
Nem tűrik el
az idegeN gombászókat

Lebontották 
az építményeket

szétrombolták az idegenből ér-
kezett gombászók nyári szállását 
a Pongrácz-tetőn. a fából össze-
tákolt építmények több személy 
lakhelyéül szolgáltak.

Lázár Hajnal
lazar.hajnal@hargitanepe.ro

Gyergyószentmiklós városve-
zetése elhatározta, idéntől 
szigorúan lép fel az idegen-

ből érkező, illegálisan gombászó és 
portékáikat árusító személyek ellen. 
A Pongrácz-tetőn már április köze-
pén megjelent több család – az évek 
óta ott áruló helybéliek jelentették 
ezt a polgármesteri hivatalban. Egy 
közeli nem használt ház gerendáiból 
lakhelyet építettek, felszerelték min-
den szükséges holmival, ágyneművel, 
kályhával, edényekkel. Az elmúlt idő-
szakban, mivel a gomba és az erdei 
gyümölcsök még nem jelentek meg, 
ócskavasat gyűjtöttek – azt adták le 
Gyergyószentmiklóson, hogy pénzhez 
jussanak, továbbá közeli esztenákról 
loptak el különféle tárgyakat.

A tetőn árusítók elmondása szerint 
hét személy lakott a faépítményekben, 
esténként hangoskodtak, néha vere-
kedtek is, a gyerekek a turistáktól kére-
gettek, rontották az árusok üzletét is. A 
helyi rendőrök már több alkalommal a 
helyszínen jártak, és távozásra szólítot-
ták fel az illegálisan ott-tartózkodókat, 
vagy hogy kössenek bérleti szerződést 
a tulajdonossal, és váltsanak engedélyt 
építkezésre. Mindig ígérgették, hogy 
megteszik, de mivel ígéretüket nem 
váltották be, tegnap a helyi rendőrök 
és a városgondnokság emberei lerom-
bolták építményeiket. A lakók éppen 
nem tartózkodtak a helyszínen.

A tetői árusok viszont attól tar-
tanak, ettől még nem riadnak el a 
gombászók, újraépítik a házikókat, és 
visszaköltöznek. Az idegenből érkező 
gyűjtögetők egyébként sok gondot 
okoztak az előbbi években, helybéliek-
re támadtak, rongáltak, szemeteltek.

száznál is többen gyűltek össze 
tegnap reggel hét órakor az alfalvi 
istván pap emlékművénél. egy órá-
val később a gyergyószentmiklósi 
kolumbán-kertben nyergelték lovai-
kat a huszárok: Csíksomlyóra indul 
a népes sereg, máriának köszöne-
tet mondani és könyörögni. 
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„Tizennyolcadszorra me-
gyek gyalogosan, ez már 
az életem részévé vált. 

Megyek hálát adni mindenért: van 
egészségem, hogy megjárhassam az 
utat, és sok mindent kell még meg-
köszönnöm. És ha kell, szenvedni is 
megyek, a földi élet egy tisztítóhely 
a léleknek, Mária erőt ad, hogy amit 
kapunk, elviseljük” – mondja Balázs 
József alfalvi festőművész. Hozzávető-
leg századmagával indult idén a som-
lyói búcsúra, a csapat részét képezi az 
a tizenöt személy, aki közel kilencszáz 
kilométert tett már meg a Mária za-
rándokúton érkezve Alfaluba.

– Van, akit hívnak, van, akit kül-
denek erre az útra. Üzenőfüzetbe 
gyűjtöttük, Máriához visszük azok 
kéréseit, akikkel útközben találkoz-
tuk. Segítséget kérnek sokan, hogy a 
nemzet megmaradjon, együtt marad-
junk – mondja Viski György, a Mária 
utasok vezetője.

A papi áldást követően a zarán-
dokok Csomafalva és Újfalu felé 

vették az irány, majd Csíkmagasán 
áthaladva érik el első szálláshelyüket, 
Csíkkarcfalvát. A Mária út jelzett ös-
vényein haladnak tovább, Taplocán éj-
szakáznak, hogy szombaton díszbe öl-
tözve a sor élén vezessék a csíksomlyói 
búcsús menetet. 

Gyergyószentmiklós felszegi 
részén lovaikat nyergelték a hagyo-
mányőrző huszárok. A Földváry Ká-

roly Hagyományőrző Egyesület szer-
vezésében tizenharmadik alkalommal 
indulnak lóháton. Tízen fogadták a 
papi áldást sümegi és tapolcai vendé-
gekkel együtt, hozzájuk tizenkét szár-
hegyi lovas csatlakozik útközben. 

Az útvonal Kilyénfalva–Szenéte, 
Csíkmagasa, Csíkkarcfalva az első 
napon, aztán a Kőd gerincén lovagol-
nak tovább a csíkrákosi templomig, 

ahonnan a vasúton keresztül jutnak 
Csíksomlyóra. A hétfőre tervezett 
hazaérkezés Marosfő felől várha-
tó, két hegyet harántolva érnek be 
Gyergyószentmiklósra. 

