
Sürgős az elhasználódott állapotú 
gát megerősítése. Helyreállítják a 
lépcsőrendszert
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Megerősítik a zagytározó gátját
Hargitafürdőn állagmegőrző munkálatok kezdődtek
• Munkagépek dol-
goznak az egykori
hargitafürdői kao-
linbánya 2-es számú
zagytározóját lezá-
ró lépcsőrendszer
megerősítésével. A
beavatkozás a tározó
állapota miatt vált ha-
laszthatatlanná, mivel
másképp a felhalmo-
zódott savas üledék a
völgybe csúszhat.

KOVÁCS ATTILA

Egy mozgásban lévő, földcsu-
szamlás által érintett területhez 
hasonlít jelenleg a har gitafürdői 

2-es számú zagytározó alsó része,
amely a völgytől zárja el a több mint
3 millió köbméternyi üledéket. Az
elmúlt években a tározó felszínén
felgyűlő csapadékvizet elvezető, szű-
rővel ellátott vezeték többször elzá-
ródott, a víz pedig a gáton át keresett
utat magának. A lépcsőrendszert emi-
att nemcsak kisebb-nagyobb árkok
szabdalják, hanem egy több méter
széles és ugyanilyen mély hasadékot
is vájt a víz a puha anyagba, meg-
gyengítve a gát szerkezetét, korhadt
gerendák, deszkák maradványait
terítve szét. Egy kotrógéppel, és egy
földgyaluval dolgoznak a helyszínen
a javítással megbízott cég alkalma-
zottai, a feladat a megsüllyedt lépcső-
rendszer helyreállítása.

Elzárják a víz útját

Mint Moldován József cégvezető 
kérdésünkre elmondta, a vízügy 

és a gátak biztonságáért felelős or-
szágos bizottság által jóváhagyott 
terv szerint a vízszivárgás meg-
szüntetése érdekében geotextíliát 
kell elhelyezni a kritikus ponton, 
majd különböző méretű kőrétegek-
kel kell visszaépíteni a gátat, végül 
a lépcsőrendszert állítják helyre a 
meglévő anyagból. Kifejtette, ez a 
beavatkozás az átszivárgás meg-
szüntetésére alkalmas, de a beavat-
kozás terve részét képezi a tározó 
bezárási tervének is, amelyet meg-
rendelt a létesítmény jelenlegi tu-
lajdonosa, egy felszámoló cég. Mint 
megtudtuk, a helyreállítás része a 

gát felső részének megemelése is, 
amely megakadályozza a felgyűlő 
víz további átfolyását. A munkát 
idén be is kell fejezni, de Moldo-
ván szerint a gát állapotának meg-
őrzése folyamatos beavatkozást 
igényel, mert a szerkezetet tovább 
kell erősíteni, teljes szélességében. 
Mivel a hódok időnként elzárják a 
csapadékvizet elvezető csatornát, 
ezt rendszeresen takarítani kell, és 
ha akadálytalan a kifolyás, akkor 
a vízszint is helyreáll – ismertette, 
hozzátéve, azért is vártak a mun-
kakezdéssel, hogy a talaj szárad-
jon, mert gépekkel kell dolgozni.

Elkerülni a katasztrófa-
helyzetet 

Vízügyi szakemberek korábban arra 
hívták fel a fi gyelmet, hogy ameny-
nyiben a használaton kívüli 2-es 
számú tározó állapota miatt ennek 
tartalma, a felgyűlt savas hatású 
üledék a völgybe csúszik, jelentős 
környezeti károkat okozhat, elönt-
heti az üdülőtelepre vezető megyei 
utat, a növényzetet, belekerül a pa-
takokba, egészen a Csíkszereda és 
Székelyudvarhely közötti 13A jel-
zésű országútig juthat. A korábban 
Hargitafürdőn kaolin kitermelését 

végző bányavállalat csődje után a 
létesítmény jelenleg egy Kovászna 
megyei felszámoló cég tulajdona, a 
javításokat utóbbinak kell elvégez-
tetnie. A mostani sürgősségi beavat-
kozásról egy idén elvégzett szak-
értői vizsgálat után döntöttek. Az 
egyelőre nem ismert, hogy milyen 
összegbe kerülne a két zagytározó 
felszámolása, és a terület rendezése.

B A R A B Á S  H A J N A L

A csíkszeredai városháza felhívás-
sal fordult a területtulajdono-

sokhoz, hogy amennyiben a 
feltéteknek megfelelő Tudor 
lakótelepi területüket el-
adnák, akkor ajánlataikat 
november 5-ig nyújtsák be 

a városházára. A felhívás ér-
telmében elvárás volt, hogy az 

adott terület beletelek legyen: haszná-

lata szerint udvar, szántó vagy kaszá-
ló, nagyságát tekintve legalább egy 
hektár méretű, ugyanakkor legyen 
megközelíthető a közútról. Feltétel volt 
az is, hogy lehetőleg a Nárcisz sétány, 
a Fenyő utca, a Suta sétány, illetve 
a Pacsirta sétány közelében helyez-
kedjen el. Füleki Zoltán, Csíkszereda 
alpolgármestere érdeklődésünkre 
elmondta, az adott területen egyfajta 
szabadidőparkot, azaz zöldövezetet, 
sportpályákat, játszóteret, valamint 
parkolókat létesítenének. A terület-
vásárlási szándékot a 286-os számú 

idei határozatával döntötte el a helyi 
önkormányzati képviselő-testület. 
Salamon Ildikótól, a polgármesteri 
hivatal vagyongazdálkodási osztályá-
nak vezetőjétől megtudtuk a kiszabott 
határidőig két ajánlatot nyújtottak be 
a városházára, ezeket egy kinevezett, 
önkormányzati képviselőkből álló bi-
zottság bírálja majd el, és ők folytatják 
majd le az tárgyalásokat vásárlás ese-
tén. A beruházás hiánypótló lenne, 
fi gyelembe véve, hogy a Tudor lakóte-
lep nem rendelkezik parkkal.

A Tudor lakóövezet madártávlatból. 
Erre a környékre létesítene 
szabadidőparkot a városháza
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Területet vásárolnának: hiánypótló lenne egy park a Tudor lakótelepen
• A csíkszeredai önkormányzat a Tudor lakótelepen
vásárolna legalább egy hektáros összefüggő belterüle-
tet szabadidőpark létesítése céljából. A kiszabott hatá-
ridőre két területtulajdonos nyújtott be ajánlatot, ezek
elbírálása most van folyamatban.




