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Nem sikerült teljesen elhárítani 
a határon átnyúló folyószennye-
zést Máramaros megyében, ahol 
továbbra is ömlik az elhagyott 
színesfémbánya tárnájából a 
bányavíz a szabadba. Áder Já-
nos magyar államfő a történtek 
miatt felkérte román kollégáját, 
hasson oda, hogy elejét lehes-
sen venni az immár rendszeres-
sé vált szennyeződések további 
ismétlődésének.

 » ROSTÁS SZABOLCS

A nnak ellenére, hogy a hatósá-
gok felszólították az érintett 
társaságot a szennyezés for-

rásának megszüntetésére, tovább 
szivárog a nehézfémeket tartalmazó 
bányavíz a Máramaros megyei Câm-
purele bánya tárnájából. Mindez a ko-
lozsvári központú Szamos–Tisza Víz-
ügyi Igazgatóság lapunknak nyújtott 
tájékoztatásából derül ki. A Cristina 
Vădan, az intézmény szóvivője által 
a Krónika rendelkezésére bocsátott 
videófelvétel arról tanúskodik, hogy 
három nappal a szerdai balesetet kö-
vetően, szombaton is ömlött a barna 
lé a Miszbánya térségében fekvő bá-
nyából a szabadba.

A vízügyi igazgatóság illetékesének 
közlése szerint a bányavíz másodper-
cenként 0,17 köbméteres hozammal 
folyik ki a lezárt tárnából. Megjegy-
zendő, hogy a bányavíz a szerdai ki-
ömlés első óráiban másodpercenként 
1,5–1,6 köbméteres hozammal folyt 
a Láposbánya-patakba, és vöröses 

színű üledéket sodort magával. Az 
igazgatóság szóvivője közölte, a víz-
ügyi szakértők folyamatosan monito-
rozzák a helyszínt, a bányából kiömlő 
vizet, ugyanakkor a Láposbánya-pa-
tak, a Lápos, valamint a Szamos folyó 
vízminőségét. A Máramaros megyei 
hatóságok újabb mintát vettek a kör-
nyező élővizekből, és a laboratóriumi 
vizsgálatok azt mutatták, hogy a pa-
takban és a két folyóban a vas, a réz, 
a mangán és a cink koncentrációja 
továbbra is meghaladta a megenge-
dett értékeket a Lápos és a Szamos 
egybefolyásánál. A Szamos Szatmár 
megyei szakaszán, a román–magyar 
határig ugyanakkor már nem észlel-
hető elszíneződés a folyón.

Mint ismeretes, szerdán a Câmpu-
rele színesfémbánya bezárt tárná-
jába beszivárgott víz tört a felszínre 
Máramaros megyében, lerakódott 
üledéket magával sodorva jutott a Lá-
posbánya-patakba, ahonnan a Lápos 
folyóba, majd a Szamosba ömlött. A 
tisztítatlan bányavízzel nehézfémek 
kerültek az élővizekbe, amelyek ér-
téke 2-3-4-szerese volt a megenge-
dett küszöbértéknek. A szennyezés 
halpusztulást nem okozott, viszont 
a Szamoson Magyarországra is elju-
tott, ahol kezdetben az oldott cink, 
réz, alumínium és vas koncentrációja 
szintén határérték feletti volt. Azó-
ta a magyar hatóságok beszámolója 
szerint a nehézfémek koncentrációja 
fokozatosan hígul. A Szamos–Tisza 
Vízügyi Igazgatóság a nehézfémeket 
tartalmazó bányavízzel szennyezett 
part- és folyószakasz megtisztításá-
ra, a szennyezés megszüntetésére 
kötelezte a történtekért felelős társa-
ságot, az Explo Mining COAL Kft .-t. A 

„szennyező fi zet” elve alapján a cég 
fogja állni a járulékos költségeket, be-
leértve a hatósági beavatkozást, ezen-
kívül bírságra is számíthat.

