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A Virág negyedben dolgoztak 
az elmúlt napokban a gyer-
gyószentmiklósi önkor-

mányzathoz tartozó mellékgazda-
ság emberei és gépei, a kátyúk körül 
vágták fel az aszfaltot, előkészítve a 
terepet az ezt követő aszfaltozásra. 
Ehhez már a tavasszal vásárolt asz-
faltkészítő, illetve újrahasznosító 
gépet használják. A géppel sokkal 
olcsóbb a kátyúzás, mintha új asz-

faltot kellene vásárolni, illetve kül-
sős cégnek kellene fi zetni a munká-
ért. „Lényegében az alkalmazottak 
munkabére és a gépekhez használt 
üzemanyag kerül pénzbe” – közölte 
Len Emil alpolgármester.

Kisebb munkálatokra tökéletes

A módszer az, hogy a korábbi út-
javításokkor felmart aszfaltot fel-
olvasztják, és egy adalékanyaggal 
keverve öntik a gödrökbe, újra jár-
hatóvá téve az utat. A gép nagyobb, 
egybefüggő aszfaltszőnyegekhez 

nem tud elegendő anyagot előállí-
tani egyszerre, de a kapacitása épp 
megfelelő az ilyen kisebb kátyúzá-
sok elvégzésére. A nagyobb 
útjavításokat továbbra is 
külsős szakcégekre bízzák 
majd, de azzal, hogy az 
ilyen kátyúzásokhoz meg-
van a szükséges eszközök, 
az is elérhető, hogy bármi-
kor javíthassanak, amikor 
szükség lenne rá. A lakónegyedi 
belső utakon zajló munkálat a Vi-
rág negyedben kezdődött, de a kö-
vetkező napokban pedig sorra kerül 
a többi városrész is.

Olcsóbban kátyúznak
Üzembe helyezték a külföldről vásárolt szakgépet

• A régi aszfaltot újrahasznosítva, a korábbinál 
lényegesen olcsóbban tudják eltüntetni a közutakról a 
kátyúkat Gyergyószentmiklóson. 

A géppel kisebb kátyúzásokat 
lehet elvégezni

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :
     G E R G E L Y  I M R E

• A kormány mai ülé-
sén dönthet a koronaví-
rus-járvány terjedésé-
nek megakadályozására 
hivatott intézkedések 
esetleges szigorításáról 
– jelentette be tegnap 
Ludovic Orban minisz-
terelnök. 

B A L O G H  L E V E N T E

A kormányfő elmondta, tegnap 
délutánra tervezték összehívni 

az Országos Katasztrófavédelmi Bi-
zottság ülését, amelynek a javasla-
tokat kellett megfogalmaznia. Orban 
szerint arról születhet döntés, hogy 
a járvány által különösen érintett 
vidékeken augusztus elsejétől korlá-
tozzák a vendéglátóhelyek nyitvatar-

tását, az ugyanazon családhoz tar-
tozó személyeket is a távolságtartás 
betartására kötelezik a tengerparti 
strandokon, és az is fölmerült, hogy 
kötelezővé teszik a maszkviselést 
szabadtéren is ott, ahol nem oldha-
tó meg a távolságtartás. Leszögezte 
ugyanakkor, hogy erről nem orszá-
gos szinten kívánnak dönteni, ha-
nem a helyi viszonyokat jól ismerő 
megyei katasztrófavédelmi hatósá-
gokra bíznák a döntést. Elmondta, a 

tengerparti sétányokon, piacokon, 
vásárokban vagy a gyárak környé-
kén található buszmegállókban le-
het kötelező az utcai maszkviselés, 
de csupán korlátozott időszakokban. 
Az egyik legfertőzöttebb megyében, 
Argeşben már tegnap megszületett 
a döntés a kötelező utcai maszkvise-
lésről, ami mától lép érvénybe. 

