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> Csodasziget-karaván. Csutakfal ván, 
Csomafalván, Szárhegyen és Újfaluban össze-
sen 143 gyerek próbálhatta ki kreativitását, 
szerezhetett közösségi élményeket az egész 
napos programok során. A Gyulafehérvári 
Caritas Családsegítő Szolgálata, a Hargita 
Megyei Tanács keretében működő Szociális 
és Gyermekvédelmi Igazgatóság támogatá-
sával szervezett Csodasziget a falumban című 
karaván helyszíneinek kiválasztásánál olyan 
településeket céloztak meg, ahol a földrajzi 

elszigeteltség, városoktól való távolság és a 
tornyosuló szociális problémák következ-
tében a gyerekek az iskolai előmenetelben 
és a tanulmányok lerövidülésével vannak 
veszélyeztetve. A Caritas munkatársai mel-
lett számos önkéntes segítette a programok 
kivitelezését, a Harmopan pékség jóvoltából 
pedig közös ebédre is sor kerülhetett.

> Meghívó Idősek Napjára. Csü-
törtökön, szeptember 29-én 10 órára a 
Korona termébe várják az idősebb korosz-
tály képviselőit. A rendezvényszervezők 

– Gyergyószentmiklós önkormányzata, a 
Szent Miklós Szervezet és a Caritas Családse-
gítő Szolgálat – az Idősek Nemzetközi Napja 
tiszteletére programot állítottak össze, amely 
10 órakor szentmisével kezdődik a Szent 
Miklós-templomban, majd ünnepi műsor 
követi a Koronában. Az ünnepség kapcsán 
Mezei János polgármester elmondta: „Az 
időskor önmagában fontos életszakasz, me-
lyet felelőséggel és felkészülve kell megél-
ni. A szeretni és veszíteni tudás művészete, 
amikor az igazán lényeges dolgok kerülnek 
előtérbe: az egészség, a család, a béke, a har-

mónia. Azon kell tevékenykednünk, hogy 
az idős emberekre évente ne csak egy napig 
irányuljon a figyelmünk. Kérjük meg idős 
rokonunkat, ismerősünket, hogy meséljen 
a hagyományokról, régi szokásokról, élet-
történetéről vagy mesterségéről, amely által 
átadhatja kulturális öröksége kincseit. Azon 
kell dolgoznunk, hogy az idősek az év min-
den napján érezzék a család, a társadalom 
megbecsülését, valamint azt, hogy szükség 
van az évek során felgyűlt tapasztalatokra, a 
megélt helyzetekre, melyek nem sűríthetők 
egyetlen elmondott történetbe.”

Körkép

AszfAltút köti mAjd össze Borszéket A GyerGyói-medencével

Orotvára már jó út vezet

láncra kötött kutyát vitt el a 
farkas, megdézsmálta a juhál-
lományt is, mindezt a pásztor 
szeme láttára. újfaluban a far-
kas mellett a medve is szedi ál-
dozatait: háziállatokat pusztít, 
tönkreteszi a gyümölcsöst. A 
károk csak szaporodnak, a kár-
térítés pedig késik.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Sólyoméknál járt tegnap éjjel 
a medve. A faluközti udva-
ron három birkának oltotta 

ki életét, megette belsőségeik egy 
részét. Már visszatérő vendégnek 
számít: tavaly szeptemberben 
ugyanezen a portán járt, s mire 
a család hazaért a lakodalomból, 
nyolc juhtetemet számolhattak. 
Akkor az istállóajtót, ablakot is 
ripityára törte a medve, most nem 
voltak a juhok bezárva, kint az 
udvaron estek áldozatul. Károly, 
a családfő elpanaszolta, a gyümöl-
csösüket is tönkretették a barna 
bundások: a frissen állított kerí-
tést ledöntötték, amíg szilva volt 
a fákon, arra jártak, most az alma-
fákról csemegéznek. 

„Minden este jön egy na-
gyobb barna, s egy kisebb fekete. 

Hiába kiabálok, riasztom, csak 
pár lépést tesznek hátrafelé, s az-
zal borzolják is a szőrüket. Ha 
nem hagynám békén, megtámad-
nának” – mondja Sólyom.

