
Az országban Csíkszépvíz a leg-
első és eddig egyedüli település, 
ahol terméskőből és nem beton-
ból erősítették meg a patak tám-
falát. A közel másfél évtizedig 
tartó utánajárás pénteken hozta 
meg végső gyümölcsét: hivatalo-
san is átvette Csíkszépvíz a fel-
újított partszakaszt.
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Vaskos dossziét emel le a pol-
gármesteri iroda polcáról 
Ferencz Tibor. Egy másod-

percig sem kell keresgélnie, most is 
kézügyben van – akárcsak az elmúlt 
közel másfél évtized alatt. „Itt van az 
első levelem, egyben első munkám 
is még alpolgármesteri mandátu-
mom idejéről. Nézze csak a dátumot: 
1997. január 31.” – mutatja az ösz-
szefűzött oldalak legalján fekvő ívet 
Csíkszépvíz polgármestere. Abban 
éppen azt indokolja, miért is van 
szüksége a községnek arra, hogy meg-
erősítsék a Szépvíz-pataka támfalát. 

1997 óta azonban csak levelezés 
folyt a Csíkszépvízi Polgármesteri Hi-
vatal, az Olt Vízügyi Igazgatóság, az 
Országos Vízügyi Hatóság vagy éppen 
a Környezetvédelmi Minisztérium 
között. Közben a támfal egyre több 
helyen omlott be, egyre több helybé-
linek lett kisebb az udvara és került a 
háza egyúttal közelebb a patakhoz, 
amely nagyobb esőzésekkor fenyege-
tően zubogott végig medrében.

Tizennégy év alatt nyolc kör-
nyezetvédelmi miniszter adta át 
egymásnak a széket, a nyolcadik, 
Sulfina Barbu mandátuma idején 
pedig Korodi Attila akkori állam-
titkárnak sikerült felgyorsítania az 
eseményeket – az ő segítségével kap-
ta meg az engedélyeket Csíkszépvíz 
a 7,5 millió lej értékű munkálatok 

elkezdéséhez. A múlt pénteken en-
nek a beruházásnak tettek pontot 
a végére, amikor a munkálatokban 
részt vevő hatóságok képviselői vé-
gigjárták a mintegy három kilomé-
teres partszakaszt. A szemle során 
viszont kiderült, a falubeliek több 
szakaszon építettek kerítést a tám-
falra, sok helyen pedig az átkelők 

is alacsonyabbak az előírt paramé-
terekhez képest – Dávid Csaba, az 
Országos Vízügyi Hatóság vezetője 
szerint ezeket le kell bontani. „Csak 
úgy tudnak az embereink végigmen-
ni a támfalon, hogy ellenőrizzék azt, 
ha akadálymentes, az alacsonyabban 
fekvő hidak pedig éppen a víz útját 
fogják akadályozni” – indokolta a 

vezérigazgató. Az országban egyedül 
Csíkszépvízen terméskőből épített 
támfalat ugyanis időközönként ellen-
őrizni kell, mivel „egyetlen kimozdult 
kő bajt okozhat”, amint Dávid fogal-
mazott. A vízügyi mérnök vezér-
igazgató ugyanakkor úgy vélekedett, 
létezik más, szintén környezetbarát 
megoldás a mederszabályozásra, a 
terméskő ugyanis nehezebben bírja 
az időjárás viszontagságait és rend-
szeresebb ellenőrzéseket igényel.
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másfél évtized utáni vízügyi szemle Csíkszépvízen

Biztos mederben

Dávid Csaba (balra) és Ferencz Tibor (középen). Az ország egyedüli, terméskőből kirakott támfalát vették szemügyre fotó: mihály lászló

Díjat adtak Korodinak

Pro communitas díjat adomá-
nyozott tegnap Csíkszépvíz 
önkormányzata Korodi Attila 
RMDSZ-es parlamenti kép-
viselőnek környezetvédelmi 
ál lamtitkárként, majd minisz-
terként a községben zajló be-
ruházásért folytatott közben-
járásáért. Amint Ferencz Ti-
bor polgármester lapunknak 
elmondta, az elismerést 2007 
óta ítélik oda olyan személyek-
nek, akik rendkívüli dolgokat 
vagy az átlagnál többet tettek 
a helyi közösségért. A tegna-
pi dísztanácsülést követően 
ugyanakkor megnyitották az 
elmúlt száz év helyi polgármes-
tereinek arcképcsarnokát, a ki-
állítás anyagát Daczó Katalin 
gyűjtötte össze.
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A kerékpározás pozitív hatásai
Az egészségre
A kerékpár közlekedési esz-

köz, mely egyben sporteszköz is. 
Aki kerékpárral jár munkába, vagy 
szabadidejében teker néhány órát, 
máris tett valamit egészségéért, a 
jobb erőnlétért, a hosszabb életért.  

Már az első hét után érezhetően 
javul kondíciónk, lassabban fulla-
dunk ki, csökken a zihálás. Sokszor 
hangzik el az a tévhit, hogy a büdös, 
szmogos városban kerékpározók 
többet ártanak maguknak, mint 
amennyit használnak aktív életmód-
jukkal. Szerencsére ez nem igaz. 

