
Készül a százhúsz gyerek befo-
gadására alkalmas napköziotthon
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Napköziépítés Korondon
Számtalan beruházás van folyamatban a községben
• Százhúsz gyerek 
befogadására alkal-
mas napköziotthon 
épül Korondon, a mun-
kálatoknak több, mint 
felét már el is végezte 
a kivitelező. Mindemel-
lett utcákat és községi 
utakat is aszfaltoznak, 
továbbá felújítják a 
szakközépiskolát.

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

N oha a közbeszerzési eljárá-
son nyertes kivitelezővel 
folytatott vita miatt nehe-

zen kezdődött el a korondi napközi-
otthon építése, jelenleg jól halad 
a munka – fejtette ki lapunknak 
Katona Mihály polgármester. Mint 
mondta, korábban a munkálatok 
közben feltörő talajvizek elvezetésé-
nek megoldása, illetve a beruházás 
értékének újraszámítása – az anya-
gárak és a fi zetések növekedése mi-
att – okozott gondokat, de sikerült 
áthidalni a problémákat. Rámuta-
tott, már be van fedve a százhúsz 
gyerek befogadására alkalmas épü-
let, jelenleg a festéssel dolgozik a ki-
vitelező. A 625 ezer euró értékű meg-
valósítás érdekében az Európai Unió 
Vidéki Beruházások Ügynökségénél 
(AFIR) pályázott sikeresen az önkor-
mányzat. A polgármester hozzátet-
te, kezdeti gondok miatt halasztást 
kellett kérni, de idén novemberben 
így is el kell készüljön az épület.

Utakat modernizálnak

Folyamatban van a községi út mo-
dernizálása 6,4 kilométeren Pál-
patakától Székelyvarság irányába, 
amire szintén az AFIR-nál pályázott 
sikeresen az önkormányzat. A 1,7 
millió euró értékű munka 70 szá-
zaléka már elkészült, csak hetek 
kérdése az aszfaltozás megkezdése. 
Még van további 3,2 kilométernyi út 
Székelyvarság határáig, annak mo-
dernizálására is készülnek a tervek. 
Ezenkívül az Országos Vidékfejlesz-
tési Programnál (PNDL) pályázva 
1,9 millió lejt használhat fel a helyi 
önkormányzat a korondi utcák újra-
aszfaltozására; összesen 4,5 kilomé-
teren végeznek felújításokat.

Úszómedencéket építenek

Vízgyűjtő és tisztító tartályok fel-
szerelését, illetve az ivóvízhálózat 
bővítését is tervezi Korondon a 
polgármester – ennek érdekében 
ugyancsak az AFIR-hoz adott le si-
keres pályázatot az önkormányzat 
900 ezer eurós támogatást nyerve a 
projektre. Jelenleg a közbeszerzési 
eljárás eredményére várnak a kivi-
telező kiválasztásáért. Folyamatban 
van ugyanakkor a helyi szakisko-
la teljes körű felújítása, amelyet a 
PNDL programban pályázva közel 
hét millió lejből valósíthatnak meg. 
Egy másik sikeres 5,6 millió lej ér-
tékű PNDL-s pályázatból egy kicsi 
és egy nagyobb, borvízzel, illetve 

ásványvízzel feltöltött úszómeden-
cével ellátott nyitott strandot épít-
tethet az önkormányzat Árcsón. 
A létesítmény elsősorban a helyi 
diákok képzését szolgálja majd, 
de természetesen a lakók is 
látogathatják. Hamarosan 
készen lesznek a projekt 
kivitelezési tervei és már 
nyáron elkezdődhet az épít-
kezés – így Katona Mihály. 
A községvezető ugyanakkor 
arra is kitért, hogy a helyi 
költségvetésből egyebek mel-
lett a szolgálati lakásokat újítják fel, 
valamint játszóteret is építenek az 
orvosi rendelők közelében. Nemrég 
egyébként a községházát is újraszi-
getelték és újrafestették.

M O L N Á R  M E L I N D A

A báró altorjai Apor család sarja 
1892. február 29-én Segesváron 

született. A hatgyermekes család 
pár év múlva az apa szolgálati he-
lyére, Bécsbe költözött. A családfő 
1898-ban váratlanul elhunyt, Pálff y 
Fidélia egyedül gondoskodott gyer-
mekeiről. Vilmos a gimnáziumot a 
jezsuitáknál Kalksburgban és Kalo-
csán végezte, majd a győri szeminá-
riumban tanult. 1915-ben szentelték 
pappá. Segédlelkész, majd 1918-tól 
plébánosként Gyulán szolgált. Ka-
tolikus lapot alapított, hitoktatott és 
„a szegények plébánosaként” sokat 
jótékonykodott. Az akkori Magyaror-
szág egyik legnevesebb papját 1941-
ben Gyulán szentelték püspökké, 

székvárosa Győr lett. A háború alatt 
személyesen segítette a bajbajutotta-
kat. 1945. nagyszerdáján az oroszok 
elérték Győrt, és a visszavonuló né-
metek is lőtték a várost. Találatot ka-
pott a székesegyház is. A püspökvár 
sokak menedéke volt. Nagy-
pénteken részeg orosz ka-
tonáktól védte a pincében 
bújtatott nőket, akkor érte a 
végzetes golyó. 

