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Aszfalton a „világ végére”
Jelentős beruházásba kezdenek tavasszal a 135-ös számú megyei úton
• Közel harminc millió 
lejből újítja fel Har-
gita Megye Tanácsa a 
135-ös számú megyei 
út Etéd–Küsmöd–Sik-
lód–Maros megye 
határa közötti tizenkét 
kilométeres szakaszát. 
A tavasszal elkezdődő 
munkálatok több évig 
fognak tartani, a mo-
dernizálás pedig szaka-
szosan valósul meg. 

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

A tervek szerint az aszfaltozás 
mellett két meglévő hidat újí-
tanak fel és három új átkelőt 

építenek, valamint a háztartások és a 
mellékutak bejáratait is rendbe teszik 

a 135-ös megyei út Etéd és Maros 
megye határa közötti szaka-
szán – tudtuk meg Hargita Me-
gye Tanácsának illetékesétől. 
A közel harminc millió lej ér-
tékű beruházásnak ugyanak-
kor része a vízelvezetés meg-

oldásaként szolgáló beton- és 
földsáncok kiépítése is, amelye-

ket a településeken be is födnek.

Szakaszos munka

A megyei önkormányzat már alá is 
írta a napokban a kivitelezési szer-
ződést a közbeszerzési eljáráson 
nyertes céggel, így tavasszal elkez-
dődhetnek a munkálatok – fejtette 
ki lapunknak Bíró Barna Botond, az 
intézmény alelnöke. Mint mondta, 

a vállalkozó húsz hónap alatt kell 
elvégezze a munkát, ebből le kell 
vonni azokat időszakokat, amikor 
az időjárási viszonyok miatt nem 
lehet dolgozni. A megvalósítást sza-
kaszokban képzelték el, ami azt je-
lenti, hogy jövőre az Etéd és Küsmöd 
közötti rész készül el, a következő 
évben pedig Siklódig folytatják a 
munkát. Az utolsó szakasz a Maros 
megye határáig tartó rész lesz, ami 
a legnehezebbnek számít. Ott csak 
akkor kezdik el a kivitelezést, amikor 
Maros Megye Tanácsa is elkezdi a Só-
váradtól a megyehatárig tartozó rész 
felújítását. Utóbbi modernizálásra 
már van ígéret, de nem tudni, hogy 
az idei helyhatósági választások 

után ki fogja vezetni az intézményt, 
így ezt nem lehet készpénznek venni 
– magyarázta Bíró. Ettől függetlenül 
fontosnak látják az útmodernizálást, 
hogy a lakóknak könnyebbé tegyék 
a mindennapjait. Ez része ugyanis a 
kistérségek felzárkóztatásával kap-
csolatos stratégiájuknak. 

Az alelnök rámutatott, jelenleg 
saját költségvetéséből fi nanszírozza 
a megyei önkormányzat az út felújítá-
sát, de pályázni is szeretnének állami 
vagy európai uniós támogatásokért. 
Hangsúlyozta, erre nagyobb esélyük 
is lesz ezentúl, hiszen most már folya-
matban lévő projektről van szó.

Esélyt kap a kistérség

Több siklódival is szóba álltunk 
tegnap a felújítással kapcsolatban, 
akik a megyei tanács mutatott hoz-
záállását emelték ki. Egy idős asz-
szony szerint nagyon kevés fi atal 
van a faluban – „nem úgy, mint 
régen” –, de reméli, hogy ez meg-
változik, ha könnyebben megköze-
líthetővé válik az igencsak elzárt 
kis falu. Az elmúlt időszakban na-
gyon sok házat adtak el, amelyeket 
többnyire külföldiek vásároltak 
meg, a fennmaradó porták lakói 
pedig elköltöztek, megöregedtek 
vagy Székelykeresztúrra járnak 
dolgozni. Utóbbiaknak különösen 

