H erczeg Ágnes:

R É G IÓ F E JL E SZ T É S E R D É L Y B E N
Csomád-Bálványos régióban a Csíki Természetjáró és Termé
szetvédő Egyesület (CsTTE) által kezdeményezett és évek óta
kifejtett természetvédelmi és környezetvédelmi szempontokon
nyugvó fejlesztési munkát az Országépítő96/4-es számában be
mutattuk. Hargita és Kovászna megye határán, a Szent Annatavat is magában foglaló, vulkáni utóműködésekben. természeti
ritkaságokban gazdag Csomád-hegység, Tusnádfürdő és a térség
egyéb fürdőhelyeinek egykori fürdőkultűrája, a Bálványos vár
és a többi vármaradvány történeti emlékei, a hegy lábánál fekvő
falvak szépsége és hagyományőrzése, amely c régió sajátja, ki
emelt figyelmet érdemel. Az eltelt idő alatt a történet folytatódott,
amelynek tanulságairól érdemes szólnunk.
Cs’ITE-s barátaink, akik nagy helyismerettel és szaktudással
rendelkeznek elkészítették a Csomád-Büdös hegycsoport kör
nyezetvédelmi helyzetének és regionális fejlesztési lehetőségé
nek felmérését. Több ízben megkerestek minket, hogy tájépí
téseként kapcsolódjunk kezdeményezésükhöz, s találjuk meg
a módját, hogyan lehelne az itt elindított fejlesztési tevékenység
be bevinni azt a szakismeretet és tapasztalatot, amelyet a Dörögdi-medence organikus fejlesztési munkája során megszereztünk.
Nagy megtiszteltetésnek, méginkább komoly felelősségnek
tűnt, hogy ebben a munkában generáltervezőként vegyünk
reszt. Több szempontból is: nem ismerjük a helyi törvényeket,
a helyi terüleii tervezési, a nagy távolság miatt nehéz a vidéket
olyan alapossággal bejárni, hogy kialakuljon bennünk a tájjal
való személyes kapcsolat. Generáltervezői feladatokat pedig
csak meghatározott jogi keretek között lehet végezni, megfelelő
anyagi fedezettel. Ezek a kérdések foglalkoztattak minket, mi
közben érzékeltük, hogy szakmai segítségünk nélkül nehezen
lehet lendíteni a helyzeten, A CsTTE, mint civil szervezet pályá
zati pénzekből készíthet tanulmányokat, de nehéz átlépni azokat
a határokat, amely a civil szféra, az igazgatás és a gazdasági élet
között húzódik. Olyan fejlesztési tervre van szükség, amelyet
mindenki elfogad irányadó cselekvési stratégiának, s a fejlesztés
nek kialakulnak a jogi keretei, megteremtődik a gazdasági hátte
re, szervezete, s mindazok a pontok, amelyhez bárki szabadon
kapcsolódhat.
Ekkor kerestük fel Kolumbán Gábort, a Hargita Megyei Ta
nács elnökét, hogy megtudjuk milyen együttműködési lehetősé
gek adottak megyei, országos szinten, különös tekintettel arra,
hogy a turisztikai tárca az RMDSZ kezében volt. Szerencsés talál
kozás volt. Kolumbán Gábor is a régiófejlesztésben látja a termé
szeti, táji értékekkel rendelkező, infrastruktúrában elmaradón,
nehéz gazdasági és szociális kérdésekkel küzdő megyei területek
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számára a kiutat. A régiófejlesztésről szóló törvény is előkészítés
alatt állt már, s azóta törvényerőre emelekedett. A megyék közti
együttműködés keretében Hargita megye több területnek szán
prioritást, például Szováta környéke Maros megyével, vagy Gyil
kos-tó és Békás-szoros Neatnp megyével. A Csomád-Bálványos
régiót pedig Hargita és Kovászna megye határa szeli át. A hosszas
beszélgetés eredménye egy pályázati anyag lett. Két nap és két
éjjel dolgoztuk ki a programot, amely végül a minisztériumba
került. Ekkor még nem volt sejthető, hogy a turisztikai fejlesztési
célokra elkülönített pénzeket az adminisztráció már elköltötte.
