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Újabb omlás az országúton
Beszakadt áteresz, javításra szoruló híd
• Az omlások útjának
is lehetne nevezni a
13A jelzésű, Balavá-
sártól Csíkszeredáig
vezető országút Csík-
szereda és Szentegy-
háza közötti részét.
A hegyi szakaszon
ezúttal egy áteresznél
omlott be az úttest,
amelyet így szűkíteni
kellett.

KOVÁCS ATTILA

Noha az elmúlt hónapban több 
javítást is végeztek a 13A jel-
zésű országúton, az elhaszná-

lódott útalap miatt újabb problémák 
jelentek meg. Szentegyházától nem 
messze, az egyik kanyarhoz közeled-
ve sebességkorlátozást, munkálatokat 
jelző táblák fi gyelmeztetik az autóve-
zetőket, hogy óvatosan haladjanak. 
Nem véletlenül, mert egy vasbetonból 
készült, elhasználódott áteresz egyik 
széle beomlott, és vele együtt az út-
test egy darabja is, így az út legalább 
egy méterrel lett keskenyebb, mint 
korábban. A helyszínen műanyagból 
készült forgalomterelő elemek is jelzik 
az akadályt, a balesetveszély viszont 

annak ellenére is fennáll, hogy a fi -
gyelmeztető táblák először 60, majd 
30 kilométeres sebességhatárt jelez-
nek az itt áthaladóknak. A kanyarban 
lévő omlásra ugyanis csak közelről 
van rálátás, emiatt pedig, ha nagyobb 
sebességgel mindkét irányból autók 

közelednek, könnyen baleset történ-
het – főleg mert két nagyobb teher-
gépjármű vagy busz egymás mellett 
nem fér el a szűkebb helyen. A hely-
színen járva azt láttuk, hogy egyet-
len autóvezető sem tartotta be a 30 
kilométeres sebességhatárt.

Szakértői vizsgálat

Az útburkolat helyreállítása előtt a 
helyszínen szakértői vizsgálatot kell 
végezni, most erre várnak – közölte 
érdeklődésünkre Cătălin Romanes-
cu, a Közúti Infrastruktúrát Kezelő 

Országos Társaság (CNAIR) Hargita
megyei kirendeltségének igazgatója.
Hogy ez és a helyreállítás pontosan
mikor történik meg, azt még nem le-
het tudni, ezért ajánlott az óvatosság. 
Nem messze az omlástól, Szentegy-
házához közelebb az út alatt átfolyó
Vargyas-patakon épült híd szerkeze-
te is jól láthatóan meggyengült. Az
egykor vasbeton tartóoszlopokkal
készült védőkorlát mindkét oldalon
szétmállott, eltűnt, a megmaradt né-
hány oszlopot csak a hídszerkezetből 
kiálló vasazat tartja. Már az útburko-
lat is kezdett leszakadozni, emiatt a
híd két oldalán szintén piros-fehér
színű, műanyag forgalomterelő ele-
meket helyeztek el. Az építmény ol-
dalához kerülve az is látszik, hogy a
tartófal is mállik, omlik. Az országút
Hargitán átvezető szakaszán több he-
lyen is nagyméretű köveket ürítettek
le a már beomlott útpadkák, illetve
támfalak helyére, hogy a keletkezett
üregeket feltöltsék, és megállítsák
a további rongálódást – ez viszont
nem helyettesíti a szükséges helyre-
állítást. A burkolatjavítások mellett
ugyanakkor új szalagkorlátokat is
szereltek fel, de még a régi, rozsda et-
te korlátok is helyükön vannak. Ro-
manescu kérdésünkre azt mondta, a
szalagkorlátok cseréje folytatódik, a
régieket pedig eltávolítják.

A balesetveszélyes útomlás egy 
kanyarban van, csak közelről látszik
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Páduai Szent Antal, a portugál
származású ferences szerzetes, 

teológus, prédikátor és egyháztaní-
tó a legismertebb szentek egyike. A 
szegények, a házastársak, az asszo-
nyok, a gyermekek, utazók, fazeka-
sok patrónusa; terméketlenség, láz, 
hajótörés, háborús ínség, pestis elle-
ni védelemért és az elveszett tárgyak 
megtalálásáért fordulnak hozzá. 
Ferences vagy Ágoston-rendi kano-
nokruhában, szakállal vagy anélkül 
ábrázolják; jelképei: liliom, égő szív, 
könyv, tűz és a gyermek Jézus – mel-
lette állva vagy karján ülve.

