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KOVÁCS ATTILA

M ég 2017-ben pályázott 
a község a környezet-
védelmi és vízügyi mi-

nisztérium által kiírt pályázaton a 
beruházás támogatására, amelyet 
a Világbank által nyújtott hitelből 
fi nanszíroznak. A pályázat ered-
ményes volt, a szerződés aláírása, a 
tervek és a szakhatósági engedélyek 
beszerzése után néhány hete kezdő-
dött meg az építkezés a községhez 

tartozó Oltfalu közelében lévő 
legelőn. Péter Lukács pol-
gármester szerint a pályázat 
egyik feltétele volt, hogy a 
legközelebbi lakóháznak 
legalább 500 méteres távol-

ságra kell lennie a tározótól, 
ők 800 métert biztosítottak. Az oda-
vezető utat feljavították, az építési 
területen a betonozás előkészítése, 
a szükséges vasalatok szerelése 
van folyamatban – tudtuk meg. 
Az építkezés során egy 3000 köb-
méteres kapacitású, 40x25 méte-
res alapterületű tározó épül, az 1,6 
millió lej értékű pályázat része egy 
homlokrakodóval ellátott traktor, 
két mezőgazdasági utánfutó, egy 
szippantótartály és egy trágyaszóró 
beszerzése is. A trágyalé egy 10x3 
méteres medencébe gyűl össze, sze-

meteskukákat helyeznek el, közvi-
lágítás és kerítés is készül.

Több szempontból is hasznos

A községi trágyatározó lehetővé teszi 
a téli időszakban a többletként ma-
radt istállótrágya tárolását, amelyet 
eddig sokan közterületekre raktak 
le, szennyezve a talajvizeket is. A 
polgármester szerint azon farmok 
számára, ahol kevesebb mint száz 
haszonállatot tartanak – mert száz 
fölött kötelező –, a hivatal biztosítja 
majd az elszállítást a gépekkel, vagy 
az igénylő szállítja ki és tárolja egy 
díjszabás fejében. A létesítményt a 
polgármesteri hivatal mellett műkö-
dő cég fogja majd üzemeltetni. „Min-
den olyan pályázót, aki mezőgaz-
dasági jellegű pályázatot nyújt be, 
köteleznek, hogy rendelkezzen trá-
gyatározóval. Ha ez a községi tározó 
elkészül, a pályázó gazda számára 
elég, ha köt egy szerződést, és nem 
kell jelentős összegeket fordítania 
saját tározóra” – érvelt a beruházás 
mellett a községvezető. A beszerzett 
gépeket ugyanakkor mezei utak javí-
tására is tudják használni.

Tározó a környezet javára
A gazdálkodókon is segít az új felcsíki beruházás
• A talajvizek szennyezésének csökkentését, a köz-
területeken tárolt istállótrágya eltüntetését, illetve a 
pályázati támogatással farmokat fejlesztő gazdálko-
dókat is segíti majd az a községi trágyatározó, ame-
lyet Csíkcsicsóban építenek, és amely, ha az időjárás 
engedi, idén el is készül.

Készül a tározó Csíkcsicsó határában. 
Szükségesnek tartják
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B A L O G H  L E V E N T E

Az intenzív osztály berendezé-
seinek kivizsgálását rendelte 
el tegnap a legfőbb ügyészség 

a karácsonkői (Piatra Neamţ) megyei 
sürgősségi kórházban szombaton 
pusztító, tíz halálos áldozatot köve-

telő tűzvész ügyében zajló 
nyomozás következő lépé-
seként. A szakértők azt vizs-
gálják, valóban az eszközök 
meghibásodása okozhatta-e 
a tüzet. Emellett folytatód-

tak a kihallgatások, a hatósá-
gok pedig azon tanakodtak, a kórház 
melyik emeletén nyissák újra a leégett 
intenzív osztályt. A legfőbb ügyész-
ség egyébként a helyszíni vizsgálatot 

már lezárta. A vizsgálatok lezárása 
után a legfőbb ügyészség hétfőn este 
közölte: végeztek az áldozatok bon-
colásával is, de a tíz áldozat közül 

eddig csak ötöt sikerült azonosítani. 
A másik öt áldozat beazonosítása ér-
dekében DNS-vizsgálatot rendeltek el. 
Mint megírtuk, a vádhatóság gondat-
lanságból elkövetett emberölés gya-
nújával indított vizsgálatot ismeretlen 
tettes ellen. A helyszínelést a kataszt-
rófavédelem, az országos kriminalisz-
tikai intézet és a petrozsényi tűzszeré-
szeti kutatóintézet szakértői végezték. 

