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• Ha minden a tervek 
szerint halad, Csík-
székről a Szellő tetőn át 
személyautóval is meg-
közelíthető lesz Koste-
lek, az egyik legelzár-
tabb gyimesi település, 
amely közigazgatásilag 
a Bákó megyei Ágas 
községhez tartozik. Az 
útjavítást a helybeli-
ek kezdték el, akiket 
vállalkozók, közbirto-
kosságok, magánsze-
mélyek támogatnak.

KOVÁCS ATTILA

A cél az, hogy Kostelek elzártsá-
ga megszűnjön, és az 1952-ben 
közigazgatásilag Hargita me-

gyétől elcsatolt település ismét elérhe-
tővé váljon a csíkszépvízi víztározótól 
induló úton. Ennek teljes hossza 15 

kilométer, és az elmúlt években 
a kormány Helyi Fejlesztési 
Programjának (PNDL) támo-
gatásával a közel 9 kilométe-
res Hargita megyei szakasz 

korszerűsítése elkészült. Az 
aszfaltút viszont a megyehatárnál, 

a Motorsirülő közelében véget ér, és a 
Szellő-tetőt érintő további szakaszon 

már csak munkagépekkel, traktorok-
kal, terepjárókkal közlekedve lehet 
megközelíteni Kosteleket. A falu lakói 
eddig csak nagy kerülővel, mintegy 
80 kilométeres úton juthattak el Csík-
szeredába, és mivel a Bákó megyéhez 
tartozó községi útszakasz felújítása 
késik, idén saját kezükbe vették az irá-
nyítást, és elkezdték a munkát.

Felajánlások és adománygyűjtés

A Kostelekről elszármazott Timar 
Daniel kezdeményezte a kritikus 

útszakasz felújítását egy Face-
book-csoportot is létrehozva ennek 
érdekében. Az első támogatás a 
csíkszentmiklósi és borzsovai köz-
birtokosságoktól érkezett, így mun-
kagépet fogadtak fel, és a kosteleki 
önkéntesek is jelentkeztek – számolt 
be kérdésünkre Vaszi Levente koste-
leki tanár, ismert népdalénekes. A 
munkához gyimesközéploki és fel-
sőloki vállalkozók munkagépeket és 
ezekhez üzemanyagot biztosítottak, 
segítséget adtak a csomortáni Aracs 
és a fi tódi és csíkszentléleki Suta 
közbirtokosságok is. A Szellő Egye-
sület adománygyűjtést kezdemé-
nyezett a munkálatok támogatása 
érdekében, pénzbeli felajánlást 
az egyesület bankszámlaszáma-
ira lehet utalni – ismertette Vaszi 
Levente, aki szerint a pénz mellett 
munkagépeket, így kotrógépet, és 
az ezekhez szükséges üzemanya-
got is szívesen fogadnak a jó szán-
dékú emberektől.

Lerövidítenék a távolságot

Az útszakaszt olyan állapotba sze-
retnék hozni, hogy makadámút-
ként személygépkocsival is járható 
legyen, a javítás mindkét oldalról, 
Kostelektől és a megyehatártól is 
megkezdődött. Mivel az utat két he-
lyen is patak szeli át, és hidak épí-
tésére nincs mód, két nagy méretű 
betongyűrűt is kaptak, amelyeket 
beépítenek az útszerkezetbe, ezeken 
vezetve át a patakok vizét – tudtuk 
meg. „Hála Istennek, folyamatosan 
jönnek az adományok, sok Koste-
lekről elszármazott ember támogat, 
még külföldről is” – mondta biza-
kodva Vaszi Levente. Ha az út meg-
felelő körülmények között járható 
lesz, a 80 kilométeres kerülő helyett 
a Csíkszereda és Kostelek közötti tá-
volság 25 kilométerre rövidül.
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Megközelíthető lesz Kostelek
Útjavítás önerőből, támogatókat várnak

Önkéntes munkával teszik 
járhatóvá a Kostelekre vezető utat. 
Összefogásra van szükség 

▴  F O R R Á S :  F A C E B O O K /
     KOSTELEKI  ÚT ÁT A SZELLŐN
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Ö sszesen egymillió euróból 
újíttatja fel a szentegyházi ön-

kormányzat a helyi Mária út 8,3 ki-
lométeres szakaszát. Lesz, ahol asz-
faltozni is fognak, máshová viszont 
kövezett utat terveztek. A cél az, 
hogy ezen a szakaszon közlekedje-
nek majd a mezőgazdasági gépekkel.

Noha városok nem pályázhatnak 
a Vidéki Beruházások Ügynöksé-
génél (AFIR), 2017-ben erre mégis 
lehetőség nyílt az erdei, illetve a 
mezei utak felújítása érdekében, 
amit a szentegyházi önkormányzat 
is kihasznált – fejtette ki lapunknak 
Molnár Tibor, a település korábbi 
vezetője. Mint mondta, ennek kö-
szönhetően sikerült egymillió eurós 
támogatást biztosítani a helyiek által 

Mária útként emlegetett szakasz – 
valójában a korábbi országút – kor-
szerűsítésére.

