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FaluFórum Csíkszentsimonban és Csatószegen

A 123A út felújításáról egyeztettek

Körkép
csík

A minapra meghirdették a világvégét. Az esetet végül elna-
polták (ezek szerint a mennyei bíróságon is úgy dolgoznak, mint 
a romániai törvényszékeken), de mégsem maradt az egész követ-
kezmény nélkül. Az egyik székelyföldi kisvárosban például azért 
kellett egy személyt a mentőnek a megyei kórházba szállítania, 
mert pánikrohamot kapott a közelgő apokalipszistől, és emiatt 
szívroham-gyanús állapotba került. A beteg szerencsére meg-
gyógyult, és a következő világvégére vonatkozó előrejelzéseket 
már biztosan nem veszi komolyan. Azonban magyar közössé-
günk szempontjából a közeljövőben várható néhány olyan adat, 
amely a mi erdélyi magyar világunk végéről szolgáltathat némi 
előrejelzést. A népszámlálási adatok tükrében látni fogjuk, hogy 
milyen irányba (ezt, sajnos, sejteni lehet), de főként milyen iram-
ban haladunk, és azt, hogy világunk vége mennyire van távol. 

A népességcsökkenés borítékolható, ennek pszichológiai és 
törvényi következményeivel is foglalkozni kell. Természetesen na-
gyon fontos, hogy mindenki vallja magát magyarnak (ne székely-
nek, kunnak, besenyőnek vagy bármi másnak), de a népszámlá-
láshoz kapcsolt kampány közösségünkben ezen túlmutató célokat 
is meg kell fogalmazzon. Egyrészt a számarányok majd eldöntik, 
hogy melyik településen lehet használni a magyar nyelvet hiva-

talosként – tudjuk, hogy még Csíkszeredában sem minden in-
tézményben működik ez, de attól még fontos, hogy a törvényes 
lehetőség legalább megmaradjon. Erre legjobban a húsz százalék 
körüli számaránnyal rendelkező közösségeknél kell figyelni. Ide-
tartozik az is, hogy a minap arról született döntés: az RMDSZ 
kezdeményezi a „nyelvi küszöb” lecsökkentését húsz százalékról. 
Ez az egyes esetek megoldása szempontjából nagyon fontos lépés. 

A népszámlálás kapcsán azonban két nagyon fontos dologról 
kell majd gondoskodni. Az egyik az, hogy miként dolgozzuk fel 

lelkileg az adatokat. Kell egy erős jövőkép ahhoz, hogy az eset-
leges drámai méretű népességcsökkenést az egyes közösségekben 
kétségbeesés nélkül el tudjuk fogadni, és legyen egy jövőkép, ami 
az esetleges megerősödéshez vezető utat tudja felvázolni. Ugyan-
akkor a megmaradási feltételeinket is meg kell erősítsük. Olyan 
feltételrendszert kell teremteni, hogy meg tudjunk maradni 
magyarként, de elsősorban emberként is. Legyen munkahely, 
az legyen megfizetve, hogy ne a társadalom perifériáján, óriási 
áldozatok mellett maradhassunk itthon és magyarok. Mert a 
rossz gazdasági körülmények miatt újból beindult a kivándorlás. 
Fiatal családok döntenek amellett, hogy elmennek, mert itteni 
jövedelmükből nem képesek megvalósítani a minimálist sem ab-
ból, amit elterveztek.

Ezekre a problémákra az adatok nyilvánosságra hozásakor 
meg kell legyenek legalább a részleges válaszaink. Ellenkező eset-
ben a pánikroham miatt nem a kórházba fogják szállítani kö-
zösségünk sok tagját, hanem egy csak menetjeggyel külföldre.  

Mit tudunk meg 
ősszel a világvégéről?

 NézőpoNt n isán istván Csongor

Falufórumokon számoltak be a 
megyei és a helyi önkormányzat 
elöljárói Csíkszentsimonban és 
Csíkcsatószegen a 123A jelzésű 
megyei út felújítási munkálatai-
ról, az elképzelt ütemtervről, az 
eddig tapasztalt nehézségekről. 
a találkozókon meghallgatták a 
munkálattal kapcsolatos lakos-
sági észrevételeket is.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Munkatelep már jó ideje 
a 123A jelzésű megyei 
út Csíkszentkirály és 