Végül hathatós eszközök hiányában Birtalan Ákos miniszter űr
is lemondott.
A befektetett munka mégsem volt hiábavaló. Kolumbán Gá
bor kezdeményezte, hogy Hargita és Kovászna megye együttmű
ködve saját forrásból, illetve az Illyés Alapítványhoz benyújtott
pályázaton nyert összegből készíttesse el a régió fejlesztési stra
tégiáját. Bepillantást nyertünk a romániai közigazgatás, gazda
ság, kommunikáció labirintusaiba. Belátva, hogy magyarországi
tervezőként komoly szakmai munkát nem végezhetünk, létre
hoztuk a Transpagony Kft-t (A PAGONY Iroda mellett Jánosi
Csaba, geológus, geofizikus, Péter Éva, vegyész, üzemmérnök
és Fekete Albert, kertészmérnök részvételével).
Az előkészítő fázis során az érintett civil szervezetek, az
önkormányzatok és a megyék képviselői és a Transpagony mun
katársai többször egyeztették együttműködési szándékukat,
amelynek eredményeképpen bejegyzésre került a példanélküli
Csomád-Bálványos Régió Egyesülés. Az egyesülés tagjai az
önkormányzatok, a két megye, a helyi civil szervezetek (CsTTE,
Nemere, Csukás-tó Alapítvány), a Transpagony Kft, valamint ma
gánszemélyek. Azóta többen, helyi vállalkozók is jelezték
csatlakozási szándékukat.
Közben elindult a tervezési munka. A meglévő anyagok
ismeretében legnagyobb hiányosság a táji értékek és összefüg
gések, valamint az építészeti értékek és problémák feltárásában,
mindezek összegző elemzésében volt. Az építészeti munka
részbe az Axis Építész Irodát, Tusnády Zsoltot (a név kötelez)
és Salamin Ferencet vontuk be - ismerve eddigi tapasztalataikat,
s szakmai és emberi elkötelezettségüket —, valamint Esztány
Győző Csíkszeredából jött vándoriskolást.
A fejlesztési stratégia vizsgálati és programegyeztető anyagát
1998. karácsonya előtt mutattuk be Tusnádfürdőn. A terv az érde
keltek észrevételeit feldolgozva most kerül véglegesítésre. Ter
veink szerint több fórumon a képviselőtestületek, civil szerve
zetek, a helyi lakosság bevonásával kell folytatódjon a munka.
A vizsgálati és programanyagból fotókkal és magyarázatokkal
gazdagon ellátott kiállítási anyagot készítettünk, amelyet először
a Tusnádfürdoi Műemlékvédelmi Konferencián mutattunk be.
A kiállítást azonban elsősorban arra szántuk, hogy a régió
fa1vaiban végigvándoroltass u k.

A régiófejlesztés tanulságai
A legtöbb ellenvetést az váltotta ki, hogy ezt a területet
tudományos és földrajzi értelemben nem tekintik régiónak. A
közigazgatás részéről pedig az nem megszokott, hogy a régió
határai nem esnek egybe a közigazgatási határokkal, sőt két
megye határa szeli át, Vagyis az, hogy a régió megalapozható
egy értékcsoportra (jelen esetben a Csomád-Ráiványos hegy
csoport és vonzásában lévő falvak), amelynek megőrzése, fej
lesztése az itt élők közös érdeke kulturális, szociális és gazdasági
szempontból. Lehatároltuk a régió magterületét (Csomád-Bálványos hegycsoporthoz közvetlenül kapcsolódó települések:
Tusnád, ÍJjtusnád, Lázárfalva, Sepsibükszád, Torja, Bálványosfür
dő, T usnádfürdő), majd a turisztikai szem pontból fontos
kapcsolódó területeket pufferzónaként jelöltük (Málnásfürdő,
Uzonka-ftirdő, Csíkkozmás, Csíkverebes). Meghatároztuk a kö
zeli és távolabbi vonzáskörzetet. Természetesen a közigazgatás
jelen helyzete sem hagyható figyelmen kívül. A nehézséget az
jelenti, hogy általában a községek a közigazgatás egységei, ame
lyeket több falu Összevonásával alakítottak ki. A falvaknak a
közigazgatási egységen belül nincsenek meg a határaik. Noha
a közigazgatási határok a történelem során is többször változtak
(s ekkor sem estek minden esetben egybe a birtokhatárokkal)
de az egyes falvak egészséges önérvényesítését és identitását,
valamint gazdálkodási lehetőségeit lehetővé tette.
