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Elhalálozás

Elment egy lélek ma ismét a Földről,
Kit szívünk többé el sosem feled,

Csendesen figyelsz ránk már odafentről...
Legyen helyettünk: Isten veled!

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, 
nagymamánk,

Bors András Lászlóné
szül. Darvas Irén

2018. június 13-án, életének 70. évében hazatért Megváltójához. Hamvait végakaratához 
híven a csíkszentkirályi temetőben helyezzük végső nyugalomra, szeretett szülei sírjába 

2018. július 12-én 10 órakor. A gyászoló család

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édes-
anya, nagymama, dédnagymama, anyós, rokon és jó szomszéd,

özv. Kiss Károlyné
szül. Hegyi Karolina

életének 89., özvegységének 7. évében, 2018. július 9-én, hosszas betegség után, 
csendesen elhunyt.

Velünk sírnak a harangok, mert akit szerettünk, az minket itt hagyott.
Elköltözött tőlünk az örök házba, csendes temetőbe, holtak otthonába.

Megszűnt dobogni jóságos szíve. Egész élete önzetlen, szorgalmas, becsületes  
és fáradhatatlan, önmagát soha nem kímélő munkában, családjával szembeni gondoskodó 

és mindig aggódó szeretetben telt el.
Drága halottunkat 2018. július 11-én délután 3 órakor helyezzük örök nyugalomra a reformá-
tus egyház szertartása szerint a siklódi ravatalozótól a családi temetőbe. Részvétnyilvání-

tás: kedden 19 órától és szerdán 13 órától. Pihenése legyen csendes, emléke áldott!
A gyászoló család – Siklód

Sîntimbru helyett Sântimbru Băi Árvízvédelem 
határok nélkül
Közös magyar–román árvízvédel-
mi projekt indult a Maros határví-
zi szakaszán uniós támogatással, 
több mint 800 millió forintból – kö-
zölte az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság műszaki igazgatóhe-
lyettese tegnap Szegeden. Kádár 
Mihály az MTI szerint elmondta, a 
tervek szerint 2020 őszére megva-
lósuló beruházások célja az árvízi 
biztonság növelése a Maros közös 
érdekeltségű szakaszán. Magyar ol-
dalon az 1962-ben épült makói szi-
vattyútelep rekonstrukcióját végzik 
el. A telep a Makó és Maroslele tér-
ségében összegyűlő belvizet eme-
li át a folyóba, és öntözővizet biz-
tosít. Romániai oldalon a több mint 
2,3 kilométeres, Aradhoz köze-
li jobb parti szakaszon felújítják az 
árvízvédelmi falat, 225 méteren pe-
dig javítják a partvédelmet – mond-
ta Kádár Mihály. A 2,685 millió eu-
rós költségvetésű projekt része-
ként a két ország szakemberei ösz-
szehangolják és kiegészítik hidro-
lógiai és geoinformatikai adatbá-
zisaikat, valamint közös elöntési 
„haváriatérkép” készül.

Valamennyi î betűt tartalmazó te-
lepülésnév módosulni fog egy nem-
rég elfogadott törvénytervezet sze-
rint: az î magánhangzó helyét „ro-
kona”, az â betű veszi át. A változ-
tatást az indokolta, hogy a helyes-
írási szabályok 25 évvel ezelőtt le-
fektetett előírásait – miszerint az î 
betű használata csak a szavak ele-
jén és végén megengedett – számos 
település nevének esetében máig 
figyelmen kívül hagyták. A módo-
sítás által változnak a személyes 
okmányok is. Az 1968-ból szárma-
zó, kettes számú törvény módosí-
tására kidolgozott tervezetet döntő 
kamaraként fogadta el a szenátus, 
és azt követően lép majd érvény-
be, hogy Klaus Johannis államfő 
kihirdeti, és megjelenik a Hivata-
los Közlönyben. A kezdeményezők 
szerint a módosítást az indokol-
ta, hogy számos településnév nem 
igazodik a román helyesírási sza-
bályokhoz: egyeseket mai napig 
hivatalosan î betűvel írnak. Ilyen 
például Marosvásárhely, amelyet a 
helyes Târgu Mureș helyett Tîrgu 
Mureșnek írnak, vagy Büdösfürdő, 
amelynek román neve még min-
dig Sîntimbru Băi a Sântimbru 

