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Turisztikai tervekről egyeztettek a Gyilkos-tónál 

Találkozott a Hargita és a Neamț megyei tanácselnök 

 

Utat építenének Háromkút felé – ebben is elvi megállapodás született Borboly Csaba, 

Hargita és Vasile Pruteanu, Neamț megye tanácsának elnöke között július 2-i 

gyilkostói találkozójukon. A Neamț megyei elnök meghívására jött létre a találkozó, 

hogy kölcsönösen ismertessék a két megye turisztikai projektjeit. A Neamț megyei 

tanácselnök Borboly Csaba kérésére megígérte, hogy segíteni fog azoknak a székely 

közbirtokossági földeknek a visszaszolgáltatásában, amelyek Neamț megye területén 

találhatóak. Mint Hargita Megye Tanácsának elnöke elmondta, a jogerős ítélettel 

visszakapott földek birtokba vétele lassan halad, ezen gyorsítani kellene, amíg fa van 

rajtuk. 

Hargita Megye Tanácsa részéről Szép Róbert fejlesztési igazgató ismertette a megye 

turisztikai fejlesztési terveit, mint például a természetvédelmi területek megfelelő 

védelme, látogatásának biztosítása, ökoturisztikai komplexumok létesítése, 

ökoturisztikai útvonalak kialakítása, ifjúsági táborok szervezése. Az igazgató azt is 

elmondta, hogy idén a megyei tanács 29 900 lejjel támogat Gyergyó-térségi 

projekteket, úgymint a turistaútvonalak nyilvántartásba vételét, ezek adatbázisának 

elkészítését, hegyimentők továbbképzését, illetve az alpinista útvonalak 

rendbetételét a Gyilkos-tónál és a Békás-szorosban. 

A Neamț megyeiek a Békás-szorosban található árusbódék helyére egységes arculatú 

kisházakat építenének, ugyancsak árusítás céljából – bemutatták a házak tervrajzait –

, valamint információs központot létesítenének ugyanott. Ezenkívül a közvilágítást 

szeretnék kiépíteni a Békás-szorosban. Vasile Pruteanu elnök szerint fontos a két 

megye határát jelző tábla kihelyezése, hogy a turista tudja, melyik megyébe érkezett. 

Ennek kapcsán a két megye küldöttsége között vita alakult ki: míg a neamțiak szerint 

az 1968-as törvény értelmében világos, hol húzódnak a megyehatárok, addig Borboly 

Csaba elnök rámutatott, hogy a mindez még tisztázatlan. A határkérdésben továbbá 

Gyergyószentmiklós és Békás önkormányzata illetékes, viszont csak Békás 

polgármestere és munkatársai jelentek meg a mostani tárgyaláson, amelynek 

egyébként nem a megyehatár kijelölése volt a célja. Végül későbbi időpontra 

halasztották a határprobléma megvitatását, amikor mindkét fél jelen lesz, valamint a 
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két megye kataszteri hivatala is képviselteti magát. A következő találkozó időpontja 

augusztus 5-e, helyszíne ismét a Gyilkos-tó, de emellett Vasile Pruteanu elnök 

meghívta Borboly Csaba elnököt, hogy egyúttal látogasson el Piatra Neamțra is. 
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