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Gödrök, útsüllyedések, panaszok
Tönkrement a Székelyderzsen áthaladó megyei út

• A konvojban köz-
lekedő teherszállító jár-
művek súlya alatt ment 
tönkre a 133-as számú 
megyei út Kányád és a 
székelymuzsnai eltérő 
közötti szakasza, ahol 
jelenleg karbantartási 
munkálatokat végeztet 
Hargita Megye Taná-
csa. Egyelőre járhatóvá 
szeretnék tenni a sza-
kaszt, ugyanakkor el-
kezdik a terveztetést a 
teljes körű felújításért.
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Megsüllyedt út, kátyúk, fel-
repedezett, felgyűrt aszfalt 
és egy megrongálódott híd 

fogadja azokat gépjárművezetőket, 
akik a 133-as számú megyei út Ká-
nyád és a székelymuzsnai eltérő (DC 
15) közötti szakaszán közlekednek. 
Bíró Barna Botond, Hargita Megye 
Tanácsának alelnöke emlékeztetett, 
országos érdekeltségű gyorsvasút 
épül a szomszédos Brassó megyé-
ben, a munkálatokhoz szükséges 
alapanyagok biztosításában pedig a 
helyiek mellett Hargita megyei vál-
lalkozók is érintettek. Ezek többsége 
a 133-as, illetve a Székelypetek felé 
vezető 137A jelzésű megyei utat hasz-
nálta az anyagok helyszínre szállítá-
sához. A nehéz járművek súlya alatt 
ment tönkre az út.

Büntetőpontok

A megyei tanács igyekezett meggá-
tolni ezt a folyamatot, hiszen felkér-
ték a cégvezetőket, hogy sofőrjeik 
ne konvojban haladjanak a teher-
gépjárművekkel, illetve óránkénti 
25 kilométerre csökkentsék a se-
bességet a lakott területeken. Mi-
után ennek nem tettek eleget, 3,5 
tonnás súlykorlátozást vezettek be 
az érintett útszakaszokon, amit az 
elején szintén nem vettek komolyan 
a vállalkozók. Ez a helyzet nem is a 
rendőrség által kiszabott bírságok, 
inkább az azok mellé adott büntető-

pontok miatt javult, hiszen félő volt, 
hogy a vezetői jogosítványok bevo-
nása okán sofőrök nélkül maradnak 
a cégek. Szintén nyomást gyakorolt 
a beszállítókra, hogy időközben az 
útszakaszok egy részének ügykeze-
lése átkerült az azok újjáépítésével 
megbízott olasz vállalathoz. Utób-
binak ugyanis érdeke volt, hogy ne 
járjanak arra a nehéz súlyú gépjár-
művek, hiszen azok tönkretennék a 
már elvégzett munkájukat.

Elkezdik a tervezést 

A jó megoldás az lett volna, ha 
még a vasút építésének megkezdé-

se előtt egyeztetnek az érintettek 
és a beszállítóik Hargita Megye 
Tanácsával, az országos érdekelt-
ségű beruházásra pedig az állam 
a meglévő lehetőségeken kívüli 
központi támogatást biztosít a 
munkálatok során tönkrement 
utak helyreállítására – magya-
rázta Bíró Barna Botond, aki ezt a 
projekt részvevőinek is elmondta. 
„Hiába, hogy országos érdekelt-
ségű a vasút megépítése, a helyi-
eknek a saját útjaik a legfonto-
sabbak, amelyeket nap mint nap 
használnak. Persze ha a munka 
végeztével központi pénzt bizto-
sítanak az út teljes körű felújítá-

sára, akkor mindenki elfogadta 
volna, hogy arra járnak a teherau-
tók” – szögezte le. Arra is kitért, 
hogy jelenleg a nyári karbantar-
tási munkálatok részeként 
igyekeznek járhatóvá tenni 
a szakaszt: nyilván csak 
azon megrongálódásokat 
tudják helyrehozni, ame-
lyek a törvény szerint is 
elvégezhetők ezen eljárás   
részeként. Hosszú távon 
gondolkodva terveket fog-
nak készíteni, amelyek a szakasz 
teljes körű modernizálását tartal-
mazzák, a Székelyderzs határában 
lévő leromlott hidat is beleértve.

A karbantartási munkálatok 

részeként igyekeznek járhatóvá 

tenni a megrongálódott 

szakaszt
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A legrégebbi moldvai római kato-
likus fatemplomként nyilván-

tartott műemlék újraszentelésén 
Iosif Păuleț jászvásári püspök kö-
szönetet mondott a Magyarország 

képviseletében jelen lévő Zá-
konyi Botond bukaresti 
nagykövetnek a műemlék 
megmentéséért. Pogár 
László, a Moldvai Csán-
gómagyarok Szövetségé-
nek (MCSMSZ) elnöke az 

MTI-nek elmondta: ez az első 
alkalom, amikor magyarországi tá-
mogatással műemléket újítanak fel 
Moldvában, egy csángók által lakott 
településen. Hozzátette: a parányi 
fatemplom újraszentelésén mintegy 

25 pap és több száz hívő vett részt. 
Úgy értékelte: a felújítás és az ava-
tás hozzájárult a magyar érzelmű 
csángók moldvai elismertségének 
növeléséhez.

Több száz éve épült

A felújítás során megerősítették a 
templom alapját, kicserélték a kor-
hadt gerendákat, szarufákat és más 
fa elemeket, és újrafödték tölgyfa-
zsindellyel az épületet. Az MCSMSZ 
által koordinált műemlék-felújítást 
75 ezer euróval támogatta a ma-
gyar külügyminisztérium. Zákonyi 
Botond nagykövet az MTI-nek el-
mondta: az egyházi liturgia román 

nyelven zajlott, de Pogár László 
MCSMSZ-elnök és ő maga is mondott 
pár mondatot magyarul is. Hozzátet-
te: ez a legkeletibb, Szent Mártonnak 
szentelt katolikus templom, és a ko-
rai kereszténység idején Savarián, a 

mai Szombathelyen született Szent 
Mártonra egy kicsit magyar szent-
ként is szokás tekinteni, noha jóval 
a honfoglalás előtt élt. A Nagypatak 
és Forrófalva (Fărăoani) közös teme-
tőjében álló parányi fatemplomban 

csak kivételes alkalmakkor tartanak 
szertartásokat. Mindkét településen 
nagyobb templomok épültek. Pet-
ru-Iulian Bucur muzeológus tanul-
mánya szerint Forrófalván 1420-ban 
husziták telepedtek le. A települést 
1435-ben említik először, és a helyi 
hagyomány szerint ekkor épült a 
kis fatemplom is, melynek első írá-
sos említése 1605-ből való. Az idők 
során a kis templomot többször újra-
építették. A templom nyugati ajtaját 
a muzeológus feltételezése szerint 
az 1745 és 1762 közötti javításkor ala-
kították ki. Az ajtón ma is elolvasha-
tó a „Bálint Márton csinálta” fába 
vésett felirat.

Megújult Csángóföld legrégebbi római katolikus műemlék temploma
• A Szent Márton-napi búcsú keretében szentelték 
újra vasárnap a moldvai Nagypatakon (Valea Mare) a 
magyar állam támogatásával restaurált római katolikus 
műemlék templomot.

Több száz hívő vett részt 

az újraszentelésen
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