Băi helyett. Arról nem is beszél-
ve, hogy egyes településeken be-
lül is eltérés figyelhető meg: a csí-
ki „szent” névelemet tartalma-
zó községek (pl. Csíkszentmihály, 
Csíkszentdomokos, Csíkszent-
király stb.) „sân” fordítása a hely-
ségnévtáblákon â betűvel, a pol-
gármesteri hivatalokon azonban 
még mindig î-vel szerepel. A ha-
sonló eltérések kiküszöbölése ér-
dekében elfogadott törvényterve-
zet értelmében a hatálybalépése 
után minden településnevet egy-
ségesen â betűsre változtatnak 
majd. Ez maga után vonja példá-
ul a helységnévtáblák cseréjét, il-
letve a megváltozott nevű telepü-
léseken élő (vagy onnan szárma-
zó) lakók hivatalos iratainak (sze-
mélyi igazolvány, jogosítvány, útle-
vél) cseréjét is. A jogszabály azon-
ban nem kötelezi azonnali cserére 
az érintetteket, a megváltozott te-
lepülésneveket csak a dokumentu-
mok érvényességének lejárta után 
írják be az új iratokba. Az igénylők 
kérésére azonban korábbi cserére 
is van lehetőség.

IszlaI KatalIn

A munkakezdéstől számítva 45 
nap áll a kivitelező maros-
vásárhelyi vállalat rendelke-

zésére, hogy befejezze a szüksé-
ges felújítási munkálatokat a Har-
gita megyei Lóvésznél található 
Ka rakó-völgyhídon, azaz július 25-
éig dolgozhatnak – számolt be lap-
családunknak a helyszínen Ker-
tész Dénes. Az építő cég munkafel-
ügyelője azt is elmondta, annak el-
lenére, hogy az elmúlt időszakban 
nem kedvezett nekik az időjárás, az 
esőzésekre felkészülten érkeztek a 
munkások a helyszínre, így jól ha-
ladnak a hídpályán végzendő ten-
nivalókkal. A munkálatok miatt tel-
jes vonalzárat léptettek érvénybe a 
Hargita megyei Madéfalva és a Bákó 
megyéhez tartozó Gyimesbükk kö-
zötti vasútvonalon június 20. és jú-
lius 25. között.

Kertész Dénes elmondása sze-
rint a munkát a hídon lévő rétegek 
felszedésével kezdték: eltávolítot-
ták a vasúti síneket, a talpfákat, va-
gyis a betonaljakat, a töltést és egy 
réteg betont is egészen a hídon lévő 
régi szigetelésig. Ezt követően hoz-
záfogtak az újjáépítéshez: új szige-
telőanyagot helyeztek le, és neki-
láttak a betonréteg elterítéséhez – a 
híd kétharmadán ez már meg is tör-
tént, de a fennmaradó egyharmadon 
is jól haladtak. Ottjártunkkor éppen 
a sínpár két oldalára tervezett pad-
kát öntötték a munkások: ezt ami-
att hozzák létre, hogy megakadá-
lyozzák a kőtöltés leomlását a talp-
fákról – magyarázta Kertész Dé-
nes. Hozzátette, a töltés hiányában 
a talpfa fedetlen marad (legyen az fa 
vagy beton), a sín a nagy meleg ha-
tására a megengedettnél jobban ki-
tágulhat és elhajolhat. Az elkészülő 
betonrétegre rákerül még egy szi-

getelőfestés, majd egy korrózióvé-
delmi anyag is. „Utána jöhet a töltés, 
a talpfák, a sín, és mehet is a vonat” 
– sorolta mosolyogva a következő 
lépéseket. Majd előrebocsátotta azt 
is, hogy a jövőben a híd tartópillére-
inek és a vasszerkezet felújításával 
folytatódhat a munka.

A teljes vonalzár miatt nem köz-
lekednek a menetrend szerinti já-
ratok és a tehervonatok. Az utaso-
kat vonatpótló autóbuszok szállít-
ják ebben az időszakban. Két út-
vonalon közlekednek a buszok: 

a Csíkszereda–Gyimesbükk-, il-
letve a Csíkszereda–Lóvész-sza-
kaszon. A megkülönböztetett fel-
iratú autóbuszok a csíkszere-
dai, a gyimesfelsőloki, a tarkői, a 
gyimesközéploki, a bálványosi és 
gyimesi, illetve a csíkszeredai, a 
madéfalvi, a csíkszentmihályi, az 
ajnádi és a lóvészi vasútállomás kö-
zelében állnak meg.

