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„Az elmúlt napok esőzései 
miatt még nem tudtunk 
felmászni a Vargyas-

szorosban lévő sziklákra, így 
nem vertük le a korábban víz-
erózió miatt fellazult sziklada-
rabokat. Éppen ezért fokozott 
óvatosságra intjük az oda lá-
togatókat” – közölte lapunkkal 
Szikszai Attila, a Hargita Me-
gyei Hegyimentő Közszolgálat 
székelyudvarhelyi munkatársa. 
Rámutatott, két hete az Almási-
barlangként is ismert Orbán 
Balázs-barlang közelében au-
tó méretű szikladarabok zu-
hantak a mélybe, amelyek fákat 
törtek ki, illetve a kihelyezett 
információs táblákat is meg-
rongálták. Hangsúlyozta, ilyen 
természetes omlások bármikor 
előfordulhatnak a sziklák köze-
lében, ám esőzésekkor különö-

sen óvatosan kell közlekedni a 
hasonló helyszíneken. „Ez egy 
várható omlás volt a Vargyas-
szorosban” – jegyezte meg.

A biztonság érdekében

Valószínűleg jövő hétfőn ve-
rik le a még veszélyt jelentő, fel-
lazult sziklákat a bércekről, ám 
ez az időjárástól is függ – tud-
tuk meg a hegyimentőtől. Mint 
mondta, egyelőre nem lehet fel-
mérni, hogy mekkora a prob-
léma, az csak a magasban fog 
kiderülni. Az akció idejére min-

denképp lezárják a helyszínt. 
Ha a munka után továbbra is ve-
szélyesnek ítélik a helyszínt a 
hegyimentők, akkor elterelik 
a turistaösvényt onnan, vagyis 
máshol kell majd közlekedjenek 
a turisták. Mivel a rossz időjá-
rás miatt nem tudtak kimenni a 
szorosba, nem kizárt, hogy más-
hol is voltak hasonló omlások, 
de probléma esetén ezeket is 
megvizsgálják a szakemberek. 
„Óvatosnak kell lenni a Vargyas-
szorosban, hiszen a fáktól nem 
is látszik, ha megindul egy kő-
darab a magasban” – tette hozzá 

Szikszai, ismét figyelmeztetve a 
kirándulókat.

A természetességre törekednek

Dénes Ildikó, a szoros gond-
nokságáért felelős Elveszett Vi-
lág Természetvédelmi-, Turista 
és Barlangász Egyesület vezetője 
korábban azt nyilatkozta lapunk-
nak, hogy megkezdték a turista-
ösvény járhatóvá tételét, ám nem 
fognak nagy horderejű takarí-
tást végezni. Ezt pontosan azért, 
mert több szempontból is fontos 
természetvédelmi területről van 

szó – országos szintű, Natura 
2000-es élőhelyvédelmi és a Ho-
moródi-dombság madárvédelmi 
projekt része – és szeretnék mi-
nél inkább érintetlenül hagyni a 
környezetet, hogy ne okozzanak 
károkat. A kitört táblákat viszont 
mielőbb pótolni fogják. Ugyan-
akkor egyelőre nem tudni, hogy 
mennyi munka van még hátra az 
út járhatóvá tételéhez. Egyébként 
Dénes Ildikó is fokozott figyelem-
re inti a kirándulókat, hiszen a te-
rület hivatalosan nincs lezárva.

FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

Még nem sikerült biztonságossá tenni a Vargyas-szorost

Fokozott omlásveszély

Az Orbán Balázs-barlang előtt. Továbbra is fokozott figyelemre intik a Vargyas-szorosba látogatókat

Nem múlt el az om-

lásveszély a Vargyas-

szorosban, ahol két 

hete az esőzések miatt 

autó méretű szikladara-

bok hullottak a mélybe. 

Az újabb viharok miatt 

ugyanis a hegyimentők 

nem tudtak felmászni a 

bércekre, hogy leverjék 

az erózió miatt fellazult 

kődarabokat. Az arra 

kirándulókat fokozott 

figyelemre intik.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött leveleket rövidítve, szerkesztve, illetve illusztrálva közölje. 
A közölt levelek tartalmával nem feltétlenül értünk egyet.Fórum

A történet szerint, amelyben nem 
kételkedünk, az ókori Spártában 
az anya így engedte el fiát a harc-
ba, kezébe adva pajzsát: „ezzel, 
vagy ezen”. Győztesen vagy hol-
tan, hogy mi is értsük.