Az ügyészek házkutatást is tartottak 
a karácsonkői megyei kórházban, 
és számos iratot lefoglaltak, miután 
kiderült, hogy az intenzív osztályt 
szombat délelőtt, alig néhány órával 
a tűzeset előtt költöztették a harma-
dikról a második emeletre. A Neamţ 
megyei egészségügyi hatóság hétfőn 
közleményben jelezte, hogy a kórház 
hatósági engedély nélkül végezte el az 

átalakításokat és költöztetést. A csak-
nem fél évszázada épült kórházban 
nem végeztek rendszeres karbantar-
tást a műszaki berendezéseken, ezek 
között az oxigén-hálózaton.

Kórházkatasztrófa: elhúzódik az áldozatok azonosítása
• Nem sikerült azonosítani a szombati karácsonkői 
kórháztűz összes halálos áldozatát. Mivel a testek sú-
lyosan megégtek, csupán öt halott személyazonosságát 
sikerült kideríteni.

Lemondatná az igazgatókat
Nelu Tătaru egészségügyi miniszter hétfőn arról beszélt, hogy a kórházak 
igazgatóinak 80 százalékát le kellene váltani és irányításukat vissza kelle-
ne venni az egészségügyi minisztérium hatáskörébe. A tárcavezető hétfőn 
este a Digi 24 hírtelevíziónak nyilatkozva úgy fogalmazott: az egészség-
ügyi rendszer jelenlegi állapotáért az elmúlt harminc év kormányai, egész-
ségügyi miniszterei, politikai és helyi szereplői a felelősek. A miniszter 
továbbá tudatta, hogy koronavírusos a karácsonkői kórház orvosa, aki 
akkor szerzett égési sérüléseket, amikor a betegeket próbálta kimenteni a 
tűzből. Az orvost szombaton este a Floreasca kórházba szállították, és ki-
vizsgálása során a PCR-tesztet is elvégezték rajta, ami pozitív lett. Az orvos 
tavasszal egyszer már volt fertőzött, gyógyulása után vérplazmát is adott. 
A jelenleg Belgiumban kezelt orvos testének 75 százalékán szenvedett 
égési sérüléseket, és feltehetően felső légúti égési sérülései is vannak.

A karácsonkői kórház sürgősségi 
osztálya a tűzeset után

▾  FORRÁS: EXPLOZIV TV NEAMT

Úzvölgye: kihallgatták 
Tamás Sándort

Tanúként hallgatták ki tegnap 

a Bákó megyei rendőrségen 
Tamás Sándort, a Kovászna 
Megyei Tanács elnökét. A 
politikus közösségi oldalán 
számolt be a kihallgatásról. 
A Hargita, Kovászna és Maros 
Megyei Románok Civil Fóruma 
jelentette fel a huszár ha-
gyományőrző egyesületeket, 
amelyek tagjai ott voltak tavaly 
május 12-én az Úzvölgyében 
tartott ökumenikus istentisz-
teleten. A bűnügyi dossziét 
a moinești-i bíróság ügyész-
sége nyitotta meg. Mivel az 
eseményen Tamás Sándor is 
részt vett, tanúként beidézték: 
arról kérdezték, ismer-e valakit 
a dossziéba csatolt fotókról. 
„Elmondtam, hogy ott voltam 
egy ökumenikus istentisz-
teleten, de nem ismerek fel 
senkit a fotómellékleteken 
látható huszárok közül” – írta 
bejegyzésében Tamás Sándor, 
aki szerint amúgy a rendőrnyo-
mozó rendes volt és korrekt. 
De a tanácselnök figyelmez-
tette, hogy ebben az ügyben 
nem illetékesek a Bákó megyei 
hatóságok, mert Úzvölgye 
település az 1968/2-es törvény 
értelmében Csíkszentmárton 
községhez tartozik.
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