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MIHAMARABB NEKI KELL FOGNI A JAVÍTÁSI MUNKÁLATOKNAK AZ EGYKORI BÁNYAVÁLLALAT 2-ES SZÁMÚ ZAGYTÁROZÓJÁNÁL

Megelőznék a hargitafürdői katasztrófahelyzetet
Több hónapig tartó megerősítő
munkálatokat kell elvégezni az
egykori hargitafürdői kaolinbánya zagytározóinál, nemsokára
el is kezdik a javításokat. A cél
a felhalmozódott savas üledék
völgybe csúszásának megakadályozása.

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 figyelemmel kell követniük. A pontos költségek még
nem ismertek, a szakértők ajánlásai alapján az előzetes költségbecslést módosítani kell – tudtuk meg.

» KOVÁCS ATTILA

Halaszthatatlan beavatkozás. A használaton kívüli tározók tartalma jelentős környezeti károkat okozhat

az üledék felszínén felgyűlő víz elvezetését. Első lépésben az építkezési
engedélyhez szükséges szakhatósági
jóváhagyásokat kell beszereznie a
cégnek – tudtuk meg.

Több hónapig tartó munkálatok

A folyamat már elindult: urbanisztikai bizonylatot kértek a csíkcsicsói
polgármesteri hivataltól – számolt
be megkeresésünkre a sepsiszentgyörgyi felszámoló cég illetékese,

Ramona Iliescu, hozzátéve, hogy a
zagytározó jogilag gátnak minősül,
ezért a biztonság tekintetében külön
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 lépcsőrendszer szerkezeti rongálódásainak, a repedéseknek a megszüntetését és továbbiak keletkezésének

»

A beavatkozás során meg
kell szilárdítani
a tározót elzáró,
megrongálódott
lépcsőrendszert,
meg kell szüntetni
a repedéseket, és
biztosítani kell az
üledék felszínén
felgyűlő víz elvezetését.
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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 a Hargita megyei katasztrófavédelmi bizottság is megadta
múlt héten, és megkezdődött a munkálatok előkészítése, amelyet 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, működőképessé tették.
A beavatkozás során meg kell szilárdítani a tározót elzáró, megrongálódott lépcsőrendszert, meg kell szüntetni a repedéseket, és biztosítani kell

Vészhelyzetet okozhat

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 völgybe
lefolyó patakban.

Kommandó: befejeződött a táborépítés, az iskola következik
» BÍRÓ BLANKA

B

efejezték a kommandói ifjúsági
tábor építését, a három margarétás besorolású, hatvan személy
téli-nyári elszállásolására alkalmas
tábort a következő hetekben berendezik, és az ősz végére használatba
adják – jelentette be Tamás Sándor,
a Kovászna megyei önkormányzat elnöke. Jelezte, az ingatlan visszakerül
a megyei önkormányzat alárendeltségébe tartozó Művészeti és Népiskola kezelésébe.
Amint arról korábban írtunk, a lerobbant kommandói tábor 2009-ben
került a Kovászna Megyei Tanácshoz,
akkor már tíz éve nem működtette a
megyei sportigazgatóság. Az egykori
pionírtábor közel negyvenéves fahá-

zikóit lebontották, az önkormányzat
2015-ben adta át a fenntartásában
működő népiskolának.
Az új beruházás 4,5 millió lejbe
került, ez az építkezés mellett a területrendezést is magában foglalta, így
elkészült a focipálya, tábortűzhely.
A tervek szerint fiataloknak, sportolóknak és turistáknak is biztosítanak
szálláshelyet, a helyszín alkalmas
erdei iskolák működtetésére vagy
éppen edzőtáboroknak. Kommandó
Kovászna megye legmagasabb pontján fekszik, a természeti adottságai
télen-nyáron kiválóak, így a működtetők abban bíznak, hogy a tábor
színvonalas és népszerű ifjúsági központtá válik, annál is inkább, mert
az iskola udvarán van, ahová a két
évvel ezelőtt leégett épületrész he-
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lyére szintén újat építenek, korszerű
konferenciateremmel.
Tamás Sándor elmondta, elhárult
minden bürokratikus akadály, így hamarosan megkezdik az iskola építését is. Kommandó önkormányzata az
Országos Vidékfejlesztési Programból
(PNDL) pályázta meg az építkezéshez
szükséges összeget, a finanszírozási
szerződést 2018 decemberében írták
alá. A projekt összértéke 4,2 millió
lej, amelyből 391 ezer lej az önrész.
A szerződés szerint négy év alatt kell
megépíteni az új iskolát, de ebből már
másfél év eltelt. Kommandón jelenleg
kevesebb mint száz gyerek jár óvodába
és iskolába, ők a megmaradt épületrészekben tanulnak. Mint arról beszámoltunk, az iskola egyik épülete 2017
januárjában égett le, akkor közösségi
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A tervek szerint ﬁataloknak,
sportolóknak,
és turistáknak
is biztosítanak
szálláshelyet, a
helyszín alkalmas erdei iskolák működtetésére vagy éppen
edzőtáboroknak.
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összefogás eredményeként a Kommandóért Egyesület számlájára 100
843 lej, 2650 euró, 3 656 939 forint gyűlt
össze, ezenkívül a Kovászna megyével
testvérkapcsolatot ápoló Zala megyei
önkormányzat 500 000, a Veszprém
megyei önkormányzat 2 605 500 forintot adományozott. A településre sportfelszereléseket, több mint ötvenezer
könyvet, 30 darab számítógépet, 15
darab asztalt, 15 darab forgószéket, 6
darab intelligens táblát juttattak el az
adományozók.
A tábor és az iskola építése mellett
integrált településfejlesztés is zajlik Kommandón, reményeik szerint
megsokszorozódik a látogatók száma. „Javítani kell az ellátás, a szolgáltatások minőségét” – szögezte le
Tamás Sándor.
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