Kötelező lehet az utcai maszkviselés

B A R A B Á S  O R S O L Y A

Az alapítvány lovaspályáján 
egymást váltják a gyermekek, 

hiszen a jelenlegi helyzetben egy-
szerre még szabadtéren sem talál-
kozhatnak többen. Az előírásokat 
betartva a megszokottnál később, 
de elkezdték a lovas terápiás foglal-
kozásokat, hiszen nagy igény van 
ezekre. Javában zajlik a Megtartó 
Lóerő elnevezésű program, amelyen 
15 fogyatékossággal, illetve króni-
kus betegséggel élő 5–16 év közötti 
gyermek és fi atal vesz részt.

Mérhető a fejlődés

Az előző évek tapasztalatai pozití-
vak, minden gyermeknél mérhető 

volt a fejlődés. Ez nem jelent csodá-
kat, de sok család életében ezek a 
kis lépések is annak számítanak, így 
vannak visszatérők is, akik már évek 
óta részt vesznek a foglalkozásokon 
– hangsúlyozta Gáll Katalin 
pszichológus, a foglalko-
zások vezetője. Nem csak 
a gyergyói térség települé-
seiről, hanem távolabbról, 
Farkaslakáról, Borszékről, 
Csíkszereda környékéről is jár-
nak gyermekek a lovas terápiára. 
Mindenkivel a saját igénye, sérült-
sége szerint foglalkoznak. Vannak 
köztük, akiknél autizmust, mozgás- 
vagy érzékszervi betegséget, fi gyel-
mi zavart, idegrendszeri éretlensé-
get diagnosztizáltak.

Fejlesztés lovas foglalkozásokkal
• A fogyatékos vagy krónikus beteg gyermekek ezen a 
nyáron is részt vehetnek a gyergyószentmiklósi Salvator 
Alapítvány lovas terápiáin, noha idén a járványhelyzet miatt 
a megszokottnál később kezdhették el a tevékenységüket.

A megye több pontjáról fogadtak 
beteg gyerekeket

▾  FOTÓ: BARABÁS ORSOLYA

Márta, Márta, sok mindenre van gondod…
Szent Márta emléknapján az Újszövetség egyik legismertebb nőalak-
jára emlékezünk. A címbe foglalt mondatot Jézus így folytatta barátja, 
Lázár és lánytestvérei betániai otthonában: „sok minden nyugtalanít, 
de csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is vesz-
ti el soha.” Márta a sürgő-forgó, a háziasszonyi teendőket végző nő 
archetípusává vált a keresztény szellemiség történetében. Húga Mária, 
a csendesen ülő, Jézust hallgató, a szemlélődő személyiség megteste-
sítője. Mindketten jézusi módon tanítják: imádkozni és dolgozni kell. A 
szentíró szerint Márta könyörögte és sírta ki a holtan fekvő Lázár 
feltámasztását – cselekvője és tanúja volt Jézus legismertebb 
csodájának. Mártát 1262-ben, július 29-én a ferencesek kezdték 
ünnepelni. A háziasszonyként ábrázolt Szent Márta oltalmát 
kérték hirtelen halál, vérfolyás és pestis ellen. Ünnepe előtt szo-
kás kérő-kilencedet tartani. A háziasszonyok, a szakácsnők, a 
felszolgálók, a plébániai házvezetőnők, a havasi pásztorlányok, 
a mosónők, a munkásnők, az özvegyek, vendéglősök, szállo-
dások, menedékház-gondokok védőszentje. A régiek úgy tartották, 
aki Márta-napon vajat köpül, és áldoz belőle a templom lámpásához, 
annak tehenei egész évben gazdagon tejelnek. Irodalmi érdekesség is 
tartozik ehhez a naphoz. Rejtő Jenő Elátkozott part című regényének 
hőse, Csülök így vall: „Csak a legritkább esetben szánom rá magam 
arra, hogy Márta napján lopjak. Mártának hívták az anyámat, és ez a 
nap nagy tiszteletben áll előttem.” (Molnár Melinda)

• RÖVIDEN 

A helyi hatóságokra bíznák az 
utcai maszkviselés kötelezővé 
tételét

▾  FOTÓ: VERES NÁNDOR
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