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Munkához látnak a Suta-tónál
Befejeződött a közbeszerzés, építési engedélyt kértek   
• Tavasszal szeretnék 
elkezdeni a Csíkszere-
da peremén található 
Suta-tó helyreállítá-
sát, amit árvízvédelmi 
beruházásként végez-
nek el. A munkálatok 
tervezett költségeit 
ki kell egészíteni az 
időközben megemel-
kedett árak miatt – 
tudtuk meg.

KOVÁCS ATTILA

T izennégy évvel a tó vizének 
kényszerű leengedése után 
kezdődhet el a gát és ezzel az 

árvízvédelmi tározóvá átminősített 
tó helyreállítása, miután befeje-
ződött a tavaly kiírt közbeszerzési 
eljárás. A munkálatok kezdését 
tavalyra tervezték korábban, de a 
versenytárgyalási kiírás megjele-

nése késett, és csak decem-
berben vált elérhetővé. A 
beruházás elvégzésére két 
cég nyújtott be árajánlatot, 
végül egy Szatmár megyei, 
avasfelsőfalui vállalkozást 

hirdettek nyertesnek – tud-
tuk meg Miklós Gézától. A Hargita 
Megyei Vízügyi Igazgatóság veze-
tője szerint csak az esetleges óvá-
sok benyújtására kijelölt időszak 
lejárta után lehet kivitelezési szer-
ződést aláírni, de az építési enge-
délyt már igényelték a Csíkszeredai 

Polgármesteri Hivataltól. Mindezt 
azért, hogy már tavasszal el tudják 
kezdeni a helyreállítást. A 3,7 mil-
lió lejre becsült munkálat költsége 
meghaladja a 4 millió lejt a cég által 
benyújtott ajánlat szerint – az igaz-
gató szerint a becsült összeget az 
építőiparban történt árnövekedés 
miatt mintegy tíz százalékkal utóla-
gosan kiegészítik.

Ismét víz lesz a tómederben

Az egykori nagy tómederből, ame-
lyet 2007-ben a gát szerkezetében 
észlelt rongálódás miatt ürítettek 

ki, kisebb erdővé fejlődött bo-
zótot kell kiirtani, és kikotorni 
az üledéket, ugyanakkor a gátat 
megerősítik és megemelik, ezzel 
növelve a tó befogadóképességét. 
A beruházást, amely tartalmazza 
a város keleti pereméig vezető be-
kötőút felújítását és a környezet 
rendezését is, a Râmnicu Vâlcea-i 
központú Olt Vízügyi Igazgatóság 
végezteti, miután évekkel ezelőtt 
az egykori tavat árvízvédelmi léte-
sítménnyé minősítették át. Ez a ta-
vat tápláló Fitód-patak vízhozamát 

tudja befolyásolni, segítve annak 
megelőzését, hogy a nagy esőzé-
sektől felduzzadó patak Csíksze-
reda zsögödi részét veszélyeztesse. 
A Suta-tó az 1980-as években élte 
fénykorát, akkor a szabadidős te-
vékenységek egyik kedvelt helyszí-
ne volt, mert csónakázásra, fürdés-
re, horgászatra volt ott lehetőség. 
Utána visszaesett az érdeklődés, 
megszűnt a csónakázás, a tó vizé-
nek leengedését követően pedig a 
környezet elvadult, többnyire ku-
tyasétáltatók és nyájak keresik fel, 
az oda vezető út környéke pedig 
építkezési törmelék lerakója lett.

Az egykori Suta-tó elhanyagolt 
környezete kedvező irányba 
változik
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Koronaszámok

3697 új koronavírusos meg-
betegedést igazoltak Romá-
niában az elmúlt huszonnégy 
órában, az új esetekkel 676 
968-ra nőtt a járvány kezdete 
óta regisztrált fertőzöttek 
száma. Keddig 5 048 928 
koronavírusteszt eredményét 
dolgozták fel az országban, 23 
667-et az elmúlt huszonnégy 
órában végeztek el, a fertőzött-
ségi arány 15,6 százalékos. Az 
elmúlt huszonnégy órában 156, 
koronavírussal diagnosztizált 
személy haláláról érkezett 
jelentés, ezzel 16 881-re emel-
kedett a koronavírussal össze-
függésbe hozható halálesetek 
száma. Intenzív osztályon 1073 
személyt kezelnek. 605 045 
pácienst gyógyultnak nyilvá-
nítottak, ez 4335 új gyógyultat 
jelent. Ami Székelyföldet 
illeti, Kovászna megyében 25, 
Hargita megyében 20, Maros 
megyében pedig 53 új esetet 
vettek nyilvántartásba. A Stra-
tégiai Kommunikációs Csoport 
tájékoztatása szerint az ezer 
lakosra jutó igazolt fertőzések 
száma Hargita megyében 0,59; 
Maros megyében 1,43; míg Ko-
vászna megyében 1,01 ezrelék.

