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Csíkszék

Helyreállítják a Suta-tavat
Idén elkezdődhet az árvízvédelmi beruházás

• Pénz is van, már 
csak a kivitelezőt kell 
megtalálni ahhoz, 
hogy tényleg elkez-
dődjön a Csíkszereda 
szélén található egy-
kori Suta-tó helyreál-
lítása – mondják az il-
letékesek. Tizenhárom 
éve lesz, hogy nincs 
víz a nagy tómeder-
ben, amelyet lassan 
felnőtt az erdő.

KOVÁCS ATTILA

É vtizedekkel ezelőtt a szaba-
didős tevékenységek egyik 
kedvelt helyszíne volt a méltat-

lanul mellőzött, majd megszüntetett 
Suta-tó Csíkszereda keleti peremén, 
az erdő szélén. Csónakázásra, fürdés-
re, horgászatra, tóparti sétákra, pihe-
nésre volt lehetőség a most elvadult, 
inkább csak kutyákat sétáltatók, és 
nyájak által látogatott területen, az 
odavezető bekötőút környéke pedig 
építkezési törmelék, hulladék lerakója 
lett. A tó vizét 2007-ben engedték le, 
mert hibákat észleltek a gát szerkeze-
tében, azóta a medret felnőtte a bozót, 
amely az évek során erdővé fejlődött. 
A helyreállítást több alkalommal meg-

ígérték már az illetékesek, az egykori 
tavat pedig árvízvédelmi létesítmény-
nyé minősítették át, amely a Râmnicu 
Vâlcea-i központú Olt Vízügyi Igazga-
tóság ügykezelésébe tartozik.

Megerősítés Bukarestből

Tavaly került elérhető közelségbe 
beruházás, miután megtörtént az 

építési engedély kiadásához szük-
séges szakhatósági jóváhagyások 
beszerzése, miután korábban a 
műszaki terveket is elkészítették. 
A munkálatok elkezdésének szán-
dékát éppen ezen a héten erősítette 
meg az Országos Vízügyi Igazga-
tóság beruházási igazgatója – kö-
zölte kérdésünkre Miklós Géza, a 
Hargita Megyei Vízügyi Szakasz-

mérnökség igazgatója, aki beval-
lása szerint szívügyének tartja a tó 
helyreállítását. Az illetékes azt is 

elmondta, egyelőre áfa nélkül 3,6 
millió lej áll rendelkezésre a mun-
kálatok céljaira, a kivitelezés érde-
kében pedig közbeszerzési eljárást 
ír ki az Olt Vízügyi Igazgatóság. 
Ennek befejezése után a helyreál-
lítást idén el lehet kezdeni – erősí-
tette meg az igazgató.

Nagyobb lenne, mint korábban

Helyreállítása esetén az árvízvé-
delmi létesítmény a tavat tápláló 
Fitód-patak vízhozamát tudja be-
folyásolni, segítve annak meg-
előzését, hogy a nagy esőzésektől 
felduzzadó patak Csíkszereda zsö-
gödi részét veszélyeztesse, ahogy 
ez többször is megtörtént az 
elmúlt években. A műsza-
ki terv szerint a munkála-
tok során megtisztítanák 
a tó medrét, szabályoznák 
a Fitód-patakot, a meglévő 
gátat felújítanák és megemelnék, 
megnövelve a tó befogadóképessé-
gét, és korszerűsítenék az átfolyást 
szabályozó rendszert. Egyúttal a 
város keleti pereméig vezető bekö-
tőutat is felújítanák, és rendeznék 
a környezetet. Továbbra sem ismert 
viszont, hogy a szintén ehhez az 
árvízvédelmi rendszerhez tarto-
zó vésztározó kialakítása mikor 
kezdődhetne el Csíkszentlélek te-
rületén, a Mindszent-patakon, a 
Kerekfenyő-domb alatti részen. A 
korábbi elképzelések szerint ott 
egy mesterséges tó 400 000 köb-
méter vizet tárolhatna, megakadá-
lyozva a Zsögödöt érintő árvizeket.

