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• Lapunkat támadja 
Borboly Csaba, ami-
ért megírtuk, hogy a 
décsfalvi régi híd az 
ócskavasban végezte. 
Hargita Megye Taná-
csának elnöke megren-
delt cikket sejtet, és 
leszámolási kísérletről, 
rosszindulatról beszélt.

K O Z Á N  I S T V Á N

A Székelyhon napilap és portál 
témakövető módszert alkal-
maz: egy-egy eseményre, 

témára időnként visszatér, így szá-
molva be a fejleményekről. A décs-
falvi régi híd kapcsán is ez történt. 
Mivel egy hónapja elkészült az új 
híd, kíváncsiak voltunk arra, hogy 
mi lesz a sorsa a régi, egy éve elbon-
tott szerkezetnek, amelyről több-
ször is cikkeztünk, és egy ideig úgy 
tűnt, van rá szándék, hogy az illeté-
kesek megőrizzék azt az utókornak.

A híd sorsa kronológiailag

Gyerkó Levente galambfalvi polgár-
mester két és fél évvel ezelőtt (2018 
májusában) arra kérte a megyei ta-
nács képviselőit, hogy találjanak 
megoldást a fémszerkezetű átkelő 
megőrzésére. Akkori elképzelései 
szerint a régi híd más helyszínen 
kaphatna funkciót. Ezt akkor he-
lyeselte Borboly Csaba megyeita-
nács-elnök is, azt ígérve, hogy a 
megoldásról egyeztetni fognak.

2019 decemberében már arról 
cikkeztünk, hogy a hidat korábban 
Bögöz község szándékozott átven-
ni, hogy a Vágás-patakon állítsák 
fel, de mint Farkas Mózes polgár-
mestertől akkor megtudtuk, ők le-
mondtak erről Galambfalva javára. 
Akkori kérdésünkre, hogy mi lesz 

az elemeire bontott híddal, Borboly 
Csaba, Hargita Megye Tanácsának 
elnöke akkor azt válaszolta, miután 
lakossági konzultációt szerveztek és 
a lakosság elvárása is az volt, hogy 
helyben, a térségben maradjon a ré-
gi híd, ezt átadják a községnek. „Az 
építő cég felé az volt az elvárás, hogy 
úgy bontsa el, hogy lehessen vala-
hol újraépíteni. Ebben a cégnek van 
tapasztalata” – ismertette egy évvel 
ezelőtt a tanácselnök. Megkerestük 
akkor is Gyerkó Levente galambfalvi 
polgármestert, aki elmondta, a híd 
átvételéről és elhelyezéséről a helyi 
önkormányzati képviselő-testület-
nek kell döntenie, és még korai len-
ne arról beszélni, hogy hol helyezik 
el. Azzal azonban egy évvel ezelőtt 
ő is egyetértett, hogy a monarchia-
beli átkelőt turisztikai látnivalóként 
kellene hasznosítani.

Idén ősszel ismét visszatértünk a 
kérdésre. Gyerkó Leventétől érdek-

lődve megtudtuk, megvizsgálták a 
kérdést, és kiderült, hogy roppant 
költséges lenne megterveztetni és 
újra felállítani a régi átkelőt, így 
erre nem lesz lehetőségük – arról 
azonban nem beszélt, hogy a híd az 
ócskavasban fogja végezni.

Szakembert is kérdeztünk

„Ilyen hidakat már nem készítenek, 
így feltétlenül meg kellene őrizni, 
hiszen a történelem része” – nyi-
latkozta egy esztendővel ezelőtt 
lapunknak György Béla Zsolt út- és 
hídtervező mérnök. Tőle megtudtuk 
azt is, hogy Hargita megyében ez 
volt az egyetlen közúti híd az Oszt-
rák–Magyar Monarchia időszaká-
ból, hasonló ahhoz, amely a Maros 
megyei Héjjasfalván található, és 
amelyen egy tábla nyújt tájékozta-
tást a szerkezet gyártásának idő-
pontjáról és helyéről: 1908, Nichol-

son Gépgyár, Budapest. Ez utóbbi 
hidat szintén nem használják már, 
azonban lezárva a helyén maradt, 
és megtekinthető.

2020 decembere: eltűnt a régi híd

Hétfőn a helyszínen jártunk, és 
láttuk, hogy a régi szerkezet el-
tűnt. Azonnal kerestük az új hi-
dat építtető és a régiről több Face-
book-bejegyzésben is említést tevő 
tanácselnököt, Borboly Csabát. Ő 
először nem is tudott a régi híd 
elszállításáról, ezért arra kért, vár-
junk, amíg utánanéz. Megtettük. 
Később, miután kiderült, hogy a hi-
dat valóban elszállították az egyik 
székelyudvarhelyi vasbegyűjtő te-
lepre, a tanácselnök megváltoztat-
ta addigi nyilatkozatát és mindösz-
sze egy mondatban foglalta össze a 
tudnivalókat: miután Galambfalva 
községnek átadták a hídelemeket, 

ők a szakértői vélemények alap-
ján kiderítették, a híd elemei nem 
használhatók, ezért azokat – más 
jelentkező hiányában – ócskavas-
ként értékesítették. Mi pedig mind-
össze annyit közöltük, nem többet.

