
Kicserélték az esővíz-elvezető 
vezetéket a városközpontban 
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• Szentegyháza alsó, 
illetve felső részén is 
árvizeket okoztak az 
elmúlt években a heves 
esőzések, így a polgár-
mesteri hivatal mun-
katársai folyamatosan 
dolgoznak a gondok 
mérséklésén. Legutóbb 
a városközpontban 
cserélték újra az eső-
víz-elvezető vezetéket, 
de zsilipek megépíté-
sét is tervezik a Var-
gyas-csatornában.

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

R égóta problémát okozott a 
heves esőzésekkor, hogy a 
Mihai Eminescu és a József 

Attila utcákból lefolyó víz a város-
központban gyűlt össze, eláztatva 
az ott lévő épületeket és megne-
hezítve a közlekedést – fejtette ki 
lapunknak Lőrincz Csaba szentegy-
házi polgármester. Mint mondta, 
régen ugyan kiépítették az esővíz-
elvezető csatornákat, viszont ezek 
a helyszínen végzett földmunkák 
során megrongálódtak és eldugul-
tak, így nem tudták elnyelni a nagy 
mennyiségű vizet. Az említett csö-
veket sikerült újakra cserélni az el-
múlt időszakban, így remélik, hogy 
mérséklődnek a gondok. A tisztség-

viselő azt is megjegyezte, hogy a ve-
zetékek kicserélésével egy időben a 
közeli járdát is letérkövezték, mivel 
fontosnak tartják, hogy az autósok 
mellett a gyalogosok is biztonság-
ban közlekedjenek. Mindezt a helyi 
költségvetésből valósították meg.

Van még munka

Sándor Lajos, Szentegyháza al-
polgármestere kifejtette, kisebb 
gondok vannak még a vízelvezető 
hálózatban a belső és a külső Mihai 
Eminescu utcában, valamint a 132-
es jelzésű megyei úton is. Utóbbi 
út felújításakor például egy aknát 
betonozott le a kivitelező, amely-
ből így nem tud kifolyni a felgyűlő 
esővíz. Erre, valamint egy beteme-
tett víznyelő felszabadítására kell 
megoldást találni. Persze sok olyan 

munka van a szakaszon, amit csak 
hosszabb távon lehet elvégezni, hi-
szen az utat még hivatalosan nem 
vette át Hargita Megye Tanácsa, an-
nak felújítása után.

Zsilipeket építenének

Szentegyháza felső részén elsősor-
ban a helyiek által régen kiépített 
Vargyas-csatorna okoz gondot. Ép-
pen ezért a városvezetés együttmű-
ködést kezdeményezett a vízügyi 
hatósággal, hogy két zsilipet épít-
hessenek, amelyekkel szabályoz-
hatják a csatornában lévő vízmeny-
nyiséget. Erre persze még várni kell 
a bürokrácia miatt. Mindemellett a 
Ladamér utcarészen például nagy 
kihívást fog jelenteni az ott folyó víz 
csatornázása, erre egyelőre nincs 
megoldása az önkormányzatnak.

A felsoroltak mellett a sáncok is 
meg szoktak áradni a nagy esőzé-
sekkor, ezért fontos lenne, hogy a 
lakók takarítsák azokat a portáik 
előtt. Sándor Lajos kihang-
súlyozta, hogy a felsorolt 
elképzeléseik nem fognak 
százszázalékos megoldást 
jelenteni az árvizek ellen, 
hiszen a hirtelen lezúduló 
nagy mennyiségű csapadék 
ellen nehéz védekezni, de 
megtesznek mindent a prob-
lémák elkerüléséért. Helyzetüket 
ugyanakkor az is nehezíti, hogy 
sokan a törvényeket megszegve 
nagyon közel építkeztek a patakok-
hoz, árkokhoz.

K U D E L Á S Z  N Ó B E L

A látássérültek számára kiala-
kított, Romániában egye-

dinek számító magyar 
tannyelvű bentlakásos 
iskola létrehozásáért, va-
lamint egy rehabilitációs 
központ megépítéséért 
küzd az egyesület, ami-
hez nagyjából egymillió 
euróra van szükségük. 
Az elmúlt öt hónapban 

valamivel több mint 11 
ezer eurót gyűjtöttek össze online 

kampányuk során – közölte Butu 
Arnold Csaba, az egyesület elnö-
ke. Ő jónak ítélte az eredményt, hi-
szen bejegyzéseikkel több tízezer 
embert érnek el, de láthatóan így 
is sok pénzre van még szükségük 
a célösszeg eléréséhez. Butu arra 
is kitért, hogy eddig tizennyolc 
székelyföldi helyszínen helyeztek 
ki adománygyűjtő dobozokat a 
magyar közösség segítségére szá-
mítva.