Ez a táj ősidők óta lakott. A magaslatokon várak emelkedtek,
amelyek romjait az erdőség foglalta el. Ezek közül leghíresebb
a Bálványosvár, az Aporok ősi fészke. A hegyormok, s a Szent
Anna-tő vulkáni krátere felett kavargó pára, az utővulkáni műkö
dések földből kitörő, sárga, rozsdabarna és tejfehér forrásai, a
középkorban is használt torjai kénfejtők halálos üregei, a madártemetők kénfolyásai, a Mohos és hozzá hasonló tőzegmocsarak
lidérces világa, a természeti jelenségeknek az ember bőrén is
átható ereje az itt élő em berek előtt tündérek, óriások képét
idézte fel.
A régi térképek tanúsága szerint a falvak körül indul meg a
szántógazdálkodás, míg az Olt folyó és a patakok melletti rétek,
s a hegylábak alkalmasak kaszálóknak, legelőknek. Az erdőben
legeltetnek, ekkor még a hegycsoportot nagy összefüggő erdőség
borítja. A falvak együtt nőnek a szántókkal, s a 18. század derekán
az összefüggő erdőt irtások oldják fel. ahol legeltetnek és
kaszálnak. Az Olt mellett számtalan malmot jeleznek. Vasat, ként
bányásznak. Sepsibükszád pedig a Mikesek nagy bükkfaerdeire
telepített üveghuta körül nő ki, cseh, ném et és más földről
ideérkező iparossal. A hamuzsímak elégetett erdők helyét szántók
és rétek foglalják el. A bükszádi üveggyártás egészen az első
világháborúig prosperál, olyan neves üvegművésznek is otthont
adva, mint Sovánka István. A kőfejtés és kőfaragás sem ritka
mesterség errefelé, a kőfaragók közül sokan Olaszországból
érkeztek ide. Később a szénsavgyártással is foglalkoznak.

A természetadta gyógyvizek áldásos hatását korán felfede
zik. Hamar kialakulnak a népi, famedencés fürdők. A polgároso
dással elindul a fürdőkultúra fejlődése. A múlt század közepén,
a tusnádi harárban feltörő források körül nő ki Tusnádfürdő. A
Bálványos tövében Bálványosfürdő, Csiszárfürdő, később pedig
a Transylvania fürdő épül ki. Fürdők és villák épülnek, létrejön
a fürdőhely infrastruktúrája. Leírások és a régi képeslapok
elevenítik meg előttünk a századfordulós épületeket, kerteket
és hangulatot. A fürdőkultúra nagy válságokat él meg és él túl.
Messze van a polgárosodott, fizetőképes Európa, s az egyre nö
vekvő igények korszerűsítést, beruházást igényelnek. Ez sokszor
összefogásra, fürdőbirtokosságok. részvénytársaságok létreho
zására késztette az érintetteket. Ez jellemzi a többi kiépült fürdő
helyet is.