A zsúfolt nagyvárosban kerékpá-
rozni nem épp felemelő, a kerékpáros 
mégis előnyben van a személygépko-
csival közlekedőkkel szemben. Egy-
részt a káros anyagok koncentrációja 
az úttesthez közelebb magasabb, ezért 
a kerékpáros magasabb üléspozíció-
ja miatt kisebb koncentrációjú káros 
anyaggal találkozik. A magasabb át-
lagsebesség miatt a súlyosan szennye-
zett területeken sokkal gyorsabban ér 
át, így kevesebb ideig van kitéve a ká-
ros anyagoknak. 

Gyakran felhozzák még azt, hogy 
a kerékpáros többször, mélyebben 
vesz levegőt, miközben tekeri a brin-
gát. Ez igaz, de csak az első héten. Egy 

pici edzettség után a 15–17 km/órás 
sebességgel való haladás alig emeli ma-
gasabbra a pulzusszámot, és alig növeli 
meg jobban a légzésszámot, mint a 
sietős gyaloglás. Sebességünk mégis az 
ötszöröse.  

Emellett, a kerékpározás extrém 
forgalmi helyzetektől eltekintve kiváló 
stresszoldó, jó alkalom a feltöltődésre, 
társas kapcsolatok kialakítására.

A gazdaságra
A kerékpározás elsősorban keres-

kedelmi, illetve turisztikai vonalon 
képes serkenteni a helyi gazdaságot. 
Nagyon egyszerű példa, hogy ha egy 
átlagos méretű bolt autós vásárlók 
kiszolgálására szakosodik, az épület 
alapterületét többszörösen meghala-
dó, lehetőleg ingyenes parkolóhelyet 
kell biztosítani, ami amellett, hogy 
drága, legtöbbször csak közösségi te-
rek, zöld felületek megszüntetésével 
alakítható ki. Ugyanennyi kerékpáros 
kiszolgálása esetén viszont néhány 
tíz négyzetméternyi tárolófelület 
megfelelő lehet. Amennyiben meg-
teremtjük a lehetőséget a lakó- és a 
bevásárló-létesítmények között a biz-
tonságos kerékpározásra, és megfelelő 
mennyiségű, minőségű és biztonsági 
fokozatú kerékpártárolót helyezünk 

el, településünk lakói gyakrabban 
fogják a kerékpárt választani a bevá-
sárlás lebonyolításához. 

Jó hatással lehet a helyi gazdaság-
ra az idegenforgalom erősítése. Tema-
tikus túrák, népszerűsítő kiadványok, 
térképek megjelentetésével szükség 
szerint infrastruktúra-építéssel vonzó 
célponttá tehetjük településünket a 
kerékpáros túrázók számára.

A biciklis turista többször szom-
jas, és éhesebb, ezzel föllendíthetik az 
éttermek és üzletek forgalmát, szál-
láshelyeket igényelnek. Amennyiben 
megfelelő kerékpártárolókat helye-
zünk el – mivel észreveszik –, szívesen 
megállnak, gyakrabban látogatják a 
tájházakat, helyi kiállításokat is. Inf-
rastruktúra-fejlesztéssel, promócióval, 
a kerékpáros közlekedés és a biztonsá-
gos kerékpártárolás elősegítésével po-
zitívan befolyásolhatjuk településünk 
gazdasági helyzetét. 

A TAnáCsoK gAzDájA:

Megújult a madéfalvi borvízfürdő. Meleg vizű medence, öltö-
ző, illemhely és barátságos környék fogadja ezentúl a felújított madéfalvi 
borvízforrásra és fürdőre érkező vendégeket. A létesítményt tegnap, a 
madéfalvi falunapok keretében adták át a falu lakosságának. Szentes Csaba 
polgármester elmondta, a borvízforrás rehabilitálásának ötlete 2008-ban 
született meg, amikor egy építész segítségével már hozzá is fogtak a tervek 
elkészítéséhez, és Borboly Csaba megyei tanácselnöknek köszönhetően si-
került pénzt szerezniük a tervek kivitelezéséhez. Az ünnepségen jelen lévő 
Zsigmond Barna Pál, Magyarország csíkszeredai főkonzulja jövőbe mutató 
beruházásnak nevezte a felújított borvízforrást és fürdőt. „Amíg ilyen be-
ruházások vannak, addig van jövője az itt élő embereknek és azok gyereke-
inek is, ugyanis Székelyföld egyik kitörési lehetősége a turizmusban van” 
– hangsúlyozta a főkonzul. Borboly Csaba megyeitanács-elnök az önszer-
veződés egyik jó példájának nevezte a felújított fürdőt, „hiszen a valamikor 
elkezdett fürdőépítő kalákamozgalom folytatásaként 11 település fürdője, 
borvízforrása újul meg”. A közel 200 000 lejes beruházás a Regionális Fej-
lesztési és Turisztikai Minisztérium támogatásával, illetve Hargita Megye 
Tanácsa és Madéfalva önkormányzata hozzájárulásával valósult meg.


