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Mindenik cikk, legyen az az Ager-
pres1 vagy a Gândul2 lapokban meg-
jelent beszámoló, az ügy kezdetének  
1998-as évszámot jelölik meg, leírva 
azt, hogy a határmódosítás ügyének 
egy jegyzőkönyv szolgáltatott alapot, 
amelyből egyértelműen kiderül, hogy 
az abban az évben kivitelezett „bor-
názást” (határkő-kihelyezés) írták 
alá a felek. Egy cikkben sem jelenik 
meg az egykori Romfeld János alpol-
gármester és Benedek Csaba korabeli 
jegyző, akik a jegyzőkönyvet ellenje-
gyezték. Sőt, a legtöbben semmilyen 
magyar, Hargita megyei elöljárót nem 
szólaltatnak meg ez ügyben. A legtöb-
ben Borboly Csaba megyeelnök Face-
book bejegyzését3 közlik le. 

A stiripesurse.ro4 oldal Ionel Ar-
sene, a Neamț Megye Tanács elnöké-
nek nyilatkozatát emeli ki, melyben 
a következőképpen fogalmaz: „a mai 
nappal az igazságszolgáltatás győ-
zött, amelyre kilenc éve várunk. A 
Békás-szoros mindig hozzánk tarto-
zott és most már így is fog maradni, 
mint ahogyan azt a Neamț megye 
tanácsa képviselte a törvényszéken. 
A jogerős és végleges bírói döntés 
alapján a két megye közötti határ az 
marad, ahogyan az mindig is volt, és 
amely révén 700 hektár terület Al-
másmező községhez került.”

A mesagerulneamt.ro 5 részletgaz-
dagon foglalkozik az üggyel. Ennek 
kapcsán megfogalmazza, hogy a 
ploiești-i Fellebbviteli Bíróság 2020. 
június 25-én végérvényes ítéletet 
hozott, amely révén a Békás-szo-
ros adminisztratív területe Neamț 
megyéhez került vissza. A cikkben 
Gheorghe Oniga, almásmezői pol-
gármester részletezi, hogy „az egész 
történet 1998-ban kezdődött, ami-
kor őket megkeresték Gyergyószent-
miklós elöljárói annak érdekében, 
hogy egy jegyzőkönyvet írjanak alá, 
amely a két megye határát rendezné. 
A két fél részéről az aláírások megtör-
téntek, amelynek értelmében a me-
gyehatár »bornázása« kivitelezésre 
került a sepsiszentgyörgyi Satelit Sc. 
nevű cég által.” A cikkből továbbá az 
is kiderül, hogy csak 2009-ben került 
sor ezen jegyzőkönyv törvényszé-
ken való megtámadására, amelyet 
ugyancsak Gyergyó Polgármesteri 
Hivatala kezdeményezett, megfo-
galmazva azt, hogy az 1998-as jegy-
zőkönyv hibás. Tizenegy év kellett 
elteljen ahhoz, hogy ez a „hiba” tör-
vényszéki tárgyalás témájává váljon. 

Ugyancsak a mesagerulneamt.ro 6

egy korábbi 2016-os cikkében rész-
letesen leírja és dokumentálja a me-
gyehatár ügyét, hangsúlyozva azt, 
hogy ebben a történetben a neamți 
községnek, Almásmezőnek van iga-
za. A cikk a probléma eredendőjét 
a Román Szocialista Köztársaság 
1961-es területrendezési törvényére 
(2/1968) vezeti vissza, ami alapján 
1987-ben meghúzták a határokat. 
Ennek értelmében Hargita és Neamț 
megyék határvonalát a 27-es kilo-

méterkőnél, a 12C Nemzeti Út (DN12) 
Gyergyószentmiklós–Almásmező 
szakaszon határozták meg, a Kupás 
és Békás patakok találkozásának 
pontjánál7, és mindezt a korabeli ka-
taszteri kivonattal támasztják alá. 

Ennek értelmében a Békás-szoros 
és a Gyilkos-tó adminisztratív területei 
a Neamț megyei Almásmező község-
hez kerültek, a turisztikai látványos-
ság mellett az erdőalap, a legelők, 
illetve a turisztikai-kereskedelmi tevé-
kenységekből származó anyagiak is. 

Egy következő bekezdésben Har-
gita megyei archívumokból „kitalált 
magyar grófokat” emleget, akik a cikk 
szerint területi visszaigényléseket fo-
galmaztak meg 1991 után. A cikkből 
sajnos nem derül ki, hogy kikre gon-
dolt Gheorghe Oniga polgármester. A 

