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Községszintű útfelújítás
A helyi utak túlnyomó részét korszerűsítik
• Fontos beruházás 
kezdődött el nem-
rég Csíkcsicsóban, a 
községi utak túlnyomó 
részét korszerűsí-
tik, leaszfaltozzák. 
Két pályázat nyomán 
jutott támogatáshoz a 
község, a munkálatok 
első részét jövőben be 
is fejezik.

KOVÁCS ATTILA

A csicsói Petőfi utcában 
szemléltük meg tegnap az 
útfelújítást, ahol munka-

gépek dolgoznak – először a meg-
lévő rétegeket kell eltávolítani, 
van, ahol 50 centiméteres mély-
ségre is leásnak. Az utakra megfe-
lelő alapozás, majd aszfalt kerül, 
az esővíz-elvezetését pedig fedett 
vagy nyitott sáncok biztosítják, a 
terepviszonyoknak és a rendelke-
zésre álló helynek megfelelően. 
A múlt héten elkezdett beruházás 
a község 18 utcáját érinti, ezek 
mindegyikében aszfaltozott úttest 
lesz – ismertette Péter Lukács pol-
gármester. Mivel Csicsóban eddig 
a községi utakon nem, csak az 
áthaladó E5778-as és a megyei be-
sorolású 123F jelzésű úton volt asz-
falt, a jelenleg poros, sáros utcák 
nagy változás előtt állnak.

Tizenegy kilométernyi út

Két pályázatra is fi nanszírozást 
nyert Csíkcsicsó a községi utak fel-
újítása érdekében. Az elsőt az Or-
szágos Vidékfejlesztési Program 
(PNDR) biztosította, ennek értéke 

4,5 millió lej, amelyből 5,5 kilomé-
ternyi községi útra terítenek asz-
faltszőnyeget, kialakítva a kapube-
járatokat is. A közel két éve megítélt 
támogatás után a tervek elkészítése, 
elfogadtatása és a közbeszerzési 
eljárás befejezése után látott mun-
kához a megbízást elnyert csíksze-
redai cég. Egy másik pályázatot a 
Helyi Fejlesztési Országos Program 
(PNDL) keretéből támogattak közel 
10 millió lejjel, amely 5,7 kilomé-
ternyi út felújítását jelenti. Ennek a 
beruházásnak az előkészítése most 
van folyamatban, idén szerződést 
szeretnének aláírni, hogy jövőre el-
kezdjék a munkát, és a 2022-es hatá-
ridőig végezzenek. 

Utóbbi munkálat a községhez 
tartozó Csaracsóba vezető út aszfal-
tozása mellett egy betonhíd építését 

is tartalmazza az Olton, valamint két 
új híd készülhet a Szeges patakon. 
Ugyanakkor a csicsói kisrepülőtér 
felé vezető út egy részének aszfal-
tozását, ugyanott egy híd építését, 
valamint Oltfalu egy utcájának és 
a Csicsó és Madéfalva közötti Határ 
utca korszerűsítését is elvégzik – 
tudtuk meg. A polgármester szerint 
a nemrég elkezdett útfelújításokat 
jövő májusban kell befejezni. A köz-
ségben korábban megtörtént a víz- 
és szennyvízhálózat kiépítése, hátra 
van viszont gázhálózat létrehozása, 
amelynek tervei most készülnek. 
Mivel az utcákat leaszfaltozzák, a 
tervezett gázvezeték-építés szá-
mára olyan megoldást kell találni, 
amely várhatóan nem jár számot-
tevő útfeltöréssel – ez egyelőre ko-
moly kihívásnak tűnik.

Járdák a főút mentén
Szintén a PNDL biztosította támoga-
tásból járda kialakításán dolgoznak 
a községen áthaladó nagy forgalmú 
E578-as út két oldalán, a gyalogosok 
biztonságosabb közlekedése érde-
kében. A közel 5 kilométernyi járda-
szakasz megépítése érdekében 3,6 
millió lejt kapott a község, amelyhez 
önrésszel társultak. A polgármester 
elmondta, a munkálatok során az 
útszéli sáncok vízelvezetésén is vál-
toztatni kell, mert jelenleg az eső-
zések után a víz sok helyen felgyűl, 
nem tud elfolyni.

Korszerűsítés kezdődött a csicsói 
utcákban. Egy ideig nehéz, de 
utána könnyű lesz közlekedni
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Alcsíki lovas nap
Alcsíki lovas napot rendeznek 
szombaton 10 órától Újtusná-
don, ahol a szervezők változa-
tos programokkal készülnek: 
szekeres verseny, külön meg-
mérettetés a gyerekeknek, 
fogathajtó verseny, akadály-
hajtás, lovaskaszkadőr-bemu-
tató, kirakodóvásár szerepel 
a kínálatban. A rendezvényt a 
Száguldó Egyesület és Hargita 
Megye Fejlesztési Ügynöksé-
ge szervezi.

