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Se ajtaja, se cseppköve, de még 
gazdája sincs a Hóvirág-barlang-
nak – állapította meg az a negy-
ven középiskolás, aki egy pályá-
zat révén összehasonlítást készít 
a Hóvirág- és Súgó-barlang álla-
potáról.

B. K.

Negyven diák, a Batthyá-
ny Ignác Szakkollégium 
és a Salamon Ernő Gim-

názium tanulói terepszemléztek a 
Munticel-sziklagerinc aljában ta-
lálható Hóvirág-barlangban, s ha 
már ott voltak, a környéken talált 
szemetet is összegyűjtötték. A di-
ákok Crişan Hunor, a Gyilkostó 
Adventure Egyesület képviselője, 
az Amőba Öko Központ és a Nem-
zeti Park szakemberei kíséretében 

szemrevételezték a barlang jelenlegi 
helyzetét. 

Az állapotfelmérésre egy pályá-
zat adott lehetőséget, az Amőba tá-
mogatóra lelt a PolgárTárs Alapít-
ványban és segítőre a Békás-szoros 
– Nagyhagymás Nemzeti Parkban. 
A 25 ezer lejes projekt önrészét, 
hétezer lejt biztosít a nemzeti park, 
ennek keretében kutatják a diá-
kok a helyi közösségek szerepét a 
biodiverzitás megőrzésében. 

Felmérik, milyen állapotban 
vannak azok a területek, melyeken 
hagyományos módon legeltet-
nek, kaszálnak, és összehasonlítják 
azokkal, melyeket nem használnak 
vagy rendellenesen használnak. A 
nemzeti park szakképzett biológu-
sa segítségével figyelik meg, adott 
legelőn, kaszálón milyen növény-

fajok élnek. Ezzel párhuzamosan 
két barlang, a Hóvirág és a Súgó 
állapotát hasonlítják össze, majd 
tapasztalataikat, javaslataikat egy 

kiadványban összegzik, amelyből 
juttatnak az érintett területek lakó-
inak, erdészeteknek, önkormány-
zatoknak és a megyei tanácsnak is. 
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Negyvenen a Hóvirág-barlangban
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Szebbé tételében

Pályázat 
környezet-
szépítésért

városszépítésre hívja fel a gyer-
gyó szentmiklósi városvezetés a 
lakókat. Pályázatot indítottak út-
jára, melynek célja a tömbházak, 
lakóházak körüli terek szebbé 
tétele a rendezettebb városkép 
érdekében. 

Lázár Hajnal
lazar.hajnal@hargitanepe.ro

A Hozzuk Lendületbe Gyer-
gyó szentmiklóst program 
keretében a gyer gyó szent-

mik lósi városvezetés arra ösztönöz-
né a lakosságot, intézményeket, civil 
szervezeteket, vállalkozásokat, hogy 
aktívan vegyenek részt környeze-
tük szebbé tételében és folyamatos 
gondozásában. Éppen ezért hagyo-
mányteremtő céllal meghirdették a 
Tiszta, virágos környezet – jó köz-
érzet környezetszépítő versenyt. „A 
pályázat célja a környezettudatos 
életformára, a természet és az épített 
környezet tiszteletére, a közvetlen 
környezetünkkel szembeni felelős-
ségvállalásra való buzdítás” – mond-
ta Nagy Zoltán alpolgármester. 
A városvezetés azt szeretné elérni, 
hogy a közterek, parkok mellett mi-
nél több zöldfelület, virágos terület 
legyen a lakónegyedekben, utcák-
ban. Pályázni lehet egyenként vagy 
csoportosan, több kategóriában, 
például utcarész, lakótelep, tömbház 
vagy lakóház környezetének szebbé 
tételével, intézmények, cégek terü-
leteinek rendezésével. Az értékelés 
céljából bírálóbizottság alakul, mely 
szakemberekből és önkormányzati 
képviselőkből áll majd, és a nyár vé-
géig folyamatosan figyelik a pályázók 
munkáját. Nevezéseket a polgármes-
teri hivatal ügyfélfogadó irodájában 
lehet leadni, egészen május végéig. 
Aki bekapcsolódik a versenybe, in-
gyen virágmagot is kap, hogy köny-
nyebb legyen a dolga. Akik a legjobb 
munkát végzik, augusztus végén ér-
tékes nyereményekkel gazdagodhat-
nak. A tervek szerint a pályázatot 
minden évben meghirdetik majd, a 
városvezetés azt reméli, az élhetőbb 
környezetért sokan próbálnak majd 
tenni, legalább annyit, hogy elültet-
nek néhány virágot, rendbe teszik a 
lakásuk körüli zöldövezeteket.

hírfolyam

> Szervezik a tábort. Javában zajlik a 
VII. EMI-tábor előkészítése. A szervezők 
Gyergyószentmiklóson egyeztettek a város-
vezetéssel, valamint támogatókkal. Az Erdélyi 
Magyar Ifjak idén hetedik alkalommal tervezi 
megszervezni az EMI-tábort, melynek helyszí-
ne ismét Gyergyószentmiklós lesz. A szervezők 
egy kis csapata a helyszínre látogatott, hogy 
Mezei János polgármesterrel és a támogatókkal 
tárgyaljon. Soós Sándor, az Erdélyi Magyar Ifjak 
Szervezetének elnöke elmondta, mint minden 

