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Újabb tőzegtűz-fészkek alfaluban

Megint pipál a határ

> Advent Gyergyószent miklóson. 
Teljes kiőrlésű Mikulás-figura, csőtészta-
angyalka, petrezselyembor – ez is kapható 
volt a tegnapi, adventi vásáron. A Szent 
István- és Szent Miklós-templom körül 
szervezett kirakodóvásárokon egyéni el-
adók és közösségi csapatok kínálták a ka-
rácsonyi díszeket, ajándékokat, finomsá-
gokat. A bevételnek csak egy része maradt 
a készítőnek, juttattak a Szeretetkonyha 
számára, illetve rászoruló családok megse-
gítésére, a maradékot pedig egyéb karita-
tív célokra is fel lehetett ajánlani. Szintén 
tegnap Mezei János polgármester az esti 
mise után gyújtotta meg a város adventi 

koszorújának első gyertyáját, rövid kultu-
rális műsort követően pedig kezdetét vet-
te a központi parkban is az adventi vásár. 
Kilenc faházikóban kínálnak természetes 

anyagokból kézzel készített, az ünnephez 
kötődő termékeket, illetve finomságokat 
karácsonyig. Újdonságnak számít az ad-
venti kalendárium: a városközpont üzle-

teinek kirakatában napról napra egy-egy 
újabb gyergyói képzőművész alkotása 
vagy az itt élő költők egy gondolata je-
lenik meg ünnepi keretbe foglalva. Kidí-
szítik, akárcsak tavaly, a központi házak 
homlokzatát, a díszvilágítást idén bővíti 
a város, a házak mellett 40 villanyosz-
lopra kerül fénydísz, az új körforgalom 
közepében pedig karácsonyfát állítanak. 
A gyergyószentmiklósi önkormányzat 
felhívta rá a figyelmet: advent második 
vasárnapján kivételesen 12.30-ra várják a 
gyertyagyújtókat a polgármesteri hivatal 
előtti térre, és senki ne feledjen el gyer-
tyát vinni magával.

Körkép
az alfalvi Dombalja-dűlőt elárasz-
tották a Maros vizével, így tudták 
meggátolni a föld alatti tűz to-
vábbterjedését. amikor már úgy 
tűnt, sikerül teljesen eloltani a 
több hete égő tőzegtüzet, új jel-
zés futott be: feneken is kigyul-
ladt a tőzeg. az továbbra sem 
ismert, kit lehetne felelősségre 
vonni az okozott károkért. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Ha a tarlóégetések miatt 
belobban a száraz talaj-
ban lévő tőzeg, a föld 

alatti senyvedést szinte lehetetlen 
már eloltani – tapasztalhatták a 
gyergyóalfalviak, akik már több 
hete lélegzik be a tőzeg füstjét. Az 
oltás igen költséges, és ha egyik he-
lyen sikerül is elfojtani a lángokat, a 
határ másik részén gyúl be a tőzeg. 

Árasztással
a tőzegtűz ellen
Portik József alpolgármester és 

Borsos Ferenc, a sürgősségi esetek 
helyi felügyelője örömmel állapí-
totta meg a múlt héten: a hivatal 
topográfusa, Krizbai Levente ötlete 
végre bevált. A Maros Vízügyi Igaz-
gatóságtól kapott engedély alapján 
az alfalviak gátat építettek a Ma-
roson, a folyó vizével elárasztották 
a határt, az így átáztatott talajban 
pedig kialudt a tőzegtűz. 

– Régebb, amikor a Maros fo-
lyása még nem volt szabályozva, 
ezt a részt minden évben elöntötte 
a víz, azért is hívtuk Békás résznek 
– magyarázza az alpolgármester, 
hozzátéve: a folyószabályozás révén 
a Maros vize lefut a számára mester-
ségesen alakított mederben, így ha 
kevés a csapadék, kiszárad az ártér, 
abban pedig könnyen gyullad meg, 
és aztán nehezen oltható a tőzeg.

Az alfalviak 350-400 méteres 
szakaszról vezették el a Maros vizét. 
Nem maradt üresen a meder, a mé-
lyebb részeket alig érintette a válto-
zás. A Vadász Sporthorgász Egyesü-
let vezetői felkeresték a beavatkozás 
kezdeményezéseit, jelezve, az égő 
területek elöntésével veszélybe ke-
rülhet a folyó halállománya – de si-
került közös nevezőre jutni abban, 
hogy a hetek óta füstöt nyelő falu-
beliek egészségi állapota fontosabb 
kell legyen a halak biztonságánál. 
Különben az említett részen folyik 
a Marosba Gyergyószentmiklós 
szennyvize, az övezet nem halgaz-
dagságáról híres. 

Miután megépítették a gátat 
és elárasztották a határt, az átázott 

földben az égő részek nyolcvan 
százalékán kialudt a tűz. Egy hek-
táron még pipált a talaj pénteken, 
ide a közeli árokból két pumpával 
szivattyúzták a vizet. Borsos Ferenc 
elmondta, ma ülnek össze tanács-
kozni az illetékesek, és ha úgy látják, 
nem áll fenn az újbóli kigyulladás 
veszélye, visszavezetik a Marost a 
medrébe.

