
Folynak az árvíz- és partvédelmi 
munkálatok Csíkszentmihályon 
és környékén, mederkotrással, 
helyenként támfalak kiépítésé-
vel, megerősítésével. Ezt a ké-
sőbbiekben a hídpillérek meg-
erősítése követi.
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Míg tavaly ötször, addig 
idén egy alkalommal 
áradt meg felhőszaka-

dás következtében a Rákos-pataka, 
elárasztva Csíkszentmihály egy 
részét, károkat okozva Lóvészen 
és Ajnádon, nemcsak gazdaságo-
kat, udvarokat, hanem lakóháza-
kat is elöntve.

A Csíkszentmihály községen 
keresztülfolyó Rákos-pataka több 
szakaszán még augusztus végén 
elkezdték az árvízvédelmi mun-
kálatokat, ezek nagyrészt patak-
meder-szabályozást és partvédel-
mi munkákat jelentenek.

A jó idő függvényében folyta-
tódnak az elkezdett árvízvédelmi 
munkálatok Csíkszentmihályon 
és környékén. Ezeket a tavalyi, va-
lamint idén nyári áradások tették 
indokolttá, mondta el megkeresé-
sünkre Miklós Géza, az Olt Víz-
ügyi Igazgatóság csíkszeredai sza-
kaszmérnökségének igazgatója.

Jelenleg két munkaponton fo-
lyik a kivitelezés, Csíkvacsárcsiban 
és Ajnádon – számolt be az igaz-
gató. A Környezetvédelmi Alap-
ból erre az évre 600 ezer lejt külö-
nítettek el az árvízvédelmi mun-
kálatok fedezésére, tette hozzá 
Miklós. 

Tulajdonképpen a Rákos-pa-
takot kell szabályozni egészen az 
Oltig – mondta. Ez mederkotrást, 
hídmegerősítést, támfalépítést je-
lent a patak különböző szakasza-
in. Folyamatban van egy kereszt-
gát kiépítése Madéfalvánál, ami-
nek segítségével a Rákos-patak 
vizének egy részét másik mederbe 
terelnék. Jelenleg a mederkotrási 
és partvédelmi munkálatok foly-
nak a patak folyásirányánál, emel-
lett pedig helyenként átereszeket 
is kiépítenek. Ezután következik 
a különböző hidak megerősítése, 
valamint helyenként a támfalak 
felépítése. 
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> Munkálatfelügyelő mérnökök keres-
tetnek.  Munkálatfelügyelő mérnökök hiánya 
miatt a megyei tanács nem tud elkölteni jelen-
tős, infrastrukturális beruházásokra pályázott 
pénzösszegeket – állítja szakembertoborzó fel-
hívásában Borboly Csaba, Hargita Megye Ta-
nácsának elnöke, mondván, hogy idén eddig 
négy útszakasz és két ingatlan építésére nem 
jelentkezett munkálatfelügyelő. Az érvényes 
jogszabályok szerint munkálatfelügyelő nélkül 
nem kezdhető el egyetlen beruházás sem. Har-

gita Megye Tanácsa a rendelkezésére álló esz-
közökkel segítené felkészülni a törvény szabta 
jogosítvány megszerzéséhez szükséges isme-
retek elsajátításában azokat a fiatal építőmér-
nököket, akiket érdekel a munkálatfelügyelői 
munkakör. A feltétel a szakirányú végzettség 
és legalább három év szakmai gyakorlat. 

> Kiskorúak csak szülői engedéllyel ke-
rékpározhatnak a csíkszeredai megyeházánál. 
Csak azok a 18 év alatti személyek gördeszkáz-
hatnak vagy kerékpározhatnak a csíkszeredai 
megyeháza oszlopsoránál, valamint a parkoló-

ban, akiknek a szülei írásban engedélyt adnak 
erre. Az engedélyt a szülők (elég az egyik szülő 
is) Hargita Megye Tanácsa 204-es irodájában 
tölthetik ki és írhatják alá, amelynek alapján a 
gyerekek igazolványt kapnak. Az igazolványt 
kötelesek maguknál tartani és kérésre felmutatni 
a megyei tanács őrző-védő szolgálata munkatár-
sainak. A szóban forgó területen kiskorúak csak 
az igazolvány felmutatásával biciklizhetnek vagy 
gördeszkázhatnak. A megyei tanács elnöke az 
intézkedést azzal indokolja, hogy a betonozott 
terület balesetveszélyes, és a megyei tanács nem 
tudja vállalni a felelősséget baleset esetén.

Körkép

hirdeTések

társadalom

A jövőrE is gondolnAk

Árvízvédelmi munkálatok 
a Rákos-patakon

lEt’s do it romAniA! 

