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> Két embert támadott meg medve. 
Egyre több medvetámadást jegyeznek Har
gita megyében. A medvetámadások fekete 
statisztikája az előző évekhez viszonyítva 
riasztóan megnőtt – informálnak a szakem
berek. Tegnap két, medve által megtámadott 
áldozatot szállítottak kórházba, egyiküket, 
egy helyi gazdálkodót Gyergyóholló hatá
rában támadta meg a vadállat. „A kollégák 
beszámolója alapján könnyebb azt megmon
dani, hol nem érte sérülés az áldozatot, mint 

azt, hogy milyen testrészein sérült. Még
is mondhatni szerencséje volt, az állapota 
stabil, jelenleg a maroshévízi kórházban 
ápolják, nem kellett továbbszállítani” – nyi
latkozta megkeresésünkre Péter Szilárd, a 
megyei mentőszolgálat igazgatója. A másik 
áldozatot Csíkdánfalva határában támadta 
meg a medve, fején, végtagjain okozott sú
lyos sérüléseket. Az illető a medvével törté
nő szerencsétlen találkozást követően haza
ment, innen hívta a mentőket. A sérüléseket 
a csíkszeredai megyei kórházban látták el, a 
műtéteket követően az állapota stabilizáló

dott – tudtuk meg a megyei mentőszolgálat 
vezetőjétől. Az erdei turistaösvényeket já
rók is arról panaszkodnak, hogy egyre több 
medvenyom keresztezi azokat, ajánlott fi
gyelmesen kirándulni.

> Javítják az utakat és járdákat. Szep
tember végéig tart Csíkszereda útjainak, 
járdáinak javítását célzó projekt, amelyre 
három és fél millió lej az önkormányzat 
fedezete. „A város több pontján zajlanak 
a munkálatok. Most javítják a Nicolae 
Bălcescu utca járdaburkolatát, valamint a 

Vár téri körforgalmat. De ennek a projekt
nek a keretében valósult meg többek között 
a Venczel József, a Miron Cristea, a Nagy
rét utcák járdája, a Temesvári sugárút má
sodik fele, a Brassói és a Kossuth Lajos utca 
kereszteződése is” – tudtuk meg Szőke Do
mokos alpolgármestertől. A tavasszal in
dult beruházás első szakaszaként a kövezett 
utcákat javította fel a város, de javítottak 
utakat Somlyón, a vonatállomással szem
ben, a szökőkutat keretező utakat is rendbe 
tették, külön hangsúlyt fektettek a körfor
galmakra és a lakónegyedekbeli utakra.

Egerszéken tartotta augusztusi ülé-
sét Hargita Megye Tanácsa. A kihe-
lyezett tanácsülés helyszínét Becze 
István megyei tanácsos szorgal-
mazta. Egyrészt így a testület tag-
jai megismerhették a rendkívüli 
szépségű völgyet, betekinthettek 
az eldugott település mindennap-
jaiba, másrészt pedig személyesen 
is megtapasztalhatták, jó helyre jön 
az útjavításra megszavazott 500 
ezer lej – fogalmazott Becze.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Egerszék egy valamivel több 
mint háromszáz lelket számlá
ló kis falu, közigazgatási szem

pontból Csíkszentgyörgyhöz tar tozik, 
de Csíkszentmártonból ke letre halad
va Csinód irányába, a 123as megyei 
úton lehet megközelíteni. Az elekt
romos hálózat a kétezres évek elején 
épült ki, a villamosítási munkálatok 
2004ben fejeződtek be. Az eldugott 
település zsákfalu, nagyjából húsz ki
lométernyi, jelenleg eléggé megron
gált állapotban levő makadám út ve
zet, amely kevéssel a falu fölött a he
lyiek szerint „megbotlik”. A lakosok 
többnyire állattenyésztésből élnek, 
főként azóta, hogy az állami erdőki
termelés, fafeldogozás megszűnt, és 
így eltűnt az egyetlen ipari munka
lehetőség. Nagy érvágást jelentett a 
szarvasmarhatartóknak, hogy évek
kel ezelőtt a feldolgozó megszüntette 
a tejszállítást. A helyben feldolgozott 

tejből ízletes házi sajtok készülnek, 
ám nem könnyű eljuttatni a termé
keket a piacra a völgyből. Különösen 
télen nem, amikor napokra elszigeteli 
a kis falut egyegy kiadós havazás a 
külvilágtól. 

