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• Készül a Hargitafür-
dőre vezető megyei 
út alapozása, emiatt 
a napokban egy-egy 
szakaszon csak fél út-
sávon lehet közlekedni. 
Támfalak építésére, át-
ereszek elhelyezésére 
is szükség van ahhoz, 
hogy a víz ne rongálja 
meg az úttestet.

KOVÁCS ATTILA

Törtkő-rétegeket helyeznek el 
és tömörítenek a Tolvajos-tetői 
Hármaskereszttől, a 13A jelzé-

sű országúttól Hargitafürdőig tartó, 
138A jelzésű, megyei besorolású út 
felső szakaszán, ahol folytatódik a 
tavaly elkezdett felújítás. A korábbi, 
mára már jelentősen tönkrement, 
betonlapokból kialakított útburkolat 
alapozásul szolgál az új úttest szá-
mára, miután ezt törőgéppel zúzták 

össze és tömörítették. Így készült el 
tavaly az első 3 kilométeres szakasz 
a Tolvajos-tetőtől kezdődően, most 
ez folytatódik.

A munkálat során több olyan 
vízátfolyás is akadt, amelyek miatt 

átereszek beépítése vált szüksé-
gessé az útszerkezetbe, hogy az ne 
károsodjon, ugyanakkor néhány 
helyen támfalakat is kellett építeni 
– tudtuk meg Buzogány Károlytól, 
a kivitelezéssel megbízott ING Ser-
vice Kft . igazgatójától. Az illetékes 
elmondta, most a nagyobb átere-
szeket, kis hidakat véglegesítik, 
emellett néhol az út mentén folyó 
patak medrét is szabályozni kell. 
Betonból készült, illetve kőkosaras 
támfalakat is emeltek a patak által 
veszélyeztetett útszakaszok mellett, 
a következő lépés pedig a kanyarok-
ban szükséges útpálya-szélesítés 
lesz. Mivel olyan korábbi támfalak 

is előkerültek, amelyekről a korábbi 
topográfi ai felmérés nem tett em-
lítést, tervezői pontosításokra, ki-
egészítésekre is szükség van 
– tudtuk meg. A törtkő-ré-
tegek elhelyezése és tömörí-
tése után az útszéli sáncok 
kialakítása zárja az előké-
szítést, utána következhet az 
aszfaltozás. Az igazgató sze-
rint időben végeznek a felújítással. 
Az üdülőtelepülésre vezető út ezzel 
könnyen járhatóvá válik, és Hargi-
tafürdő sokkal jobban, gyorsabban 
megközelíthető lesz.

M O L N Á R  M E L I N D A

A pja, a vakbuzgó pogány pap, 
Theodosius nem tudta a tizenöt 

éves lányát keresztény hitéről vissza-
téríteni, ezért maga jelentette 

fel a hatóságoknál. Diocle-
tianus idejében (307) szen-
vedett vértanúhalált. Le-
gendája szerint a börtönben 
legyőzte a sárkányalakban 

megjelent kísértőt, hóhérai 
viszont változatos kínzásokkal küld-
ték halálba. 

Magyarországi kultusza akkor 
lendült fel, amikor II. Endre szent-
földi keresztes hadjáratáról kopo-
nyaereklyéjével tért vissza. Margit 
a magyar Árpád-kor különlegesen 

tisztelt szentje volt, akit a Királyság 
Patrónájának ismertek el. IV. Béla 
is Margitnak nevezte el a tatárjárás 
borzalmaitól való szabadulásért 
cserébe Istennek ajánlott leányát. 
Környékünkön Csíkszentimrén 
ajánlottak istentiszteleti helyet a vé-
delmébe. „A falutól nyugatra húzó-
dó mező közepén magányosan áll a 
Szent Margit-kápolna, amelyet a fel-
tételezések szerint a 14–15. század-
ban építettek. Egyik falfestménye 
ma a Csíki-medence eddig ismert 
legnagyobb középkori falképe” – 
olvasható az egyházközség történe-
tében.

Dajkák, parasztok, szüzek, fele-
ségek, szülő asszonyok védőszentje. 
Az asszonyok meddőség esetén hoz-
zá folyamodhatnak. Névünnepéhez 
sok jóslat és népi regula kapcsolódik.

