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Körforgalom az elkerülő útnál
Nemsokára megnyitják az áthaladó forgalom előtt

KOVÁCS ATTILA

Már aszfaltozásra készítik elő 
az új elkerülő út vasúti felül-
járó híd közelében található 

bevezető szakaszát is – ez az a rész, 
amelyet az egykori üzemanyag-lera-
kat helyét rendező cég késve adott 

át az építőnek, amely így 
kényszerű várakozásra kény-
szerült. Az azóta eltelt négy 
hétben viszont az időjárás 
sem hátráltatta a munkát, az 

alapozás és a szükséges tört 
kő rétegek elhelyezése és tömörítése 
megtörtént. Noha korábban még úgy 
volt, hogy a Brassói úti csatlakozás-
nál tervezett körforgalom csak az út 
véglegesítésekor, jövőben készül el, 

és addig, ideiglenes megoldásként a 
Brassói útról érkezők számára válik 
elsődleges útvonallá az elkerülő út, 
ez az elképzelés módosult. A kör-
forgalmat is kialakították, és le is 
aszfaltozzák, akárcsak a bevezető 
szakaszt. Így, mivel az új út másik 
végén, a Rét utcai vasúti átjáró kö-
zelében már korábban megtörtént a 
bevezető szakasz aszfaltozása, az 
út megnyitásához ezek után a köz-
lekedésrendészet jóváhagyására, 
illetve a szükséges forgalmi táblák 
beszerzésére és felszerelésére lesz 
szükség – tudtuk meg Buzogány 
Károlytól, a kivitelező ING Service 
Kft . igazgatójától. Az engedélyek és 
táblák beszerzése, felszerelése a pol-
gármesteri hivatal hatásköre, és ha 
minden készen áll, nemsokára hasz-
nálható lesz az új útvonal.

Próbaidőszak következik

Az új útszakasz megnyitása után 
a nyugati irányból a városba érke-
ző teherforgalomnak kötelezően a 
Rét utca felé kell haladnia, a vasúti 
átkelő után pedig a taplocai elke-
rülő úton északi vagy északkeleti 
választható, illetve az új úton és 
a Brassói úton át dél felé lehet el-
hagyni a várost. Korábban az is el-
hangzott, hogy az elkerülő út meg-
nyitásával az építési felügyelőség 
rendelkezéseinek megfelelően az 
újjáépítés előtt álló vasúti felüljá-
róról kitiltják a nehézgépjármű-for-
galmat, és várhatóan a kamionok, 
teherautók nem haladhatnak át a 
hídon. Az útépítés első részének 
költsége a szerződés szerint áfával 
együtt 13 millió lej – az összeget a 

különleges alapozás növelte, mivel 
a lápos, süppedős területen több ré-
tegben elhelyezett geotextília, illet-
ve a georácsnak nevezett műanyag 
háló alkalmazására volt szükség. 
A Somlyó-patakon ugyanakkor 
nagy teherbírású híd épült, és több 
átereszt is beépítettek az útszerke-
zetbe. Miután a lápos területen 
átvezető út terhelhetőségét a köz-
úti forgalommal is kipróbálják, 
várhatóan jövőben folytatódhat a 
munkálat, amelynek során 8 mé-
ter széles aszfaltburkolat készül 
az úttesten, külön költséggel. A 
PNDL 2 nevű helyi fejlesztési or-
szágos program által korábban 
nyújtott támogatásból 14,8 millió 
lejt használhat fel a város az építési 
költségek fedezésére.

A körforgalmat is kialakítják az út 
megnyitása előtt. Kerülniük kell a 
teherautóknak
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» alumínium 
és PVC 
nyílászárók;
» alumínium 
redőnyök;
» garázs-
kapuk;
» külső, 
belső 
párkányok;
» rovarhálók.
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Legendájának valós ele-
meit lehetetlen vissza-

követni, ám mindenhol mű-
velt fi atal lányként írják le. 
A vértanúság pálmáját a 4. 

században nyerhette el. Alakját a ké-
sőbbi korok formálták. A Katalin név 
koronát, mindig tisztát jelent. Kerékkel 
és karddal ábrázolják. Patronátusa alá 
tartoznak: a párizsi egyetem, bölcseleti 
fakultások, könyvtárak, kórházak, a lá-
nyok, asszonyok, tanulók, tanítók, teo-
lógusok, fi lozófusok, rétorok, ügyvé-
dek, tudósok, nyomdászok, valamint 

a molnárok, a fuvarosok, a bognárok, 
a kerékgyártók, kötélverők, hajósok. 
Úgy tartották, megvéd a fejfájástól és 
a nyelvbetegségektől, valamint segít 
a tejhiányban szenvedő anyákon. Ol-
talmát kérték a fi atal lányok, hogy jó 
vőlegényre találjanak. Ennek egyik 
szokásmaradványa a Katalin-ág, ame-
lyet liturgikus emléknapján helyeztek 
vízbe, abban a reményben, hogy ha 
karácsonyra kihajt az orgona- vagy 
gyümölcsfavessző, a lány a következő 
évben elkél. A legismertebb, e naphoz 
kötődő időjóslás: ha Katalin locsog, ka-
rácsony kopog, és fordítva. Ünnepével, 

a dologtiltó nappal ér véget a kisfar-
sang – utolsó báli és esküvői alkalom 
nagyfarsangig.

Ha Katalin fényben fürdik, a karácsony lében úszik

Templombúcsú
A védelmébe ajánlott ditrói 
„kicsi templom” búcsúját ma 
17 órától ülik, amely egyben a 
közösségből származó papok 
évenkénti zarándokünnepe is. A 
szentbeszédet a helyi születésű 
Simon Imre segesvári segédlel-
kész mondja.

• A tizennégy segítő szent egyike, Alexandriai Szent 
Katalin vértanú, szűz a középkor egyik legmegbecsül-
tebb női szentje volt, akit mind a keleti, mind a nyugati 
egyházban tiszteltek. 

• Elérhető közelségbe került az új, észak-déli irányú csíkszeredai elkerülő út meg-
nyitása. Az elkövetkező hónapokban makadámútként lehet majd használni, egyelő-
re csak a két bevezető szakaszt borítja majd aszfaltréteg.

Családi hangverseny
Családi hangversenyt tart 
kedden Csíkszeredában a Codex 
régizene-együttes és meghívot-
tai. A Párhuzamok az európai 
régizene és az erdélyi népzene 
között című előadás 18 órakor 
kezdődik a Csíki Moziban. 
Jegyek a www.bilete.ro oldalon 
vagy a helyszínen kaphatók.

A tengerentúli 
fociról
Hétfőn 17.10-től a Maros-
vásárhelyi TVR Sípszó után 
című műsorának meghívottja 
Kanyaró Attila. Az ASA egykori 
játékosával Szucher Ervin a 
tengerentúli labdarúgásról 
beszélget. A valamikori csatár 
az utóbbi években rendsze-
resen visszajár az Egyesült 
Államokba és Kanadába, ahol 
gyermekcsapatokat készít fel.

Para – 
könyvbemutató
Para István karikaturista új 
könyvének bemutatójára vár-
ják a közönséget a Kájoni János 
Megyei Könyvtár előadóter-
mébe ma 17 órára. A könyvet 
bemutatja és Para István kari-
katuristával beszélget: Muszka 
Sándor, író-költő.

• RÖVIDEN 