A kihelyezett tanácsülések bevett 
gyakorlata szerint előbb a település 
elöljárói számoltak be a tanácsosi 
testületnek a térség gondjairól, leg
égetőbb, azonnali megoldást sürge
tő problémáiról. Csíkszentgyörgy 
és Csíkszentmárton polgármesterei 
mellett az egerszékiek nevében Nagy 
Balázs kapott szót. „Legégetőbb gon
dunk a telefonjel, illetve az internetes 
kapcsolat hiánya mellett az út. Fejlő
dést, felzárkózást jelentene számunk
ra egy járható út, egyrészt a helyi 
termelők kapnak esélyt a termékeik 
szállítására, másrészt pedig a völgy tu
risztikai vonzatát tudnánk jobban ki
használni, hiszen érdeklődés van, ám 

egyelőre kevesen hajlandók tönkre
tenni az autójukat a rossz úton” – szá
molt be Balázs, aki családjával együtt 
sepsiszentgyörgyi otthonát cserélte 
fel az egerszéki völgy békéjével. Kide
rült, a rossz út az egészségügyi ellátást 
is megnehezíti, hiszen rossz időjárás 
esetén a mentőautó sem tud kijönni. 

„Balesetek vagy szülő anyák esetén 
nagyon nehéz a szeredai kórházba 
juttatni az embereket, volt rá eset, 
hogy az újszülött halálát okozta az 
elszigeteltség, az, hogy nem sikerült 
idejében megfelelő orvosi ellátásban 
részesíteni a kicsit” – derült ki a be
számolóból.   

A kérés meghallgatásra talált, 
a megyei tanács testülete a 123
as megyei út felújításáról szóló 
határozattervezetet egyöntetűen 
megszavazta, így a közeljövőben 
500 ezer lejt költenek az említett 
szakasz felújítására. „Egyelőre egy 
megfelelő kövezéssel előkészített 
munkálatról lesz szó, a hidak, át
ereszek felújításával együtt. A ké
sőbbiekben igyekszünk majd egyéb 
forrásokat is iderendelni, megolda
ni az aszfaltozást egészen a Rugát
tetőig” – fogalmazott Borboly Csa
ba megyeitanácselnök.

Valóra váltható álmok címmel 
tartott előadást tegnap Csíksze-
redában Balogh Béla. 

Darvas Beáta
darvas.beáta@hargitanepe.ro

A budapesti ezoterikus két 
sikeres sepsiszentgyörgyi 
értekezést követően érke

zett Hargita megye székhelyére, 
ahol a Sapientia – Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem nagyaulájában 
zsúfolásig telt ház előtt értekezett. 

Amint azt a hátsó sorokban to
longva megtudtuk, az ezotéria te
rületén elhíresült előadót meghall
gatni több településről is utaztak 
be érdeklődők, beszélgetőtársaink 
Székelykeresztúrról érkeztek au
tóval. „Ha nem az agy hozza létre 
a gondolatokat, akkor micsoda?” 
– tette fel a kérdést Balogh Béla 
hallgatóságának, majd mintegy vá
laszképpen az anyagi világgal szem
beállítva az emberek elektromág
neses hullámokból való mivoltát 

kifejtette: energialények vagyunk. 
„Anyagelvű, mérnöki gondolkodá
somat akkor sem adtam fel, amikor 
tapasztalati úton találkoztam a ma
terialista szemléletet cáfoló olyan 
jelenségekkel, mint a telepátia, 
telekinézia és a hipnózis. Módsze
resen és körültekintően kezdtem 
vizsgálni és rendszerezni a rendel
kezésünkre álló kísérleti eredmé
nyeket, tudományos elméleteket és 
bizonyos „halál közeli élmények”
ből származó beszámolókat. Több 

