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Mentik a menthetőt
Elhanyagolt állapotú védett területeket hoznak rendbe

• Sóvidék címmel 
nagyszabású rehabili-
tációs program indult 
a Fenyőkúti tőzegláp, 
a Korondi Csigadomb, 
illetve a Parajdi Sóhát 
és Sószoros biodiverzi-
tásának megőrzéséért. 
A projekt egyebek közt 
területek infrastruktú-
rájának fejlesztését, 
tanösvények rendbe-
tételét és védett fajok 
monitorozását is ma-
gában foglalja.

K U DE L Á S Z NÓB E L

A projekt célja a Parajdi Sóhát 
és Sószoros, a Fenyőkúti 
tőzegláp és a Csigadomb 

természetvédelmi területek bioló-
giai sokféleségének fokozott 

védelme, a védett területek 
megőrzését célzó előírások 
gyakorlatba ültetésével, 
tudtuk meg Para Zoltántól, 
a projekt menedzserétől. A 
területek gondnokságát a 
Sóvidék Kistérségi Egyesü-
let a Vinca Minor Egyesü-

let szakmai támogatásával 
elnyerte. Ezután szintén együtt 

pályáztak a területek rendbetéte-
lére, mivel a Vinca Minor Egyesü-

letnek ebben már jelentős tapasz-
talata volt. Para Zoltán szerint a 
Bokor Sándor által vezetett Sóvi-
dék Kistérségi Egyesületben kiváló 
partnert találtak az együttműkö-
désre, a pályázatot meg is nyerték, 
ám „amint elkezdődött a pályázat 
gyakorlatba ültetése, a gondnokság 
visszakerült az államhoz”. „Most az 
van, hogy a megkezdett pályázatot 
befejezzük, majd öt év monitorozás 
után az eredményeket átadjuk az 
államnak” – tette hozzá.

Sokrétű munka kezdődött

A nagyszabású terv több tevé-
kenységre bomlik: közel három 
kilométernyi védőkerítést építenek 
a Fenyőkúti tőzegláp és Korondi 
Csigadomb köré, kitakarítják a for-
rásokat, megtisztítják a kétéltű fajok 
élőhelyeit, megfi gyelés alá helyezik 
a védett fajok által lakott területe-
ket, valamint tanulmányozzák az 
invazív fajokat. Emellett fejlesztik 
a látogatási infrastruktúrát is, meg-
újulnak például a jelenleg siralmas 
állapotban lévő Fenyőkúti tőzegláp 
turistaösvényei. Javítják a parajdi 

Sószoros tanösvényeit, illetve újakat 
is létesítenek. Para Zoltántól azt is 
megtudtuk, hogy mindezek mellett 
információs és irányjelző táblákat, 
padokat helyeznek ki, parkolókat 
és biciklis parkolókat is létesíte-
nek a védett területek közelében. A 
projekt keretében külön hangsúlyt 
kapnak az iskolai előadások, terepi 
kirándulások; jelenleg egy doku-
mentumfi lm forgatása zajlik a vé-
dett területekről, weboldal is készül. 
A pályázat teljes értéke több mint 
2,6 millió lej, a kivitelezés határideje 
pedig 2022. szeptember 31-e – tette 
hozzá Para Zoltán. 

Nemsokára megújulnak 

a fenyőkúti tőzegláp 

balesetveszélyes állapotban 

lévő turistapallói is
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Sípszó után
Hétfőn 17.05 órakor Coroş 

László érkezik a Marosvásár-

helyi TVR Sípszó után című 

műsorába. A Mureşul edzőjével 

Szucher Ervin az idei görkor-

csolyaszezon eredményeiről és 

a gyorskorcsolyaidény közelgő 

rajtjáról beszélget.

Megvizsgálták 
a forrás vizét
A Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem Csíkszere-

dai Karának mikrobiológusa, 

dr. Máthé István vezetésével 

november 10-én higiéniai-mik-

robiológiai szempontból 

elemezték a Szentsimoni borvíz 

néven ismert ásványvízforrás 

ihatóságát, nyolc különböző 

bakteriológiai vizsgálatot elvé-

gezve. Az eredmények alapján 

a csíkszentsimoni borvíz 

jelenleg is – akárcsak a 2021 

áprilisában elvégzett mikrobio-

lógiai vizsgálatok elvégzésekor 

– teljes mértékben alkalmas 

emberi fogyasztásra  – derült 

ki dr. Máthé István szerkesz-

tőségünknek is eljuttatott be-

számolójából. A vegyi elemzés 

alapján a Szentsimoni borvíz 

kémiai szempontból is minden-

ben megfelelt az előírásoknak. 