A juhtetemek látványára több 
falubeli összegyűl, találgatják, 
nem farkas volt-e a pusztító. Mert 
farkasok is gyakran járnak.

Máthé Ferenc, a mezővészi 
esztena pásztora mondja, a medve 
és farkas módszere szinte megkü-
lönböztethetetlen, a juhok belső 

szerveit fogyasztják előszeretettel. 
Neki is van több vadas története, 
nemrég olyan két kutyáját tették 
tönkre a farkasok, hogy egy tehé-
nért sem cserélte volna el őket. A 
nyájban is komoly károkat tettek 
az idén, nem volt más választása, 
mint a gazdának megmutatni, mi 
lett állataikból.

„Három kutyánk volt, láncon. 
Egyiket elvitte, az aratnivalóban 
kaptuk meg a fejét – panaszkodik 
Bajkó Rozália. – Lassan a mezőre 

sem merünk kimenni, a szomszéd 
is mondta, a kukoricásban volt a 
medve két bocsával minap.” 

Amikor rákérdezünk, kér-
tek-e, kaptak-e már kártérítést, 
csak legyintenek. Sólyom felesé-
ge azt mondja, értelmetlennek 
látja a kérelmezést, hisz tavaly 
szeptember 6-án igényelt a káro-
kért 1600 lejt, s azóta semmi hír 
felőle. Annyit tud, hogy az újfalvi 
önkormányzathoz beadott ké-
rését továbbították. „A pénz jól 
jönne egyéves késéssel is, de nem 
tudom, bízhatunk-e benne, van-e 
értelme újra kérést írni” – töpreng 
az asszonyság.

„Van értelme, de türelem kell 
hozzá” – közli a Hargita Népe 
kérdésére Máthé Károly, a Hargita 
Megyei Erdészeti és Vadállományi 
Felügyelőség felügyelője. Mint 
mondja, az önkormányzatok-
tól hozzájuk érkező igényléseket 
Brassóba, onnan a minisztérium-
ba továbbítják. „Amióta Borbély 
László a miniszter, gyakrabban 
érkezik kártérítés a gazdákhoz. 
Igaz, várni kell, úgy egy évbe is 
beletelik időnként a kifizetés” – 
mondja, megnyugtatva a károsul-
takat: ha késik is a kifizetés, érde-
mes igényelni a kártérítést.

Széttépett bárányok Gyergyóújfaluban. A medve visszajáró vendég fotó: balázs katalin

A Tilalmas-tetőn vette át a 128-as 
megyei út 2010-ben elkezdett és 
idén befejezett munkálatait Bor-
boly csaba, Hargita megye taná-
csának elnöke. A 3,5 kilométernyi 
aszfaltút a Gyergyóditróhoz tar-
tozó orotva falu tilalmasi részén 
már elkészült, illetve Borszék irá-
nyából 1,5 kilométernyi útszerke-
zetet alakítottak ki. A 16 kilomé-
teres útszakaszból négy kilomé-
ternyit a megyei tanács készíttet 
el, a fennmaradó hat kilométerre 
pályázatot nyújtottak be a regi-
onális fejlesztési és turisztikai 
minisztérium által meghirdetett 
országos infrastruktúra-fejleszté-
si Programhoz (Pndi).

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro„Néhány évvel ezelőtt 

még abban is alig mer-
tünk reménykedni, 

hogy jó úton járhatunk Orotván, 
nemhogy aszfaltúton” – idézi fel 
Puskás Elemér gyergyóditrói pol-
gármester, aki egyébként orotvai 
lakos. Mint magyarázza, 2002-ben 
még annyira gödrös úton jártak, 
hogy a bérmálásra érkezett püspök 
autójával nem kockáztatta meg az 
utat a templomig, inkább kétszáz 
métert gyalogolt. A polgármester 
ugyanakkor tolmácsolta a kis tele-
pülés lakóinak örömét az elkészült 
aszfaltútért, de az aggályoknak is 

hangot adva elmondta, a helybéliek 
tartanak attól, ha teljes hosszában 
kiépül az út, megnő a tranzitfor-
galom, és a település elveszíti régi 
varázsát. 