Ettől a tájtól elválaszthatadan a turizmus. Kőváry László 1853ban a következőket írja: A z erdélyi, ki hazáján túl nem járt,
eltelve o szépségek m indennapi látásával: csak szereti, de nem
ismeri hazáját. A z idegen mintegy tündérkertbe lép be; h a m u ja
hegyeinket, melyek fölött erdő zöldéit, gyom rában pedig sót,
aranyat és ezüstöt vágnak; bámulja keskeny völgyekben ju tó
szila j fo lyó in kát, s partjokon a sok festői vidéket. Mi nem
bám uljuk többé; de m int m inden hegyi lakos, a nélkül hogy
tudnák miért, bálványozzuk e földet. Bálványoztuk, de nem
tanulmányoztuk. Keressétekfö l ezeket a helyeket szünidőlökben
s örök életre emlékezetes kincsekkel gyarapíthatjátok ismeretei
teket! Orbán Balázs a nemzeti önfelismerést az ember és ter
mészet történeti összefonódásában véli megtalálni. Munkája, A
Székelyföld leírása erre példa, a természeti értékek, kultúrtörté
neti emlékek, történelmi események és a kor helyzetének leírása
az adott helyből indul ki, Az erdélyi turizmus kialakulásától
kezdve célpontjának tartja a Csomád-Bálványos régiót, termé
szeti, táji, kultúrtörténeti értékeit. A térség gazdasági fejlődésé
ben mindig meghatározó szerepet játszott az ideérkező vendégforgalom. Kialakultak a vendégvárás szokásai, növekedésével
pedig a vendéglátóipar. .Mind a fürdőkultúra, mind a turizmus
elengedhetetlen követelményeket támaszt a vendégvárással
szemben.
A 20. század elejére a táj mezőgazdasági eltartóképessége
eléri növekedési határait. Megindul a székely elvándorlás. A múlt
század végén a régióban is próbálkoznak újabb földterületek
nyerése, a súlyos árvizek elhárítása és a biztonságos termelés
érdekében a meanderező Olt egy szakaszának szabályozásával.
Már a kortársak felvetették e vállakózás Ökológiai veszélyeit,
amelyeket az elvégzett szabályozás utóhatásai igazoltak. (A hat
vanas években értelmetlenül végzett folyószabályozás nem vett
tudomást ezekről a hibákról.).
1902-ben Tusnádfürdőn összeül a Székely Kongresszus. A
Széeklyföldön nincs ipar, nincs infrastruktúra. Hiányoznak a szak
iskolák, nincs meg a mezőgazdaság korszerűsítésének anyagi és

szakmai háttere, és még sorolhatnánk a problémákat. Ennek
kapcsán az elet minden területére kiterjedő, hosszútávú stratégiát
dolgoztak ki a Székelyföld megmentésére, A több évtizedet követelő
program megvalósulását a háború hiúsította meg, így is számtalan
intézmény jött létre, amelyek az önszerveződés, önfenntartás
eszközei voltak, egészen a szocialista diktatúra uralmáig. A diktatúra
korszaka azt a hagyományt és azt a kultúrát taszította pusztulásba,
amely évszázadokon át meg tudta őrizni önfenntartó erejét.
A helyzet ma sem biztatóbb. Természetesen nincs mód, hogy'
e táj változásának és mai problémáinak minden aspektusát bemu
tassuk, csak néhány jelentős szempontot emelünk ki.
Csökken a népesség, a populáció elöregszik. Talán valame
lyest lelassult a fiatalok elvándorlása, hiszen a
városokban sincs munka, sőt néhol visszatelepedés is megfigyelhető.
A térségben a túlélés és a fejlődés útja
a több lábra támaszkodásban, gazdasági
és társadalmi együttműködésben és
önszerveződésben, az értékmeg
őrzésben é.s érték fejlesztésben
m utatkozik. Ö nm agában
sem a mezőgazdaság, sem
a turizm us nem ad
megoldást, A régió
értékeinek meg
őrzése, feltárá
sa és egész
séges fej
lő d ése

érdekében nagyon sokat kell tenni. Ma az értekek lassú pusz
tulását és értelmetlen pusztítását tapasztalhatjuk. Sokszor nem
a rosszindulat, hanem az énekek fel nem ismerése, rossz szoká
sok okoznak jóvátehetetlen károkat. Ilyen a Szent Anna-ió és a
Mohos példája; ide évente több ezren zarándokolnak el. A Mo
hos előtti hagyásfás bükkös tele van sátorozókkal. Az évszázados
biikkök tövében rakott tüzek miatt már jónéhány kipusztult.