• RÖVIDEN 
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Kilenc éve, egy rosszul rögzített 
korlát miatt zuhant a patak-

mederbe Deák Károly Botond, a 
balesetben pedig megsérült a ge-
rincvelője a nyaki részen, így azóta 
mellkastól lefele nem tudja mozgat-
ni testrészeit – mesélte lapunknak 
a szüleivel élő, 31 éves kissolymosi 
fi atal. A Székelykeresztúrtól hét ki-
lométerre fekvő faluban lakó férfi  
életében szörnyű időszak követke-
zett, miután tolószékbe kénysze-
rült, hiszen nem tudta elfogadni 
a megváltozott helyzetét, ezért a 

közösségtől, barátaitól is elzárkó-
zott. Végül magyarországi ismerő-
sei ajánlották, hogy vásároljon egy 
elektromos kerekesszéket, hiszen 
az lényegesen megkönnyíti a min-
dennapjait. Így is tett, az új esz-
köz pedig valóban megváltoztatta 
életét, mivel nagyobb mozgásteret 
biztosított számára, végre közössé-
gi életet élhetett. „Rájöttem, hogy 
ha már nem változtathatok rajta, 
akkor ki kell hoznom a legtöbbet az 
új helyzetből. Sok régi barátommal 
tartom azóta is a kapcsolatot, de sok 
új is lett, elsősorban a fi atalok kö-
zött. Eljárok bulizni, mulatságokba 
és lakodalmakba is” – fogalmazott 
a jó kedélyű fi atal. 

A közösséghez fordul

Jelenleg a negyedik, használtan vásá-
rolt elektromos kerekesszékével köz-
lekedik, de eldöntötte, hogy szeretne 
végre egy újat vásárolni. „Az a baj a 
használtakkal, hogy bár elérhető áron 
beszerezhetők, mindegyikkel van va-

lami gond. Gyakran elromlanak, és 
olyankor napokig nem tudok közle-
kedni. Mindemellett szakszerviz sincs 
a környékünkön, így sokszor várni 
kell, amíg vállalja valaki, hogy maszek 
módjára megpróbálja rendbe hozni a 
kerekesszéket” – magyarázta Deák. 
Egy új elektromos kerekesszék több 

tízezer lejbe kerül, ezt pedig ő nem 
tudja kifi zetni, ezért kért segítséget a 
pénz összegyűjtésében a közösségtől. 
„Azért nem könnyű segítséget kérni 
sem, nem szívesen teszi ezt az ember, 
de barátaim tanácsára végül úgy dön-
töttem, hogy mégis megpróbálom” 
– mondta. Aki támogatni sze-
retné Deák Károly Botondot 
célja elérésében, az a RO16B-
RDE210SV52831232100 
számlaszámra – SWIFT 
kód: BRDEROBU – utalhat 
adományt. Beszélgetésünk-
kor Deák arra is kitért, hogy 
sokat segítene neki, ha az ön-
kormányzat leaszfaltoztatná az 
utcájukat, hiszen így lényegesen köny-
nyebben közlekedhetne. Kérése azért 
is fontos, mert így tisztábban tarthatná 
az eszközt, nem sározná össze a helyi-
ségeket, ahol tartózkodik.

Megbízható elektromos kerekesszéket vásárolna
• Aktív közösségi életet folytató, vidám fiatalt ismer-
hettünk meg a kissolymosi Deák Károly Botond szemé-
lyében, aki kilenc éve vált mozgássérültté egy baleset 
következtében. Egy új, megbízható elektromos kere-
kesszék megvásárlásában kéri az emberek segítségét 
napi gondjai megkönnyítése érdekében.

A kissolymosi Deák Károly Botond. A használt 
kerekesszékek gyakran elromlanak
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