Nem mindenre elég a pénz

A Mária út a 13A jelzésű országúttal 
párhuzamosan halad, ennek 8,3 ki-
lométeres szakaszát – a Sport utcától 
az Ángyosig – újíttathatja fel az ön-
kormányzat a pályázatnak köszön-
hetően. A fennmaradó, valamivel 
kevesebb, mint egy kilométeres rész 
rendbetételét, már helyi források-
ból kell fi nanszírozni. Az összegből 
egyébként két hidat és megfelelő 
útalapot építenek, ezenkívül több 
átereszt helyeznek el, ugyanakkor 
átlagosan öt méteresre szélesítik a 

járható felületet, ugyanakkor a vízel-
vezetést szolgáló sáncok kiásása sem 
marad el. A mezei út legnagyobb ré-
sze kövezett lesz, ugyanakkor két ki-

lométeren aszfaltozni is fognak Szen-
tegyháza közelében. A beruházás 
célja egyébként az, hogy ne kelljen 
a jelenlegi, 13A jelzésű országúton 
közlekedni a forgalmat lassító me-
zőgazdasági gépekkel, ugyanakkor 
könnyebben megközelíthetőek le-
gyenek a környékbeli területek, de a 
turizmus szempontjából is van jelen-
tősége a korszerűsítésnek – közölte 
Molnár Tibor. Hozzátette, mindemel-
lett a Mária-kegyhelyeket látogató 
zarándokok szempontjából is fontos, 
hogy rendbe hozzák az utat.

Halad a munka

A közbeszerzési eljárás, a kivitelezési 
tervek elkészítése és egyéb bürokra-
tikus munkák miatt némileg elhúzó-
dott az építkezés, amelyet végül két 
hete kezdhettek el egy helyi 
vállalat munkásai. Noha 
nehéz terepen kell dolgozni, 
hiszen több helyen bokrok is 
nőttek az úton, Molnár Tibor 
meglátása szerint jól halad 
a munka. A kezdéstől szá-
mítva egy év áll a kivitelező 
rendelkezésére, hogy befejezze 
a beruházást; ebbe nem számítanak 
bele azok a hónapok, amikor az idő-
járási viszonyok miatt nem lehet dol-
gozni. (Fülöp-Székely Botond)

Forgalmas mezei utat korszerűsítenek Szentegyházán

Átlagosan egy méter mélyre ás le a 
földbe a kivitelező a munka során
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Nyilatkozat nélkül
Változtak a vészhelyzet idejére 
érvényes kijárási előírások, a 
belügyminisztérium kataszt-
rófavédelmi főosztálya (DSU) 
pénteken közölt pontosításo-
kat a metropoliszövezetekkel 
kapcsolatosan. E szerint a 
hagyományos értelmezéssel el-
lentétben metropoliszövezetnek 
minősülnek a vészhelyzet idejére 
a megyei jogú városok és azok 
30 kilométeres vonzáskörzete 
is (a megyehatár meghaladása 
nélkül). Az új szabályozás azt 
jelenti, hogy a municípiumok 30 
kilométeres körzetében a lakhe-
lyelhagyási nyilatkozat kitöltése 
nélkül lehet közlekedni. Hargita 
megyében Csíkszeredára, Szé-
kelyudvarhelyre, Gyergyószent-
miklósra és Maroshévízre, illetve 
ezek vonzáskörzetére vonatkozik 
az új szabályozás. Kovászna 
megyében Sepsiszentgyörgy és 
Kézdivásárhely, Maros megyé-
ben pedig Marosvásárhely, 
Szászrégen, Segesvár és Dicső-
szentmárton harminc kilométe-
res körzetében engedélyezett a 
közlekedés nyilatkozat nélkül.

Bővülő értéktár
A Hungarikum Bizottság leg-
utóbbi ülésén felvette a Magyar 
Értéktárba a vallásszabadság 
törvényét, beemelve azt a 
kiemelkedő nemzeti értékek so-
rába. A Magyar Unitárius Egyház 
tájékoztatása szerint a vallássza-
badság törvénye hungarikummá 
nyilvánításának folyamatát az 
egyház kezdeményezte 2017-
ben. Az Erdélyi Országgyűlés 
által 1568-ban elfogadott vallás-
szabadság törvénye Erdély és a 
magyarság egyik legfontosabb 
szellemi kincse, amely a világon 
először mondta ki a gyülekeze-
tek szabad, lelkiismeret és hit 
szerinti lelkészválasztás jogát, 
ami elejét vette az Európa-szer-
te zajló vallásháborúknak. A 
bizottság csütörtöki döntésével 
megnyílt a lehetőség a vallássza-
badság törvénye hungarikummá 
nyilvánításához – közölte az 
unitárius egyház.
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