9–23. között. 
Leszögezte, a projekt az asz-
faltozásra vonatkozott, tehát 
nem volt része a táblák kihe-
lyezése és a burkolatjelfestés, 
viszont ezen az útszakaszon 
ezek korábban el voltak vé-
gezve. A beruházás értéke 
677 810 lej, amit Hargita Me-
gye Tanácsa saját költségve-
téséből biztosított.

„Minden térségre odafigye-
lünk, a lakosság etnikai ösz-
szetételétől függetlenül. A 
lóvészieknek is ugyanolyan jo-
guk van aszfaltúton járni, mint 
másoknak, ráadásul a Karakó-
völgyhídhoz több turistát vonz-
hatunk” – emelte ki a téma 
kapcsán Borboly Csaba. Hozzá-
tette, másrészt az ehhez hason-
ló munkálatokkal szeretnének 
jó példát mutatni azoknak a me-
gyéknek, amelyekben a magya-
rok vannak kisebbségben. 

KÖMÉNY KAMILLA

A 124-es jelzésű megyei út három kilométernyi szakaszára került új aszfaltréteg

Felújították Ajnád főútját

Felújított megyei út Ajnádon. Tíz éve leaszfaltozott útra került új burkolat

Közel hétszázezer lej-

ből újíttatta fel a 124-es 

jelzésű megyei út 2,8 

kilométernyi szakaszát 

Hargita Megye Taná-

csa. Csíkszentmihály 

önkormányzata 

elsősorban az ár-

vízkárok miatt tar-

totta szükségesnek 

a Csíkszentmihály 

központjától Csíkajnád 

lóvészi kijáratáig zaj-

lott aszfaltozást.

A csíksomlyói pünkösdi bú-
csú is a Magyar Értéktár része 
lett, amely ugyanakkor a ma-
gyar népmesék rajzfilmsorozat-
tal, a vert csipkével és a gemenci 
gímszarvassal bővült – jelentette 
be Fazekas Sándor földművelés-
ügyi miniszter budapesti sajtó-
tájékoztatóján. A Hungarikum 
Bizottság keddi döntése értel-
mében továbbá a hungarikum 

gyűjteményébe került a magyar 
gulyásleves, a pálos rend és a 
hollóházi porcelán – írja az MTI. 
Az indoklás szerint a keresztény 
vallásokon átívelő csíksomlyói 
búcsú a magyarság kiemelkedő 
közösségi eseményeként a nem-
zet összetartozását fejezi ki, a 
magyar népmesék sorozat népi 
kulturális hagyományokat köz-
vetít, a csipkeverés generációk 

munkájának köszönhetően máig 
meghatározó jelentőségű érték, 
míg a gemenci gímszarvas mint 
a vadászati turizmushoz kapcso-
lódó idegenforgalmi látványosság 
került be a Magyar Értéktár-
ba. A miniszter azt is közölte: a 
gulyásleves világszerte ismert 
magyar ételként jelentős hatást 
gyakorol a vendéglátásra és a 
turizmusra, a pálos rend csak-
nem nyolc évszázada meghatá-
rozó szerepet tölt be a magyar 
nemzet történelmében és kul-
túrájában, a 240 éves hollóházi 
porcelán pedig sokszínű, egye-
di forma- és dekorvilágának 
köszönheti az elismerést. Fa-
zekas Sándor hangsúlyozta, a 
hungarikum törvény alapján a 
hungarikumok és más nemze-
ti értékek kiemelt állami figye-
lemre – szükség esetén akár 
szakmai vagy jogi segítség-
re is – számíthatnak, valamint 
pénzügyi támogatásban része-
sülhetnek a hungarikum alap 
keretéből. A bővítéssel 70-re 
nőtt a hungarikumok és 161-re 
a Magyar Értéktárban szereplő 
értékek száma. 

KŐRÖSSY ANDREA

A Magyar Értéktár része lett a búcsú

Évente százezrek zarándokolnak el a csíksomlyói búcsúra

KORÁBBI FELVÉTEL: GECSE NOÉMI

Majdnem szakadékba zuhant
Az úttestről lesodródva, kerítést, forgalmi táblát megrongálva dőlt 
oldalára egy hússzállító teherautó Tusnádfürdőn. A „csupán” anyagi 
kárral járó baleset azon az éles kanyarokkal tűzdelt szakaszon történt, 
ahol nyáron, majd novemberben is oldalára dőlt egy-egy kamion.
Az E578 jelzésű európai úton Csíkszereda irányából közlekedő, Bihar 
megyei teherautó egy veszélyes balos kanyarban az útról lesodródva 
borult fel kedden késő este, éppen egy lakóház és egy panzió közötti 
üres részen. Mindössze két-három méteren múlt, hogy nem zuhant egy 
mély szakadékba. Személyi sérülés nem történt. Szerda délután egy 
nyerges vontató érkezett a helyszínre, amelynek pótkocsijába átpakol-
ták a rakományt. Az érintett részen ezalatt félsávos útlezárás volt ér-
vényben. A baleset mintegy százötven méterre történt attól a kanyar-
tól, ahol júliusban egy üres üvegeket, majd novemberben egy krumplit 
szállító teherautó dőlt oldalára. Utóbbi vezetője életét vesztette, két 
utasa pedig megsérült. (Pinti Attila)
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