Megugrott a takarító 
önkéntesek száma

Tavaly ötször öntött ki a patak szentmihályon fotó: hompoth loránd

kétezernél több önkéntes gyűj-
tött több mint négyezer-hét-
száz – százhúsz literes – zsák 
szemetet Hargita megyében a 
let’s do it romania! elnevezé-
sű országos mozgalom kereté-
ben szeptember huszonharma-
dikán. A nap eredményeit még 
összesítik és véglegesítik, a 
program megyei koordinátora, 
Csergő ottó, a Békás-szoros–
nagyhagymás nemzeti Park 
munkatársa reméli, a jelentő-
sebb szennyezett gócpontokat 
sikerül térképen összesíteni.

darvas Beáta
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A nnak ellenére, hogy alig 
volt népszerűsítve a Let’s 
do it Romania! országos 

takarítási program Csíkszeredá-
ban, a részt vevő önkéntesek szá-
ma jóval nagyobb volt, mint ta-
valy – tudtuk meg Csergő Ottó-
tól, a mozgalom Hargita megyei 
koordinátorától. 

„Csíkszeredából voltak részt-
vevők a börtönből, a hegyi csend-
őrségtől, a Cargus gyorspostától, 
a Nagy Imre Általános Iskolából, 
a környezetvédelmi igazgatóság-
tól, a városi tanácstól, valamint az 
erdészeti igazgatóságtól. Számok-
ra fordítva ez szinte száz személyt 
és kétszázhetven zsák szemetet je-

lent” – mutatott rá a csíki vonat-
kozásokra Csergő. 

A Békás-szoros–Nagy hagy-
más Nemzeti Park munkatársa 
a nagyvonalakban összesített 
adatok alapján elmondta, a me-
gyéből összesen kétezer-ötven 
önkéntes vett részt, ami a tavalyi 
nyolcszáz fős jelenléttel szemben 
látványos előrelépésnek számít. 
„Fontosnak tartom, hogy az em-
berek részt vegyenek a hasonló 
takarítási mozgalmakon, szembe-
süljenek, lássák, hogy mennyire 
visszataszító és romboló hatású a 
patakmedrekbe, kutak mellé, út 
menti sáncokba lerakott szemét. 
És legközelebb remélhetőleg már 
a kijelölt helyekre viszik a hulladé-
kot” – adott hangot reményeinek 
Csergő Ottó. A mozgalom Har-
gita megyei koordinátora hálával 
említette meg a tanfelügyelőség 
és a környezetvédelmi igazgató-
ság hozzáállását, az Ave Huron 
szemétszállító cég rugalmasságát 
és készségességét is. A megmoz-
dulásban aktív partnerre talált 
a szervező az agyagfalvi Lutrix 
Kft. vezetőségében, a Csík-, 
Gyergyó Terület Ifjúsági Taná-
csok, az Udvarhelyszéki Ifjúsági 
Egyeztető Tanács tagjaiban, a 
hegyi csendőrség képviselőiben, 
valamint különböző civil szerve-
zetekben. 

Pénzalapok árvízvédelmi munkálatokra

A minap megjelent 2011/896-os kormányhatározattal jóváhagyták 
pótlólagos pénzösszegek kiutalását a Környezetvédelmi Alapból egyes 
kárelhárítási, illetve árvízvédelmi munkálatokra. Olyan munkálatok-
ról van szó, amelyeket már az előző időszakokban megkezdtek, de a 
finalizálásuk elmaradt a pénzalapok hiánya miatt. Így például annak 
idején a 2010/508-as kormányhatározattal jóváhagyták egyes kárelhá-
rítási és kármegelőzési munkálatok finanszírozását a Környezetvédel-
mi Alapból. Ezek között volt Maroshévízen a Romas-patak mederren-
dezése, az esetleges árvízkárok megelőzése érdekében. Nos, erre a mun-
kálatra a most megjelent kormányhatározattal, a 2011–2012-es idő-
szakra pótlólagosan 512 000 lejt utaltak ki. Ugyancsak Maroshévízen 
zajlik egy másik hasonló jellegű munkálat is: a Magyaros-patak part-
védelmi munkálatai. Ennek folytatására a 2011–2012-es időszakban 
most újabb egymillió lejt utaltak ki. Balánbányán ugyancsak egy, már 
megkezdett munkálat folytatására utaltak ki egymillió lejt, neveze-
tesen az Olt folyó partjának megerősítésére, valamint a folyómeder 
mélyítésére. A szóban forgó munkálatoknak a megrendelője a Román 
Vizek Országos Ügynökség, s következésképpen a most kiutalt pénz-
alapok annak a költségvetésébe kerülnek be.


