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NÉGY MEGYE ÖSSZEFOGÁSÁVAL FEJLESZTENÉK A KELEMEN-HAVASOK TURIZMUSÁT

Síparadicsom a kénbánya helyén?

Az egykori kénbánya növényzet nélküli sebként éktelenkedik a fenyves erdők borította hegyoldalban

Az ország legnagyobb sípara-
dicsomát szeretnék kialakítani 
a Kelemen-havasokban, Erdély 
és Bukovina határán. Mivel az 
övezet egy nemzeti parkot is 
magában foglal, minden fejlesz-
tésnek tekintettel kell lennie a 
védett területekre vonatkozó 
törvényi előírásokra, hogy a 
Kelemen-hegység biodiverzitá-
sa ne sérüljön.

 » SZUCHER ERVIN

M aros, Hargita, Beszterce-Na-
szód és Suceava megye ön-
kormányzatai fogtak össze 

a hegyvidéki térség gazdasági fej-
lesztése érdekében. A szakértőket 
bevonó négy közigazgatási egység-
nek a célja mielőbb kidolgozni a 
Kelemen-havasok zonális rendezési 
tervét, az úgynevezett PUZ-t. A stra-
tégiainak tartott dokumentum elké-
szítése lehet az alapja a négy me-
gye egy-egy kisebb részét magában 
foglaló hegyvidéki térség gazdasági 
fejlesztésének. „A zonális rendezési 
terv meghatározza az irányt az el-
következő évtizedekre. Azt, hogy a 
Kelemen-havasokban hol és milyen 
formában lehet építkezni, hol lehet 
utakat kialakítani, hol lehet mind-
össze sétálni vagy kerékpározni, 
és hol tilos burrogtatni, illetve azt 
is, hogy hová nem teheti be ember 
a lábát” – sorolta Borboly Csaba, a 
PUZ elkészítésének ötletgazdája. A 
Hargita megyei önkormányzat elnö-
ke a Krónikának elmondta, ameny-
nyiben a dokumentációt elkészítő 
szakemberek helyesnek találják, 
a Kelemen-havasokban az ország 
legnagyobb síparadicsomát lehetne 
kialakítani.

Erre már konkrét elképzelés is 
született: a gerinc suceavai oldalán 
lévő, az 1969-ben létesített, Románia 
valamikori legnagyobb kénbányájá-
nak területére lehetne alapozni. Mint 
ismeretes, a felszíni bányát már a 90-
es évek derekán bezárták, adminiszt-
ratív és lakóépületeinek egy részét le-
bontották. A mai napig is az egykori 
kitermelőhely és zagytározója csak-
nem háromszáz hektárnyi, növényzet 
nélküli sebként éktelenkedik a feny-
ves erdők borította hegyoldalban. 
A kitermelésnek áldozatul esett a 

teljesen legyalult Negoj-csúcs: a sár-
gásvöröses színű hegycsúcsot nem-
csak kívülről gyalulták le, hanem 
elpusztították azt a világviszony-
latban is egyedülálló, soklabirin-
tusos barlangrendszert, amelyben 
vas-oxid-sztalagmitok, kaolinkép-
ződmények és egy Csokoládépalota 
elnevezésű kéncseppkövekben gaz-
dag terem is volt. A megmaradt pár 
ingatlan egy szellemváros hatását 
kelti, ahová Dornavátra irányából 
aszfaltozott, illetve betonozott úton 
lehet eljutni.

A kezdeményezők azért is tartják jó 
ötletnek a tönkretett terület újjáhasz-
nosítását, mert a bánya létesítésekor 
áramot és vizet vezettek a gerinc alá. 
Borboly szerint a másik nagy előnyt 
az jelenti, hogy a sípályák létrehozá-
sához nem kell erdősávokat kivágni. 
Egyrészt 2000 méter magasban már 
a növényzet is ritka, másrészt a ha-
talmas amfi teátrumra hasonlító kén-
bánya létesítésekor az utolsó fűszálat 
is kiirtották. Borboly Suceava megyei 
kollégája, Gheorghe Flutur rámuta-
tott, a meteorológiai statisztikák sze-
rint a Kelemen északi része országos 
szinten a leghosszabb ideig hóval 
borított hegyoldal. Hogy mennyire 
reálisak a sípályákkal kapcsolato-
san dédelgetett álmok, erről szintén 
Flutur beszélt lapunknak. A liberális 
politikus elmondta, kormányszinten 

folytatott egyeztetést arról, hogy a 
turisztikai minisztériumnak 2021 és 
2027 között komolyabban rá kelle-
ne „hajtania” a sípálya-létesítésre 
szánt uniós alapok Romániába való 
juttatására.

