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Mikor aszfaltoznak?
Zajlik a munka a 131A jelzésű megyei úton

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

A járványügyi helyzet miatt 
sem állt le a munka a 131A 
jelzésű megyei út Homo-

ródszentmárton és Homoródke-
ményfalva közötti szakaszán, így 
a tervek szerint haladt az építke-

zéssel a közbeszerzési eljá-
ráson nyertes ING Service 
Kft . – jelezte lapunk érdek-
lődésére Bíró Barna Botond, 
Hargita Megye Tanácsának 
alelnöke. Rámutatott, a 
kivitelező már kiszélesítet-
te az utat, és folyamatban 

van az alapozás, ráadásul az 
újjáépítésre váró hidakat is elbon-
tották – utóbbi helyszíneken egyéb-
ként elterelő utakat biztosítanak 
az autósoknak. Azon kívül, hogy 
elkezdődött az új hidak megépítése 
– Homoródkeményfalván és Homo-

ródszentmártonban –, fedett beton-
sáncok készülnek az útvonal menti 
településeken, ugyanakkor az át-
ereszek elhelyezésén is dolgozik a 
kivitelező. Bíró reményét fejezte ki, 
hogy nyár végéig annyira haladnak 
a munkálatok, hogy már csak az 
aszfaltozás marad hátra, amit leg-
később jövő évben befejeznek.

A kormányon múlik

Mindez attól is függ, hogy a kor-
mány megfelelőképpen utalja-e az 
Országos Vidékfejlesztési Program 
(PNDL) pályázatán megnyert 10,45 
millió lej értékű összeget. A beruhá-
zás összértéke egyébként 17,44 mil-
lió lej, a különbözetet pedig a me-
gyei tanácsnak kell kifi zetnie. Az 
alelnök kijelentette, nagyon fontos 
építkezésről van szó, hiszen ennek 
végeztével Homoródkeményfalvára 
és Abásfalvára is könnyebben lehet 
majd eljutni, ami által jobbá válnak 

a helyiek mindennapjai. „Kicsit ne-
hézkes a közlekedés most a munká-
latok miatt, de arra kell gondolni, 
hogy mindenkinek könnyebb lesz, 
miután ez véget ér” – közölte Bíró. 
Jakab Attila homoródszentmártoni 
polgármestert is megkérdeztük a 
munkálatról, szerinte is jól halad a 
kivitelező, így reméli, hogy miha-
marabb elkészül az új út.

Miért csak ekkora szakaszon?

Bíró Barna Botondtól megtudtuk, 
számukra is meglepetést jelen-
tett, de az Ilona-völgyi nyaraló- és 
vendégház-tulajdonosok maguk 
kérték, hogy ne kerüljön aszfalt a 
Homoródkeményfalva és Homo-
ródfürdő közötti szakaszra. Ők 
ugyanis meg szeretnék őrizni a táj 
érintetlenségét, tisztaságát és csen-
dességét. Ezért nem indítványozott 
egyelőre modernizálást intézmé-
nyük az említett szakaszon. Az al-
elnök hangsúlyozta, természetesen 
a későbbiekben még lesz lehető-
ség korszerűsítésre, amennyiben 
igénylik ezt a helyiek.

A járványügyi helyzet ellenére is 
haladnak a beruházással 
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H I R D E T É S Páduai Antal, a szegények szentje
• RÖVIDEN 

Háborús ínség, pestis, hajótörés, terméketlenség, 
láz – csak néhány élethelyzet, amelyben a portugál 
származású ferences szerzetes, teológus, prédikátor 
és egyháztanító segítségéért folyamodnak a hívek. Az 
egyik legismertebb szent. Emléknapját, június 13-át a 
ferences templomokban kilenced előzi meg. A szegé-
nyeket napjainkban is a Szent Antal-perselyből és a 
Szent Antal-kenyérből segélyezik. Az elveszett tárgyak 
megtalálásában is számítanak rá. 1195-ben Fernándo 
néven született Lisszabonban. Az ágostonos kanonok-
rendben védőszentjéül Remete Szent Antalt választotta, 
majd átlépve a ferences kolduló rendbe, felvette az Antal 
nevet. A szó fegyverével harcolt a hit tisztaságáért. 
Afrikában teljesített missziós szolgálatot, majd Szicíli-
ában, Dél-Franciaországban és Észak-Itáliában. 1231. 