Együttműködésre törekednek

„Azon dolgozunk, hogy Erdély-szer-
te lehetőséget teremtsünk az erdélyi 
magyar közösségeknek arra, hogy 
támogassák ezt az ügyet” – mondta 
Máté Zsolt, az EMLE alelnöke. Ennek 
érdekében partnerségi szerződést 
kötöttek a Romániai Magyar Cser-
készszövetséggel, de kora őszig vár-
hatóan más magyar szervezetekkel is 
megegyeznek. Hozzátette, tárgyalás 

folyik egy magát megnevezni egyelő-
re nem óhajtó üzleti partnerrel, amely 
ha sikeres lesz, nagy előrelépést je-
lenthet ügyüknek. Az egyesület ve-
zetője arra is kitért, hogy változtak a 
tanintézménnyel és a rehabilitációs 
központtal kapcsolatos terveik, hi-
szen végül nem bizonyultak megfe-
lelőnek a korábban kiszemelt hely-
színek. Csak annyit árult el, hogy 
mindenképp egy ingatlanban alakí-
tanák ki az iskolát és a központot.

A magyar közösségekre számítanak a látássérültek
• Egymillió euróra van szüksége az Erdélyi Magyar 
Látássérültekért Egyesületnek (EMLE), amelyből reha-
bilitációs központot, valamit a látássérültek számára 
létesítendő iskolát hozna létre. A februárban meghirde-
tett adománygyűjtő akciójuk során eddig az összegnek 
csupán töredéke gyűlt össze, így továbbra is a magyar 
közösségek segítségére számítanak.

Gátat szabnak az árvizeknek
Fontos megoldásokat tervez a szentegyházi önkormányzat

Eltűnt, később már 
holtan találták meg
Alig pár órával az eltűnése után 
holtan találtak rá egy férfira a 
hegyimentők Gyimesfelsőlok 
közelében. „Keddre virradóan 
érkezett a bejelentés a 112-es 
segélyhívón, miszerint eltűnt 
egy középkorú férfi Gyimes-
ben” – tájékoztatta lapunkat 

Fekete Örs, a Hargita Megyei 
Hegyimentő Közszolgálat 
vezetője. A hírek szerint az illető 
órákkal korábban elment egy 
tehéncsorda után, a család pe-
dig hiába kereste a környéken. 
A hegyimentő-alakulat a csíki 
hegyimentőcsapattal, illetve 
egy kutyás egységgel indult a 
helyszínre, hogy felkutassák a 
férfit. Mindössze fél óra eltel-

tével a Farkaslakáról érkezett 
keresőkutyáknak köszönhetően 
megtalálták a férfi holttestét. 
„Nehezen megközelíthető, 
erdős-bokros részen találtunk 
rá az illetőre fél hét körül” – tá-
jékoztatott. A halál oka egyelőre 
ismeretlen, értesüléseink szerint 
a férfinak szívproblémái voltak.

Gyalogos za rán dok-
lat Barátos telepre
Pénteken van Kármelhegyi Bol-
dogasszony napja, a Barátos-
telepi kápolna búcsúünnepe. 
A többségben csángó-magyar 
emberek lakta kis hegyi telepü-
lés Erdély része, közigazgatási-
lag azonban Neamţ megyéhez 
csatolták, egyházi szempontból 
pedig a gyimesbükki római ka-
tolikus plébánia filiája. Az anya-
egyháztól erdei úton 30 km-re 
van, autóval megközelíteni 
pedig csak kerülővel, 183 km-t 
megtéve lehet. Pénteken reggel 
8 órától gyalogos zarándoklat 
indul a gyimesbükki templom-
tól Barátostelepre, jelentkezni a 
helyszínen, Salamon József plé-
bánosnál lehet. Pénteken késő 
délután és szombaton délelőtt 
tartják Barátoson – hagyomá-
nyosan – a házszentelést, az 
ünnepi búcsús szentmise pedig 
szombaton 12 órakor kezdődik. 
Ünnepi szónoklatra a csíksom-
lyói ferences szerzeteseket 
kérte fel a gyimesi plébános.

Gabi és a repülő 
nagypapa az Arielben
Két ember csodálatos és 
fordulatos egymásra találá-
sának történetét mutatja be a 
marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági 
és Gyermekszínház, repülő pa-
pírsárkánnyal, cseresznyemag-
köpő versennyel és rengeteg 
füttyszóval. Az ötéves korosz-
tálynak és az annál nagyobb 
gyerekeknek tervezett Gabi és a 
repülő nagypapa című előadást  

ma 18 órától láthatja a közön-
ség az Ariel Színház nagyter-
mében (Nyomda u. 4. szám). A 
helyek száma korlátozott, ezért 
telefonos foglalás szükséges 
a 0740-566454-es számon, 
naponta 9–13 óra között.

• RÖVIDEN 

Magyar tannyelvű iskolára, rehabilitációs 
központ létesítésére gyűjtenek 
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