Széki vágta
Augusztus 24-25-én szervezik 
a kövesdombi széki vágtát (Ho-
moródszentpál és Oklánd ha-
tárában). Szombaton 13 órakor 
kezdődik a gyorsasági verseny. 
A rendezvény eredményhirde-
tését másnap, vasárnap este 
hét órától tartják. Részletes 
programot az esemény Face-
book-oldalán találnak (www.
facebook.com/szekivagta).

Szilvanapok
Zajlanak a szilvanapok Orosz-
hegyen. A rendezvénysorozat 
már szerdán elkezdődött, ám 
a többnapos programkavalkád 
nagyon gazdag, a szombati és 
vasárnapi programok jelentős 
része a nyúládi réten zajlik. 
Érdemes csemegézni belőle az 
esemény Facebook-oldalán.

Áramszünet
Betervezett munkálatok miatt 
augusztus 28-án 8 és 16 óra 
között szünetel az áramszolgál-
tatás Csíkdánfalván a 182-249., 
312-346., és a 665-767-es ház-
számok között, valamint Ajnádon 
az 1-132-es házszámok között.
 

Az új búza zsengéje
A református közösségekben 
augusztus utolsó vasárnapján 
úrvacsoraosztásos istentisz-
telettel tartják az újkenyér, 
ősi nevén új búza zsengéje 
ünnepét. A héten bűnbánati 
istentiszteletekkel készültek 
a jeles napra, amely egyike az 
évi hét úrvacsorai alkalomnak. 
Ezen a napon istentiszteleti 
keretben adnak hálát az aratás 
Urának. Jelenünkben bőséggel 
lelünk kenyeret a boltokban, ám 
a lelkekben hálahiány kelet-
kezett. Ez az ünnep egy falat 
abból az eledelből, amelyet 
Jézus az utolsó vacsorán nyúj-
tott övéinek és hálaadás az Élet 
Kenyeréért. Kerüljön új kenyér 
az úrasztalára, állhassák körül 
mindazok, akik köszönetet 
mondanának az emberi munká-
ért, a szent zsengéért és a be-
lőle megszentelhető tésztáért. 
A székelyudvarhelyi belvárosi 
református templomban a 10 
órakor kezdődő istentiszteleten 
a nyugdíjba vonuló Gede Ildikó 
lelkipásztor hivatásáért is hálát 
mondanak. (Molnár Melinda)

• RÖVIDEN 

• Isten Szolgája, Már-
ton Áron püspök szüle-
tésnapja tájékán immár 
nyolcadik alkalommal 
tartanak megemléke-
zést és konferenciát 
szülőfalujában. 

M O L N Á R  M E L I N D A

A csíkszentdomokosi római ka-
tolikus plébániatemplomban 

szombaton 10 órától szentmisét mu-
tat be és szentbeszédet mond Jaku-

binyi György gyulafehérvári érsek. 
Azt követően a helyi művelődési 
házban a köszöntések után Márton 
Áron püspökségének első évéről 
tart előadást Marton József gyulafe-
hérvári nagyprépost, egyetemi ta-
nár. Majd Ne fogyatkozzék meg a ti 
hitetek! címmel a magyarországi lá-
ziban élő Virt László szociológust, 
hittanárt hallgathatják meg Márton 
Áron és a 80 éve kitört második vi-

lágháború vonatkozásairól. Utána 
Denisa Bodeanu bukaresti törté-
nész (Le)hallgatásra ítélve. Márton 
Áron püspök lehallgatási jegyző-
könyvei, 1957-1960 című könyvét 
mutatja be a szerző és Nagy Mi-
hály Zoltán történész Nagyvárad-
ról. Ebédszünet után, 15 órakor A 
doberdói San Martino del Carso az 
első világháború idején és ma cím-
mel, Gianfranco Simonit, a Gruppo 

Speleologico Carsico elnökének 
(San Martino del Carso, Olaszor-
szág) előadását magyarra fordítja 
Kovács Gergely, a püspök szentté 
avatási ügyének római posztu-
látora. Az előadások sorát Nagy 
Zoltán székelyudvarhelyi mérnök, 
hittanár zárja, újabb hiteles tanúk 
hangfelvételei és dokumentumfotói 
által mutatja be Áron püspök fi lmes 
monográfi ájának, A Hegy című DVD-
nek az utóéletét és folytatását. Végül 
Hegedűs Enikő csíkszeredai művé-
szettörténész megnyitja a Gyulafe-
hérvári Érseki Levéltár Imacsokrok 
Márton Áron püspöknek című ván-
dortárlatát. A Márton Áron Múzeum 
meglátogatásával zárul a Márton 
Áron-megemlékezés.

Márton Áron-napok Csíkszentdomokoson

Szekeres zarándoklat és szentmise 
Vasárnap 9 és 16 óra között pásztorbükki szekeres zarándoklatra és ott tartan-
dó szentmisére hívják az érdeklődőket, amelyre ma még lehet jelentkezni. 
Ugyanakkor szálláslehetőségekről és más tudnivalókról Bodó Andreánál 
(0751-523114) vagy Lázár Csillánál (0741-484 716) érdeklődhetnek.




