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• Célszerűségi ta-
nulmányt fogadott el 
a csíkszeredai helyi 
önkormányzati kép-
viselő-testület annak 
érdekében, hogy ne-
héz helyzetbe került 
családok, személyek 
számára felajánlott 
szociális lakások 
építéséhez megfelelő 
telket vásároljon.

KOVÁCS ATTILA

R endes havi ülését tartotta 
pénteken a csíkszeredai 
önkormányzati képviselő- 

testület; bevezetőként Korodi At-
tila polgármester közölte, összeál-
lítottak egy dokumentációt egy, a 
sportra vonatkozó állami támoga-
tási alap létrehozásáról, amelyet 
továbbítottak az illetékeseknek, az 
Európai Bizottság állandó romániai 
képviseletének. Hozzátette, ennek 
elfogadása tiszta jogi környezetet 
biztosítana a csíki hoki támogatá-
sához is. Napirend előtti felszóla-
lásában Tőke Ervin önkormányzati 
képviselő a zsögödfürdői vasúti 
átjárónál nemrég történt halálos 
baleset kapcsán megemlítette, hogy 
az ottani gyalogátjáró is veszélyes, 
ezért jó lenne azt is piros-fehér szí-

nekkel megfesteni, illetve felszerel-
ni ott egy nyomógombbal ellátott 
villanyrendőrt. Hasonlóan veszé-
lyes a Harom utca és a Brassói út 
kereszteződése, ahol nincs átjáró, 
noha erre szükség volna – fejtette 
ki. Egyúttal javasolta, hogy tiltsák 
meg a városba érkező autóknak a 
Zsögödi Nagy Imre utcába való be-
hajtást, mert sokan nagy sebesség-

gel haladnak ott át, és ez veszélyes 
a lakókörnyezetben. Válaszában a 
polgármester elmondta, két javasla-
tot tettek a vasúttársaságnak, vagy 
üzemeljék be azonnal a zsögödfür-
dői vasúti átjárónál, vagy szereljék 
le ezeket, hogy ne legyen megté-
vesztő – utóbbi megtörtént. Koro-
di szerint a rendőrséggel közösen 
próbálnak hatni a vasúttársaságra, 
amelyet morális felelősség terhel a 
legutóbbi tragédiáért. Közölte azt 
is, hogy a taplocai vasúti átjárónál 
is korszerűsítés kezdődik, emiatt 

pedig ott félpályás útlezárásokra le-
het számítani. Hozzátette, a gyalo-
gátjárók festésére van lehetőség, a 
villanyrendőr esetében ezt meg kell 
vizsgálni. Az is elhangzott, hogy a 
rendőrség nem egyezik bele a Zsö-
gödi Nagy Imre utca lezárásába a 
városba érkező járművek előtt.

Lakóházakat építenek

Elfogadta a testület azt a célszerű-
ségi tanulmányt, amelynek alap-
ján az önkormányzat beltelket vá-

sárolhat szociális lakások építése 
céljából a nehéz helyzetbe került, 
lakhatási lehetőség nélkül maradt 
családok, személyek elhelyezésé-
re – erre a csíksomlyói tűzkáro-
sultak miatt is nagy szükség van. 
A tanulmány szerint a kolozsvári 
székhelyű Homes of Hope Egyesü-
let öt lakóház építését vállalja ilyen 
rendeltetéssel, ehhez pedig az ön-
kormányzat 1000 és 2000 négyzet-
méter közötti nagyságú belterületet 
vásárol. Azt is meghatározták, hogy 
a telek a Hargita, Hajnal utcákban, 
illetve a Rét utcának a Hargita utca 
és a vasútvonal közötti részén lehet.

Szőke Domokos képviselő ja-
vasolta, hogy az elbírálásnál 
az olyan terület, ahol nin-
csenek szomszédok, több 
pontot kapjon, illetve hogy 
más utcákban is lehessen 
telket vásárolni – ezek a 
javaslatok nem kaptak kellő 
támogatottságot az elfogadás-
hoz. Arról is döntöttek a képviselők, 
hogy a Petőfi  Sándor utca 39. szám 
alatti épület rendeltetése megvál-
tozik: a korábban ott tevékenyke-
dő Caritas visszavonult, helyette a 
Xantus János Általános Iskola Wal-
dorf-osztályainak egy része műkö-
dik az ingatlanban.