Közben Áder János köztársasági 
elnök a történtek miatt Klaus Iohan-
nis államfőhöz fordult a Szamos ne-
hézfémszennyezése ügyében annak 
érdekében, hogy Románia késedelem 
nélkül tegyen lépéseket a most már 
rendszeressé vált szennyeződések 
miatt. A magyar államfő az MTI által 
idézett levelében azt kéri román kol-
légájától, vesse latba befolyását, és a 
rendelkezésére álló minden eszközzel 
mozdítsa elő a két ország közötti két- 
és többoldalú, valamint az Európai 
Unió keretében vállalt, a környezet-
védelemmel kapcsolatos nemzetközi 
jogi kötelezettségek betartását. Áder 
János hangsúlyozta: meggyőződése 
szerint Románia illetékeseinek ha-
tározott lépései révén elejét lehetne 
venni az immár rendszeressé vált 
szennyeződések további ismétlődé-
sének, a folyók és az élővilág tartós 
károsodásának. Az államfő felidézte, 
hogy a környezetszennyezés forrásá-
ból, a Máramaros megyei bányavidék 
lezárt tárnáiból nem most először, 
hanem – 2013 és 2018 után – harmad-
jára jutottak nehézfémek a Lápos, on-
nan pedig a Magyarország felé tartó 
Szamos folyóba. „Meggyőződésem, 
hogy ezt a veszélyes helyzetet most 
már késedelem nélkül orvosolni kell, 
elejét véve annak, hogy a bányavíz 
ismételten károsíthassa folyóink tö-
rékeny ökoszisztémáját, mely a 2000. 
évi, rendkívüli pusztulást okozó cián-
szennyezés óta fokozottan érzékeny a 
víz összetételének változásaira” – fo-
galmazott Áder János.

CSÖKKENT A NEHÉZFÉM KONCENTRÁCIÓJA A FOLYÓKBAN – ÁDER JÁNOS BEOLVASOTT A ROMÁN HATÓSÁGOKNAK A SZENNYEZÉSEK MIATT

Még mindig szivárog a bányavíz a szabadba

Nem szűnt a szennyezésforrás, a hétvégén is
0,17 köbméteres hozammal folyt a barna lé a lezárt tárnából
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 » KRÓNIKA

Magyar állami támogatással ren-
deznek be intervencionális 

kardiológiai központot Csíkszere-
dában a Hargita megyei sürgősségi 
kórház keretében. A kórházfejlesz-
tést a közvetítésre felkért Mens Sana 
Alapítvány jelentette be a hétvégén, 
közleményét az RMDSZ hírszolgálata 
közölte. A közlemény Konrád Judi-
tot, a csíkszeredai sürgősségi kórház 
menedzserét idézte, aki elmondta: 
az egészségügyi intézmény évek óta 

készül a kardiológiai osztálya fejlesz-
tésére. Számos csíkszeredai szakem-
ber már végzett, vagy jelenleg is vé-
gez olyan célirányos továbbképzést, 
amely szükséges az intervencionális 
kardiológiai központ működéséhez. 
A kórházigazgató elmondta: évek óta 
dolgoznak azon, hogy a székelyföldi 
betegek számára helyben megte-
remtsék az intervencionális kardio-
lógiai ellátás lehetőségét, és ne kell-
jen például a szívinfarktuson átesett 
beteget órákat utaztatni valamely 
intervencionális központba. Balogh 

Csaba István, a kardiológiai osztály 
vezetője elmondta: évente átlagosan 
hatszáz beteget küldenek Csíkszere-
dából tovább egyetemi központokba 
sürgős intervencionális kardiológiai 
ellátásra. A főorvos hozzátette: hu-
mán erőforrás tekintetében készen 
állnak a munkára: egy kardioló-
gusuk már elvégezte a beültethető 
készülékek terén a továbbképzést, 
két másik orvos pedig a szívkoszo-
rúér-beavatkozások terén képezi 
tovább magát, és májusban végez. 
A Mens Sana Alapítvány közölte: a 

kórházi felszerelések az alapítvány 
tulajdonát képezik majd, a kórház 
használatba kapja őket. A Hargita 
megyei sürgősségi kórházat a megyei 
önkormányzat tartja fenn. A Mens 
Sana Alapítvány a csíkszeredai Szent 
Kereszt-plébánia és a csíkkarcfalvi 
római katolikus plébánia alapítvá-
nya. Az alapítvány a Székelyföldi 
Jégkorong Akadémia működtetője-
ként vált ismertté. Elnöki tisztségét a 
decemberben környezetvédelmi mi-
niszterré kinevezett Tánczos Barna 
RMDSZ-es szenátor tölti be.

Magyar állami támogatású kardiológiai központ Csíkszeredában

 » Évente átla-
gosan hatszáz 
beteget küldenek 
Csíkszeredából 
tovább egyetemi 
központokba 
sürgős interven-
cionális kardioló-
giai ellátásra.




