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E lkezdődhet a révi Zichy-menedék-
ház újjáépítése, a Bihar megyei 

önkormányzat ugyanis aláírta az erre 
vonatkozó tervezési és kivitelezési 
szerződést. A magyar–román határ 
menti projekt keretében helyreállítan-
dó százéves épületből mára alig ma-
radt valami. „A révi menedékház egy 
lélekemelő hely volt generációk szá-
mára. A felújítása prioritás számunk-
ra” – fogalmazott az épület rehabilitá-
ciójáról szóló közleményében Mircea 
Mălan, a Bihar megyei önkormányzat 
alelnöke. Többéves halasztás után úgy 
tűnik, végre elkezdődhet a munka, a 
megyei tanács ugyanis hétfőn aláírta 
a tervezési és kivitelezési szerződést a 
AD West Construct Kft . és Clasx Design 
Kft . cégekkel.

Mircea Mălan szerint a tervezési fo-
lyamat még a napokban elkezdődik, 

így nyáron akár a tulajdonképpeni 
munkának is neki lehet fogni. A mun-
kálatok értéke áfa nélkül 2 692 726,35 
lej, és a közlemény szerint 21 hónap 
alatt kell elkészülni velük, ebből 3 a 
tervezési időszak. A létesítmény reha-
bilitációja egy román–magyar határ 
menti projekt keretében valósul meg, 
melynek célja a Révi-szoros természet-
védelmi terület megóvása, megőrzése, 
népszerűsítése, a menedékház pedig 
turisztikai központként fog működni.

Az összeomlás határán
Bár a fi nanszírozási szerződést még 
2018-ban írták alá, ezt évekig halaszta-
ni kellett, az előző mandátumban épp 
a megyei tanács nemzeti liberális párti 
(PNL) frakciója bojkottálta azzal, hogy 
huzamosabb ideig nem jelent meg 
az üléseken, így kvórum hiányában 
nem lehetett megszavazni. Később az 
okozta a késlekedést, hogy nem volt 

jelentkező a munkára. Ahhoz, hogy 
a támogatás ne vesszen kárba, végül 
december végéig meghosszabbították 
a projekt kifutási idejét.

A Királyerdő-hegységben található, 
turisták ezrei által látogatott révi szo-
ros egyetlen menedékháza évtizedek 
óta gazdátlanul áll, évekig visszaszol-
gáltatási perek tárgyát képezte, mely 
idő alatt az összeomlás szélére került. 
A Román–Magyar Határ Menti Együtt-
működési Program keretében végül 
2018-ban mintegy 2,5 millió eurót si-
került megpályázni az ingatlan teljes 
felújítására és felszerelésére, ebben a 
jövőben turisztikai központ működne. 
A pályázatot még a korábbi Bihar me-
gyei tanácselnök, az RMDSZ-es Pász-
tor Sándor idején sikerült megnyerni; 
a volt megyei elöljáró akkor úgy nyi-
latkozott, hogy a projekt keretében 
eredeti állapotába állítanák vissza a 
Zichy-menedékházat és a Czárán Gyu-

la-útvonal nyomán egy kiépített gya-
logösvényt is kialakítanának.

Növelnék a szoros
turisztikai potenciálját
A révi Zichy-menedékházat még 
évekkel ezelőtt vásárolta meg a Bihar 
Megyei Tanács azzal a céllal, hogy 
felújítsa és ezáltal növelje a sokak 
által látogatott szoros turisztikai po-
tenciálját. Az egy évszázaddal ezelőtt 
Handl Károly által felfedezett révi Zi-
chy-cseppkőbarlang és a sziklaszoros 
Czárán Gyulának köszönhetően került 
fel a turistautak térképére. A menedék-
házat gróf Zichy Ödön, a terület tulaj-
donosaként az Erdélyi Kárpát-Egyesü-
letnek (EKE) építette, majd emeletes 
szállót is emelt az egyesületnek, növel-
ve a völgy látogatóinak számát. Azon-
ban az adományozást, illetve az EKE 
tulajdonjogát nem rögzítették a telek-
könyvekben, az egyesület így nem 
tudta visszaigényelni az épületeket. A 
terület teljes egészében visszakerült a 
Zichy-birtokot korábban megvásárló 
Mateescu család örököseinek tulajdo-
nába, a menedékházat pedig a család 
örököseként Clitus Lucian Radu buka-
resti tanár 2006-ban peres úton szerez-
te vissza az államtól.

A festői szépségű, több mint három 
kilométer hosszú révi sziklaszoros 
a Sebes-Körös völgyének természeti 
kincsekben leggazdagabb része. Itt 
található Erdély leglátványosabb vi-
zes barlangja, a hét kilométer hosszú 
Zichy-cseppkőbarlang. A szurdokvöl-
gyet körülzáró 350 hektáros erdő ter-
mészetvédelmi terület, ahol több mint 
756 féle védett növény él. Az 1915-ben 
épült menedékház a Zichy-barlang 
közvetlen közelében található, évti-
zedekig népszerű turisztikai célpont 
volt, majd 1989 után elkezdődött a le-
épülése, mára már alig maradt valami 
az alig száz éves épületből.