évben, idén is terveznek újításokat, ezúttal a 
tábor kiemelt témája a népességcsökkenés lesz, 
a közelgő népszámlálás apropóján. Ismét több 
sátorban zajlanak majd előadások mindennap, 
idén a Népesedésért sátorral bővül a kínálat. Bár 
a program még nem végleges, már több előadó-
val egyeztettek a szervezők, sőt fellépő együtte-
seket is lehet már tudni. Idén eljön a Bikini, az 
Ossián és Charlie is. A programot igyekeznek 
úgy összeállítani, hogy minden korosztály meg-
találja a kedvére való rendezvényeket. Az évről 
évre nagyobb közönséget megmozgató tábort 
vállalkozók és a gyergyószentmiklósi önkor-

mányzat is támogatja. Mezei János polgármester 
azt mondta, a rendezvény nagyon sok embert 
vonz Gyergyószentmiklósra, ezért a városveze-
tésnek érdeke, hogy felkarolja azt, elsősorban 
munkaerővel, gépekkel, eszközökkel járulnak 
hozzá a táborhely megfelelő kialakításához. Az 
EMI elnöke elmondta, Hargita Megye Tanácsá-
val is egyeztetések folynak a rendezvény támo-
gatását illetően. Az EMI-tábor augusztus 10–
14. között zajlik majd. Előreláthatólag a jegyek 
drágulni fognak a tavalyhoz képest, azonban a 
szervezők elképzelése szerint csak a legszüksége-
sebb mértékben. 

Körkép
Ditrói útjAvítáSok

Nyertes pályázatból aszfaltoznak
újabb nyertes pályázat révén ke-
rülhet sor a Puskás tivadar utca 
után a Petőfi Sándor községi út 
aszfaltozására is Ditróban. A te-
lepülésen most is zajlanak útjaví-
tási munkálatok a temetőhöz ve-
zető út menti sáncokat tisztítják, 
az átereszeket cserélik. A lakók 
néhány helyen bennebb kell von-
ják kerítéseiket.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Puskás Elemér polgármester 
azt reméli, mandátuma végé-
re azzal büszkélkedhet, hogy 

két községi utat sikerült leaszfaltoz-
nia. A közel 2 kilométeres Puskás 
Tivadar utca rendbetétele a végéhez 
közeledik, azt az 577-es kormány-
rendelet tette lehetővé 1,8 millió 
lejes projekt keretében. „Most kap-
tuk meg az utolsó 150 ezer lejt, amit 
járdaépítésre fordítunk, befejezzük 
a vízelvezető árkok rendbetételét, 
s következhet végső fázisként a ki-
festés – közölte a polgármester. Az 
országos infrastruktúra-fejlesztési 
alaphoz is pályázott a település, 
nemrég érkezett a jó hír: sikerrel. 

1,2 kilométer hosszban, 1,8 millió 
lejes támogatásból sikerül leasz-
faltozni a Petőfi Sándor utcát. A 
munkálatok kezdete még kérdéses, 
megyei szintű közbeszerzési eljá-

rás lesz. Ebben az esetben viszont 
nem képezi a pályázat részét járdák 
kiépítése, azt az önkormányzat ké-
szíti majd. Nem könnyíti a munkát, 
hogy helyenként a kerítések az út 

szélén vannak, de Puskás Elemér re-
méli, sikerül az ott lakókkal megér-
tetni, hogy a biztonságos gyalogos 
közlekedés érdekében kerítésüket 
bennebb kell vegyék. 

A sáncokat tisztítják a Petőfi Sándor utcában fotó: balázs katalin

átereszt kell vásároljanak 
a lakók

A Petőfi Sándor utcába torkolló, a 
temető felé vezető út javítása is fo-
lyamatban van, a sáncok tisztításán 
dolgoznak a gépek. Minden csa-
ládnak kötelessége 30 centiméter 
belvilágú átereszt vásárolni, annak 
elhelyezését a hivatal munkagépei-
vel biztosítja. Az út mindkét olda-
lán sánc lesz, az utat pedig egy helyi 
vállalkozó teszi rendbe. A meglévő 
út felszínét felszedik, megőrlik, visz-
szarakják, majd lehengerlik. Rossz 
aszfaltos útból járható lesz, immár 
csak a sebességkorlátozásokat kell 
betartani, ugyanis a javított utcák 
lakói gyakran panaszkodnak, hogy 
a korábbihoz képest „száguldoz-
nak” ott az autók.

Hóvirág-barlang

A Munticelben található cseppkőbarlangot 1973 óta ismerik, ekkor 
bukkantak rá hóvirágot szedő gyerekek. A karsztjelenségek szépségét 
csak kevesen csodálhatták, a betérők cseppköveket törtek le, később pe-
dig ruhákat, autógumit gyújtottak meg a barlangban, bekormozva an-
nak falait, képződményeit. A múlt rendszer vége felé lezárt vasajtó fo-
gadta az arrajárót, ma viszont már sarkából kiemelve áll az ajtó, környé-
kén öles cseppkőoszlopok maradványait találtuk széthajigálva. Amint 
megtudtuk, az elmúlt öt esztendőben a Constantin Lăcătuşu vezette 
civil szervezet gyámkodott a Súgó–Munticel 90 hektáros rezervátum 
fölött, melynek része a barlang is. A kezelési szerződés meghosszabbítá-
sára azonban nem érkezett pályázat, így a barlang gazdátlan – derül ki a 
Neamţ Megyei Környezetvédelmi Hivatal tájékoztatásából. 


