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Helyreállítás a zagytározónál
Be kell avatkozni a katasztrófahelyzet megelőzéséért
• Több hónapig tartó

Katasztrófahelyzetet
okozhat

megerősítő munkálatokat kell végezni az
egykori hargitafürdői
kaolinbánya zagytározóinál, a javításokat
nemsokára el is kezdik. A cél a felhalmozódott savas üledék
völgybe csúszásának
megakadályozása.

Vízügyi szakemberek korábban
arra hívták fel a figyelmet, hogy
amennyiben a használaton
kívüli tározók állapota miatt ezek
tartalma, a felgyűlt savas hatású
üledék a völgybe csúszik, jelentős
környezeti károkat okozhat, elöntheti az üdülőtelepre vezető megyei
utat, a növényzetet, belekerül a
patakokba, egészen a Csíkszereda
és Székelyudvarhely közötti 13A
jelzésű országútig juthat. Az elmúlt
hónapokban egyébként esőzések
után a környéken lakók többször
észleltek szivárgást a tározóból, a
savas üledék ilyenkor megjelent a
völgyben lefolyó patakban.
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iután korábban szakértői vizsgálatot végeztek
a helyszínen, és az erről
készült jelentést a Víz- és Erdőügyi
Minisztérium is elfogadta, sürgőssé vált a javítások megkezdése az
egykori hargitafürdői bányavállalat 2-es számú zagytározójánál. A
beavatkozási terv végrehajtásához
szükséges kedvező véleményezést múlt héten a Hargita megyei
katasztrófavédelmi bizottság is
megadta, és megkezdődött a munkálatok előkészítése, amit a csődbe
ment bányavállalatot felszámoló
cégnek kell elvégeztetnie – ismertette kérdésünkre a helyzetet Adrian Pănescu. A prefektusi hivatal
szóvivője szerint ugyanakkor a
2-es számú zagytározóban eldugult szűrőt, amely a meddőhányón
kívülre vezette az esővizet, műkö-

Elhanyagolt zagytározó Hargitafürdőn. Sürgős a beavatkozás

dőképessé tették. A beavatkozás
során stabilizálni kell a tározót elzáró, megrongálódott lépcsőrendszert, meg kell szüntetni a repedéseket, és biztosítani kell az üledék
felszínén felgyűlő víz elvezetését.
Első lépésben az építkezési engedélyhez szükséges szakhatósági
jóváhagyásokat kell beszereznie a
cégnek – tudtuk meg.

Több hónapig tart
A folyamat már tart, a csicsói polgármesteri hivataltól urbanisztikai
bizonylatot kértek – erről számolt
be megkeresésünkre a sepsiszentgyörgyi felszámoló cég illetékese,
Ramona Iliescu, hozzátéve, hogy a
zagytározó jogilag gátnak minősül,
ezért a biztonság tekintetében külön
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törvények vonatkoznak rá. Kifejtette, hogy a szakértői vizsgálat az ő
kezdeményezésükre történt, ennek
eredményét elfogadta a gátak biztonságáért felelős országos bizottság és a
szaktárca is. A beavatkozás a lépcső-

rendszer szerkezeti rongálódásainak,
a repedéseknek a megszüntetését és
a továbbiak keletkezésének megelőzését célozza. A munkavégzésre már
szerződést kötöttek egy céggel, amely
rendelkezik a szükséges felszereltséggel és felkészültséggel, nemsokára a helyszínre szállítják a szükséges
anyagokat és munkagépeket – ismertette az illetékes. Ramona Iliescu szerint a munkálatok időtartama három
hónaptól akár egy évig is terjedhet,
ezt az időjárási viszonyok és az esetleges tervmódosítások is befolyásolják. A beavatkozást ugyanakkor
a szakhatóságoknak folyamatosan
fi gyelemmel kell követniük. A pontos költségek még nem ismertek, a
szakértők ajánlásai alapján az előzetes költségbecslést módosítani
kell – tudtuk meg.
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 Csíkszereda