tudományág eredményeinek (fizi
ka, matematika, orvostudomány, 
agykutatás, pszichológia, evolúciós 
elméletek) összevetése után olyan 
következtetésekre jutottam, ame
lyek egyértelműen cáfolják azt az el
képzelést, miszerint az ember pusz
tán anyagi lény, és halálával számára 
minden véget ér” – vallja magáról 
Balogh, akinek eddig három köny
ve is jelent meg a témában: A végső 
valóság, A tudatalatti tízparancso
lata, Gyógyító meditáció.

EgErszékEn ülésEzEtt Hargita MEgyE tanáCsa

Felújul az út az Úz-völgye felé
PóTérETTségI 

– MásodIk írásBElI

Nem volt nehéz
a magyar tételsor 

az iratkozottak közül 48-an nem 
jelentek meg a pótérettségi teg-
napi, magyar nyelv és irodalom 
írásbelijén. az első tétel Vörös-
marty volt, a román írásbeli vizs-
gával ellentétben, a magyarból 
vizsgázók közül egyik sem pró-
bált meg puskázni, így nem is 
kellett kizárni senkit.  

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Hatásos volt a román írásbelin 
felállított példa (a román 
írásbelin hatan próbáltak 

meg puskázni, annak ellenére, hogy 
tudták, a vizsgatermeket kamerák 
figyelik): nem volt semmilyen rend
bontás a pótérettségi tegnapi magyar 
írásbeli vizsgáján. Nem kellett senkit 
kizárni, akik megjelentek a magyar 
írásbelin, mind leadhatták dolgoza
taikat. A csíkszeredai vizsgaközpont
ban a 118 beiratkozottból 102en 
jelentek meg, Székelyudvarhelyen 
102en iratkoztak és csak 80an je
lentek meg, Maroshévízen pedig a 
37 iratkozottból 27en voltak jelen 
a magyar írásbelin. A tételsor hason
ló volt a nyári vizsgaidőszak magyar 
írásbeli tételsorához. A vizsgázókat 
tegnap is kamerákkal figyelték, ami 
kissé megzavarta a diákokat. Amint a 
román vizsga után egyik diák lapunk
nak elmondta, voltak akik az első 
félórában nem tudtak írni a stressz 
miatt. Magyarból az első tétel kérése 
szerint Vörösmarty Mihály Ábránd 
című versét kellett értelmezni a meg
adott szempontok alapján, majd egy, 
a tilinkóról szóló szöveghez kapcsoló
dó kérdésekre kellett választ adni. Az 
irodalom tétel A magyar elbeszélés 
a klasszikus modernség idején címet 
viselte, szabadon választott elbeszé
lés alapján lehetett kifejteni a témát 
megadott szempontok alapján. Ma a 
szaknak megfelelő kötelező tantárgy
ból írnak a pótérettségizők.

VAlórA VálTHATó álMok

Telt házat vonzó ezotéria

Állandó, éjjelnappal nyitva tartó orvosi ügyeleti központ nyílik Csík
szeredában. A megyei önkormányzat augusztusi ülésén a testület meg
szavazta azt a határozattervezetet, amely által a Testvériség sugárúton 
található ingatlant a város rendelkezésére bocsátja erre a célra a megyei 
tanács. „A város kérésére pozitívan válaszoltunk, a kérdéses ingatlanban 
ki tudjuk alakítani az állandó orvosi ügyeletet biztosító intézményt, 
amely a helyieket szolgálja majd” – nyilatkozta Borboly Csaba megyei
tanácselnök. Emellett a testület a kulturális és egyházi intézmények, 
kisebb falvak templomainak javításának támogatásáról is döntött. A 
napirendi pontok között több határozattervezet a költségvetés módosí
tásáról szólt, a megyei tanács adományokat fogadott el, illetve beépített 
olyan pályázati pénzeket, amelyeket a közelmúltban sikerült lehívni.