Győri látogatásakor, 1996-
ban (Szent) II. János Pál pápa a 
bazilikai sírjánál imádkozott. 1997-ben 
Rómában avatta boldoggá. A vértanú 
püspök ingének egy darabkáját 2015-
től a segesvári Szent József-plébánia-
templomban a Csintalan Csaba által 
készített kegytárgytartó szekrény-
kében őrzik. A mai városháza falán 
háromnyelvű emléktábla örökíti em-
lékét. 

Segesvár szülötte, Boldog Apor Vilmos
• A kereszt erősíti a gyengét, szelídíti az erőset – ez volt a püspöki jelmondata a 75 
éve vértanúságot szenvedett Apor Vilmosnak. Május 23-án rá emlékezünk.

Az ereklyetartó Nagy Vilmos 
ötvösművész alkotása
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Már a névadása is rendkívüli volt, 
amelynek jelentése igazgyöngy. 

Szerzetes szeretett volna lenni, ám 
szülei férjhez adták. Az erőszakos, 
durva férfi vel fi atalon kötött házas-
ságának terhét türelemmel viselte. 
Miután férjét régi haragosai meggyil-

kolták és egy évvel később két 
kisfi át is elveszítette, felvé-
telt nyert az Ágoston-rendi 
apácák casciai kolostorába. 
Kitűnt a Megváltó iránti 
misztikus tiszteletével és 

halála előtt tizenöt évvel a tö-
viskorona stigmáját is megkapta. Le-
gendájában feljegyezték: januárban 
betegszobájában kérte, hogy láthas-
son egy rózsát szülei házának kertjé-
ből – tél közepén az egész kert virág-
ba borult. 1447. május 22-én hunyt 

el. Teste nem ismert romlást, épen 
maradt meg akkor is, amikor cédrus-
fából készült koporsója porrá égett.  
Már életében szentként tisztelte a nép. 
A Rita-nővérek, a nevét viselő Caritas, 
a reménytelen helyzetbe került em-
berek, az anyák és a meddőségben 
szenvedők védőszentje. Jelképe a ró-
zsaszál, ünnepén virágokat áldatnak.
A szentegyházi Szent Gellért Alapít-
vány keretében Szent Rita imacsoport 
működik. A közösség kéthetente tart 
lelki programot, de a járványhely-
zetben minden hétfőn online imád-
koznak. Védőszentjük emléknapjára 
imakilenceddel készültek. Ma az álta-
luk Szent Rita tiszteletére végeztetett 
szentmise után a megáldott rózsákat 
eljuttatják a helyi kórház női alkalma-
zottainak. (Molnár Melinda)

A kilátástalan helyzetek segítője
• A ma ünnepelt casciai Szent Rita, Olaszország egyik legis-
mertebb szentje, több mint hat évszázada támasza azoknak, 
akik megoldhatatlannak tűnő ügyekben hozzá fordulnak.

Munkálatok 
a sétálóutcában
Csákánnyal, lapáttal dolgozott 
több munkás csütörtökön a 
gyergyószentmiklósi sétálóut-
cában, de munkagépek fogják 
követni őket: a járdákat és az 
elhanyagolt zöld felületeket 
teszik rendbe. A munkálat során 
a Gimnázium (Miron Cristea) 
utca két oldalán a régóta rossz 
állapotban levő járdákat fogják 
egybefüggő aszfaltszőnyeggel 
ellátni, majd füvesítik a zöld 
szigeteket; itt virágágyásokat 
is kialakítanak. Első lépésben 
a régi szegélyköveket szedték 
fel a munkások. Amint azt Nagy 
Zoltán gyergyószentmiklósi pol-
gármester közölte, ez még nem 
az a több éve tervezett nagyobb 
beruházás része, azaz ezúttal 
még nem történik meg az utca 
teljes felújítása. Erre még várni 
kell különböző adminisztratív 
okok miatt. Azonban, addig is 
igyekeznek szebbé tenni a város-
központi, főként turistaidényben 
sokak által használt sétálóutcát. 

Online felvételi 
a Sapientián
A Sapientia egyetem szenátusa 
úgy határozott, hogy az idei 
egyetemi felvételi lebonyolítása 
online módon fog történni, a 
jelentkezőket pedig mentesíti 
a beiratkozási díj térítése alól 
– tájékoztatott a felsőoktatási in-
tézmény. A nyári felvételi időszak 
július 8-19. közé esik. Az alap- és 
mesterképzésekre való nyári és 
őszi beiratkozás, és ahol szük-
séges, a felvételi vizsga is online 
platformon keresztül zajlik, 
részletes információk az egyetem 
honlapján, a Felvételi 2020 
menüpont alatt találhatók. A 
Sapientia egyetem a 2020/2021-
es egyetemi tanévben összesen 
1115 alapképzéses és 291 mester-
képzéses helyet hirdet meg.
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