feneken füstöl a határ
A hétvége viszont ismét tűzol-

tással telt Alfaluban, miután pén-
teken a dombalji részről Fenekre 
riasztották az önkéntes tűzoltókat. 
Itt – vélhetőleg szintén tarlóégetés 
következtében – egy szántóföld 
mélyebb rétegeiben gyúlt meg a 
tőzeg. Borsos Ferenc felügyelő, aki 
harminc éve önkéntes tűzoltóként 

is tevékenykedik, azt mondta: ez 
esetben a már bevált módszer nem 
alkalmazható, a Maros túl messze 
van, árasztásra nincs mód. Így tűz-
oltóautók tartályaiban hordják a 
vizet, olyan kráter is volt, melyben 
csak 5000 liternyi víz után aludt el 
a tűz. Egy alfalvi tulajdonát képezi 
a szántó, ő is próbált segédkezni 
a napokon át tartó oltásban, hisz 
köztudott: ha „kiég a föld alja”, 
egyhamar nem lesz alkalmas a 
talaj mezőgazdasági területnek. 
Vasárnap már csak néhány helyen 
füstölt a terület, a hozzáértők úgy 
látták, egy nap, és befejezik itt az 
oltási munkát.

tettes most sincs 
„Azok a tettesek, akik tűzzel ka-

szálnak” – állapítja meg egy alfalvi, 
és hozzáteszi: „ha nem lehet a gyúj-
togatót tetten érni, megússza, jövőre 
is felgyújtja a gazt, és érdemtelenül 
jut hozzá a mezőgazdasági támo-
gatáshoz. A tarlótűztől begyulladó 
tőzegben terjedő égés viszont már 
a környező területek gazdáinak, a 
füst pedig a környéken élő minden 
családnak kárt okoz. Amíg nincs 
tettes, csak a tüzek szaporodnak.” 

Szavait a helyszínen látottak 
igazolják: amint hazafelé tartunk 
a Fenek útján, mögöttünk pipál 
a tőzeg, előttünk frissen gyújtott 
lángnyelvek tüntetik el az elma-
radt kaszálás nyomait. 
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Hiába oltanak, új pontokon gyullad meg a tőzeg. A havazás segítene fotó: balázs katalin

Oklevelet adott a támogatóknak, 
kitűzőt az önkénteseknek – így 
ünnepelte a Hargita Megyei Vö-
röskereszt gyergyószentmiklósi 
kirendeltségének csapata az egy-
éves születésnapját.

B. K. 

„A legnagyobb támoga-
tónk Gyergyó szent-
miklós lakossága” 

– je lentette ki Micu Vasile, a gyer-
gyó szentmiklósi vöröskeresztesek 
ve zetője a hétvégi, egyéves születés-
napi ünnepségen. Mint mondta, a 
helybéliek támogatása segítette a 
szervezetet abban, hogy mára több 
mint száz önkéntessel dolgozhas-
son, irodát tartson fenn és a rak-
tárába mindig gyűljön adomány a 
rászorulók részére. 

A Vöröskereszt szentmiklósi 
kirendeltsége a megalakulása óta 

eltelt egy esztendő alatt számos szo-
ciális programban vett részt, több 
száz gyerekkel ismertette meg az el-
sősegélynyújtás alapjait, önkéntesei 
nagyobb rendezvényeken ingyen 
mértek vérnyomást és vércukorszin-
tet, s ha szükség volt, elsősegélyben 
részesítették az erre szorulókat. To-
vábbá a csapat építésére, az önkén-
tesek képzésére fektetett hangsúlyt 
a Vöröskereszt, s bár egy tizenöt 
tagú, katasztrófa esetén bevethető 
csapat teljes készültségben állt az év 
folyamán, szerencsére munkájukat 
nem kellett igénybe venni. 

 – Újabb programokkal egészíte-
nénk ki a vöröskeresztes tevékenysé-
geket – mondta Micu Vasile elnök. 
Egyelőre tartós élelmiszert gyűjtenek 
a rászorultaknak, a Mikulás-napo-
kon  baleset-szimulációt szerveznek, 
és „mindenhol jelen kívánnak lenni, 
ahol szükség van munkájukra”. 

a barlangi turizmus népszerűsíté-
sét segíti és zsombolyok bejárá-
sára ad lehetőséget az a gyakor-
lófal, melyet szombaton avattak a 
Postafalon a gyilkostó adventure 
egyesület ötlete és a megyei ta-
nács támogatása nyomán.

B. K. 

Függőleges barlangjárás tech-
nikájára felkészítő gyakor-
lófal – ez a megnevezése a 

tegnap avatott mászószakasznak. 
Ez egy H alakú pálya, két szárát 
kötélkorlát köti össze, előnye pedig 
abban mutatkozik, hogy rajta akár 
a teljesen kezdők is megismerked-
hetnek a függőleges barlangok be-
járásához szükséges technikákkal. 

A Gyilkostó Adventure Egyesü-
let elnöke, dr. Bíró László lapunk-
nak elmondta, többszörös célja van 
e gyakorlófalnak: megismertetni, 

megkedveltetni, tehát népszerűsíteni 
a barlangi turizmust, a kalandvágyó 
látogatókkal kipróbáltatni a szikla-
mászást, gyakorló terepet biztosítani 
a barlangászoknak, illetve a velük 
szoros együttműködésben dolgozó 
Erdély Mentőcsoport tagjai nak. 
A kiépített falon szerzett tudás le-
hetővé teszi, hogy a továbbiakban 
látogathatók legyenek a környéken 
található aknabarlangok is. 

A pálya kiépítése, a szüksé-
ges felszerelések beszerzése egy 
nagyobb projekt részét képezik, 
amelynek keretében az egyesület a 
Súgó-barlangot népszerűsítő táb-
lákat is készíttetett. A több mint 
30 000 lejes összértékű pályázat 
49 százalékát Hargita Megye Ta-
nácsa biztosította, az önrészt ké-
pező 51 százalékot az egyesület 
hozzájárulása és rengeteg önkén-
tes munka fedezi. 

A kiépített gyakorlófal bárki 
számára igénybe vehető, ám hasz-
nálatához a Gyilkostó Adventure 
Egyesület értesítésére és felügye-
letére van szükség. 

Vöröskeresztes születésnap Gyakorlópálya-avató a Postafalon