Alakja valós: 1195-ben szüle-
tett Lisszabonban. Az eretnek- és 
szerzetesmozgalmak századának 
szülötte a szó fegyverével harcolt a 
hit tisztaságáért. Korán belépett az 
ágostonos kanonokrendbe. Megis-
merkedve a ferences kolduló rend-
del, felvette szegényruhájukat és 
az Antal nevet. Afrikában teljesített 
missziós szolgálatot. Marokkóból 
gyenge egészségi állapota miatt kel-
lett visszatérnie. A vihar Szicíliába 
vetette hajóját. Tovább Dél-Francia-
országban és Észak-Itáliában mű-
ködött. Ostorozta a politikai és tár-

sadalmi viszonyokat, síkra szállt a 
börtönben sínylődő, fi zetésképtelen 
rabok szabadulásáért.

1231. június 13-án hunyt el. Pá-
duai sírjánál, amely azóta híres 
zarándokhely, sok csoda történt, ami 
máig tartó tiszteletét megalapozta. 
Vidékünkön szokás az emléknapját 
megelőző kilenced: kilenc kedden 
át szentmisét tartanak és közben-
járásáért imádkoznak a ferences 
templomokban. Számos erdélyi mi-
sézőhelyet, templomot is védelmébe 
ajánlottak. Emléknapján a ferences 
helyeken megáldják a liliomokat és 
a gyermekeket.

Június 13-ához számos hiedelem, 
jóslás, szokás fűződik. Nem fogták 
igába a jószágot, istállóban tartották 
az állatokat. Ezen a napon ráolvasás-
sal gyógyították a Szent Antal tüzé-
nek nevezett orbáncot és más bőrbe-
tegségeket. A lányok éjfélig böjtöltek, 
majd bizonyos rítusokat végeztek, 
hogy meglássák jövendőbelijüket.

Búcsúk Székelyföldön

Csíksomlyón a csütörtök délelőtt fél 
11-től kezdődő szentmisét a Kissom-

lyó-hegyen található Szent Antal-ká-
polnánál tartják. A szentmisét a 
csíksomlyói házfőnök, Bőjte Mihály 
celebrálja. A kápolnához fél 10-kor 
lesz az indulás a kegytemplom elől. 
A csicsói egyházközség június 16-án, 
vasárnap fél 1 órától ünnepel. A bú-
csús szentmise szónoka Balla Barna-
bás pálos atya. Újtusnádon szintén 
vasárnap délben fél 1-től tartanak 
búcsús szentmisét, az ünnepi szónok 
Bilibók Géza tusnádfürdői plébános 
lesz. Székelyudvarhelyen a ferences 
templomban csütörtökön a délután 6 
órakor kezdődő szentmisén liliomál-
dás lesz, és megáldják a gyermeke-
ket. Az ülkei templom védőszentje is 
Páduai Szent Antal. A búcsús szent-
mise június 15-én, szombaton déle-
lőtt 11 órakor kezdődik. A szentbeszé-
det Sebestyén Antal P. Albert tartja. 
Páduai Szent Antal napján ünneplik 
Marosvásárhelyen a volt minorita, 
jelenlegi jezsuita egyetemi lelkész-
ségi templom búcsúját, amelyre há-

romnapos triduummal készültek. A 
csütörtök délutáni ünnepi szentmise 
délután 5 órakor kezdődik, a szent-
beszédeket Takó István kolozsvári 
egyetemi lelkész tartja. A Bekecs-te-
tői kápolnában a Szent Antal-búcsút 
június 15-én, szombaton déli 12 órától 
ünneplik. A szentmise szónoka Csí-
ki Szabolcs medgyesi segédlelkész. 
(Molnár Melinda, Dobos László)

Szent Antal imájára tenger enged, bilincs törik

Szent Antal-oltár a csíksomlyói 
kegytemlomban
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Évadzáró előadások 
a Nemzetiben
A Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház Tompa Miklós Társula-
ta A láthatatlan hóhér …és már 
senki sem című darabot ma 
este 7 órától játssza a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház 
nagytermében. Kiss Csaba: 
Hazatérés Dániába című ki-
rálydrámája június 14-én, pén-
teken este 7 órától tekinthető 
meg szintén a nagyteremben.

Mágnás Miska
Évadzáró előadásként a 
Mágnás Miska című operettet 
játssza a Csíki Játékszín június 
14-én, pénteken 19 órától. Az 
est végén kihirdetik a közön-
ségszavazatok eredményeit, 
fény derül arra, hogy mely 
előadásokat és színészi alakí-
tásokat kedvelte a közönség az
évadban. A hagyományokhoz 
híven a Hunyadi László-díjat, 
a Kulissza-gyűrűt, valamint a 
közönségdíjakat is kiosztják. 
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