Közösségi teret alakítanak ki a 
Lendület sétány 7. szám alatt, a ren-
dezéshez szükséges megvalósítha-
tósági tanulmányt elfogadta az ön-
kormányzat. A beavatkozás becsült 
értéke áfával együtt 1,8 millió lej, 
ennek során korszerű játszótér ké-
szül fi tneszgépekkel, valamint ke-
rékpárút, járda, utcabútorzat, zöld-
övezet, új közvilágítási rendszer.

Eldőlt: lakóházakat építhetnek
Telkeket vásárolhat az önkormányzat, egy civil szervezet pedig házakat építhet oda

Házak hajléktalanoknak. 
A kolozsvári székhelyű Homes 
of Hope Egyesület öt lakóház 
építését vállalja Csíkszeredában 

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  
      VERES NÁNDOR

SIMON VIRÁG

A z Azomureș vegyipari kom-
binát a ’70-es évek végétől 

a ’90-es évek elejéig a műtrágya-
gyártás során keletkezett szenny-

vizet és szennyező anyagot a 
nagyüzem mellett kiala-
kított meddőhányóban 
tárolta. Itt volt egy nyi-
tott medence, ahol a sa-
vas meleg vizet hűtötték 
le, és egy tározó, ahol 
a fennmaradó oldatlan 

sókat és más, szennyező 
anyagokat tároltak. A meddő-
hányótól 50 méterre folyik a Ma-
ros, így a legnagyobb veszélyt az 
jelentette, hogy az esővíz bemossa 
a Marosba a szennyező anyagokat.

Rendhagyó módszer, 
jó eredmények

A zagytározó semlegesítése előtt 
végzett talajvizsgálatok alapján 
Csongvay Attila, a munkálatot vég-
ző Geiger cég vezetője elmondta: a 
terület ammóniával, nitrátokkal, 
foszfátokkal és nitrogénnel volt erő-
sen szennyezett. A zagytározót biz-
tonságossá tevő munkálatok során 
a létesítményt lecsapolták és befed-
ték. A savas vizet kiszivattyúzták, 
a talajon kavicsréteget helyeztek 
el, leszigetelték az egész területet, 
esővíz-elvezető csatornákat hoztak 
létre, és végül tiszta talajréteggel 
borították be az egész zagytározót. 
A munkálatokkal részben szilárddá 
alakították a szennyezett anyagokat 
tartalmazó részt, részben megaka-
dályozták, hogy az esővíz átfolyjon 

rajta és kimossa a mérgező anyago-
kat. A területen hagytak ellenőrző 
részeket, ahol meg tudják vizsgálni, 
hogy milyen a Marosba bekerülő 
esővíz, és mérni tudják, hogy van-e 
esetleg szivárgás a szennyezett rész-
ből. Eddig a mutatók jó eredmények-
ről tanúskodtak. A munkálatokat ta-
valy adták át, hároméves jótállással.

További terveket is támogatnak

Borbély László államtanácsos, a 
Fenntartható Fejlődés Főosztály 
koordinátora pénteken elmondta, 
hogy környezetvédelmi minisz-
tersége alatt sikerült a vegyipari 
kombináttal és a várossal közösen 
olyan megoldást találni, hogy biz-
tonságossá tegyék a zagytározót. 
A város átvette a meddőhányót, 
uniós pályázatot nyújtott be sem-
legesítésére, és a vegyipari kombi-

nát vállalta, hogy a város önrészét 
kifizeti. A munkálatok összesen 37 
millió euróba kerültek. 

Marosvásárhely polgármestere, 
Soós Zoltán köszönetet mondott az 
államtanácsosnak, de a kivitelező-
nek és a városháza pályázatíró iro-
dája vezetőjének is, hogy meg tudták 
valósítani és egyedülálló módszer-
rel biztonságossá tették a veszélyes 
területet. Mint elmondta, harminc 

hektáros terület van a város tulajdo-
nában, amelyre építeni ugyan nem 
lehet, de egy napelemparknak töké-
letesen megfelel. Várják a szakható-
ságok véleményét, hogy ez mikor és 
hogyan lehetséges, és keresni fog-
nak egy vállalkozót, akinek bérbe 
adják a területet napelempark léte-
sítése céljából. A termelt villanyára-
mot pedig előreláthatóan a vegyipa-
ri kombinát fogja hasznosítani.

Napelempark létesülhet a semlegesített ökológiai bombán
• Napelempark létesülhet azon a harminc hektáros 
marosvásárhelyi területen, amelyen 1978–1992 között a 
műtrágyagyártásból visszamaradt szennyező anyagokat 
tárolták, majd az elmúlt évtizedben biztonságossá tették. 

Egy eredményes munkálatról számolhattak be
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