A zonális rendezési terv nemcsak 
közös fejlesztési alapot nyújt majd a 
Kelemen-havasok összes településé-
nek, kitüntetett fi gyelmet fordítva az 
övezet idegenforgalmi fejlesztésére, 
hanem jogi keretet biztosít majd arra 
is, hogy le lehessen állítani azokat 
az építkezéseket, amelyek negatívan 
érintenék a hegyvidéki térséget – 
vélekedett Alexandru Cîmpeanu, a 
Maros Megyei Tanács alelnöke. Mint 
mondta, szem előtt kell tartani, az 
övezet egy nemzeti parkot is magá-
ban foglal, ezért minden fejlesztés-
nek tekintettel kell lennie a védett 
területekre vonatkozó törvényi elő-
írásokra, hogy a Kelemen-hegység 
biodiverzitása ne sérüljön.

A PUZ elkészítésének becsült 
költsége 74 ezer lej. Az összefogó 
megyeelnökök azt szeretnék, ha 
még a helyhatósági választások 
előtt az önkormányzatok asztalá-
ra kerülne a munkacsoport által 
elkészített dokumentáció, hogy a 
szeptember 27-e utáni esetleges 
váltást követően a majdani elnök-
nek ne kelljen újabb fejlesztési 
utakat keresnie.

 » A zonális 
rendezési terv 
nemcsak közös 
fejlesztési alapot 
nyújt majd a Ke-
lemen-havasok 
összes telepü-
lésének, kitün-
tetett fi gyelmet 
fordítva az 
övezet idegenfor-
galmi fejleszté-
sére, hanem jogi 
keretet biztosít 
majd arra is, 
hogy le lehessen 
állítani azokat az 
építkezéseket, 
amelyek nega-
tívan érintenék 
a hegyvidéki 
térséget.
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Megteltek a kolozsvári 
Covid-kórházak

N incs több hely a koronavírusos 
fertőzöttek kezelésére kijelölt 

kolozsvári kórházakban, a sür-
gősségi esetek megyei bizottsága 
rendkívüli ülésen próbál megol-
dást találni a helyzetre. Ugyanis 
ha újabb góc jelenne meg Kolozs 
megyében, nem lenne hova vinni a 
koronavírusos fertőzötteket: sem a 
kincses város járványkórházában, 
sem a tüdőgyógyászati klinikán 
nincs már hely – mondták el a 
Transilvania Reporternek az egész-
ségügyi intézmények vezetői. 
A lap szerint tegnap összeült a sür-
gősségi esetek megyei bizottsága, 
hogy áthidaló megoldást keressen 
a helyzetre. Mircea Abrudean 
prefektus – aki nemrég maga is 
megfertőződött – úgy nyilatko-
zott, hogy egyelőre nem szeretnék 
a megyei sürgősségi kórházat 
és a rehabilitációs egészségügyi 
intézményt is Covid-kórházzá nyil-
vánítani, ezért a tünetmentes és 
enyhe eseteknek egy intézményes 
karanténhelyszínt keresnek, mely 
a járványkórház felügyelete alatt 
működne.

A 120 hellyel rendelkező kolozs-
vári járványkórházba 114 beteg 
és 25 fertőzésgyanús személy van 
beutalva, illetve öt beteget az in-
tenzív osztályon ápolnak – mondta 
a lapnak Ioan Mureșan kórház-
menedzser, aki szerint az is sokat 
segítene a leterhelt személyzeten, 
ha nem kellene más betegségben 
szenvedőket fogadniuk. Nem jobb 
a helyzet a Leon Daniello tüdőgyó-
gyászati klinikán sem, ahol a 44 
hely mind foglalt, és az intenzív 
osztályon lévő öt ágy is megtelt. 
„Képzelhetik, mi lenne, ha most 
megjelenne egy új góc a megyé-
ben 15-20 fertőzöttel, nem látom, 
hogyan tudnánk helytállni” – nyi-
latkozta a lapnak Vasile Mureșan 
kórházmenedzser. Az egészségügyi 
intézmények vezetői szerint az is 
gondot jelent, hogy a személyzet 
egyre fáradtabb, az alkalmazottak 
„megértek” a szabadságolásra, 
azonban az esetszám ilyen szintű 
növekedése mellett ez egyelőre 
nem kivitelezhető.

Kolozs megyében naponta körül-
belül egy tucat új koronavírusos 
esetet jelentenek, a hivatalos ada-
tok szerint egy hét alatt 131-gyel 
nőtt a koronavírussal megfertőző-
dött személyek száma: július 13-án 
771 esetet jegyeztek, ez a szám 
tegnapra 902-re nőtt. Kolozsváron 
– mint arról beszámoltunk – több 
közintézményben is fertőzési góc 
keletkezett. (Krónika)