Nem szabad feladni a reményt
A Csíki-medencéből ezúttal
a csíkcsicsói
Székely Ágnes
örülhetett a kakasos készpénz-nyereménynek, aki
elmondása szerint
megérezte, hogy
ebben a hónapban
rámosolyog a
szerencse. Az idős asszony 2010-ben vonult
nyugállományba, azóta fizet elő a lapra, és
a Keresse a kakast! játékunkba is évek óta
bekapcsolódik. Azt vallja, hogy soha nem
szabad feladni a reményt, meglátása szerint
ezt bizonyítja az is, hogy a sok próbálkozás után ezúttal őt sorsoltuk ki. A lapot
rendszerint teljesen kiolvassa, elmondása
szerint minden érdekli, még a sporthíreket is
figyelemmel követi. Az asszonyt élete során
számos megpróbáltatás érte, egyik fiát 1993ban egy baleset következtében veszítette el,
férje pedig idén hunyt el. Ennek ellenére ma
is örömét leli az életben, hiszen tíz unokája
van, a legidősebb 19 éves, a legkisebb pedig

kettő és fél. Székely Ágnes szerint az életben
az egészség és a békesség a legfontosabb, ha
ezek megvannak, a többi valahogyan mindig
megoldódik. Zárásként azt is elárulta, hogy a
nyereményt tűzifára fordítja. (Iszlai Katalin)
 Székelyudvarhely

Ajándékra fordítják
Balázs Ibolya
székelyudvarhelyi
előfizetőnk több
mint tíz év után
ismét nyert lapunk
játékában. Nem is
jöhetett volna ez
jobbkor, mesélte
Keresse a kakast!
nevű játékunk e
havi nyertese: két
unokájának is születésnapja van szeptemberben, majd lesz miből ajándékot venni. A
Balázs házaspár öt unokával büszkélkedhet:
két fiú és három lány, Bálint tízéves, ő a legidősebb, Boróka, a legkisebb pedig egyéves.
A nyugdíjas évek tevékenyen telnek, a sok
unokára felváltva vigyáznak a nagyszülők.
„A mindennapjainkból nem hiányozhat az
újságolvasás. Reggel fél hétkor érkezik a lap,

amelyet előbb a férjem lapoz át, majd a kávé
mellett én kiolvasom, végül délután megint a
férjemé lesz, aki átbetűzi azt” – elevenítik fel
nevetve. (Kovács Eszter)
 Marosvásárhely

Megosztja az olvasnivalót
A marosvásárhelyi
Szombati Attila az
első lapszám megjelenése óta
olvassa újságunkat. Mint meséli,
korábban szerette,
hogy sok helyi hír
volt, ezeket most
egy kicsit hiányolja, de örvend annak, hogy betekintést kap a többi székelyföldi
település életébe. „Nagyon örvendek, hogy
van egyházi melléklet, azt nagy érdeklődéssel
várom és olvasom. Hétfőn is sok áldásos tevékenységről, nagyszerű közösségekről és emberekről szereztem hírt a mellékletből. Még a
szomszédasszonyomnak is odaadtam, hogy ő
is olvassa el” – mondta 77 éves olvasónk, aki
többször is kihangsúlyozta, hogy ragaszkodik
a laphoz, és postán is előfizetett, ha már a

saját hálózatban nem lehetett. Nyereményét,
amelynek nagyon örvend, novemberben fogja
elkölteni, amikor Sepsiszentgyörgyre utazik,
a református mentőmisszió éves találkozójára. (Simon Virág)
 Gyergyószentmiklós

Az unokának megy az ajándék
Keresse a kakast!
játékunk legutóbbi
sorsolásánál gyergyószéki olvasóink
közül a gyergyószentmiklósi Dietrich
Évának kedvezett
a szerencse.
Nyertesünk régóta
hűséges olvasója az újságnak, és régebben írt is az egyik
gyergyószentmiklósi hetilapba. Manapság
az unokázás tölti ki az idejét, de továbbra is
szívesen olvassa a lapot. Lelkesen mesélte,
hogy a minap is unokájával, az egyéves és
három hónapos Katinkával együtt hozta be a
kakasos szelvényeket a Virág lakótelepen lévő
új ügyfélszolgálati irodánkba. A közösen nyert
összegből is a csöppség kap majd valami szépet és hasznosat – tette hozzá. (Gergely Imre)

