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KOVÁCS ATTILA

Több mint egy éve hirdettek 
először közbeszerzési eljárást 
egy 1200 méteres mélységig 

tartó fúrás elvégzésére Csíkmada-
rason, ahol termálvizet keresnek. A 
licitre nem volt jelentkező, időköz-
ben pedig újraértékelték a szüksé-
ges munkálatok elvégzésének be-
csült összegét – tudtuk meg Péter 
Dávidtól. A község polgármestere 
szerint a tavalyi, áfa nélkül 2 millió 
lejre becsült összeget közel kétsze-
resére növelték meg szakértők véle-
ménye alapján, ennek megfelelően 
írják ki az újabb közbeszerzési eljá-
rást. Arra számítanak, hogy mivel 
mélyfúrásról van szó, valószínűleg 

csak nagy cégek, akár kőolaj-ki-
termelésben és feltárásban érde-
kelt vállalatok fognak jelentkezni, 
amelyek rendelkeznek a megfelelő 
műszaki felszereltséggel és szakér-
telemmel. A költségeknek csak egy 
kis részét tudja önerőből biztosíta-
ni a község, amelyből a szükséges 
engedélyeket beszerzik. A további 
összegeket különböző pályázati 
kiírások, támogatási lehetőségek 
kihasználásával igyekeznek meg-
szerezni – az európai uniós tá-
mogatású országos helyreállítási 
program (PNRR) is ezek közé tar-
tozik. Péter Dávid azt is elmondta, 
a feltáráshoz szükséges engedély 
időtartamának meghosszabbí-
tását elfogadta az Altalajkin-
csek Országos Ügynöksége, így 
még két év áll rendelkezésükre a 

munkálatok elvégzésére. Ő úgy 
számol, ha a finanszírozást biz-
tosítani tudják, a munka néhány 
hónap alatt elvégezhető.

Többféle hasznosítás 
lehetséges

A kutatófúrás célja olyan mélységi 
termálvízréteg feltárása, amelyből 
később felszínre hozható és hasz-
nosítható a becslések szerint 60–70 
Celsius-fokos hőmérsékletű víz. 
Csíkmadaras két geológiai törés-
vonalon helyezkedik el, a korábbi 
kutatások alapján készült tanul-
mány szerint ennek köszönhetően 
1000–1100 méter mélységben akár 
70 Celsius-fokos hőmérsékletű vi-
zet találhatnak. Korábban, 1950-es 
és ’60-as években végzett kutatófú-

rások során nem jutottak mélyebb-
re 600 méternél, ahol 37 Celsius-fok 
volt a víz hőmérséklete, ez pedig 20 
méter magasra tört fel a felszínen. A 
községben kezdeményező csoport 
is alakult korábban egy élményfür-
dő létrehozása érdekében, akik a 
Madaraspart Rt.-t is bejegyeztették 
erre a célra. Amennyiben megfelelő 
hőfokú termálvizet találnak, 
az a hozamtól függően to-
vábbi jelentős energiaforrás 
lehetne, akár közintézmé-
nyek fűtésre is használhat-
nák. Péter Dávid szerint 
nincs mentsége a település-
nek, ha a rendelkezésre álló altalaj-
kincseket nem használja ki, a ter-
mészeti adottságoknak, a Hargita 
közelségének köszönhetően pedig 
a turizmus fejlesztése jelentheti az 
előrelépést, ezért is fontos a fúrás.

Több pénz kell a mélyfúráshoz
Termálvizet hoznának felszínre Csíkmadarason

GERGELY IMRE

Nagyobb munkálatokra, javí-
tásokra lesz szükség a Dózsa 

György és Békény utcában, mint 
ahogyan azt a HVCSK szakemberei 
előzetesen remélték. A hét elején el-
végzett víztartási és nyomáspróbák 
során olyan sok helyen tapasztaltak 
szivárgásokat, hogy le is állították 
az új víz- és csatornahálózat érintett 
szakaszainak próbáját – nyilatkoz-
ták csütörtöki sajtótájékoztatójukon 

a cég illetékesei, Lovász Enikő és 
György János. Egy nappal korábban 
kérdésünkre válaszolva a cég még 
azt közölte, hogy hozzájuk csak egy 
ilyen jellegű bejelentés érkezett a la-
kók részéről, ami igaz is, csakhogy a 
terepen dolgozó munkatársak, illetve 
a csatornahálózat üzembe állításával 
megbízott cég szakemberei a helyszí-
nen mást tapasztaltak: nagyon sok 
helyen vannak problémák. 

Pár napja még azt tervezték, hogy 
a nyomáspróba után máris elkezdhe-
tik az érintett háztartások bekötését, 
de erről is le kell mondani egyelőre. 

A szükségesnek látszó javításokat 
csak húsvét után tudják elvégezni, 
amikor várhatóan teljes szélességé-
ben le fogják zárni a forgalom előtt 
az utat a vezetékeken végzett mun-
kálatok idejére. A Közmű illetékesei 
kérik az itt élőket, hogy írásos igény-
léssel jelezzék szándékukat, hogy 
a házaik az új szennyvízhálózatra 
csatlakozhassanak.

