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• Noha Borboly Csa-
ba megyeitanács-el-
nök látatlanban 
azonnal vandalizmust 
kiáltott tegnap regge-
li Facebook-bejegy-
zésében, kollégáink 
a Madarasi Hargitán 
nem tapasztaltak 
szándékos rongálást 
a hegycsúcson elhe-
lyezett kopjafák és 
keresztek környékén. 
A terület gazdája 
szerint sem valószínű 
a károkozás, sokkal 
inkább takarításról 
lehet szó.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

„Keressük a tetteseket, akik a Har-
gita legmagasabb pontján rongál-
tak!” – ezzel a mondattal kezdte 
tegnapi bejegyzését Borboly Csaba, 
Hargita Megye Tanácsának elnöke, 
akinek nem tartozik ugyan a hatás-
körébe a Madarasi Hargita rendezése, 
illetve védelme, mégis összefogásra 
és a tettesek kézre kerítésére buzdí-
totta rajongóit, még azelőtt, hogy a 
helyszínen tájékozódott volna.

Ok nélkül kiáltott farkast 
Borboly Csaba?

Tegnapi tereputunkkor először  he-
gyimentőkkel találkoztunk a Mada-
rasi Hargita csúcsa felé vezető úton, 
akik szintén a közösségi médiában 
megjelent rongálás ügyében voltak 
vizsgálódni a helyszínen. Kérdésünk-
re elmondták, jó eséllyel az erős szél 
és a hó miatt dőlhettek ki az említett 
keresztek és kopjafák, amelyeket va-
lakik egy helyre gyűjtöttek. Ez már 
csak azért is valószínű, mert a szim-
bólumokat egyszerűen csak kövekkel 

rakták körbe, illetve támasztották ki. 
„Ha valaki rongált volna, akkor nem 
gyűjti össze egy helyre a kereszteket 
és kopjafákat” – magyarázta Szőcs 
Tibor, a Hargita Megyei Hegyi- és Bar-
langimentő Közszolgálat szentegy-
házi csapatának vezetője, hozzátéve, 
hogy ottjártukkor néhány szimbólu-
mot helyre is állítottak.

Az „indiántemetőben”

A helyszínen rögtön feltűnt, hogy 
számtalan összetört üveg hever a 
földön, és több helyen tűzijáték-ma-

radványokat is lehetett látni. Szintén 
furcsa volt, hogy az elmúlt években 
jócskán megszaporodtak az elhelye-
zett kopjafák, keresztek, szobrok, 
faragványok és egyéb szimbólumok 
– így már érthetővé vált, hogy miért 
csúfolják „indiántemetőnek” az em-
lített részt. Bíró László csíkmadarasi 
polgármestertől, aki maga is járt hét-
főn a helyszínen, megtudtuk, hogy a 
kérdéses terület a községük ügykeze-
lésébe tartozik, ugyanakkor a helyi 
közbirtokosság tulajdona. A történ-

tekkel kapcsolatban hasonló vélemé-
nyen volt, mint a hegyimentők, hi-
szen ő sem talált emberi károkozásra 
utaló nyomokat. Tudomása szerint 
egyébként egy turistacsoport járt a 
helyszínen, akik összegyűjtötték egy 
helyre a szimbólumokat – ezt fotózta 
le valaki és közölte félreértelmezhető 
módon a közösségi médiában.

Megfelelő helyszín kell

Néhány, általunk megkérdezett turis-
tához hasonlóan Bíró László is azon 
a véleményen volt, hogy bár fontosak 
a nemzeti összetartozást is jelképező 
szimbólumok, azoknak nem a hegy 
csúcsán van a helyük. „Ez, ami most 
történt, szerintem egy intő jel, hogy ne 
bízzuk a természetre a takarí-
tást, hanem mi magunk avat-
kozzunk be és rakjunk rendet. 
Persze a szimbólumok elhe-
lyezésére is helyszínt kell biz-
tosítani, de azért nem helyes, 
hogy a csúcsnak ilyen temető 
jellege legyen” – fogalmazott. 
Utóbbira több elképzelés is 
van: vagy a Mária-út mentén he-
lyeznék el a jelképeket, vagy egy e cél-
ra használható területet jelölnének ki. 
Így ellenőrizhetőbbé és rendezettebbé 
válna a kegyeletadás és a tisztelgés. A 
polgármester közölte, a hegycsúcson 
csak néhány fontosabb kopjafa és ke-
reszt kellene maradjon, a többit az erre 
kijelölt helyre vihetnék. Ennek megol-
dása elsősorban a telek tulajdonosá-
nak a feladata, ugyanakkor a Natura 
2000-es terület adminisztrátorának és 
a környékbeli önkormányzatoknak az 
összefogására is szükség van.
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A szél és a hó rongálhatott
Nem valószínű, hogy szándékos károkozás történt a Madarasi Hargitán