– Kérni és köszönni megyünk, 
mint minden esztendőben, ráadásul a 
hagyomány immár kötelez is – mond-
ta Parászka Géza, a hagyományőrző 
egyesület elnöke.

az elmúlt évekhez képest idén ha-
tékonyabb, de korántsem tökéletes 
a gyergyószentmiklósi mezőőrzés. 
a gazdák panaszkodnak, a város-
vezetés pedig sopánkodás helyett 
összefogásra inti őket. 

B. K.

„Egyesek úgy gondolják, 
alanyi jogon jár nekik a 
magántulajdon megvé-

dése. Akkor viszont, amikor illetéket 
akartunk bevezetni, nagy felháboro-
dás volt a fogadtatás” – mondja Nagy 

Zoltán alpolgármester válaszként a 
mezőőrzési panaszokra. 

A gyergyószentmiklósi gazdák 
bosszankodása a tavasz beálltától újra-
kezdődött: ismeretlen személyek be-
lekaszálnak a herésbe, eltulajdonítják 
a hazaszállításra váró szénaboglyákat, 
vagy épp állatokat hajtottak a beülte-
tett szántóföldekre. 

A mellékgazdaság vezetője ta-
valy gyakran saját autóján, önvédel-
mi felszerelés nélkül járta a mezőket, 
próbálta meggátolni a lopást. Idénre 
javult a helyzet, a helyi rendőrség 

két alkalmazottja a határt is figyeli, 
megállítják a rakománnyal érkező 
szekereket, s ha nem tudják igazol-
ni a munkaállatok, illetve a teher 
származását, lefoglalják azt. Az idén 
több mint negyven ló és egy tehén 
került a mellékgazdaság istállójába, 
várva, hogy gazdájuk bírság ellené-
ben kiváltsa.

A behajtott állatok étkeztetésére 
szolgál a lefoglalt takarmány is. Ha 
a terményt szállító nem tudja bizo-
nyítani, hogy földterülettel rendel-
kezne, legalább egy szerződést kell 

felmutatnia, amely igazolja, hogy bér 
fejében kaszálja más birtokát. Ezen 
a dokumentumon rajta kell lennie a 
bérbeadó telefonszámának is, hogy 
leellenőrizhessék valósságát. 

Nagy Zoltán elmondta, bár több 
a tettenérés, és a büntetés valószínű-
leg csökkenteni fogja a termény-eltu-
lajdonítók számát, a megoldást csak 
az jelentheti, ha a gazdák is összefog-
nak. Tulajdonuk védelmét nem vár-
hatják el a városvezetéstől, ők is jobb 
hozzáállást kell tulajdonítsanak, és 
áldozzanak a biztonságra.  
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eliNdultak Csíksomlyóra

Van, akit küldtek, van, akit hívnak

Összefogást várNak a gazdák részéről

A mezőőrzés hiányosságai

gyergyó

hírfolyam

> Fogadj örökbe egy parkot! A pol-
gármesteri hivatal legújabb kezdemé-
nyezése a lakókörnyezet szebbé tételére 
szólítja fel az intézményeket, civil szer-
vezeteket és akár magánszemélyeket is. 
A Fogadj örökbe egy parkot! elnevezésű 
akció révén azt szeretnék elérni, ha mi-
nél több kis zöldövezet gondos gazdára 
találna – közölte Nagy Zoltán alpolgár-
mester. Így a lakók is bekapcsolódhatnak 
környezetük rendezésébe, a lakóhelyük-

höz közeli parkok ápolásába, karbantar-
tásába. Olyan területekről van szó, mint 
például a Szent István vagy Szent László 
tér, esetleg a Balázs Pál utca kis parkja. A 
városháza ügyfélfogadó irodáján várják 
az érdeklődőket, a gondozandó terület 
kiválasztására a városvezetéssel közösen 
kerül sor.

Az örökbe fogadás tulajdonképpen 
rendszeres karbantartást jelent, hiszen az 
elültetésre kerülő virágokat, esetleg fákat 
továbbra is az önkormányzat biztosítja 
majd, és a polgármesteri hivatal tudta nél-

kül nem szabad átalakítani a parkokat. 
Az örökbefogadók neve kis táblán jele-
nik majd meg az adott kertben.

A Hargita Megyei Mozgássérültek 
Egyesülete által foglalkoztatott néhány 
sérült fiatal már elkezdte egy park gon-
dozását a művelődési központ mellett. 
A munkához holland támogató jóvol-
tából kaptak fűnyíró gépet. Az alpol-
gármester azt reméli, példájukból más 
városlakók is tanulnak majd, és részt 
vállalnak a parkok rendezésében. (Lá-
zár Hajnal)

Körkép

Papi áldás után indulnak a huszárok Mária lábához fotó: balázs katalin