Az először 1897-ben megépített 
viadukt a Karakó-patak völgyét hi-
dalja át 64,44 m magasban – ne-
vét az említett patakról kapta. Az 
Osztrák–Magyar Monarchia egyik 
legmagasabb viaduktja volt. Mind-
két világháborúban felrobbantot-
ták: 1897-től 1916. augusztus 28-áig 
háborítatlanul használták a hi-
dat, amikor az addig semlegessé-
get hirdető Románia csapatai vá-
ratlanul betörtek Erdélybe, visz-

szavonuláskor pedig a németek 
felrobbantották a hidakat, kivéve 
a Ladók-völgyhidat. A román csa-
patok Erdélyből való kiűzése után 
1916 decemberében megkezdődött 
a völgyhíd helyreállítása. A má-
sodik világháború idején az újabb 
visszavonuláskor a németek az ösz-
szes nagy hidat és alagutat felrob-
bantották. A benyomuló román és 
szovjet csapatoknak nagy szüksé-
gük volt a vasútvonalra, ezért ideig-
lenesen helyreállították a hidakat. 
A háború után már a román vasút írt 
ki pályázatot a jelenlegi híd felépíté-
sére, amelyet 14 hónap alatt, 1946. 
július 12-én fejeztek be – olvasha-
tó a bogatregio.eu honlapon. Ma is a 
Csíkszereda és Gyimesbükk közöt-
ti vasútvonal legszebb építménye. 

Kömény KamIlla

Július 25-éig kell befejezni a Lóvész mellett magasodó impozáns építmény részleges felújítását

„Zakatol” a munka a Karakó-hí don
Egymás után zuhantak 
patakba az autók
Tíz, 16 és 20 év közötti fiatal sérült 
meg tegnapra virradóra, miután a 
két autó, amelyben utaztak, a nagy 
sebesség miatt egymás után esett 
bele egy patakba Maros megyében. 
A Maros megyei rendőrség szóvi-
vője, Emanuela Rugină elmond-
ta, az első autót, amely a Hodos 
patakába esett, egy kiskorú vezet-
te, aki a balesetben súlyosan meg-
sérült. Azonnal követte őt egy má-
sik személygépkocsi, amelyet egy 
25 éves fiatalember vezetett, aki 
szintén elvesztette az irányítást a 
jármű fölött, és beleesett ugyanab-
ba a patakba. A vizsgálatokból kide-
rült, hogy a balesetet a túlzott se-
besség okozta.

Meggyilkoltak egy 
nagybányai tanárt
Holtan találtak tegnap nagybányai 
lakásában egy 65 éves egyetemi 
tanárra, a rendőrség szerint a holt-
testen erőszak jelei voltak észreve-
hetők. Az ügyben emberölés miatt 
indult eljárás, a Mediafax értesülé-
sei szerint az első számú gyanúsí-
tott az áldozat fia. A nyomozást a 
megyei törvényszék mellett műkö-
dő ügyészség irányítja.

A poggyászok alatt 
akart külföldre jutni
17 éves lányt találtak az ara-
di határrendészek egy mikrobusz 
csomagtartójában, a poggyászok 
között. A határrendészet tegnapi 
közleménye szerint a Nagylak I. át-
kelőnél tartóztattak fel egy 25 éves 
férfi által vezetett, Tulcea megyei 
rendszámú mikrobuszt, amely-
nek csomagtartójában, takaró alatt 
bukkantak rá a Konstanca megyei 
lányra. A kisbuszban a sofőr mel-
lett további hat személy utazott, 
mind román állampolgárok. A sofőr 
azt mondta a határrendészeknek, 
hogy azért segített a lánynak, mert 
az Spanyolországba akart jutni, de 
nem volt meg a külföldre utazás-
hoz szükséges írásos hozzájárulá-
sa a szüleitől. A sofőr ellen államha-
tár illegális átlépésének kísérleté-
ben való bűnrészesség, a lány ellen 
pedig illegális határátlépési kísérlet 
miatt indult eljárás. Sínen vannak. A jövőben a híd tartópilléreinek és a vasszerkezet felújításával folytatódhat a munka

Az esős időjárás ellenére jól haladnak a Karakó-völgy-

híd részleges felújításával a kivitelezők. A Csíkszereda 

és Gyimesbükk között kígyózó vasútvonal legimpo-

zánsabb építményét július 25-éig kell átadni.

Fotó: gecse noémI




