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Gond adódott a vízellátással
Alternatív megoldáshoz nyúlnak, hogy ne maradjon víz nélkül Csíkszereda

KORPOS ATTILA

A napokban az Olt Vízügyi 
Igazgatóság jelezte a vá-
rosházának, hogy a szép-

vízi víztározótól a közeli vízházig 
tartó, közel negyvenéves, fémből 

készült vezetéken történt 
egy kisebb meghibásodás, 
amely később akár komo-
lyabb problémát is okozhat. 
Korodi tudatta, a rendszer 
úgy volt megépítve, hogy 

200 liter/másodperc vízho-
zamot bírjon el, jelenleg viszont 
85 literes kapacitással működik. A 
város vízellátásáért nagyban fele-

lős rendszer jövő év tavaszán esne 
át felújításon, egy tágulási vezeté-
ket kellene kicserélni. „Nincs ok 
pánikra, nem marad víz nélkül a 
város, viszont fontosnak tartjuk 
a közbelépést. Mivel a városnak 
van egy mélyvízi kútrendszere is – 
190 liter hozammal másodpercen-
ként – ezt a Harvíz Rt. beüzemeli. 
Egy úgynevezett bypass vezeték 
beépítésével és pumpaház segítsé-
gével a bejövő mennyiséget vissza 
tudjuk majd juttatni a környező 
falvakba is – például Mindszent-
re, Csíkszentmihályra, Madéfal-
vára” – emelte ki, hozzáfűzve, így 
ki lehet védeni, hogy egy nagyobb 
meghibásodás esetén víz nélkül 
maradjon a környék. 

Konténer a mentőszolgálatnak

A Hargita Megyei Mentőszolgálat 
kéréssel fordult a városvezetés-
hez, miszerint szükségük lenne 
egy konténerre, amelyet öltöző-
ként szeretnének használni. „Meg-
emelkedett számú koronavírusos 
vagy koronavírus-gyanús esethez 
szállnak ki a mentős kollégák, és 
szükségét érzik egy különálló öltö-
zőnek, hogy ne érintkezhessenek a 
többi dolgozóval. A helyi kataszt-
rófavédelmi bizottság elfogadta a 
kérést, így rövid időn belül vásárol-
ni fogunk egy konténert számuk-
ra” – tájékoztatott a városvezető. 
A moduláris kórházak építésénél is 
hasonló konténereket használtak 

fel korábban, Korodi szerint 17–18 
ezer lejbe kerül egy ilyen építmény. 

Újraindult ügyfélfogadás

Hétfőtől újraindult a városházán 
az ügyfélfogadási rendszer. A sze-
mélyi igazolványokkal kapcso-
latos ügyfélkapunál, a vagyony-
nyilvántartó osztályon, az adó- és 
illetékosztályon, továbbá a város- és 
területrendezési, valamint a város-
gazdálkodási osztályon előjegyzés 
szükséges. Ellenben az anyakönyvi 
irodánál, a szociális igazgatóságnál 
(Akác utca 1. szám), a kulturális, 
tanügyi, sport és ifj úsági osztály-
nál előzetes bejelentkezés nélkül is 
fogadnak, mint ahogy a helyi adók, 
illetékek és bírságok is kifi zethetők 
előjegyzés nélkül. 

A szépvízi tározó látja el vízzel 
Csíkszeredát és a környező 
falvakat. Elejét vennék egy nagyobb 
meghibásodásnak és vízhiánynak
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NEM ELÉG A MAROSVÁSÁRHELYI
GYŐZELEM A FEJLŐDÉSHEZ.
Az erős parlamenti képviseletre
is szükség van!
DECEMBER 6-ÁN SZAVAZZUNK A MAGYAR EGYSÉGRE!
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• A vízügyhöz tartozó vezeték meghibásodása miatt kevesebb víz jut el a szüksé-
gesnél a szépvízi víztározóból Csíkszeredába, de ezt a mélyvízi kutak beüzemelé-
sével egészítik ki – közölte a sajtóval Korodi Attila polgármester, aki a városházi 
ügyfélfogadás újraindításáról is beszámolt.

Videóüzenet 
a kórházból
Videóüzenetben köszönte meg 
a neki küldött jókívánságokat, 
valamint mondta el az esti imát 
vasárnap a Magyarországon 
koronavírus-fertőzéssel ápolt 
Böjte Csaba ferences szerze-
tes. A vasárnap este közösségi 
oldalán posztolt felvételen a 
dévai Szent Ferenc Alapítvány 
vezetője nagy szeretettel kö-
szönti az általa alapított erdélyi 
gyermekotthonok lakóit, mun-
katársait, közölve azt is, hogy 
jobban van. „Gondoltam, jó, ha 
együtt elmondjuk az esti imát, 
szeretnék imádkozni a kedves 
doktorokért, akik gondoznak, 
valamint a nevelőitekért” – szólt 
a gyerekekhez Csaba testvér, 
akinek állapota szemmel látha-
tóan javult. A ferences szerzetes 
„Krisztus király közbenjárását” 
kérte azért, hogy a gyerekek jól 
aludjanak, hogy a karanténnal, 
bezártsággal, online oktatással 
kapcsolatos nehézségeket el 
tudják viselni. „Mindegyikünk-

nek van keresztje, kisebb, 
nagyobb, de hordanunk kell. 
Fontos, hogy nagyon-nagyon 
szeressük egymást. Jézus 
Krisztus nem vállalta volna a 
karácsonyt, a nehézségeket, 
ha nem hitt volna bennünk. Ő 
bízik bennünk” – hangzott Böjte 
Csaba videóüzenetében.  A 
szerzetes maga jelentette be 
közösségi oldalán november 
16-án, hogy koronavírussal 
fertőződött meg. Akkor azt 
írta, ebből ő annyit érzékel, 
hogy sokat köhécsel és fáradt-
nak érzi magát. Két nappal ké-
sőbb magyarországi kórházba 
szállították. 

Célzott tesztelés 
Magyarországon
Elkezdődött a célzott tesztelés 
Magyarországon is, ez első-
sorban azokat a csoportokat 
és közösségeket érinti, akiknél 
felmerülhet a fertőződés 
esélye. Müller Cecília országos 
tisztifőorvos a koronavírus-jár-
vány elleni védekezésért felelős 
operatív törzs hétfői online 
sajtótájékoztatóján elmondta: a 
szociális dolgozókat már pénte-
ken elkezdték tesztelni, hétfőn 
pedig az óvónők, a pedagógu-
sok és az egészségügyi dol-
gozók szűrése kezdődött meg. 
Kifejtette, a szociális, illetve az 
egészségügyi intézményekben 
dolgozók a foglalkozás-egész-
ségügyi orvos segítségével 
végeztethetik el az antigéna-
lapú gyorsteszthez szüksé-
ges mintavételt, az oktatási 
intézményekben pedig ehhez a 
feladathoz tesztelőcsapatokat 
biztosítanak. Hozzátette: az 
antigénalapú gyorsteszthez 
is garatmintát vesznek. Az 
eredmény 15–20 percen belül 
megvan, és ha a teszt pozitív, 
a már megszokott járványügyi 
intézkedés kezdődik el az érin-
tettnél és környezeténél.
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