fontos volna, ha jó úton közleked-
hetnének – véli az idős hölgy. Pálfi  
Dénes, aki szintén Siklódon él, ab-
ban reménykedik, hogy a mielőbb 
megépül az út Maros megye határa 
felé vezető szakasza is, hiszen abba 
az irányba jelenleg csak traktorok-
kal és terepjárókkal lehet közleked-
ni. Ha modernizálnák az említett 
részt, mindössze hét kilométert 
kellene utazni Sóváradig, vagyis 
a 13A jelzésű országútig. Jelenleg 
Kőrispatak irányába kell kerüljön, 
ha Maros megyébe szeretne eljut-
ni, ami mintegy húsz kilométeres 
utat jelent. Persze szerinte már az 
is nagy előny, ha Etédig aszfaltúton 
közlekedhet majd – tette hozzá.

Először az Etéd–Küsmöd 
szakaszt újítják fel

▴   F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

A kötet anyagát nyolc nagy feje-
zetre osztották: A földközös-

ségi vagyonok keletkezése, A 
székely jog kialakulása és fejlő-

dése, A Székely oklevéltár, 
A székely falutörvények, 
A magyar jog kialakulása, 
A közbirtokosságokról, A 
telekkönyv rendszere és 

az ingatlan-nyilvántar-
tás, A közbirtokosságok jelenlegi 
legfontosabb gondjai. 2000-ben, 
amikor megjelent az 1-es számú 

törvény és lehetőség volt az 1948-
ban államosított és gyakorlatilag 
megszüntetett közbirtokosságok 
újraalakítására, a szerző is kivette 
a részét a birtokosságok megszer-
vezésében, területek visszaszerzé-
sében, mert ahol nem ment jóin-
dulattal, más megoldás nem volt, 
bíróságon keresték az igazukat. A 
régi telekkönyvek és közbirtokossá-
gi iratok tanulmányozásakor pedig 
szükségét érezte, hogy megismerje 
ennek a vagyonközösségnek a tör-

ténelmét, kialakulásának rendjét 
és az ezt szabályozó törvényeket, 
rendeleteket. Mint vallja, ekkor jött 
rá arra is, hogy a székely nép saját 
történetének ismerete nélkül csak 
hézagos ismereteket szerez, mert 
ahhoz, hogy mindezeket összessé-
gében tanulmányozza és megértse, 
ismernie kell a történelmi hátteret. 
„Onnantól kezdve a tevékenységem 
nagyobb részét a közbirtokosságok 
kötötték le. Az első és legfontosabb 
a területek visszaszerzése volt, a 

másik, hogy úgy megszervezni a 
közbirtokosságokat, hogy gazdasá-
gosan tudjanak működni és a tagok 
is legyenek megelégedve a birto-
kosság vezetőinek a tevékenységé-
vel” – vallja a szerző. Mint mondta, 
nem volt gördülékeny ez az időszak, 
mert sokfelől rengeteg támadás érte 
a közbirtokosságok vezetőségeit.

Kolumbán Tibor rámutatott, sok-
szor elhíresztelik, hogy ezekben a 
vagyonközösségekben rablógaz-
dálkodás folyik, a közbirtokossági 
vezetők így vagy úgy, meggazda-
godnak. Úgy véli, valóban vannak 
közben kirívó esetek, de a vezetőség 

95 százaléka becsülettel végzi a fel-
adatát. A megjelent könyv anyagán 
mintegy nyolc évet dolgozott, renge-
teg forrásanyagot gyűjtve össze.

A székely közbirtokosságok története és jogrendszere
• Hiánypótló és igencsak vaskos, közel hétszáz oldalas könyvvel jelentkezett a 
csíkszeredai Kolumbán Tibor ügyvéd: A székely jogról és szabadságról című kötetben 
nyolc nagy fejezetben ír a székely jogról és szabadságról, a székely földközösségek, 
közbirtokosságok kialakulásáról, fejlődéséről, önrendelkezési és jogi rendsze-
réről. A szerkesztői munkát Balog László végezte. A könyvet január 17-én 17 órától 
mutatják be a Sapientia egyetem csíkszeredai nagy aulájában.

Hiánypótló. Ma mutatják be a 
Sapientia egyetem csíkszeredai karán
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