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> Menedékház épül Alfalu, Csomafalva 
és Újfalu területén. A három község az Európai 
Unió Vidékfejlesztési Alapjából nyert támoga-
tást, mindhárom, turizmust és oktatást szolgá-
ló hajlék Natura 2000-es területen kap helyet. 
Csomafalván, a Csaták útján erdei iskolának 
is helyet adó ingatlan lesz, Alfalu határában, a 
Baricz-kanyar közelében vendégházat tervez-
nek, Újfaluban pedig a Fényes Közbirtokosság 
területén építkeznek, ahonnan páratlan panorá-
mában lehet része a természetjárónak. 

> Erdei Kincseink Napja. Vasárnapra szer-
vezi Gyergyószentmiklós önkormányzata az 
Erdei Kincsek Napját. A Petőfi-szobor mögötti 
előadósátorban 11 órától szó lesz a méhek cso-
dálatos világáról, a gyümölcs értékesítéséről, 
gombákról és gyógynövényekről, valamint az 
erdei balesetekről is. Ekkor nyílik meg az Erdei 
Kincsek Vára rajzkiállítás. A nagyszínpadon 
magyar nóták, népdalok csendülnek fel, táncol 
a Gereben, fellép a Folker együttes, a Rázene 
fúvószenekar, a No Sugar és LK-Beat együt-
tes. A kísérő rendezvények között szerepel: 
kokojzalekvár-főzés és -kóstolás, vadhúskóstolás 

és lacikonyha, 10 méteres kaszáspuliszka-készí-
tés, palacsinta-, fánk-, kürtőskalácssütés.

> Borszéki Napok. Mulatság minden kor-
osztálynak – így jellemezhetők a vasárnapig tar-
tó Borszéki Napok. Ma fellép a Tündérkert virá-
gai néptánccsoport a kultúrotthonban, második 
alkalommal kerül sor a 18. életévüket betöltő 
borszékiek köszöntésére, és az egykor világhírű 
gyógyfürdőhelyet mutatja be Farkas Aladár, 
Pethő Csongor: Borszék régi képeslapokon című 
kötete. Nem maradnak el a sportvetélkedők, a 
főző- és szépségverseny, a koncertek,  tábortűz.

> Svájci napok Csutakfalván. Vasárnap 
emléktábla-avatással ünneplik Csutakfal-
ván, hogy 20 éves kapcsolatot ápolnak a 
svájci Avully településsel. 12 órától kezdő-
dik az ünnepi szentmise a csutakfalvi Szent 
Margit-kápolnában, 13 órakor lesz a Balás 
Jenő Általános Iskola falára elhelyezett 
emléktábla avatása, ezt Albert Olga maros-
vásárhelyi képzőművész kiállításának meg-
nyitója követi. 14 órától a Svájci Házban 
tartják a hivatalos megnyitót. Az esti prog-
ramban az Open Stage műsora, valamint 
tábortűz szerepel.

Körkép

Folytatják jövő hétfőtől a Vi-
rág negyed 5-ös tömbház előtti 
építkezést, hozta meg döntését 
a gyergyószentmiklósi tanács. 
Amint Mezei János polgármes-
ter elmondta, a lakók tiltakozása 
ellenére felépítik a húsz méter 
hosszú, majdnem négy méter 
magas ötrészes kisüzletsort, az 
építmény viszont egy méterrel 
keskenyebb lesz a tervezettnél.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

„Mérlegeltük a kialakult 
helyzetet, a lakók 
írásos panaszlevelére 

szintén írásban válaszoltunk, és arra 
a döntésre jutottunk a tanácsos kol-
légákkal, hogy az építkezést foly-
tatjuk” – fejtette ki tegnapi sajtó-
tájékoztatóján Mezei János polgár-
mester, elmondva, azért döntöttek 
amellett, hogy egy méterrel keske-
nyebbre építik a kisüzletsort, mert 
a lakók nem tanúsítottak kompro-
misszumkészséget, és a négy felkí-
nált lehetőség közül a tanácsosok 
többsége ezt választotta. Mint ma-

gyarázta, időközben a kérdőíves 
megkeresés ötletét is elvetették, 
ugyanis nem óhajtanak precedenst 
teremteni arra, hogy lakossági tilta-
kozásra leállítanak egy olyan épít-
kezést, amelyre egyébként építkezé-
si engedély van és minden hatóság 
láttamozta a terveket.

A Virág negyed 5-ös tömb-
ház lakóinak írásos beadványára 
– amelyben kilenc pontban fogal-
mazták meg kifogásaikat az építke-
zéssel kapcsolatosan – szintén ki-
lenc pontban válaszoltak, a legtöbb 
kifogást megalapozatlannak ítélve. 
Csupán a 3. és 6. pontban taglal-

tak kapcsán tettek engedményeket. 
Előbbiben a lakók nehezményez-
ték, hogy az éjjel-nappal nyitva tar-
tó üzlet éjszakai látogatói zavarják 
a nyugalmukat, ennek kapcsán azt 
a tájékoztatást kapták: „Tudatjuk 
önökkel, hogy jogukban áll kérést 
benyújtani a polgármesteri hiva-
talhoz, amely megteszi a konkrét 
lépéseket a NON STOP részleg éj-
szakai italárusítását, valamint a bol-
tok áruellátási órarendjét illetően.” 
A hatos pontban pedig – amelyben 
a lakók azt nehezményezték, hogy 
túlságosan keskeny lesz az út a be-
járat előtt – azt az intézkedést hoz-
ták, hogy egy méterrel csökkentik 
az épületsor szélességét, ezáltal az 
utca szélessége lesz egy méterrel na-
gyobb. 