WC-k nincsenek, Szemét mindenütt. A Szent Anna-tó Európa
egyik legtisztább vizű krátertava. Öntisztulási képessége korlá
tozott, mégis több ezren ftirödnek benne. A Mohos mintegy 90
hektáros, egyedülálló értéket képviselő tőzegmohalápja, amely
ben számos védett és ritka növény él, nem bír ki ilyen értelmet
len és felelőtlen beavatkozást. A
törpe nyírek és fenyők, a tő
zegrozmaringok, tőzegm o
hák, a húsevő Droserák vi
lágát meg kell c5rizni, s
megfelelő módon be
mutatni. A Szent Anna-tő és a Mohos
term észetvédel
mi terület, de
láthatjuk,
hogy ö n 
m agában

Csíkszereda - T ra n sp a g o n y - N apocska óvodákért
Az eddig szám mal jelzett óvodák közül a í első, am ely nevet vett fel. A kert koncepciójában az alaprajzi
elrendezésben, az építm ényeken é s a m ászó- és jelfákon m egjelennek a napszim bólum ok.
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Transpagony —Szejkefürdő táj- és
zöldfelületfejlesztési tan ulmányte rve
Szejkefürdő az egyik legkedvesebb
székelyfürdő é.s borvizes hely .Szé
kelyudvarhely közelében. Történeti,
kultúrtörténeti emlékei, O rbán Balázs
szellem isége és em lékhelye m a is
sokakat vonz ide. Sajnos a többi für
dőhelyhez hasonlóan itt is az elm últ
évtizedek kultúra- é s környezetrom 
boló folyam atait láthatjuk. A városi
önkorm ányzat felkért m inket, hogy
készítsük el rövid é s hosszútávú el
képzeléseket is m agába foglaló fej
lesztési tervét, am ely alapján Szejkefürdfl m éltó m ódon szolgálhatná k u l
turális rendezvények, turisztikai infra
struktúra, a fürdőélet, a borvízvétel
igényeit, a város szabadidő- é s sportközpontjává és v endégeket vonzó,
m éltó környezetkultúrával rend elk e
ző hellyé alakulna.

T ranspagony - K alibáskő vendéglő, panzió é s kem ping
kertépítészeti terve
A H argitán, Székelyudvarhely é s Csíkszereda között áll a
K alibáskő ven d ég lő , am elynek tulajdonosai kirándulóhellyé szeretnék alakítani birtokukat. A vendéglő m ellé
szabadtéri k iü lőhelyet, faragott játékokkal b eren d ezett
játszóteret, állatkarám ot építenének. A m ost épülő panzió
kertjét pihenő- és táborhelyekkel látnák el, IIoszú távon
kem pinget ho zn án ak létre, am ely a hely terepform áihoz
igazodna, felhasználva, rendezne vízrajzi adottságait. A növénykiültetésben a helyi klím a é s a ho n o s növénytakaró
fajai d om inálnak, az anyaghasználatban pedig a m indenütt
.term ő" kövek, a fa, helyi hagyom ányos cserép.

T ranspagony Csíksomlyó - hotelkert
A kertet kettős alm afasor
sétány keretezi. Ezen 1je
lül helyezkedik el a szál
lodai funkciót kiszolgáló
kert, am elyben a táj jel
lem ző társulásai m ellett
patak, grillező, kem encés
csűr, filagória, pince k ap
helyet.
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a jogi védelem nem elegendő az értékm egőrzéshez, annak
béta itatási módját is ki kell dolgozni. Legfontosabb az aktív tér*
mészetvédelem. Meg kell mutatni az embereknek a káros ten
denciák következményeit. Tudatosítani kell az értékekei és nem
csupán tiltani, hanem lehetőségei teremteni a megfelelő haszná
latra. A Szent Anna-tó környezetéből ki kell tiltani a gépkocsikat.
Ehhez WC, valamint őrzött parkoló szükséges, ahonnan mikrobusszal, vagy lovaskocsival lehetne az ezi igénylő vendégeket
a tóhoz szállítani. Fördésre, kemping létesítésére a környéken
más, jóval alkalmasabb helyek is találhatók. A tó környékének
állapotvizsgálatát rendszeresen el kell végezni.