Mire teljesen tönkrement, elkezdődhet a Zichy-menedékház újjáépítése
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Helyreállt Erdélyben
is a vízminőség

Helyreállt a vízminőség az észak-er-
délyi élővizeken az egy héttel 

ezelőtti bányabaleset okozta ne-
hézfémszennyezést követően – kö-
zölte a Krónikával kedden a kolozs-
vári központú Szamos-Tisza Vízügyi 
Igazgatóság. Az intézmény sajtó-
irodája lapunkat arról tájékoztatta, 
hogy a Láposbánya-patak, valamint 
a Lápos és a Szamos folyók színe 
és állaga egyaránt normalizálódott 
Máramaros és Szatmár megyében, 
beleértve a szennyezés forrásának 
környékét. A vízügyi szakemberek 
február 17–19. között fokozott időkö-
zönként, 20-án és 21-én pedig már 
ritkábban monitorozták a szennyezés 
által érintett vizeket. A vízminőség 
mindenütt visszatért a bányavízzel 
történt szennyezés előtti állapotába. 
A Szamos-Tisza Vízügyi Igazgatóság 
közölte, a nehézfémszennyezés óta 
eltelt hét során sehol nem észleltek 
halpusztulást a folyóvizeken, és 
hozzátették azt is, hogy a jelzett idő-
szakban folyamatosan tájékoztatták a 
magyarországi hatóságokat a szennye-
zés lefolyásáról. Mint ismeretes, múlt 
szerdán a Câmpurele színesfémbánya 
bezárt tárnájába beszivárgott víz tört 
a felszínre Máramaros megyében, és a 
lerakódott üledéket magával sodorva 
a Szamoson Magyarországra is elju-
tott. (Rostás Szabolcs)

Továbbra sem oldódott meg 
a szemétszolgáltatás kérdése 
Marosvásárhelyen. Kedden 
több helyen a kukákban 
maradt a szemét, és tegnap is 
késlekedve gyűjtötték össze a 
háztartási hulladékot.

 » SIMON VIRÁG

K edden délután több helyről 
jelezték Marosvásárhelyen, 
hogy ismét a kukákban ma-

radt a háztartási szemét, és nem 
tartotta be a megszokott menet-
rendet a Sylevy szolgáltató. Mint 
kiderült, bár a marosvásárhelyi 
városháza minden kiállított és 
elismert számlát törlesztett a sze-
métszolgáltató és a kerelőszent-
páli szemétlerakó felé, a lerakatot 
működtető cég mégsem engedi be 
a kukásautókat a telephelyre. Mint 
ismeretes, a jelenlegi városvezetés 
és a Sylevy között tavaly decem-
berben mérgesedett el a hangulat, 
amikor Soós Zoltán polgármester 
kijelentette, hogy számításaik sze-

MÉG NYOLCVAN NAPIG BIZONYTALANSÁG ÖVEZHETI A MAROSVÁSÁRHELYI HÁZTARTÁSI HULLADÉK SORSÁT

Esetleges a szemét elszállítása

Megmentik. A felújítás román–magyar határ menti projekt keretében valósul meg

 » Senki nem 
tudja garantálni, 
hogy az elkövet-
kező közel 80 
napban, amíg 
még Sylevy cég 
biztosítja a szol-
gáltatást, nem 
lesznek hasonló 
fennakadások. 

rint a cég túlszámlázott: 15 millió 
lejjel többet akar behajtani a váro-
son, mint amennyi szemetet össze-
szedett és leadott a szeméttelepre. 
A cég cáfolta az állításokat, s több 
alkalommal felfüggesztette a szol-
gáltatást, az utcán hagyva a háztar-
tási szemetet. Közben az is kiderült, 
hogy a bukaresti Iridex cég által 
működtetett szeméttelep nem akar-
ja befogadni a Sylevy autóit, mert 
attól fél, hogy a cég csődbe megy, 
így nem lesz honnan behajtani a ki-
állított számlák értékét.

Bár a marosvásárhelyi önkor-
mányzat felmondta a szerződést a 
Sylevy céggel, a törvény arra köte-
lezi a szolgáltatót, hogy még 90 na-
pig biztosítsa a háztartási hulladék 
elszállítását. A hét elején azonban 
újabb fennakadás történt, miután a 
kerelőszentpáli szeméttelepet mű-
ködtető bukaresti cég nem akarta 
beengedni a telepre a kukásautó-
kat. Tehát jelenleg a probléma a 
szemétszállító és a lerakat közötti 
konfl iktusban rejlik, de az ügyben 
közvetlenül érintettek a marosvá-
sárhelyiek is, akik közül sokan már 

kifi zették az egész évre érvényes 
szemétdíjat, mégis azt tapasztal-
ták, hogy a magánlakások, tömb-
házak elé kitett hulladékot nem 
viszik el.

Tegnap reggel Soós Zoltán ma-
rosvásárhelyi polgármester Fa-
cebook-oldalán reagált az újabb 
problémára. „Miután egyeztettem 
a bukaresti illetékesekkel, újra be-
engedik a vásárhelyi szemetet a 
kerelőszentpáli lerakóba (bukaresti 
cég adminisztrálja a szentpáli lera-
kót). Még egy kis türelmet kérek, 
amíg hosszú és bonyodalmas har-
cok után megoldjuk a szemétügyet. 
Sajnos, Vásárhely le van züllesztve 
a középkor szintjére, de sikerült 
kijönni a jogi útvesztőből, így ren-
dezni tudjuk a dolgokat” – közölte 
az elöljáró. A városháza illetékesei 
szerint senki nem tudja garantálni, 
hogy az elkövetkező közel 80 nap-
ban, amíg még a Sylevy cég bizto-
sítja a szolgáltatást, nem lesznek 
hasonló fennakadások. De közben 
előkészítették a versenytárgyalás 
kiírását, amelyen kiválasztják az új 
szolgáltatót.

FO
RR

ÁS
: 

EB
IH

O
RE

AN
UL

.R
O




