
ün
ne

p
tu

riz
m

us
2020.  JÚLIUS 24–26.,  PÉNTEK–VASÁRNAP6 A K T U Á L I S #fejlesztés  #sípálya  #egyházi ünnepek

Síparadicsom a kénbánya helyén?
Négy megye összefogásával fejlesztenék a Kelemen-havasok turizmusát
• Az ország legna-
gyobb síparadicsomát 
szeretnék kialakítani 
a Kelemen-havasok-
ban, Erdély és Buko-
vina határán. Mivel az 
övezet egy nemzeti 
parkot is magában 
foglal, minden fej-
lesztésnek tekintettel 
kell lennie a védett 
területekre vonatkozó 
törvényi előírásokra, 
hogy a Kelemen-hegy-
ség biodiverzitása ne 
sérüljön.

S Z U C H E R  E R V I N

M aros, Hargita, Beszterce- 
Naszód és Suceava megye 
önkormányzatai fogtak 

össze a hegyvidéki térség gazdasági 
fejlesztése érdekében. A szakértőket 
bevonó négy közigazgatási egység 
célja mielőbb kidolgozni a Kele-

men-havasok Zonális Rende-
zési Tervét, az úgynevezett 
PUZ-t. A stratégiainak tartott 
dokumentum elkészítése le-
het az alapja a négy megye 
egy-egy kisebb részét magá-

ban foglaló hegyvidéki térség 
gazdasági fejlesztésének. „A Zoná-
lis Rendezési Terv meghatározza az 
irányt az elkövetkező évtizedekre. 
Azt, hogy a Kelemen-havasokban 
hol és milyen formában lehet épít-
kezni, hol lehet utakat kialakítani, 

hol lehet mindössze sétálni vagy ke-
rékpározni, és hol tilos burrogtatni, 
illetve azt is, hogy hova nem teheti 
be ember a lábát” – sorolta Borboly 
Csaba, a PUZ elkészítésének ötlet-
gazdája. A Hargita megyei önkor-
mányzat elnöke lapcsaládunknak 
elmondta, amennyiben a dokumen-
tációt elkészítő szakemberek helyes-
nek találják, a Kelemen-havasokban 
az ország legnagyobb síparadicso-
mát lehetne kialakítani.

Erre már konkrét elképzelés is 
született: a gerinc suceavai oldalán 
lévő, 1969-ben létesített, Románia 
valamikori legnagyobb kénbányá-
jának területére lehetne alapozni. 
Mint ismeretes, a felszíni bányát 

már a ’90-es évek derekán bezár-
ták, adminisztratív és lakóépülete-
inek egy részét lebontották. A mai 
napig is az egykori kitermelőhely 
és zagytározója csaknem három-
száz hektárnyi, növényzet nélküli 
sebként éktelenkedik a fenyvesek 
borította hegyoldalban. A kiterme-
lésnek áldozatul esett a teljesen le-
gyalult Negoj-csúcs: a sárgásvörös 
színű hegycsúcsot nemcsak kívül-
ről gyalulták le, hanem elpusztí-
tották azt a világviszonylatban 
is egyedülálló, soklabirintusos 
barlangrendszert is, amelyben va-
soxid sztalagmitok, kaolinképződ-
mények és egy Csokoládé-palota 
elnevezésű, kéncseppkövekben 

gazdag terem is volt. A megmaradt 
pár ingatlan egy szellemváros ha-
tását kelti, ahova Dornavátra irá-
nyából aszfaltozott, illetve betono-
zott úton lehet eljutni.

Újrahasznosítani, amit 
valamikor tönkretettek

A kezdeményezők azért is tartják 
jó ötletnek a tönkretett terület új-
rahasznosítását, mert a bánya lé-
tesítésekor áramot és vizet vezettek 
a gerinc alá. Borboly szerint a má-
sik nagy előnyt az jelenti, hogy a 
sípályák létrehozásához nem kell 
erdősávokat kivágni. Egyrészt 2000 
méter magasban már a növény-

zet is ritka, másrészt a hatalmas 
amfi teátrumra hasonlító kénbánya 
létesítésekor az utolsó fűszálat is 
kiirtották. Borboly Suceava megyei 
kollégája, Gheorghe Flutur rámu-
tatott, a meteorológiai statisztikák 
szerint a Kelemen északi része or-
szágos szinten a leghosszabb ide-
ig hóval borított hegyoldal. Hogy 
mennyire reálisak a sípályákkal 
kapcsolatosan dédelgetett álmok, 
erről szintén Flutur beszélt lapunk-
nak. A liberális politikus elmondta, 
kormányszinten folytatott egyez-
tetést arról, hogy a turisztikai mi-
nisztériumnak 2021 és 2027 között 
komolyabban rá kellene „hajtania” 
a sípálya-létesítésre szánt uniós 
alapok Romániába való juttatására.

A Zonális Rendezési Terv nem-
csak közös fejlesztési alapot nyújt 
majd a Kelemen-havasok összes te-
lepülésének, kitüntetett fi gyelmet 
fordítva az övezet idegenforgalmi 
fejlesztésére, hanem jogi keretet 
biztosít majd arra is, hogy le lehes-
sen állítani azokat az építkezése-
ket, amelyek negatívan érintenék 
a hegyvidéki térséget – vélekedett 
Alexandru Cîmpeanu, a Maros Me-
gyei Tanács alelnöke. Mint mondta, 
szem előtt kell tartani, hogy az öve-
zet egy nemzeti parkot is magában 
foglal, ezért minden fejlesztésnek 
tekintettel kell lennie a védett te-
rületekre vonatkozó törvényi elő-
írásokra, hogy a Kelemen-hegység 
biodiverzitása ne sérüljön. A PUZ 
elkészítésének becsült költsége 74 
ezer lej. Az összefogó megyeelnö-
kök azt szeretnék, ha még a hely-
hatósági választások előtt az ön-
kormányzatok asztalára kerülne 
a munkacsoport által elkészített 
dokumentáció, hogy a szeptember 
27-e utáni esetleges váltást követően 
a majdani elnöknek ne kelljen újabb 
fejlesztési utakat keresnie.

