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Hidat, kaput, várakozót építettek a Súgó-barlangnál

Diákok alkottak
Falugondnok Segíti Három Falu életét

Mindent intéz, amit kell

hírfolyam

> Tizenegyezer lej értékű gáz illant el. 11 
ezer lej veszteséget okozott a keddi gázszivárgás 
a Hargita Gáz Rt.-nek. A cég vezetősége isme-
retlen tettes ellen tett feljelentést. Mint arról 
tegnapi lapszámunkban beszámoltunk, kedden 
a kora délutáni órákban szemtanúk szerint egy 
Bákó rendszámú utászautó leütötte a Hargita 
Gáz Rt. egyik vezetékének légtelenítő csapját 
Gyergyószentmiklóson a vasúti átjáró köze-
lében. A meghibásodás miatt három órán át 
szünetelt a földgázszolgáltatás a városban, a tűz-

veszély miatt pedig közel két órára leállították 
mind a vasúti, mind a közúti forgalmat. Bálint 
Kinga, a Hargita Gáz Rt. kommunikációs me-
nedzsere szerint noha a gázvezeték nem sérült 
meg, mégis jelentős anyagi kár érte a céget, 
ugyanis tizenegyezer lej értékű gáz illant el a le-
vegőbe. „Természetesen a veszteség a cégünket 
terheli, amennyiben nem sikerül a rendőrség-
nek előkeríteni a meghibásodást okozó tettest” 
– magyarázta Bálint Kinga, kifejtve, hogy isme-
retlen tettes ellen tettek feljelentést a rendőrsé-
gen. Mint mondta, bíznak a rendőrök hatékony 
munkájában, hiszen több szemtanú is állította, 

látta, ki okozta az incidenst. „Ha horogra akad a 
tettes, az anyagi veszteséget térítenie kell a Har-
gita Gáz Rt.-nek” – fűzte az elmondottakhoz 
Bálint Kinga. 

> Táltos kézművestábor. Tizenöt, több-
nyire erdélyi és magyarországi kézműves alkot 
közel két héten át a Gyergyószárhegyi Művé-
szeti és Kulturális Központ szervezésében zajló 
kézművestáborban. A tegnap kezdődött és júli-
us másodikáig tartó táborozás célja – mint Kisné 
Portik Irén táborvezető néprajzkutató a Hargita 
Népe kérdésére elmondta – az alkotóközpont 

népi tárgyi hagyatékának gyarapítása. A tábo-
rozáson többek közt részt vesz Debrecenből a 
Kovács házaspár – Kovács Zoltán szaruműves és 
felesége, aki ez alkalommal csuhébabákat készít 
–, eljött a szintén magyarországi László Gyula 
tojáspatkoló és a sepsiszentgyörgyi Egyed Edit 
nemezelő. De olyan kedves régi ismerősökkel is 
találkozhatunk, mint a székelyszentkirályi Berze 
Katalin csipkeverő asszony, a gyergyócsomafalvi 
Fehér Gizella tojásíró, illetve az úrihímzést ké-
szítő helybéli Barabás Krisztina, Szilágyi Kata-
lin és Váradi Katalin. A kézművesek táborozását 
Hargita Megye Tanácsa támogatja.
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Körkép

maradandó építményeket alkottak 
a Súgó-barlangnál a csíkszeredai 
Nagy István művészeti szakkö-
zépiskola építész szakos diákjai. a 
ma véget érő szaktábor nyomán új 
kapu, fedett várakozó, hidak fogad-
ják az oda látogatókat. 

Lázár hajnal
lazar.hajnal@hargitanepe.ro

ASúgó-barlang látogatási inf-
rastruktúrájának kialakításán 
dolgoztak az elmúlt napok-

ban a csíkszeredai Nagy István Zene- 
és Képzőművészeti Szakközépiskola 
építész szakos diákjai. A szaktáborba 
érkező harmincöt 9–11. osztályos 
tanulót a barlangot adminisztráló 
Gyilkostó Adventure Egyesület fo-
gadta házigazdaként. Hasonló tábort 
évente szervez az iskola, az idei hely-
szín ötlete egy tavalyi kiránduláson 
született meg – közölte az egyik kí-
sérő tanár, Máthé Klára építész. Ez a 
tevékenység abban különbözik a ko-
rábbiaktól, hogy ezúttal maradandó 
életképes létesítményeket hoztak létre 
a fiatalok fából – mondta el Korodi 
Szabolcs építész tanár.

