
Maghiarii au vizitat zonele afectate de inunda ii din
Maramure

Pe lâng  seminarul desf urat la Centrul de Afaceri Millenium din Baia Mare,
oaspe ii maghiari au f cut o vizit  în jude ul Maramure , în localit ile afectate de
inunda iile din iulie  2008. Vecinii no tri, împreun  cu pre edintele Adun rii
Generale a jude ului Jasz-Nagykun-Szolnok, domnul Fejer Andor i partea român ,
au vizitat localitatea Poienile de Sub Munte, una dintre comunele cele mai grav
afectate de ape. Pre edintele maghiar s-a ar tat impresionat  de cele petrecute acolo,
dar mai cu seama de rapiditatea cu care s-a reu it refacerea caselor. Împreun  cu
Mircea Man, Fejer Andor, a vizitat i azilul de b trâni din localitate.

Deplasarea a continuat în Baia Bor a, mai exact la iazul Colbu, unde în vara
acestui an a existat riscul de producere a unui grav accident ecologic, dup  ce o parte
din sterilul din iaz s-a scurs în pârâurile Cisla i Colbu. La vremea respectiv ,
autorit ile se temeau c  întreg sterilul depozitat acolo ar putea s  o ia la vale, ceea ce
ar fi însemnat o poluare de propor ii uria e.

Turul pe care partea maghiar  l-a f cut în jude ul Maramure  împreun  cu
reprezenta i ai Agen iei de Protec ia Mediului Maramure , Inspectoratului pentru
Situa ii de Urgen  „Gheorghe Pop de B se ti”, A.N. Apele Române, Direc ia Apelor
Some -Tisa i ai Consilului jude ean Maramure  s-a încheiat în jurul dup -amiezii cu
o mas  la care s-au discutat concluziile acestei întâlniri comune.

Pre edintele Adun rii Generale a jude ului Jasz-Nagykun-Szolnok a mers i în
ora ul Sighetu Marma iei unde în urm  cu aproximativ 30 de ani a f cut armata. El a
vizitat Inspectoratul jude ean al Poli iei de Frontier  unde i-a efectuat stagiul militar.
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