Az egykori kénbánya növényzet nélküli 
sebként éktelenkedik a fenyvesek borította 
hegyoldalban
▾  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  S Z U C H E R  E R V I N

I dősebb Jakab apostol naptári ün-
nepe, július 25-e jelentős forduló-

nap, régen a hónap is nevét viselte. 
Santiago de Compostela, ahol a neki 
tulajdonított ereklyéket őrzik, a nyu-
gati világ harmadik leglátogatottabb 
zarándokcélpontja.

Az Újszövetségben több helyen is 
szerepel. Zebedeus fi ait, Jakabot és 
János evangélistát Jézus együtt hívta 
meg tanítványai sorába. Jelen volt Jai-
rus leányának feltámasztásánál, tanú-
ja volt Jézus Tábor-hegyi megdicsőülé-
sének, és ott volt Jézus elfogatásakor a 
Getszemáni-kertben. Hitéért Heródes 
Agrippa nyakaztatta le 44 táján. Nevét 
a 12. századi zarándoklegendák is örö-
kítették. Ereklyéinek Spanyolországba 
kerüléséről két, párhuzamosan élő 
hagyományról tudunk. Egyik szerint 
Hispániában térített, ott is halt meg. A 
másik úgy tudja: maradványait tanít-
ványai Júdeából Galíciába vitték egy 

angyal vezetésével. Elfeledett, gazzal 
benőtt sírját a 9. században csillag 
mutatta meg. Innen az elnevezés: 
campusstellae, azaz csillagrét. Mene-
dékházak, kórházak, Jakab-testvérü-
letek, árva gyermekek, zarándokok, 
búcsújárók patrónusa. A régiek úgy 
tartották, hogy névünnepén a szőlő 
abbahagyja a növést.

Homoródremete jeles napja

A Jakab-napi búcsús szentmise 
szombaton 12 órakor kezdődik Ho-
moródremetén. Főcelebránsa és szó-
noka Tamás József ny. püspök lesz. 
A liturgia keretében áldást kérnek 
a felújított plébániaépületre, amely 
ezután közösségi célokat szolgál. Az 
eseményre a gyalogos zarándokcso-
port 8 óra 30 perckor áldással indul 
a székelyudvarhelyi Kis Szent Te-
réz-plébániatemplomtól. (M. M.)

Jakab, a búcsújárók patrónusa
Szent Annának és Szent Joachim-

nak, a Szűzanya szüleinek, a 
nagyszülők patrónusának emléknap-
ja július 26-a. Életükről az apokrif iro-
dalom és a hagyomány tudósít. Egye-
bek közt arról is, hogy Mária szülei 
hosszú ideig vártak a gyermekáldás-

ra. Anna neve kegyelemmel 
áldott, Joachimé pedig Isten 
megvigasztal jelentéssel 
bír. Szent Anna nagyon sok 
templom, számos társulat 

névadója; a gyermektelen 
és a szülő asszonyok pártfogója, a 
leendő anyák, illetve az édesanyák, a 
beteg nők patrónusa, a nagymamák, 
cselédek, háziasszonyok és a haldok-
lók védőszentje. Régen úgy tartották, 
a virágos kender töve e napon szakad 
meg, fel lehetett készülni a kender-
nyüvésre. Környékünkön Szent Anna 
védelmébe ajánlották a nyárádszen-
tannai, a zsögödfürdői és a székely-

bósi misézőhelyet, a Lázárfalvához 
tartozó Szent Anna-tói kápolnát, a 
madéfalvi állomási templomot, a 
ditrói barlangi kápolnát, Demény-
háza fi liájának, Búzaházának az 
istentiszteleti helyét, a gyergyószent-
miklósi Csobot-hegyi kápolnát, a 
csíkszentgyörgyi Kálvária-kápolnát, 
a csíkszenttamási kápolnát, Borszék 
leányegyházának, Hollósarkának 
a misézőhelyét, Marosszentgyörgy 

leányegyházában, Tófalván a ká-
polnát, továbbá a kadicsfalvi plébá-
niatemplomot. A csobothegyi Szent 
Anna-kápolnánál a szentmise kere-
tében köszöntik a nagymamákat, és 
áldást kérnek rájuk. A ditrói barlangi 
kápolna búcsúján gyógynövény- és 
autóáldásra is sor kerül. Székelyud-
varhelyen a Szent Anna és Joachim 
Nőszövetség tagjai névadó védőszent-
jeiket ünneplik. (Molnár Melinda)

A Szűzanya szüleinek jeles napja

Árpád-házi Szent Kinga emléknapja
Három nemzet, a magyar, a lengyel és a litván tartja szentjének Árpád-házi 
Szent Kingát, más néven Kunigundát. Lengyelország és Litvánia patrónájá-
ra emlékezik a katolikus egyház égi születésnapján, július 24-én. A klarisz-
sza apácák lengyel tartományának védnökét 1692-ben avatták boldoggá. 
II. (Szent) János Pál pápa 1999. június 16-án Ószandecen iktatta a szentek 
sorába. Szécsenyben a Szent Kinga-búcsút július 25-én, szombaton 
tartják. A keresztalja 11 óra 30 perckor indul a csíkszeredai Szent Kereszt 
Plébániától. A szentmise 12 óra 30 perckor kezdődik.