A Gyilkostó Adventure Egyesület 
jelenleg éppen egy tanösvény kiépí-
tésén dolgozik, így adva volt néhány 
elkészítendő objektum – fogalma-
zott az építész. Részletezte, korábban 
csupán a menedékház, néhány pad és 
tűzhely állt a látogatók rendelkezésére, 
ami manapság nem elegendő, hogy a 
turista jól érezze magát. A diákok és 

építész tanárok már előzetesen rész-
letes terveket dolgoztak ki, a helyszí-
nen pedig megvalósították azokat, a 
munkába pedig az egyesület tagjai is 
besegítettek.

Az út mellett a bejáratnál egy híd 
épült, ahol nagyobb csoport is le tud 
ülni, esőben ráadásul fedelet is biztosít 
a fejük fölé. A tanösvény kezdeténél 
elkészült egy kapuszerű építmény, 
melyre tábla kerül ki, feliratokkal, at-
tól nem messze egy kisebb híd épült, 
a barlangból kifolyó patak fölé. Fen-
nebb a patakon egy másik híd is elké-
szült, ugyanakkor a barlang előtt egy 
várakozót létesítettek, ahol a látogatók 
gyülekezhetnek, pihenhetnek.

A szükséges anyagok beszerzésé-
hez pénzre is szükség volt, az iskola 
pályázott, a tábort és a beruházást 
Hargita Megye Tanácsa 10 ezer lej-
jel támogatta. Máthé Klára szerint 
több hozadéka is van a hasonló szak-
táboroknak: amellett, hogy hasznos 
építmények születtek, a diákok meg-
tapasztalták, mit jelent valamit saját 
kezűleg megépíteni. „Az alkotás nagy 
sikerélmény volt számukra, ugyanak-
kor a tevékenység jó csapatépítőnek is 
bizonyult” – mondta.

A csíkszeredai Nagy István művé-
szeti szakközépiskola egyébként több 
éve szokás, hogy nyári szaktáborokban 
gyakorolják az építész szakos diákok 
az elméletben elsajátított tudást: ta-
valy Csaracsóban, előtte Cibrefürdőn, 
Güdücön, illetve Csíkszépvízen vettek 
részt hasonló gyakorlaton. 

péter mária személyében újabb fa-
lugondnok kezdi meg tevékenysé-
gét július 1-jétől Hargita megyében. 
Az ifjú hölgy céljai között szerepel, 
hogy megkönnyítse életét a köz-
ségközponttól, Gyergyótölgyestől 
távol, elszigetelten élő lakóknak.

hN-információ

Ketten pályáztak a Gyer gyó-
tölgyeshez tartozó Recefalva, 
Hágótő és Péntekpataka falu-

gondnoki tisztségére, ám a hétfői vizs-
gát követően a Gyulafehérvári Caritas 
Vidékfejlesztési Osztálya és a község 
elöljáróiból álló vizsgabizottság Péter 
Máriának ítélte az állást.

„Ez egy bizalmi állás. Emiatt a vá-
lasztásnál a leglényegesebb szempont 
a megbízhatóság, illetve a szociális és 
közösségi problémák iránti érzékeny-
ség volt” – szögezte le a Hargita Népe 
kérdésére Benes Sarolta, a Gyulafehér-
vári Caritas Vidékfejlesztési Osztályá-
nak munkatársa. Kifejtette, emellett 
fontos szempont volt az is, hogy a 
vegyes lakosságú településeken olyan 
személy lássa el ezt a tisztséget, aki a 

román és a magyar nyelvet egyaránt 
jól beszéli. Egy dolgozatot is kértek 
azokról a tervekről és elképzelésekről, 
amiket falugondnokként szándékszik 
megvalósítani.