Nagytusnád között. A több mint 47 
millió lej összértékű, uniós pályázati 
támogatással megvalósuló beruhá-
zás nyomán egy stabil, újraalapo-
zott, kiszélesített úttest készül, nyolc 
év kivitelezői garanciával. Mint az 
ismeretes, az útfelújításról szóló 
szerződést tavaly ősszel írták alá, en-
nek értelmében a Csíkszentkirálytól 
Nagytusnádig vezető 123A jelzésű 
megyei út 14,6 kilométeres szaka-
szán 30 átereszt cserélnek ki, meg-
erősítenek hat hidat, teljesen felújít-

ják az úttestet és a padkákat, vala-
mint vízelvezető árkokat, járdákat és 
az érintett lakóházak előtt bejárókat 
alakítanak ki. A hat méter széles út-
test egy zúzottkő- és egy ballasztré-
teg-alapozást kap, erre kerül rá két 
aszfaltréteg. A helységekben a járdák 
és a vízelvezető árkok összesen mint-
egy hétezer métert tesznek majd ki. 

A megyei tanács vezetősége fon-
tosnak tartotta, hogy minden érin-
tett településen beszámoljon a helyi 
lakosságnak a munkálatok elképzelt 
ütemtervéről, felkészítse az érintette-
ket az építőtelep okozta nehézségekre. 
„Jobb életkörülményeket szeretnénk 
biztosítani az alcsíkiaknak, ehhez pe-
dig járható utakra van szükség. Ennek 
érdekében az egész úttest szerkezetét 
felújítjuk Alcsíkon, az összes hidat 
újraépítjük, a sáncokat mélyítjük, 
ahol lehet, befödjük, és a bekötőutak 
egy szakaszát is le fogjuk aszfaltozni. 
Teljesen más, barátságosabb falukép 
alakul ki jövő nyártól – nyilatkozta a 
lakossági egyeztetés alkalmával Bor-
boly Csaba. A megyeitanács-elnök 
arra kérte a lakosságot, bármilyen 
rendellenességet tapasztalnak a mun-

kálatok során, jelezzék azt minél ha-
marabb, hogy időben és eredménye-
sen közbe tudjanak lépni.

Szentsimon, illetve Csatószeg 
esetében különös nehézséget okoz, 
hogy a község ivóvíz- és csatorna-
hálózata még nem épült ki teljesen, 
ezért a főút mentén lakókat a mielőb-
bi csatlakozásra biztatták. A gerinc-
vezetéket az útpadkába ágyazzák, 
amennyiben most nem csatlakoznak 
rá a hálózatokra, úgy a későbbiekben 
ez lehetetlenné válik, hiszen a padka 
megbolygatása a garancia elveszítésé-
vel járna – hangzott el. Éppen ezért – 
hiszen a későbbiekben még földmun-
kákra kerülhet sor az úttest mentén 
csatornázási ügyben – járdát sem 
lehet egyelőre kiépíteni a két alcsíki 
településen, ám a lefödött betonsán-
cok a gyalogos közlekedést is szolgál-
ják majd, amellett, hogy stabilizálják 
az út alapját. „Garantáltan nem fog 
úgy kocogni a pohár, ahogyan eddig” 
– nyugtatták meg a néhány tamásko-
dót, aki jelezte félelmét, hogy a pont-
ra tett út a forgalom megnövekedését 
eredményezi, ami veszélyezteti majd 
a lakóházaikat.

A csíkszentsimoniakat tájékoztatták a megyei és helyi önkormányzat vezetői. Az új út az alcsíkiak életminőségén is változtatni fog

több száz látogatója volt a szombaton és vasárnap megren-
dezett I. Szépvízi Régiség-kiállításnak és -vásárnak. A kiállított anyag 
három helybéli gyűjtő – Bíró Károly, Péter Alfréd és Vándor Károly 
– tulajdona. 170 darab gyertyatartó, 20 asztali lámpa, 30 réz töltényhü-
vely, egy 1848-as forradalmár kardja, német sisak, kolumbiai gramofon, 
ónémet és belgiumi óra, a hagyományos népi mesterségek szerszámai és 
egy székely tisztaszoba berendezése is helyet kapott két napra – először, 
de nem utoljára – a szépvízi kultúrotthonban. (D. K.)

Hirdetés

TELT HÁZ a 19. CSÍKEXPÓ
nemzetközi kiállítás és vásáron!

Tisztelje meg kiállítóink 
erőfeszítéseit azzal,  

hogy ellátogat  
a VÁKÁR LAJOS  

Műjégpályára

2011. június 2–5. között.

Autók, kerti bútorok, kertészetek, élelmiszerek, ruhaneműk, 
zöldenergia, korszerű ipari termékek, testápolószerek, háztartási 
cikkek, katonai és munkaruházatok, bútorok és rengeteg más ter-
mék, közel 100 kiállító bemutatásában!

A BELÉPŐ INGYENES!

CSÍKEXPÓ, AHOL A TERMÉK BESZÉL!