Az ásványvíz kissé savas, 

összes sótartalma 1,8 gramm/

liter, gazdag kalciumban, 

magnéziumban és bikarbonát-

ban, ugyanakkor viszonylag 

kevés vasat tartalmaz (1,2 

milli gramm/liter). A forrásnál 

percenként 35,5 liter borvíz 

folyik el. Az ásványvíz Csík-

szentsimon község dél-nyugati 

határában egy közel száz méter 

mély furatból tör a felszínre egy 

kis betonépületben, és innen 

van csövön kivezetve a víz a 

fedett csorgóig.

• R ÖV I D E N 

A N TA L E R I K A

K acsó István, a nyárádszeredai 
önkéntes tűzoltók parancsnoka 

a Székelyhonnak elmondta, október 
31-én, vasárnap délelőtt 10 órakor 

kapták a riasztást, hogy 
Szentannán ég egy családi 
ház. Azonnal a helyszínre 
siettek, először a tűz terje-
dését igyekeztek megaka-
dályozni, majd az anyagi 
javakat mentették. A ház 

azonban leégett, miután a te-
tőzet beszakadt, de a bent lévő búto-
rokat és egyéb használati tárgyakat 
sikerült időben kimenteni.

Sok jó embernek köszönhetően 
van remény

A tűzeset után két héttel ellátogattunk 
a Nyárádszeredához tartozó Nyá-
rádszentannára, ahol Molnár Imola 
fogadott, míg férje, Molnár Sándor 
a tetőn dolgozott több áccsal együtt. 
„Ha így haladunk, akkor a hétvégére 
felkerül a cserép a tetőre (ami meg is 
történt – szerk. megj), és a hét elejére 
elkészül egy szoba és konyha, és visz-
szaköltözhetünk. A körülményekhez 
képest jól vagyunk, összefogott Nyá-
rádszereda lakossága, sok jó ember 
sietett a segítségünkre” – magyaráz-
ta a háziasszony. Molnár Imola a tűz 
keletkezéséről is beszámolt, ahogy 
mondta „szerencséjük” volt, hogy 

nappal történt, nem éjszaka, mert ak-
kor tragikusabb kimenetele lett volna. 
A férje a templomban volt, ő a házban, 
amikor egy robbanást hallott a kazán-
tól, kiment és látta, hogy ég a vezeték. 
Lekapcsolta a biztosítékot, megpróbál-
ta eloltani a tüzet, de hamar belátta, 
hogy segítség nélkül nem megy. Sza-
ladt is, hogy értesítse a szomszédokat, 
azok a tűzoltóságot hívták, illetve a 
férje is rohant haza a templomból. 
Jöttek a tűzoltók, önkéntesek és a hi-
vatásosak, segítettek a szomszédok, az 
utcabeliek, sokan mások.

Minden kis segítség jól fog

Amíg a házuk újraépül, az apósánál 
laknak, az építőmunkásoknak ott 
főznek naponta egy meleg ebédet – 
mondta a háziasszony, hozzátéve, 
hogy egyik fi a Németországban él, 
azonnal hazajött, segít az építke-
zésben, a másik fi a, aki családjával 
náluk lakott, úgyszintén. Kacsó 
István büszke a nyárádszeredaiak-
ra. „A közösség összefog, segít, ha 

baj van, nem hagyja magára soha 
a bajbajutottat. Vasárnap leégett a 
ház, másnap már elkezdődött az 
adománygyűjtés az utca lakóinak a 
kezdeményezésére. Azonnal bekap-
csolódott az egyesületünk, a polgár-
mesteri hivatal, az egyházak, az ön-
kormányzati képviselők az egyhavi 
tiszteletdíjukat ajánlották fel” – so-
rolta a tűzoltóparancsnok. A Molnár 
családnak most leginkább pénzre 

van szüksége, hogy megvásárolhas-
sa a még szükséges építőanyagot. 
Az adományokat, illetve pénzbeli 
felajánlásokat megtehetik Nagy Jenő 
szentannai falufelelősnél (tel.: 0743-
205514), Fodor Lajos prezsbiternél 
(tel.: 0740-855827) és Kacsó István 
önkéntestűzoltó-parancsnoknál (tel.: 
0784-447700). Aki számlán utalna 
pénzt, az a következő bankszámlára 
utalhat: Molnar Tibor San dor RO72 
CECE C001 946338561411.

Összefogó nyárádszeredaiak: a Molnár család nem marad télire hajlék nélkül
• Két hete égett le a nyárádszentannai Molnár család 
háza, és rá két hétre már készül az új tető. Ha minden 
jól halad, ezen a héten már lakhatóvá válik egy szoba és 
a konyha, hogy a házaspár visszaköltözhessen otthoná-
ba. Mindez a nyárádszeredaiak példás összefogásának 
köszönhetően történik.

Példaértékű az összefogás 

Nyárádszeredában
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