
Gödörmentessé válik az út Gyer
gyóditró és Hágótő között. Az el
kezdett munkálatok folytatása 
kér  déses volt, de Ditró település 
elöljárósága végül beleegyezett, 
hogy az új aszfalt Hágótő irányából 
„közeledjen”. 
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Több téren is a megyei ön-
kormányzat segítségét 
kér ték a Tölgyes környéki 

te  lepülések elöljárói a múlt héten. 
Egye bek mellett a cengelléri me-
gyei út javításával kapcsolatban 
fogalmazták meg, jó lenne, ha az 
útépítés folytatása Hágótő telepü-
lésen kezdődne, és onnan haladná-
nak Ditró felé. Az indoklás szerint 
minél hamarabb lesz aszfalt a 150 
fős falucskában, annál kevesebb 
port kell nyelniük az ott lakók-
nak, ráadásul a közszállítás újrain-
dítására is lenne remény. A ditrói 
részen amúgy is kaszálók, legelők 
mellett kellene továbbépíteni az 
utat, tehát a lakott résznek kellene 
képeznie a prioritást.  

„Egyezség kérdése, honnan foly-
tatják az aszfaltozást – jelentette ki 
Borboly Csaba. – 2008–2009-ben a 

ditrói részen útalapot készítettünk, a 
kövezés miatt volt indokolt ott foly-
tatni az aszfaltozást. Az idei munká-
latok kezdése kérdéses, mindenképp 
részét képezi a 10 ezer kilométeres 
programnak, sor kerül további asz-
faltozásra” – mondta a megyei ta-
nács elnöke. 

Kérdésünkre, hog y eg yetér-
tene-e az aszfaltozás Hágótő irá-
nyából történő folytatására, Ditró 
polgármestere, Puskás Elemér kije-
lentette: egyértelmű, hogy a lakott 
településeken fontosabb az útépí-
tés, mint külterületen, semmi kifo-
gása ellene. 

Tegnap Borboly Csaba bejelentet-
te, az aszfaltozásra sor kerül, az igénye-
ket és prioritásokat figyelembe véve 
Hágótő irányából. Ráadásul úgy néz 
ki, a teljes hosszra, mind a 24 kilomé-
terre lesz anyagi keret, így sikerül idén 
Tölgyes és Ditró között összefüggő 
aszfaltutat kiépíteni.

A gyergyóhollói turizmus fellen
dítését szolgálja majd az épülő 
agroturisztikai panzió és esztena, 
a saját vízierőművel előállított 
villanyáram pedig a helyi gazda
ságot lendíti fel. Nicuşor Drugă 
polgármester egyedi spórolási 
módozatokat vezetett be a fej
lesztés érdekében.
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Csak éjfélig van közvilágítás a 
Tölgyes és Borszék között 
fekvő Gyergyóholló települé-

sen. A polgármester szerint éjfélig min-
denki érjen haza, a villanyleoltás pedig 
jó spórolás a településnek. Ez az egyik 
pénzforrás, plusz az erdő- és legelőgaz-

dálkodás, amely alapot ad fejlesztések-
re. Nemrég építettek tágas községhá-
zát, most pedig agroturisztikai esztena 
néven nagy vendégfogadó készül köz-
ségi beruházásként.

„Ahogy az anyagi keret enge-
di, építgetjük. Lesz vendégfogadó, 
ahol helyi specialitásokat szol-
gálunk fel, és több szálláshely áll 
majd a vendégek rendelkezésére. 
Agroturisztikai esztena néven lát-
tunk hozzá, de itt csak a vendég-
fogadó épül, az esztena odébb már 
elkészült, a tejtermékeket pedig itt 
is értékesítjük – mondja Nicuşor 
Drugă polgármester, hozzátéve: ez 
saját befektetés, ám a fogadó kör-
nyezetének parkosítására, rendezé-
sére már van nyertes pályázat. 

Szintén segítséggel készül egy 
vízierőmű a Holló-patakán: a 460 
ezer lejes beruházás felét a megyei 
tanács biztosítja, a többi helyi be-
fektetés. A számítások szerint a lé-
tesítményt szeptemberben avatják, 
mely 1 megawatt áramot termel 
óránként, a Holló-völgyében nyolc 
házat, egy panziót és három piszt-
rángtenyészetet látva el villany-
árammal.

Nicuşor Drugă már számolgat: 
a megtermelt áramot tanácshatáro-
zat alapján szolgáltatják, meghatá-
rozott összegért. Ha többletterme-
lés lenne, azt az országos áramszol-
gáltató vásárolja majd fel.