június 13-án hunyt el. Páduai sírja híres zarándokhely. 
Emléknapján nem fogták igába a jószágot; ráolvasással 
gyógyították a Szent Antal tüzének nevezett orbáncot 
és más bőrbetegségeket; a lányok böjtölve reméltek 
maguknak megfelelő kérőt. Székelyföldön több Is-
tennek szentelt hajlékot ajánlottak a védelmébe: 
a csíkcsicsói, az újtusnádi, az erdőszentgyörgyi 
plébániatemplomot; Csíksomlyón a Kissom-
lyó-hegyi Szent Antal-kápolnát, a Bekecs-tetői 
kápolnát; a Székelyszenttamáshoz tartozó Ülke 
templomát; Marosvásárhelyen a volt minorita, most 
jezsuita egyetemi lelkészségi templomot, Parajd filiája, 
Alsósófalva, a Nyárádselyéhez tartozó Nyárádmagyarós, 
Szováta leányegyháza, Ilyésmező és Marosjára filiája, 
Körtvélyfája misézőhelyét. (Molnár Melinda)

• Az ütemterv szerint halad a 131A jelzésű megyei 
út Homoródszentmárton és Homoródkeményfalva 
közötti szakaszának újjáépítése, így legkésőbb jövő 
évben befejeződik a munkálat. Azt is megtudtuk, 
hogy a felújítás miért nem terjed ki a Homoródke-
ményfalva és Homoródfürdő közötti részre.

GERGELY IMRE

Az elmúlt napokban munkások dol-
goztak Gyergyószentmiklós egyik 

történelmi városrészén, az Örmény 
templom utca és a Petőfi  Sándor tér, 
illetve a Rákóczi Ferenc utca találkozá-
sánál. Itt, a Tarisznyás Márton Múze-
um közelében máig megmaradt az ere-
deti, macskaköves útburkolat, igaz, az 
elmúlt időszakban zajlott közművesí-

tési munkálatok miatt nagyon 
rossz állapotban. Ennek javí-
tásához láttak hozzá. Ezzel 
kapcsolatban kongatta meg 
a vészharangot Bajkó Lász-
ló, a helyi képviselő-testület 
egyik tagja. Mint a Faceboo-

kon közzétett bejegyzésében 
írja, megdöbbenve értesült róla, hogy 
a mindhárom irányba macskakővel 
kirakott útszakasz középső, rossz álla-
potban lévő részét egy több száz négy-
zetméteres aszfaltréteggel burkolnák. 
Megjegyezte, ez az „eszement megol-
dások iránt érdeklődők zarándokhe-
lyévé változtathatja a várost”.

A polgármester cáfol

Utánaérdeklődtünk, és a polgármester 
cáfolja a képviselő kijelentését. „Nincs 
szó arról, hogy aszfaltozni készülné-
nek itt. Egyszerű javítás zajlik a szóban 
forgó útkereszteződésben. A nagyon 
forgalmas, helyiek és idelátogató tu-
risták által is gyakran használt útsza-
kaszon a közművesítési munkák miatt 

korábban felbontott és hiányos útbur-
kolatot állítják helyre. Azaz felszedik a 
macskaköveket és újra lerakják, járha-
tóvá teszik ezt a teret. Az út struktúrája 
és egyéb jellege sem változik” – mond-
ta. Ezekben a napokban az előkészítő 
munkafolyamat zajlott, a kockakövek 
visszahelyezése jövő héten kezdődik 
el, és egy szakcég fogja végezni. 

Később is megmarad a kockakő 

Gyergyószentmiklós egyébként fi nan-
szírozást nyert egy olyan beruházás-
ra, amely a város más útjai mellett a 
Márton Áron utcát, Petőfi  Sándor teret, 
Örmény Templom utcát is érinti, és az 
itteni épített örökséghez illően a jelen-
leg is macskaköves utak ugyanebben 
a formában lesznek felújítva. Ezt tar-
talmazzák a tervek – közölte Nagy Zol-
tán. A projekt jelenleg a szerződéskötés 
fázisában van, 1–2 év múlva várható a 
kivitelezés. A mostani javítási munká-
latok erre az időszakra oldják meg a 
problémát. Ugyanígy kockakő került a 
Rákóczi Ferenc utca alsó részére, a mú-
zeum előtti szakaszra is, ez azonban 
több helyen megsüllyedt. A munkálat 
ugyan garanciában van még és a kivi-
telező Arcons cégnek kellene kijavíta-
nia, de ez nem egyszerű, a cég ugyanis 
csődeljárás alatt van. Amennyiben így 
a javítás nem történne meg, a munká-
lat megkezdése előtt a cég által letett 
garanciaösszeg terhére a város fogja 
kijavíttatni – tudtuk meg.

Aggódik a kockakő miatt
• Cáfolja a gyergyószentmiklósi polgármester az egyik 
helyi képviselő állítását, miszerint aszfalttal fogjak bur-
kolni a gyergyószentmiklósi múzeum előtti, macskakő-
vel kirakott tér egy részét. A most esedékes javítások 
és a későbbi teljes felújítás is természetes kockakővel 
történik, azaz visszaállítják az eredeti állapotot.

Hiábavaló aggódás, 
a kockakövek maradnak
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