Egy turistacsoport járhatott a 
helyszínen, akik összegyűjtötték 
az összedőlt kereszteket 
és kopjafákat
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Bár az utóbbi időben sok volt az 
esős nap Hargita megyében, az 

áprilisra tetőző rendkívül nagy csa-
padékhiányt ezek sem tudták pótolni. 
Májusban négyzetméterenként mint-

egy 52–54 liter csapadék esett 
a megyében, június első 
napjaiban a térségtől függő-
en még további 9–16 liter kö-
zötti mennyiség, azonban a 
föld mélyebb rétegei tovább-
ra is szárazak. Az elkövetke-
ző három napban négyzet-

méterenként még 20–40 liter 
esőnek kellene esnie ahhoz, hogy kel-
lőképpen átnedvesedjen a talaj – tájé-
koztatott Török Jenő, a Hargita Megyei 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Igazgatóság vezetője. Megjegyezte, 

ugyan az elmúlt hét végén is esett, de 
naponta legfeljebb egy liternyi csapa-
dékot mértek négyzetméterenként, 
ami csak a levélbetegségek elleni vé-
delmet segítette, a gyökérzet vízellá-
tását nem. Főként a májusi esőknek 
köszönhetően jelenleg mintegy húsz 
centi mélyen van beázva a talaj, ami 
elegendő azoknak a növényeknek, 
amelyek nem gyökereznek mélyen, 
de 25 centiméteres mélység alatt a ta-
lajnak még szüksége van egy jó áztató 
esőre – mondta a szakember. 

Javult a helyzet

Április végén még úgy nézett ki, 
hogy 30–35 százalékos terméskie-
sést okoz a szárazság az őszi búza 
esetében, de éppen jókor érkeztek a 
májusi esők, a csapadéknak köszön-
hetően jelentősen javult a helyzet, 
most már átlagos termésre számí-

tanak a gazdák. Ez valamivel gyen-
gébb a tavalyinál, de Hargita megyé-
ben e tekintetben még így is jobb a 
helyzet, mint az ország egyes része-
in, ahol károkat okozott az aszály. A 
mezőgazdasági minisztérium április 
második felében kártalanítási prog-
ramot is indított, de végül Hargita 
megyében senki nem igényelt kárté-
rítést, ugyanis az aszálykárok értéke 
nem érte el a 30 százalékot – tudtuk 
meg Török Jenőtől. 

Szárazság, majd hideg

A szárazság után a hideg időjárás fog-
ta vissza több növényfajta fejlődését 
is májusban Hargita megyében. „A 

kukorica szenved a sok hidegtől, tehát 
gyengén fejlődik, mert voltak azok a 
sorozatos hideg napok fagyosszentek 
táján és utána is. A cukorrépa sem 
fejlődött jól, mert annak is elég hideg 
volt ez az időjárás, és a takarmánynö-
vények is gyengébben fejlődtek – el-
kezdtek kaszálni az emberek, de nem 
túl vastagok a rendek” – fogalmazott a 
mezőgazdasági igazgatóság vezetője. 
Van azonban jó hír is: a megye legfon-

tosabb terményének számító burgo-
nya jelenleg ígéretesen néz ki, szépek 
a pityókaföldek – újságolta Török Je-
nő. Mindezzel együtt is azonban idén 
az összes növénykultúra esetében leg-
feljebb átlagos termésre számíthatnak 
a gazdák, de lesz, ahol még az átlagos 
mértéket sem fogja elérni a termés – 
prognosztizálta a szakember, úgy fo-
galmazva, hogy „nem lesz fényes az 
idei termésátlag”.

Az aszály után a hideg idő sem kedvezett a mezőgazdaságnak
• Legfeljebb átlagos vagy az átlagosnál gyengébb termésre számíthatnak a gazdák 
idén, a földeken előbb az erős aszály, a közelmúltban pedig a hideg fogta vissza a 
növények fejlődését. Jó hír viszont, hogy Székelyföld egyik legfontosabb növénykul-
túrája, a burgonya esetében viszonylag jó a helyzet.

Május sem pótolta a csapadékhiányt. Szükség lenne 
még pár kitartó, csendes esőre a földeken
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