„Nagy szükség van egy talpraesett 
falugondnokra, másként az ittélők 
egyre inkább elszigetelődnek a társa-
dalomtól” – magyarázta Csibi László 
alpolgármester, aki a falugondnokság 
létrehozását szorgalmazta a három 
településen. Mint mondta, ezekre a 
településekre csupán az iskolabusz 
jár ki, amelyik nem szállíthat felnőt-
teket, az óvodásoknak pedig igen 
korán kell indulniuk. „Mindenben 
segítem a falvak lakóit” – szögezte le 
érdeklődésünkre Péter Mária, az új 
falugondnok, kifejtve, ha szükséges, 
adminisztratív ügyeket intéz, ha kell, 
orvoshoz viszi a betegeket, de bevásá-
rol az időseknek és óvodába viszi az 
apróságokat. Mint mondta, nagyon 
örül az állásnak, és igyekszik meg-
szolgálni a neki szavazott bizalmat. 
A szolgálat zavartalan működéséhez 
a helyi és a megyei önkormányzat is 
hozzájárul pénzalapokkal.

közöSen lépnének

Összefogás 
Székelyföldért

összefogást kezdeményez a ma-
gyar Polgári Párt a közigazgatási 
átszervezés ügyében. Szeretnék, 
ha népszavazásra kerülne sor, 
amelyen Hargita és kovászna 
megye lakói arról nyilatkozná-
nak, akarják-e, hogy létrejöjjön 
Székelyföld mint önálló közigaz-
gatási egység.

L. h.

Mindenki számára kétség-
telen, hogy az ország 
közigazgatási átszervezé-

se szükséges, a székelyek számára is 
kívánatos, a gond az a mód, aho-
gyan ezt a román hatalom elképzeli 
– közölték sajtótájékoztatón tegnap 
a megyei tanács MPP-frakciójának 
képviselői. Sajnálatosnak tartják, 
hogy egy ilyen létfontosságú kér-
désben még nem kezdődött érdemi 
egyeztetés a magyar pártok között, 
éppen ezért kezdeményezik a szé-
kelyföldi megyei önkormányzatok 
MPP-s és RMDSZ-es frakcióinak 
összefogását. Kovács Árpád András 
frakcióvezető elmondta, konkrétan 
azt szeretnék, hogy a Hargita és 
Kovászna megyei önkormányzat 
minél hamarabb tartson együttes 
ülést. Úgy vélik, ezen alkalommal 
egy elvi állásfoglalást kellene elfo-
gadni arról, hogy miképpen képze-
lik el az ország közigazgatási átszer-
vezését. Ennek kapcsán fontosnak 
tartják leszögezni, hogy az átszerve-
zés nem állhat csak új határok meg-
húzásából, a rendszert gyökereiben 
kell újragondolni, a hatáskörök s a 
gyakorlásukhoz szükséges pénzesz-
közök sokkal nagyobb részét kell 
a helyi és regionális önkormány-
zatokra ruházni, csökkenteni kell 
a bürokráciát, s biztosítani a valós 
kétnyelvűséget a magyarok lakta 
régiókban. Ugyanakkor szerintük 
az új közigazgatási egységek lét-
rehozásánál az alapelv az önkor-
mányzatok szabad társulása kell 
legyen. Kovács hangsúlyozta, a kö-
zös ülés egy népszavazás kiírásáról 
is kellene határozzon Hargita és 
Kovászna megyében. Azt kérdez-
nék meg a lakosságtól, akarják-e, 
hogy a közigazgatási átszervezés 
során létrejöjjön Székelyföld mint 
önálló közigazgatási egység. Árus 
Zsolt megyei tanácsos részletezte, 
eddig azzal szembesültek, hogy 
ilyen témában helyi népszavazást. 

Pihenőhelyet készítő diákok. A tavalyi tábortól eltérően idén fából építenek  fotó: lázár hajnal