Gyergyói Közbirtokossággal folytatott 
pereskedések alapját ugyancsak a 
megyehatár körüli disputák, illetve 
területi visszaigénylések képezték. A 
polgármester nyilatkozata alapján, 
– az 1991-es visszaszolgáltatási tör-
vények értelmében – összesen 42.000 
hektárnyi területre fogalmazódott 
meg visszaigénylési kereset. Továbbá 
olvasható, hogy 2010-ben a Gyergyó-
szentmiklósi Közbirtokosság a Neamț 
megyei Törvényszéken pert indított 
Almásmező önkormányzata ellen 
annak érdekében, hogy egy 1.158,3 
hektáros erdőterületet visszapereljen 
(a per sorszáma: nr. 2689/103/2010). 
A szóban forgó terület a cikk alap-
ján egészében Almásmező területén 
helyezkedett el. Ebből 190,3 hektár a 
Gyergyótölgyesi Erdészeti Hivatalhoz 
tartozott, és 823,5 hektár Gyergyóbé-
kási Erdészeti Hivatalhoz, pontosab-
ban a Bárdos, Bernádtelep, Lápos, Sú-
gó, Békás és Fugheș hegyterületek. A 
Gyergyószentmiklósi Közbirtokosság 

által indított visszaigénylést 2012-ben 
másodízben is elutasították. 

Ezt követően a két megye vitatott 
határán levő legelők, mezőgazdasági 
területek, erdős területek fölötti tu-
lajdonjogról szóló perek összefogla-
lója olvasható, amelyekben az egyik 
fél Hargita Megye Tanácsa, a Gyer-
gyószentmiklósi Polgármesteri Hi-
vatal vagy Gyergyószentmiklósi Köz-
birtokosság, míg a másik fél a Neamţ 
megyei hatóságok és elöljárók. Mind-
emellett a Békás-szoros, illetve a 
Gyilkos-tó és környéke természetvé-
delmi területként van nyilvántartva, 
a Békás-szoros-Nagyhagymás Nem-
zeti Park részeként.

A nemzeti park hivatalosan AP-
NCB-H rövidített változatként szere-
pel az erdészeti szaktervezetekben, 

amely Csíkszereda erdészeti hatósá-
gának adminisztrációjába tartozott 
(Romsilva Miercurea-Ciuc 8). A hon-
lapon9 megtalálható menedzsment 
terv alapján a teljes védett terület 
7960,4 hektár, amely 90%-ban a ro-
mán állam tulajdonát képezi, a többi 
10% magán- és jogi személyek kezé-
ben van.

A Gyergyószentmiklósi Erdőren-
dészeti Hivatal10 2006-ban jött létre a 
Görgényi-havasok területén működő 
közbirtokosságok tömörülése által. 
Jelenleg több, mint 30.000 hektár 
terület tartozik hatáskörébe. A Bé-
kás-szoros-Nagyhagymás Nemzeti 
Park egy részének adminisztrációja, 
ugyancsak a szentmiklósi erdőrendé-
szet hatáskörébe került. Az erdőalap, 
utak, illetve legelők és védett terüle-
tek magán vagy állami tulajdonban 
vannak. A terület adminisztrációja 
állami és magán erdőrendészeti hi-
vatalok; Vasláb, Csíkszentdomokos, 
Almásmező községek, mint legelő-

tulajdonosok; továbbá Csíkszentdo-
mos, Csíkszenttamás, Csíkjenőfalva 
és Gyergyószentmiklós közbirtokos-
sága hatásköreibe tartozik.

Így például a Gyilkos-tó beltelek-
nek minősített része, 50,66 hektár 
Gyergyószentmiklós helyi közigaz-
gatása alá esik, míg a Neamț megyei 
Almásmező községhez csak 3,2 hek-
tár kültelek tartozik. A megyehatár 
vitájának tétjét mindemellett növeli 
az a tény is, hogy a tervek alapján az 
Egyesülés Autópálya A8, a Marosvá-
sárhely–Jászvásár útvonalon terve-
zik kivitelezni. A jelenlegi PNL kor-
mány bejelentése alapján, a Moldva 
régióban jelentős, infrastrukturális 
és gazdasági, turisztikai fejlesztése-
ket, beruházásokat szeretnének vég-
hezvinni11.

Az elérhető tervek alapján az 
Egyesülés Autópálya útvonala körül-
belül 45-50 km-re haladna el Almás-
mező községtől, illetve a Békás-szo-
rostól. Mindez nemcsak a turisztikai 
forgalom növelését jelentené, hanem 
a kereskedelem forgalmának élén-
kítését, valamint a bel- és külterüle-
tek értéke is jelentősen megugrana. 
Ennek fényében valóban nem lehet 
mindegy, hogy melyik történelmi ré-
gióban levő megye részesül a nagy-
szabású beruházásokból. A jelen 
esetben a megyehatár-vita vesztese 
Székelyföld. És most nem az a 700 
hektár az, amivel kevesebbek let-
tünk, hanem amit a régió számára 
jelenthetett volna: reális fejlődési 
lehetőséget. A megyehatárok átren-
deződnek, akárcsak a külső és belső 
erőviszonyok. Kimaradtunk a szá-
mottevő döntésekből, apró lépésen-
ként feladunk mindent: az úz-völgyi 
temetőt és most a Békás-szorost, 700 
hektárt, az Oltár-kővel együtt.
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