Manapság is tanulságos ez, 
noha elpuhultunk. Annyira azért 
nem, hogy ne maradjon fenn az 
életösztön: de egyre óvatosabbak 
vagyunk. Pedig bátraké a sze-
rencse. És lehetne most még sok 
közhelyet mondani. Hogy gyáva 
népnek nincs hazája, hogy csak az 
vész el, amiről lemondunk, és így 
tovább.

Nem. A helyzet az, hogy amikor 
már a falhoz, sarokba vagy szorít-
va, akkor nem mérlegelsz, és nem 
keresel mentséget: véded magad. 

Magad, értékeid, családod, hited, 
nemzeted. Bármi áron. Ismétlem: 
bármi áron. Egy jó harcos (és mi 
itt, Kelet-Közép-Európában azok 
vagyunk), tudja, nincs ellenség: 
ellenfél van. De az ellentét néha 
könyörtelen. És az ing közelebb 
van, mint a mellény, ezért például 
nekem, és aligha vagyok egye-
dül, fontosabb a székelységem, 
magyarságom, férfiasságom, eu-
rópaiságom, igen, a bőrszínem, a 
kultúrám, mint bármi más.

Szép a sokszínű világ: amíg 
sokszínű marad. Ha összemossuk, 
egy nagy szürke massza lesz belő-
le. Ezt nem akarom megérni. A tör-
ténelem különös szeszélye, ha úgy 
tetszik, perverziója miatt elveszett 
egy gyönyörű, sokszínű, soknyel-

vű és gazdag birodalom. Ez volt az 
Osztrák-Magyar Monarchia.

Románia most ünnepli százéves 
évfordulóját. Az más kérdés, hogy 
nem százéves, az ‘21-ben lenne, 
mivel az 1918-as „Nagy Nemzet-
gyűlés” egy jó kis „flash-mob” 
volt. Nem ez a lényeg. Hanem 
az, hogy az ünneplésbe belefér, 
része, hozzátartozik, hogy az ép-
pen anyagilag vergődő, velejéig 
korrupt román kormány ismét a 
végső eszközhöz nyúlt.

Természetesen ez a „magyar 
kártya”. Már ismét mi vagyunk 
a bűnbakok. Letartóztatnak két 
székelyföldi fiatalembert, akik 
éppen egy pohár bor mellett arról 
beszélgetnek, milyen jól meg le-
hetne ijeszteni néhány petárdával 

az éppen ott defiláló román szél-
sőjobbosokat. (Tényleg amúgy: 
mit keresnek Kézdivásárhelyen a 
román nacionalista barmok?!).

És ezek ma a terroristák. Öt év 
letöltendőt kaptak. Ha ezt hagy-
juk, holnap mi jövünk. Nem azt 
mondom, „je suis Beke-Szőcs”, 
mert ez elkoptatott, azt mondom, 
kész, vége, hagyjunk már fel az 
úriemberi mentalitással, az csak 
úriemberek között működik.

Ez a bitangállam pedig nem az.
Nem a románsággal van bajom, 

Isten látja lelkem. Nem, ez az 
arrogáns, bitang, elvtelen, gyáva 
állam az ellenségem. Aki ahelyett, 
hogy élt volna az ajándékba ka-
pott kultúrával, pénzzel, erdők-
kel, altalajkincsekkel, értékes 

emberi erőforrással: lefokozta egy 
balkánalatti szintre. És ezt tovább 
teszi. Arkhimédeszi csavar: végte-
lenségig lehet szorítani.

De nem. Van egy határ. Most a 
tűréshatárról beszélek, nem arról, 
amit meghúztak egy nemzet között. 
Bár azt sem feledjük. Most tényleg 
ott vagyunk, hogy nincs amerre 
hátrálni. Ez nem politikai ügy, nem 
érdekjátszma: ez a bőrünkre megy.

Hát, Barátaim, vegyük kézbe a 
pajzsainkat. És aztán vagy ezzel, 
vagy ezen. A bátor ember egyszer 
csak meghal, ez tény. A gyáva vi-
szont mindennap.

Ezzel, vagy ezen. Isten áldjon 
mindenkit.

GYÖRGY ATTILA
A szerző csíkszeredai író, szerkesztő

Ezzel vagy ezen
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