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Jobb utakon a megyék között
120 kilométernyi útszakaszt javítottak fel
• Maros megyében
idén közel kétszer
annyi megyei utat
javítottak és korsze-
rűsítettek, mint tavaly
–tudtuk meg Péter
Ferenctől. A Maros me-
gyei tanács elnöke az
idei megvalósításokról
és a jövő évi tervekről
beszélt lapunknak.

A N T A L  E R I K A

A Maros megyei önkormány-
zat vezetője fontosnak 
tartja, hogy a környező me-

gyékkel jobb legyen az összekötte-
tés az utakon is, ennek érdekében 
a megyéket összekötő utak karban-
tartására, felújítására is költenek. 
Ilyen volt az Erdőszentgyörgy–Bö-
zödújfalu–Kőrispatak útszakasz 

korszerűsítése, ami megköny-
nyíti a Maros és Har gita me-
gyék közötti átjárást abban 
a régióban. Hasonló jelen-
tőségű a szintén Har gita 
és Maros megyék közötti 

Szederjes–Erked útszakasz, 
valamint a Szeben megyébe vezető 
Bonyha–Kund, a Beszterce megyébe 
tartó Marosludas–Nagysármás és a 
Kolozs megyébe tartó Mezőzáh–Me-
zőkeced szakasz felújítása is.

Több útfelújítás volt idén

Míg 2018-ban 72 kilométernyi me-
gyei utat újítottak fel, idén 120 ki-

lométernyit sikerült megjavítani, 
leaszfaltozni – hangsúlyozta Péter 
Ferenc, hozzátéve, a folyamatos 
felújítások eredménye, hogy keve-
sebbet kell kátyúzni. Azt is elmond-
ta, hogy nem várják meg a jövő évi 
költségvetést, hanem már az év ele-
jén meghirdetik a versenytárgyalá-
sokat az útjavításokra, kátyúzások-

ra, hogy mire megérkezik a pénz, 
el is kezdhessék a munkát. „Míg 
korábban az volt a gyakorlat, hogy 
szeptember-októberben kátyúztak, 
röviddel a fagyok beállta előtt, most 
tavasszal, áprilisra-májusra készen 
vagyunk” – fogalmazott. 

A Székelyhon érdeklődésére Pé-
ter Ferenc elmondta, még nem lehet 

tudni, hogy jövőre mennyi aszfalto-
zást, felújítást végeznek, a napokban 
mérik fel, hogy hol mire lesz szük-
ség. Ezekre év elején meghirdetik a 
versenytárgyalásokat, hogy mire a 
jövő évi költségvetés elkészül, hozzá 
is láthassanak a munkához.

A megyéket összekötő utak 
aszfaltozása a cél, hogy 
könnyebben lehessen azokon 
közlekedni
▴ F OTÓ: HAÁZ VINCE

Cipősdoboznyi 
szeretet
Az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács és az Erdélyi Magyar 
Néppárt Maros megyei szer-
vezete hetedik alkalommal 
szervezi meg a Cipősdoboznyi 

szeretet akciót. Az összegyűlt 
adományok minden évben sok 
szegény sorsú és árva gyer-
mek ünnepét teszik melegeb-
bé, hangulatosabbá. Ennek 
szellemében december 18-áig 
várják mindazok adományait, 
akik hozzájárulnának e nemes 
ügy sikeréhez. A dobozok 
főként nem romlandó élel-
miszert, édességet, játékot, 
ruhaneműt tartalmazhatnak. 
Kérik, hogy a dobozra írják 
rá, hány éves gyermeknek 
szánják, illetve hogy fiúnak-e 
vagy lánynak. A csomagokat a 
marosvásárhelyi Mihai Vitea-
zul (Klastrom) utca 10. szám 
alá várják, hétköznapokon 
10–13 óra között. Bővebb in-
formációkért a 0365-430902-
es vagy a 0762-248657-es 
telefonszám hívható. 

XVIII.C sángó Nap
Csíkszeredában
Tizennyolcadik alkalommal 
rendeznek Csángó Napot  

december 7–8. között Csík-
szeredában, a megyeháza 
Amfiteátrum-termében. Az 
idei rendezvény fő témája Ká-
joni János öröksége a moldvai 
magyarság körében. Szom-
baton a 17 órai ünnepélyes 
megnyitót követően Halász 
Péter és Pozsony Ferenc nép-
rajzkutatók tartanak szakmai 
előadásokat, majd Ádám Re-

beka zenetanár művészeti ve-
zetésével klézsei és somoskai 
adatközlők – Bálint Erzse, Ho-
dorog András, Legedi István 
és Benke Pável –, valamint 

a csíkszeredai Gyermekek 
Háza népdalcsoportja és az 
Izva csoport énekesei lépnek 

fel. Vasárnap 11 órától ünnepi 
szentmisét tartanak a Millen-
niumi templomban a moldvai 
csángókért. Közreműködnek 
a Csángó Továbbtanulók 
Közösségének diákjai.

Korképek és kórképek
December 4-én, szerdán 17 
órától Albert Ildikó pszicho-
lógus Korképek és kórképek 
című könyvét mutatják be 
a csíkszeredai Kájoni János 
Megyei Könyvtár előadóter-
mében. A szerzővel Sarány 
István beszélget.

Előadás 
a városházán
A Honfoglalás előttől az 
Európai Unió utánig előa-
dássorozat keretében ma 18 
órától dr. Marton József Már-
ton Áron igazi arca címmel 
tart előadást a csíkszeredai 
városházán.

• RÖVIDEN

• A gyergyószéki
egyházi létesítmények
javítására, fejlesztésé-
re is elkülönített össze-
geket Hargita Megye
Tanácsa – ismertette
Barti Tihamér, Hargita
Megye Tanácsának
alelnöke a hétfői sajtó-
tájékoztatóján.

GERGELY IMRE

A támogatások közül kiemelke-
dik a gyergyószentmiklósi 

örmény templom felújításához való 
hozzájárulás. A 200 ezer lejes támo-

gatásra azért van szükség, mert a 18. 
századi műemléképületen végzett 
vizsgálatok során kiderült, statikai 
megerősítést kell végezzenek: egy 
fémszerkezettel kell a falakat kör-
ben összekötniük, hogy a következő 
évszázadokban is állni tudjon. Ezt 
követően külső meszelés is történik, 
így majd a falakon nem fog látszani a 
megerősítési beavatkozás.

További munkálatok

100 ezer lejt kapott Gyergyóditró ra-
vatalozó építésére, Gyergyóremetén 
a templomtorony festésére költhet-
nek 50 ezer lejt. Gyergyócsomafalván 
a templom hangtechnikáját fejlesztik 
30 ezer lejből, a gyergyószentmiklósi 

unitárius parókiánál pedig a gáz-
bevezetéshez járul hozzá a megyei 
önkormányzat 12 ezer lejjel. Fontos 
megjegyezni – mondta Barti – hogy 
ezeket az összegeket pályázati kiírási 
során nyerték el az illető egyházak, 
és a támogatási szerződés aláírásá-

tól számítva fél évük van a 
kivitelezésre és elszámolás-
ra. Nem pályázhattak most 
azok a plébániák, ame-
lyeknél még munkálatok 
folynak a korábbi, tavaszi 
kiíráson nyert összegekből.

A gyergyószentmiklósi örmény templomon 
statikai megerősítést kell végezni
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Templomok felújítását, javítását támogatják