„A Borszékkel való összekap-
csolás az egész térségre serkentő ha-
tással lesz, mivel új út lesz majd az 
idegenforgalom számára. A turisták 
átutazása munkahelyeket is teremt-
het, mert Borszék fejlődése a von-
záskörzeti településeket is magával 
húzza” – oszlatta el az aggályokat 
Borboly Csaba tanácselnök, kifejt-
ve, hogy az új út által lehetőség nyí-
lik az agroturizmus fejlesztésére, nő 
a telkek ára, és a szálláshelyek iránti 
igény is megnövekszik. Mindez a 

helyieknek fog jobb megélhetést 
biztosítani.

Hargita Megye Tanácsának sa-
ját költségvetésből a DJ 128 megyei 
úton eddig 3,5 kilométert sikerült 
leaszfaltoztatnia, Borszéktől Orotva 
felé haladva pedig már másfél kilo-
méter új útszerkezetet alakított ki, 
és további négy kilométert készíttet-
nek el. A fennmaradó hat kilométer 
került fel a PNDI-listára, amelynek a 
felújítási munkálataira most folyik 
a közbeszerzési eljárás, és várhatóan 
jövőre el is készül. A megyei tanács a 
rá eső részt a gazdasági helyzet függ-
vényében 2-3 év alatt tudja befejezni, 
addig is biztosítja a járhatóságot az 
aszfaltozatlan szakaszokon.

vAdAk járnAk, A kártérítés késik

Medve, farkas dézsmálja az újfalvi gazdaságokat
átAdták A tündérkert – 
Ősforrás hAgyományos 

fürdŐT
Visszanyeri 

régi csillogását 
Borszék

felavatták hétfőn Borszéken a 
Tündérkert – Ősforrás hagyo-
mányos fürdőt. A két évig tartó 
munkálat során újjáépítették a 
mofettát, kikövezett sétányokat 
alakítottak ki, és padokkal, pi-
henőhelyekkel látták el, illetve 
elkészült egy fürdőmedence. 

J. A.

Borszék Hargita megye leg-
fontosabb fejlesztési köz-
pontja – szögezte le hétfőn 

Borboly Csaba megyeitanács-el-
nök a borszéki Tündérkert – Ős-
forrás hagyományos fürdő avató-
ünnepségén. Az elnök Dávid és 
Góliát harcához hasonlította Bor-
szék helyzetét a nagyvilággal szem-
ben, ugyanis, mint mondta, a bor-
székiek összefogással kevés pénzzel 
is csodákra voltak képesek. Mint 
magyarázta, 2008-ban az volt az 
elképzelés, hogy ha a turizmus 
és az erdő kölcsönhatása mentén 
projekteket képzelnek el, akkor a 
turizmus gazdasági fellendülést 
hoz, ezáltal munkahelyek terem-
tődnek, és a fiataloknak megéri 
majd itthon maradni. „A legin-
kább Borszéken látszik, hogyan 
lehet nagyon hátrányos helyzetből 
akár első lenni” – magyarázta Bor-
boly. Szerinte a jövőre elkészülő új 
kezelőközpont, illetve a Borszékot 
Orotva irányában az európai úttal 
összekötő DJ 128-as megyei út 
teljes felújítása a települést tovább-
lendíti a fejlődés útján.

Mik József polgármester örömét 
fejezte ki, hogy egy újabb turisztikai 
létesítményt avattak, amelynek fej-
lesztését 2009 őszén kalákában kezd-
ték el. „Ezt gondoltuk tovább, és ezt 
akartuk fejleszteni” – magyarázta 
Mik, kifejtve, az akkori létesítményt 
szerették volna összekapcsolni az 
Ősforrás-mofettával, a jégbarlanggal 
és a környék látványosságaival. 

A Tündérkert – Ősforrás léte-
sítmény felújítása egyébként 187 
ezer lejes beruházás, melynek kez-
deményezője Hargita Megye Ta-
nácsa. Borszék önkormányzatának 
önrészként a szakdokumentációt és 
a szakhatósági engedélyeket kellett 
beszereznie.