Az itatásra, öntözésre használt 
vizet is ki kell fizetni

A HVCSK az utóbbi időben végzett el-
lenőrzések során azt tapasztalta, van-
nak olyan helyek, ahol magas a vízfo-
gyasztás mértéke, amelyeket azonban 
az egyéni vízórák nem mutatnak ki. 
Azt feltételezik, hogy ezekben a ház-
tartásokban a vizet állatok itatásá-
ra (a nyári időszakban öntözésre is) 

használják, és azt is gyanítják, hogy 
több helyen a vízóra előtt illegális le-
kötések lehetnek. A cég arra kéri az 
érintetteket, hogy a kerti locsolásra, 
itatás céljára kialakított vezetékek-
re szereljenek „kísérő vízórát”, hogy 
az illegális vízfogyasztás meg-
szűnjön. Az így elhasznált 
vízmennyiség nyilván nem 
jut el a csatornarendszerbe, 
így ezért nem is számol-
nak majd fel csatornadíjat. 
Egyébként a HVCSK-nak 
arra is van terve, ha a kérést 
nem fogadják meg az érintet-
tek és továbbra is nyomtalanul folyik 
el a víz. Ebben az esetben az utcák 
elejére a szolgáltató szerel egy mérőó-
rát, és az egyéni órák által mért meny-
nyiség fölött elhasznált vizet kiszám-
lázzák majd az adott utca lakóinak, 
ahogy az a tömbházakban is történik.

Megszüntetnék a jelentős vízveszteséget
• Átmenetileg leállítja a nyomáspróbát a „teherforgalmi 
úton” a gyergyószentmiklósi Hő-, Víz és Csatornaszolgál-
tató Közmű, ugyanis a vártnál jóval több szivárgást észlel-
tek a szakemberek. A szolgáltató felhívással fordul a vizet 
locsolásra, állatok itatására használók felé.

• Jelentős összeget kell biztosítania a csíkmadarasi önkormányzatnak ahhoz, 
hogy a remények szerint a föld mélyén található termálvizet a felszínre hozzák. A 
mélyfúrás becsült összegét tavaly óta megnövelték, ennek kifizetéséhez támoga-
tást kell szereznie a községnek.

Mosogathat-e 
az igazi férfi?

Amíg anya otthon vasal, főz, 
mosogat és takarít, addig apa 
pénzt keres. Kelet-Európában ez 
a családok jelentős részéről el-
mondható, ám időközben azért 
teret nyer a házastársak közötti 
emancipáció. A témáról Kádár 
Annamáriá pszichológussal be-
szélgettünk. A koronavírus-jár-
vány időszakában hatalmas 
nyomás nehezedik a család-
anyákra, gyakran ők azok, akik 
a gyerekneveléssel járó logisz-
tika mellett a háztartást vezetik 
és közben otthonról dolgoznak. 
A házi munkamegosztás ége-
tőbb problémaként jelentkezett, 
mint eddig bármikor, és annak 
hiánya feszültségekhez vezetett 
nagyon sok családban. A férfiak 
gyereknevelésben való részvé-
telének szükségességéről régi-
ónként megoszlanak a vélemé-
nyek. A klasszikus családmodell 
– amelyben a nő főz-mos-taka-
rít, dolgozik és közben gyereket 
nevel, a férfi meg eljár dolgozni 
– megdőlni látszik. A kiegyen-
súlyozott családmodell egyenlő 
részvételt kíván meg a felektől, 
de úgy is mondhatnánk, hogy 
egyszerűen ott kell jelen lenni, 
ahol éppen szükség van. „Egy 
férfi nem attól lesz férfi, hogy 
mennyi pénzt hoz haza, meg 
mennyi fizetése van, meg kit tart 
el vagy kit nem tart el, hanem 
igazából a felelősségvállalástól 
lesz férfi” – véli a pszichológus. 
„Ahogyan egy apa viszonyul a 
saját érzéseihez, ahogy kezeli a 
dühét, a frusztrációit, az mind 
egy hatalmas minta a gyerek-
nek. Sőt, az lenne a legfonto-
sabb, hogy minél több időt tölt-
sön egy apa a gyerekkel. Ez az 
az idő, főleg kisgyerekkorban, 
ami nem fog visszatérni. Attól, 
hogy ő pénzt keres, ez nem lehet 
egy igazolt hiányzás ezekben a 
helyzetekben” – mutatott rá az 
apa szerepének fontosságára dr. 
Kádár Annamária. A Nézőpont 
következő adását pénteken 12 
órától láthatják a Székelyhon TV 
Youtube-csatornáján.

Vízszünet 
Pénteken 10 és 12 óra között 
rövid időre szünetel a vízszolgál-
tatás Gyergyószentmiklós egy 
részén és Gyergyóalfaluban az 
átadás előtt álló városi uszoda 
vízhálózatra csatlakoztatá-
sa miatt. A vízhiány a Sláger 
Centert és Alfalu községet ellátó 
vezetéket érinti. Az okozott kel-
lemetlenségekért az érintettek 
megértését kéri a szolgáltató.

• RÖVIDEN 