D abis Attila a műsorban kifej-
tette: csütörtökön az Európai 

Parlament óriási szavazattöbbséggel 
fogadta el a meghosszabbítást lehe-
tővé tevő javaslatot. Dabis Attila úgy 
tudja, „papírforma szerint” szerdán 
fogadhatja el a rendeletet az általá-
nos ügyek tanácsa, 17-én hirdethe-
tik ki, másnaptól léphet hatályba. 
Így július 18-án, szombaton folyta-
tódhat az aláírásgyűjtés. A külügyi 
megbízott azt mondta: korábban 
a gyűjtést az is nehezítette, hogy a 
koronavírus-járvány idején a hírek 
csak a járványról szóltak. Ugyanak-
kor úgy látja, ez a téma továbbra is 
foglalkoztatja az embereket. Dabis 
Attila kiemelte: ez nemcsak magyar 
ügy, hanem európai ügy, ezért most 
egy összeurópai kampány követke-
zik. Az aláírásgyűjtés tavaly május 
7-én indult, és egy év alatt egymillió 

szignónak kellett összegyűlnie leg-
alább hét tagállamból ahhoz, hogy 
az Európai Parlament foglalkozzon a 
kérdéssel. Bár összegyűlt az egymil-
lió aláírás, csak három uniós ország 
– Magyarország, Románia és Szlová-
kia – tudta felmutatni a jogszabály 
által elvárt minimális aláírásszámot. 
Az Európai Parlament csütörtökön 

jóváhagyta az európai polgári kezde-
ményezésekhez szükséges aláírások 
összegyűjtésére és ellenőrzésére vo-
natkozó határidők visszamenőleges 
meghosszabbítását célzó európai 
bizottsági javaslatot. Az új szabályok 
szerint a koronavírus-járványra te-
kintettel hat hónappal hosszabbítják 
meg az aláírások eredeti gyűjtési idő-
szakát azon kezdeményezéseknél, 
amelyek 2020. március 11-én már fo-
lyamatban voltak.

Jó út készül Hargitafürdőre
Támfalakkal erősítettek meg egyes szakaszokat

Margit-napi eső és a diótermés
• A négy fő szűz és a tizennégy segítő szent egyike, 
Antiokhiai Szent Margit (a keleti egyházban eredeti ne-
vén Marinaként tisztelt vértanú és szűz) mártírhalálának 
emléknapja július 13-a. Az Arany Legendában is megörö-
kített, kalandos, mesés elemeket egyaránt tartalmazó 
életáldozata kedvelt irodalmi téma volt a középkorban.

SZNT: hétvégén folytatódhat az aláírásgyűjtés
• Hétvégén folytatódhat a Székely Nemzeti Tanács 
(SZNT) európai nemzeti régiók védelmében indított uni-
ós petíciójának aláírásgyűjtése – mondta Dabis Attila, 
az SZNT külügyi megbízottja az M1 aktuális csatorna 
péntek esti műsorában.

Nem pályázhattak támogatásért 

Az összesen 5,5 kilométer hosszúságú megyei út korszerűsítési költségeit 
korábban 8,8 millió lejre becsülték, a tavaly lezárt közbeszerzési eljárás 
után aláírt szerződés végül 8,6 millió lejben rögzítette a munkálatok 
értékét. A költségeket a megye saját költségvetéséből kell biztosítania a 
Hargita Megyei Tanácsnak, amely európai uniós támogatásért nem pályáz-
hatott, mert a 138A jelzésű út nem köt össze két országutat.

Az új úttest alapozása készül 
Hargitafürdő felé. Jó irány 

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR

Szombattól ismét folytatódhat

▾  F O R R Á S :  S Z É K E L Y H O N . R O

Hosszan tartó 
áramszünet
Öt helyen robbantak el az 
elavult villamossági hálózat 
nagyfeszültségű vezetékei 
szombaton, ez okozta az egész 
Székelyudvarhelyt érintő áram-
szüneteket, amelyek helyenként 
vasárnap délelőttig elhúzódtak. 
A fogyasztók szombaton kora 
délután maradtak áram nélkül, 
a város egy részében azonban 
egy, másfél óra alatt helyre-
állt a szolgáltatás. Rövidebb, 
hosszabb áramszünetek viszont 
a nap hátralévő részében is 
voltak, és mint az később 
kiderült, a város egyes részein 
még vasárnap reggel sem volt 
áram. Információink szerint az 
áramszolgáltató vállalat Csík-
szeredából, sőt még Kovászna 
megyéből is küldött Székelyud-
varhelyre karbantartócsoporto-
kat, hogy mielőbb elháríthassák 
az elavult hálózat kiterjedt 
meghibásodását. Ez vasárnap 
délelőtt 11 órára nagyjából 
sikerült, akkorra a város összes 
fogyasztójánál volt már áram.

Kerékpártúra 
Évi rendszerességgel, idén 
tizenharmadjára szervezik meg 
többnapos kerékpártúráju-
kat, a Ferbit-et a Ferenc-rendi 
szerzetesek. Gyimesfelsőlok 
– szépvízi víztározó – Motor-
sirülő – Kostelek – Csobányos 
– Csíksomlyó: ezen az útvona-
lon fog végighaladni a ferences 
biciklitúra. A Főcze Imre 
Bonaventura dévai ferences 
plébános szervezésében július 
15–18. között sorra kerülő túra 
évről évre szép számú részve-
vővel halad végig a több száz 
kilométeren.
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