A turizmus és a fürdőélet ma romokban hever. Vannak kéz*
deményezések, de sajnos egymástól elszigetelten. A magántulaj
donon belüli fejlesztés nem elég, Az infrastruktúra kialakításhoz
összehangolt fejlesztésre van szükség.
A fürdőhelyek felújítása drága és lassú folyamat. Célunk
annak szorgalmazása, hogy az itteni tájra jellemző, hagyomá
nyokra épülő és korszerű gyógyfürdő-kultúra jöhessen léire.
A fejlesztési stratégia több évtizedre való feladatoka jelöl
meg. A kétkedőknek csak az lehet a válaszunk, hogy kesergés
helyett el kell indítani egy folyamamtoi, amelyhez mindenki a
maga módján, a maga erejével, tudásával kapcsolódni tud,
amelynek során felébred az érdeklődés, a felelősség. Ha egyedüli
m egoldásként a külső tő k é re várunk, hiányában átéljük
te h ete tle n ség ü n k e t, ak k o r szem elő tt tévesztjük belső
erőforrásainkat: a tájjal, term észettel való együttélés és
együttműködés hagyományát, a minket körülvevő építészeti,
kultúrtörténeti értékeket. Az in élő embereknek minden esélyük
megvan arra, hogy egymásra és e vidékre alapozva felépítsék
jövőjüket.
T usnády Zsolt

G o n d o la to k a C s o m á d -B á lv á n y o s ré g ió
fe jle sz té se k a p c s á n
A munkába közel egy éve kapcsolódtunk be, feladatunk az „épí
tészeti fejezet" elkészítése volt.
A fejlesztési stratégia kidolgozását feltáró munkának kellett,
megelőznie. A térség megismerése többrétegű volt.
Megvizsgáltuk a települések kialakult szerkezetét, a telek
használatot, az épülettípusokat és formákat, valamint az anyaghasználatot. A jelenlegi állapot feltérképezése során az értékes
nek nevezhető épületek és objektumok mellett rögzítettük a
meglévő negatív jelenségeket és folyamatokat is.
A mai állapotok megértéséhez az egzakt feltérképezésen
kívül meg kellett ismernünk a települések történetét, fejlődését
is. A vizsgált falvakról elmondható, hogy e téren a lehető legna
gyobb változatosságot képviselik. A régió területe a székely szé
kekhez tartozott, Csíkszékhez, Sepsiszékhez és Kézdiszékhez,
de ezen belül szigetként jelent meg a királyi vármegyerendszer
hez tartozó Fehér megye egy darabja is. A szabad székelyek
lakta ősi település mellett található itt általuk létrehozott új tele
pülés, zömében jobbágyok lakta település, valamint munkások
betelepítésével létrehozóit falu. A változatosságot fokozza a két
fürdő is, melyek közül az egyik önálló közigazgatású fürdővá
rossá fejlődött, a másik önálló részekből álló fürdőtelep maradt.
A helyzetei tovább bonyolítja, hogy a székelyek lakta települése
ken az eljobbágyosodás folyamata és m énéke is különböző volt.
A falvak különbözősége a mai napig megmaradt, más-más
a karakterük, a településszerkezetük és az épületállomány össze
tétele és minősége.
A települések viszonylag szerencsésen megúszták a hetve
nes-nyolcvanas évek átfonnálási programját, a cél ez időben
inkább a kis falvak elsorvasztása volt. így a régi faluszerkezet és

az épületállomány nagy része ma is létezik. A falvak fejlődése a
harmincas évekig tekinthető folyamatosnak, a meglevő épületek
és anyaghasználat is nagyrészt ezt az állapotot tükrözik. A szo
cializmus egy-két blokképületet hagyott hátra, d e az elsorvasztó
taktikának köszönhetően van, ahol még ez is elmaradt. Magán
építkezésre a falvakban ez időben egyáltalán nem volt lehetőség,
a meglévő épületek felújítása is tilalom alá esett. A térségen belül
a legdurvább, régi szerkezetét, értékeit részben megsemmisítő
beavatkozást Tusnádfürdőnek kellett elszenvednie.