Elhanyagolt környezet az 
egykori Suta-tónál. Készülnek a 
helyreállításra

▴   F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

SIMON VIRÁG

D orin Florea nyílt levélben ar-
ra kérte Maros megye önkor-

mányzati képviselő-testületének 
tagjait, hogy az idei költségvetés 
elfogadása előtt fontolják meg és 

biztosítsanak pénzalapot 
a Marosszentanna és Ma-
rosszentgyörgy közötti 
Maros-híd megépítésére. 
A polgármester azt állítja, 
hogy ez a hídterv szerepel 

a városrendezési tervben, 
és nagy szükség van rá, mert rész-
ben tehermentesítené a jelenlegi 
Maros-hidat. A városvezető sérel-
mezi, hogy az elmúlt években sem-
milyen előrelépés, együttműködés 

nem történt a metropoliszövezet-
ben. Dorin Florea már évek óta han-
goztatja, hogy szükség volna egy 
vagy két Maros-hídra a környéken. 
A városnak volt egy terve, melynek 
értelmében a Kárpátok sétányára 
építtetne egy új Maros-hidat, de 
azt sokan ellenezték, többek között 
a lakók is, akik szerint a tömbhá-
zakhoz túl közel haladt volna el a 
gépkocsiforgalom. Marosvásárhely 
polgármestere már 2018 februárjá-
ban kérte, hogy a megyei tanács a 
27 millió eurós költségvetési több-
letéből építtessen egy hidat. Egy 
2018-as felmérés szerint a nagy hí-
don reggelente 3000 gépkocsi jön 
be a városba az Egyesülés negyed-
ből, Marosszentanna és Marosz-
szentkirály községekből, illetve a 
Mezőségről.

Reagált a tanácselnök

Florea mostani levelére Péter Ferenc 
megyeitanács-elnök reagált. Mint 
mondta, a városvezető jól tudja, 
hogy nincs törvényes lehetőség 
arra, hogy pénzt szavazzanak meg 
az említett híd megépítésére. Hoz-
zátette, Marosvásárhelynek nincs 
városrendezési terve, de ha volna, 
akkor sem lenne érvényes Marosz-
szentanna és Marosszentgyörgy 
területére. Megjegyezte továbbá, 
hogy Florea az elmúlt években a 
metropoliszövezet társelnökeként 

semmit nem tett, Marosvásárhely 
még a tagsági díjat sem fizette be.

Nem keresték őket

Marosszentanna alpolgármeste-
re, László Ildikó érdeklődésünkre 
elmondta, hogy két évvel ezelőtt – 
amikor esedékes volt a Maros-híd 
felújítása – kereste meg őket a ma-
rosvásárhelyi városvezetés, felvetve 
annak lehetőségét, hogy egy ponton-
hidat építsenek Marosszentanna te-
rületére. A községvezető szerint akkor 
ezt jó ötletnek találták, hiszen az Egye-

sülés negyedbeli nagy hídon valóban 
nehézkesen lehet átkelni, s a község 
lakóinak nagy része a városban dol-
gozik, így egy újabb híd megkönnyí-
tené a közlekedést. „Azóta senki nem 
keresett meg minket. Mi azonban nyi-
tottak vagyunk, ha életképes tervekről 
van szó” – jelezte az alpolgármester. 
Sófalvi Szabolcs marosszentgyörgyi 
polgármester úgy fogalmazott, négy 
évig semmi nem történt a metropo-
liszövezetben, amelynek egyik leg-
fontosabb szereplője Marosvásárhely, 
ezért nem tud lelkesülni most, hogy a 
kampányidőszak közeledtével áll elő 
Florea a Maros-híd ötletével. „Többféle 
változata volt már a Maros-hídnak. A 
mi felméréseink szerint a községen át-
vezető forgalom szempontjából sokkal 
fontosabb lenne az Ernye–Jedd terelőút 
elkészülte, mivel Marosszentgyörgyön 
a Beszterce, Szászrégen felől érkező és 
Segesvár, Bukarest felé haladó teherfor-
galom halad át, és ezt lenne jó másfelé 
vezetni, tehermentesítve az utakat.”

Ismét kampánytéma: épüljön új híd a Maroson
• Kétévente egyszer előhúzza a metropoliszövezetbe 
tervezett új Maros-híd megépítésének kártyáját Maros-
vásárhely polgármestere, Dorin Florea, aki szerint min-
dig az aktuális megyeitanács-elnök a hibás azért, hogy 
nem történik előrelépés. Az érintett polgármestereket 
kérdeztük Florea ötletének időszerűségéről.

Most itt még csak egy földút van és 
nádas, de nem tudni, mit hoz a jövő
◂   FOTÓ: HAÁZ VINCE




