
• Erdei és községi 
utakat mostak el, 
hidakat, átereszeket, 
sáncokat tettek tönkre 
Csíkszentgyörgy köz-
igazgatási területén a 
júniusi árvizek. A köz-
ség Hargita megyében 
a legtöbb pénzt kapta 
a helyreállításokra a 
kormánytól, a mun-
kálatokat idén el is 
szeretnék végezni. 

KOVÁCS ATTILA

A z áradások nyomán az utak 
járhatóságának biztosítása 
érdekében sürgősségi be-

avatkozásra is szükség volt, most 
pedig arra készülnek, hogy a szük-
séges helyreállításokat is elvégez-

zék – tudtuk meg Réti Zsófi a 
polgármestertől. A Hargita 
megyének a júniusi áradá-
sok okozta károk helyreállí-
tására a kormány által jutta-
tott  9 millió 347 ezer lejből 

Csíkszentgyörgy 3 millió 423 
ezer lejt kapott, ennek egy részét 
már a sürgősségi beavatkozásra el-
költötték. A községvezető szerint az 

áradások után két napig csak a ká-
rokat mérték fel, bejárva a községi 
úthálózat mellett az erdei utakat is.

Nagy kiterjedés, sok kár

Csíkszentgyörgy közigazgatási terü-
lete 240 négyzetkilométerre terjed 
ki, tíz települése között olyan el-
szigetelt kis falvak is vannak, mint 

Egerszék – ahol júniusban a patak 
egy hirtelen felhőszakadástól soha 
nem látott méretűre duzzadva so-
dorta el a hidakat –, Csinód, Gyürke 
vagy Csobányos, utóbbi 32 kilomé-
terre van a községközponttól. Ennek 
megfelelően a károsodott kövezett 
vagy földutak hossza is igen jelen-
tős, a kormánytámogatásról rendel-
kező Hivatalos Közlönyben például 

egy oldal sem volt elég ezek felsoro-
lására. Összesen mintegy 140 kilo-
méternyi községi és erdei úton kell 
különböző javításokat végezni az 
árvizek rongálása miatt, beleértve 
a sáncok, átereszek, hidak helyreál-
lítását is. Ezek közül a leghosszabb 
egy 30 kilométeres erdei út, de van 
20 és 15 kilométeres szakasz is a lis-
tán. Mint megtudtuk, múlt hónap-

ban írtak ki közbeszerzési eljárást a 
szükséges helyreállítások elvégzé-
sére, ehhez 2,8 millió lej áll a község 
rendelkezésére a kormány tartaléka-
lapjából biztosított támogatásból. A 
polgármester szerint amennyiben a 
licit akadálytalanul halad és az idő-
járás ezt lehetővé teszi, a szükséges 
javításokat még ebben az évben el 
lehet végezni az úthálózaton.

#utak  #rongálás  #méhcsalád
ja

ví
tá

so
k

ki
ra

jz
ot

t 
m

éh
ek

2021.  OKTÓBER 8–10.,  PÉNTEK–VASÁRNAP2 A K T U Á L I S

A júniusi esőzések miatt keletkezett 
áradások nagy károkat okoztak 
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Árvízkár száznegyven  kilométeren
Csíkszentgyörgy kapta a legtöbb pénzt a helyreállításra 

A N T A L  E R I K A

A méhek akkor válnak ki a csa-
ládjukból, amikor túlságosan 

elszaporodnak, több a méhkirály-
nő és azok új családot alapítanak. 
A fiatal királynő külön megy, és 
viszi magával a saját közösségét 
is – magyarázta kezdésként a Szé-

kelyhonnak Nagy Sándor. A 
méhész elmondta, ez egy 
olyan jelenség, amelyre 
a szakemberek általában 
figyelmet fordítanak, és 
különböző módszerekkel 
megpróbálják megelőz-
ni, hiszen veszteséggel is 
járhat. „Elsősorban a túl-

szaporodás okozza, illetve 
az is, ha a méhek nem dolgoznak 
eleget, több lesz az anyaméh, és 

azok is saját családot akarnak lét-
rehozni, saját közösséggel” – fej-
tette ki a szakember, hozzátéve, ha 
időben észreveszik a rajzást, akkor 
még könnyen befoghatják, de meg-
történhet, hogy hamar találnak 
maguknak elhagyott méhkaptárat, 
vagy valaki más előbb felfedezi és 
befogja őket, és már sajátjaként te-
kint rájuk.

Nem bántanak a méhek

Megtörténik, hogy iskola vagy óvo-
da területére vonulnak a méhek, 
mert kedvelik a sűrű lombokat, 
a napsütötte helyeket. Ha valaki 
méh rajt fedez fel egy fán, semmi-
lyen módon ne próbálja eltávolíta-
ni, semmilyen eszközzel ne boly-
gassa – hívta fel a figyelmet Szőcs 
Edit. A marosvásárhelyi méhész ér-
deklődésünkre elmondta, a méhek 

nem akarnak senkit bántani, az 
előre kinézett helyszínre igyekez-
nek, közben a királynőt is védel-
mezik. Nagyon gyorsan letelepsze-
nek, de ha óvoda udvarán történt a 
rajzás, akkor a gyerekeket nem kell 
kiengedni az udvarra a fák közelé-
be, nehogy megijedjenek, esetleg 
rátapossanak, vagy megpróbálják 
megfogni a rovarokat. „Mi is meg-
adtuk az elérhetőségeinket a 112-es 
segélyhívó szám diszpécserszolgá-
latának, hívtak is, például a Kere-
kerdő óvodába, hogy leszedjünk 
egy méhrajt a fáról. Füstöléses 
vagy vizes módszerrel szoktuk ezt 

általában végezni” – mondta Szőcs 
Edit, hozzátéve, hogy semmikép-
pen ne próbálják vegyszerrel be-

fújni a méheket, vagy felgyújtani, 
mert az veszélyes is, és több tízezer 
méh halálát okozza.

A méhészek szerint ha nem zavarják őket, nem bántanak a méhek
• Nem veszélyesek a rajzó méhek, amelyek új helyet keresnek maguknak, azonban 
érdemes azonnal szakemberhez fordulni, illetve további segítséget kérni a méhrajok 
eltávolítására, főleg ha azok oktatási intézmények területén találhatók – állítják a 
méhészek. Marosvásárhelyen néhány napja a Constantin Romanu Vivu utcai óvoda 
udvarán fedeztek fel egy méhrajt, amelyet a tűzoltóság csapata távolított el egy mé-
hész utasításai alapján.

Egy marosvásárhelyi óvoda udvarából 
távolították el a méheket a tűzoltók

▸  FORRÁS:  MAROS MEGYEI  TŰZOLTÓSÁG