A 89-es változások után kezdődhetett csak meg a falvak
továbbépülése. Az újonnan épülő házak nagy része környezetidegen elemként jelenik meg, tömegformálásuk, anyaghasznála
tuk, stb. erősen elüt környezetüktől. Hz azonban egyáltalán nem
tekinthető helyi jelenségnek,
A vizsgálat során áttekintettük a településekre készített
rendezési terveket, az érvényben levő, az építést szabályozó és
a műemlékvédelemre vonatkozó törvényeket és rendeleteket.
A meglévő rendezési tervekről elmondható, hogy érdemleges
információt szinte semmit sem tartalmaznak. A meglévő törvé
nyek, rendeletek nem tekinthetők túl szigorúaknak, érdemileg
csak az építkező anyagi képességei szabnak határt az új épület
nek. Általános jelenségnek tekinthető továbbá, hogy az építke
zők többsége a saját feje és elképzelése után megy, sok a spontán
építkezés, ahol az engedélyezéshez szükséges „rajzot" utólag
csináltatják meg, vagyis a meglévő törvényi előírások betartatása
is nehézségekbe ütközik. Másik súlyos probléma, hogy az újon
nan parcellázott területeknél a vonatkozó törvény a telekterüle
tet m axim álja, így en n e k k ö v etk eztéb en fő leg az új
üdülőterületek túlépítettek.
Az értékek pusztulása és pusztítása napjainkban szemmel
látható és követhető folyamat. A lakosság számára ma más az
érték, mint ezelőtt 50 évvel volt. Az értékváltás mögött sokszor
divatjelenségeket találunk. Általános jelenség, hogy ami régi,
nem számít értéknek, függetlenül attól, hogy még teljesen jól
használható. Ennek köszönhető régi, de hibátlan kapuk, keríté
sek elbontása és kicserélése hitványabb anyagúra. A munka leg
nehezebb része talán ez: tudatosítani a térségben, hogy az érté
keik elpusztításával az egész közösség lesz szegényebb, mert a
faluképben meglévő vonzerőt pusztítják el. Ezt az értéktudato
sítást azonnal el kell kezdeni.
Ehhez kapcsolódik az építési anyagok és építési módok
kérdése is, A térségre jellemző anyagok beszerzése nehézségek
b e ütközik, ezeket az anyagokat távoli gyárak környezetidegen
termékei szorítják ki. A hagyományos építési módok esetén ma
már egyre nehezebb hozzáértő, finom részletek megoldására is
képes mesterembert találni. Ezért megfelelő stratégiát kell kidol
gozni a hiányzó mesterek képzésére, valamint a régióra jellemző
hagyományos építőanyagokat előállítók feltérképezésére.
Az érvényben tevő műemlékjegyzék nagyon szűkös, falvanként egy-két épület található csak rajta. Ismerve azonban a mű
emlékvédelem romániai lehetőségeit és anyagi forrásait, a térsé
gen belül az értékek helyi védelmét és fenntartási rendszerét
javasoljuk kidolgozni. Ma tiltással nem lehet megakadályozni
az értékek pusztítását, de több példa is bizonyítja, hogy megfele
lő támogatási és érdekeltségi rendszer kiépítése hatékonyan tud
működni.
Javaslatunkban szerepel a főépítész-rendszer megvalósítása
is. Általános probléma, hogy a települések tanácsain nincsenek
szakemberek, a faluhoz tartozó építési ügyekben a polgármes
ternek és a jegyzőnek kell döntenie minden segítség nélkül.
Fontos probléma a meglévő és még megépítendő infrastruk
túra faluképet és épületeket romboló hatása, Az elektromos
hálózat már mindenütt jelen van, a gáz még csak részben. Töre
kedni kell arra. hogy az eddig elkövetett durva megoldásokat
visszaszorítsák.
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