Borboly szerint rosszindulat ból 
foglalkoztunk a témával

Másnap, kedden az említett vas-
begyűjtő telepről bejelentkezett 
a tanácselnök, megmutatva a híd 
egyik darabját (a teljes szerkezetet 
oda szállították), egyúttal rossz-
indulatot és megrendelést felté-
telezve részünkről, amiért beszá-
moltunk a fejleményekről. Mint 
fogalmazott, nem szolgált a lapunk 
becsületére, hogy írtunk a témáról. 

Időközben az is kiderült, hogy 
kedden más sajtótermék mellett 
a megyei tanácstól is keresték a 
korábban nekünk nyilat-
kozott György Béla Zsolt 
út- és hídtervező mérnököt, 
hogy megtudják, fenntart-
ja-e korábbi nyilatkozatát, 
miszerint az ilyen építmé-
nyeket feltétlenül meg kell 
őrizni az utókor számára. 
Mint megkeresésünkre je-
lezte, véleménye nem változott. 
„Továbbra is fenntartom, hogy az 
ilyen jellegű építményeket meg 
kell őrizni, hiszen olyan kevés van 
belőlük, hogy már kuriózumok, 
akárcsak egy vízimalom. Ezek 
esetében olyan műszaki megoldá-
sokat használtak, amelyeket taní-
tani kell, illetve meg kell mutatni 
az utókornak is, hogy láthassák 
a régi technikákat, eljárásokat. 
Egyetemi tanáromat, Köllő Gá-
bort, az Erdélyi Magyar Műszaki 
Tudományos Társaság elnökét is 
hívtam telefonon ezzel kapcsolat-
ban. Ő is megerősítette: minden-
képp meg kell őrizni az ilyen hida-
kat” – fejtette ki a szakember.

Borboly leszámolási kísérletet említ
Híd az ócskavasban, amiről nem kellett volna írnunk

A décsfalvi híd darabjai. Ócskavasban végezték

◂  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

A legnagyobb botrányt Diana 
Șoșoaca, a nacionalista és ví-

rustagadó szólamokat hangoztató 
Románok Egyesüléséért Szövetség 
(AUR) szenátora okozta, aki maszk 
nélkül vett részt a felsőház ülésén. 
Șoșoaca arra hivatkozott: orvosi iga-
zolása van arról, hogy a maszkvise-
lés nem tesz jót az egészségének. A 
közegészségügyi szabályok megsér-
tésével kérkedő, engedetlenségével 

médiasztárrá vált szenátor ügyében 
az állami hatóságok – parlament, 
egészségügyi minisztérium, csend-
őrség – nem tudták eldönteni, melyi-
kük dolga lenne megbírságolni vagy 
kitiltani Șoșoacát.

A hírtelevíziók azonban azt is 
bemutatták, nemcsak az AUR új-
donsült törvényhozói gondolják 
úgy, hogy rájuk a törvények és 
szabályok nem vonatkoznak: a 

parlament büféjében a képviselők 
és szenátorok tucatjai ebédeltek 
zavartalanul, annak ellenére, hogy 
Bukarest még a legfertőzöttebb, vö-
rös térséghez tartozik, és így a ven-
déglőknek zárva kell tartaniuk.

Önmagában a parlament plenáris 
ülésének megtartása is sérti a ve-
szélyhelyzetre érvényes gyülekezési 
előírásokat, amelyek szerint zárt tér-
ben legfeljebb 25 ember gyűlhetne 

össze. A képviselőház üléstermében 
– a jelen lévő kisegítő személyzetet, 
fotósokat és televíziós operatőröket 
nem számolva – csak a törvényho-
zók több mint 300-an voltak.

Óvatos optimizmus

A járványügyi hatóságok egyébként 
óvatos optimizmussal beszélnek az 
utóbbi hetek javuló fertőzési adata-
iról, és azt remélik, hogy a napokon 
belül kezdődő oltáskampány né-
hány féléven belül véget vethet a 
járványnak. A GCS keddi jelentése 
szerint az utóbbi 24 órában 5009 
újabb fertőzést diagnosztizáltak, 

ami néhány százalékponttal elma-
rad az utóbbi két hét átlagától, az 
utóbbi napon elhunytak 155-ös szá-
ma viszont csaknem tíz százalékkal 
meghaladja az utóbbi idő-
szak átlagát. A november 
27-ei 120 ezres csúcsról 
mostanáig 75 ezerre csök-
kent az ismert aktív fer-
tőzöttek száma, az egész-
ségügyi ellátó rendszerre 
nehezedő nyomás viszont 
alig csökkent: a kórházakban 
továbbra is több mint 11 ezer koro-
navírusos beteget kezelnek, és 1250 
körül stagnál az intenzív terápián 
ápolt súlyos esetek száma.

Lassul a járvány, a parlamentben többen megsértették az előírásokat
• A koronavírus-járvány további lassulását igazolta a stratégiai kommunikációs 
törzs (GCS) keddi jelentése, miközben a médiában élénk visszhangot váltott ki az, 
hogy az újonnan megválasztott parlament hétfői alakuló ülésén a törvényhozók 
egy sor járványügyi óvintézkedést megszegtek.