Mint ismeretes, a Virág negyedi 
5-ös tömbház lakói és az önkor-
mányzat között amiatt alakult ki 
konfliktus, mert megkérdezésük 
nélkül a lépcsőház bejáratától alig 
négy méterre kezdett húsz méter 
hosszú és majdnem négy méter 
magas üzletsort építtetni az önkor-
mányzat.

Döntött A gyergyószentMiklósi tAnács

Véget ér a „bódéháború”?
Medvetámadás Vaslábon

Búcsú a pricskei keresztnél

Mezei János bekeményített: felépül a kisüzletsor fotó: jánossy alíz

Időközben a kérdőíves 
megkeresés ötletét is 
elvetették, ugyanis nem 
óhajtanak precedenst 
teremteni arra, hogy la-
kossági tiltakozásra leál-
lítanak egy olyan építke-
zést, amelyre egyébként 
építkezési engedély van. hirdetés

A gyergyószentmiklósi sürgős-
ségre szállították azt a vaslábi 
asszonyt, akit tegnap délelőtt 
medve támadott meg. sérülései 
nem életveszélyesek. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Kisebb sérülések a felkaron, 
mélyebb izomzúzódások 
a combon, hozzá pedig 

az ijedtség – ez maradt egy vas-
lábi asszonynak a tegnapi, med-
vével való találkozás nyomán. A 
gyergyószentmiklósi sürgősségről 
egyenesen a műtőbe szállították az 
áldozatot, fertőzés elleni oltások-

ban is részesítették – tudtuk meg 
dr. Jeszenszky Géza kórházigazga-
tótól. 

Információink szerint az eset egy 
Vasláb és Marosfő közötti kaszálón 
történt: a pórul járt asszony egy nap-
pal korábban ott takart, a gereblyét 
pedig a közeli bokrosban felejtette. 
Tegnap reggel, amikor a szerszámért 
indult, egy medve fogadta a bokor-
ban, és mielőtt a vad elmenekült 
volna, sebeket ejtett áldozata karján 
és combján. Vaslábon az utóbbi idő-
ben nem történt hasonló eset, két 
héttel korábban szintén medve járt 
a környéken, akkor méhkaptárokat 
szedett szét. 

B. K.

Bárki csatlakozhat holnap 
reggel 7 órakor az Erdélyi 
Kárpát-Egyesület Gyergyói 

Osztályának tagjaihoz, aki gyalog 
szeretne menni a pricske-tetői bú-
csúra. A találkozó helye a Szent Ist-
ván-templom bejárata. 

A 12 órakor kezdődő ünnepi 
szentmisét idén a tölgyesi Major 
Sándor plébános celebrálja, és lesz 
közös ebéd is, melyet a keresztállító 
Bencze és Dezső család finanszí-
roz. A hívek ez alkalommal em-
lékeznek meg Hajdó István néhai 
főesperesről is. 

A pricskei nyolcméteres vaske-
resztet 2004-ben állították, azóta 
lett a Gyergyói-havasok legmaga-
sabb pontja búcsújáró hely, tavaly 

közel ezer résztvevővel. A nemrég 
elhunyt Hajdó István a kereszt-
állítás pártolójaként így nyilat-
kozott a felszentelő ünnepségen: 
„1545 méter magas a Pricske csú-
csa. Áll a kereszt. A kereszt bárhol 
emelkedik, nem az a mérvadó, 
hogy milyen magasba helyezték, 
a kereszt Isten üdvözítő kezének 
leghatalmasabb ajándéka, mert 
a kereszt földbe gyökerezik, és 
ugyanakkor átível a magasságá-
ba az örökkévalóságba. Valaki 
megkérdezte, lesz-e a kereszten 
Corpus, Krisztus testét szögek-
kel ábrázoló jelenet? Válaszom az 
volt, aki Krisztust keresi, az az első 
nagypéntek óta ne a kereszten ke-
resse, ott nem találja, hanem test-
vére, felebarátja életében.” 

Hagyományőrző nap Vacsárcsiban

A Vacsárcsi Ifjúsági és Kulturális Egyesület és a Vacsárcsi Önkéntes 
Tűzoltóság közös szervezésében 2011. augusztus 7-én Hagyomány-
őrző Napra kerül sor Csíkvacsárcsiban. Vasárnap az ünnepi szentmi-
se 12.30-tól lesz az Urunk színeváltozása tiszteletére szentelt temp-
lomban. Délután fél 4-től kettes fogathajtó versenyt szerveznek a 
kultúrotthon melletti téren. Este 17 órától kerékpárversenyre kerül 
sor, majd Reni és táncosai lépnek színpadra. Az esti műsort a Hargi-
ta Nemzeti Székely Népi Együttes nyitja, őket követi a csíkszeredai 
All Timers Band koncertje a szabadtéri színpadon. A rendezvény 
a kultúrotthonban tartandó bállal zárul. A rendezvény támogatói: 
Csíkszentmihály Önkormányzata, Csíkvacsárcsi Közbirtokosság, 
Hargita Megye Tanácsa, Communitas Alapítvány, Csík Terület If-
júsági Tanácsa.