„Példaértékűnek szánjuk a hol-
lói vízierőművet, ezért támogat-

tuk – közölte Borboly Csaba, a 
megyei tanács elnöke. – Mosta-
náig a megyei tanács által biz-
tosított összegből építkeztek, a 
további pénzösszeget a hollói 
önkormányzat kell hozzápótolja. 
Hasonló erőműveket szeretnénk 
társfinanszírozni Ditróban, Var-
ságon, Szenttamáson, Madarason, 
mert hiszünk abban, hogy autonó-
miát úgy lehet építeni, ha legalább 
részben energiafüggetlenséget tu-
dunk biztosítani, s erre ingyenes 
erőforrás a víz. Óriási lehetőségek 
vannak a lezúduló patakjainkban, 
ezt szeretnénk felhasználni úgy, 
hogy a közösségnek hasznot hoz-
zon, ám környezetünkben kárt ne 
tegyünk.”

gyergyó
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SürgőS teNNivAlók

El kell altatni 
a kóbor állatokat

Nincs más lehetőség, be kell fogni 
és elaltatni a veszettség ellen be 
nem oltott gazdátlan kutyákat és 
macskákat gyergyószentmiklóson 
– közölte Nagy Zoltán alpolgár
mester, miután hivatalos értesí
tést kapott a körzeti állatorvostól 
a veszett róka ügyében.
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Tegnap érkezett az értesítés 
a polgármesteri hivatalba, 
melyben a körzeti állator-

vos hivatalosan is megerősíti: a múlt 
héten talált róka veszett volt. Nagy 
Zoltán alpolgármester elmondta, 
a közlés értelmében harmadfokú 
karantént rendeltek el, tizenöt kilo-
méteres körzetet pedig felügyeleti 
zónának nyilvánítottak. Az állat-
egészségügyi hatóság a városveze-
tés kötelezettségét is leszögezi: a 
kijelölt területen, melybe az egész 
város beletartozik, kötelező módon 
be kell fogni és el kell altatni azon 
húsevő állatokat, melyek nem vol-
tak beoltva veszettség ellen.

Ez tulajdonképpen a gazdátlan 
ebekre és macskákra vonatkozik. 
A házi kedvenceket pedig minél 
sürgősebben be kell oltatni, majd 
14 napig megfigyelés alatt tarta-
ni, hogy bebizonyosodjon, nem 
kapták meg a fertőzést – közölte 
dr. Gáll József körzeti állatorvos. 
Az alpolgármester azt mondta, a 
befogás elkezdéséhez szükség van 
a prefektus jóváhagyására is, most 
arra várnak. Szakcéget fogadnak 
meg, hogy befogja, elaltassa és 
elszállítsa a kóbor állatokat a vá-
rosból.

Mindez persze nem kis pénzébe 
kerül a polgármesteri hivatalnak. 
Amennyiben viszont a városveze-
tés nem tesz eleget kötelezettségé-
nek, büntetésre számíthat. Mind-
ezekre az intézkedésekre azért van 
szükség, mert a veszettség halálos 
kimenetelű lehet az ember számá-
ra, a kóbor kutyák pedig könnyen 
továbbadhatják a fertőzést házi-
állatoknak vagy akár embereknek 
is. „A lakók biztonsága érdekében 
minél sürgősebben lépni fogunk az 
ügyben” – szögezte le Nagy Zoltán 
alpolgármester. Egyébként az állat-
orvos elmondása szerint több mint 
hét éve nem történt hasonló eset 
Gyergyószentmiklóson.

hírfolyam

>  Szépül a napközi udvara. Térkövezik 
a gyergyószentmiklósi Napsugár az Esőben 
Alapítvány napközijének udvarát. A terü-
letszépítés vállalkozók és magánszemélyek 
támogatásával valósulhat meg.

Régebben nem volt udvara a fogyaték-
kal élő gyerekek és fiatalok napközijének, 
mivel garázsok álltak a helyén. Miután az 
önkormányzat utasítására lebontották a 
garázsokat, kialakíthatták az udvart, egy 
részén zöldövezetet hoztak létre, virágo-

kat ültettek, kerti bútorokat helyeztek el, 
most pedig tovább szépítik a kertet. Csa-
ta Kinga, az alapítvány vezetője elmond-
ta, régi álma, hogy térkő kerüljön az 
udvarra, hiszen esős időben rendszerint 
túl nagy a sár, tolókocsikkal lehetetlen 
közlekedni. Azt is hangsúlyozta, az ösz-
szefogásnak köszönhetően megvalósul-
hat az elképzelés. Tavaly két helyszínen 
szerveztek jótékonysági koncertet, az ott 
begyűlt összeget egy nagylelkű vállalko-
zó több mint 7 ezer lejjel toldotta meg, 
hogy elvégezhessék a munkát, emellett 

számos cég és magánszemély támogatta 
a napközit. Az udvarra így modern, az 
épület színeihez is találó térkő kerül. Az 
alapítványnak egyébként számtalan más 
álma is van, szeretnék kirándulásokra, 
különböző programokra vinni a gyereke-
ket. Folyamatosan pályázati lehetőségek 
kihasználásán ügyködnek, legutóbb a 
Hargita Megyei Szociális és Gyermekvé-
delmi Igazgatóságtól nyertek 10 ezer lejt 
fenntartási költségekre, a megyei tanács-
tól pedig 2500 lejt a falun élő napközisek 
szállítására. (Lázár Hajnal)
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Járható út lesz a Cengelléren

beruHáZáSok HollóbAN

Vízierőmű és panzió épül
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