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E gy Szatmár megyei cég kapott 
megbízást a korábban árvízvé-

delmi létesítménnyé minősített és 
így a Râmnicu Vâlcea-i központú Olt 
Vízügyi Igazgatóság ügykezelésébe 
tartozó tó helyreállítására. Pénteken 
az intézmény illetékesei a tervező je-
lenlétében átadták a munkaterületet 
a kivitelező cégnek, amely napokon 
belül el is kezdi a munkát.

Kotrással kezdik

Mint Miklós Géza, a Hargita Me-
gyei Vízügyi Igazgatóság vezetője 
elmondta, a kotrás előtt egy árkot 

kell ásni a meder közepén, ahová 
befolyik a meglévő víz, a területre 
csak ezt követően lehet erőgépekkel 
rámenni. Jelentős mennyiségű, több 
mint 60 ezer köbméternyi földet kell 
eltávolítani, akárcsak a nagyra nőtt 
bokrokat, fákat. Utóbbiak gyökér-
zetét partvédelmi munkálatokra 
használják fel, a kikotort föld nagy 
részét Csatószegen helyezik el, de 
a város is kap belőle, mivel kitűnő 
termőföldnek számít. A munkálatok 
során szabályozzák a tavat tápláló 
Fitód-patak bevezető szakaszát, kor-
szerűsítik az átemelőt, az átfolyást 
szabályozó rendszert, felújítják a 
gátat borító betonburkolatot. A föld-
gát magasságát megemelik, ehhez a 
jelenlegi felső réteget el kell távolíta-
ni, majd új rétegeket kell elhelyezni, 

teraszosítani – a szükséges földet 
Csatószegről hozzák majd, ahová a 
mederből kikotort talaj nagy része 
kerül. Két nehezen járható földútról 
lehet jelenleg megközelíteni a tavat 
Csíkszereda keleti ki- és bejárata, 
illetve Fitód irányából, ezeket jól 
járható makadámutakká alakítják – 
tudtuk meg.

A cél az árvízvédelem

A helyreállítás után a vízügyi igaz-
gatóságnak állandó felügyeletet 
kell biztosítania az árvízvédelmi 
létesítménynél a vízszint szabályo-
zása érdekében. A tavat nem töltik 
fel teljesen, csak 30–40 százalék-
ra, mivel egy esetleges árhullám 

során be kell fogadnia a szüksé-
ges vízmennyiséget ahhoz, hogy 
az áradás ne fenyegesse a zsögödi 
városrészt. A beruházás célja az 
árvízvédelem – hangsúlyozta 
Abos Gábor, az Olt Vízügyi 
Igazgatóság igazgatója, 
aki szerint a tavasszal a 
kifolyót eldugaszoló és 
ezzel a medret majdnem 
teljesen feltöltő hódok a 
mélyebb vízben nem fog-
nak problémákat okozni. 
A munkálatok időtartama 18 
hónap, értékük pedig több mint 4 
millió lej. A tó vizét 2007-ben en-
gedték le, mert hibákat észleltek a 
gát szerkezetében, azóta a medret 
felnőtte a bozót, amely az évek so-
rán erdővé fejlődött.
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• Rendkívüli ülésen 
fogadta el a csíksze-
redai önkormányzati 
képviselő-testület pén-
teken azt a célszerűsé-
gi tanulmányt, amely 
alapján elindíthatják 
a szükséges eljárást 
egy városszéli ingat-
lan megvásárlásához, 
ahol krízisközpontot 
alakítanának ki, és 
ideiglenes jelleggel el-
helyeznék a csíksom-
lyói tűzkárosult roma 
családokat is.
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A határozat indoklása szerint 
a Hajnal utcában, ipari öve-
zetben található terület, ahol 

néhány épület is áll, alkalmas egy je-
lenleg hiányzó krízisközpont létreho-

zására, az ott lévő irodaépület 
rendelkezik víz-, villanyhá-
lózati csatlakozással, fűtés-
rendszerrel és illemhelyekkel 
is. Szintén alkalmas a terület 
arra is, hogy ott helyezzék 

el ideiglenesen a januári tűz-
vész miatt lakóhely nélkül maradt 
és jelenleg az Erőss Zsolt Arénában 
tartózkodó roma családokat. Az ő 
lakhatásuk biztosítása érdekében a 

kormány lakó konténereket biztosí-
tott, de ezeket nem volt hol elhelyez-
ni, mert a város nem rendelkezik az 
ehhez szükséges területtel. A város-
háza szociális igazgatóságának nyil-
vántartása szerint jelenleg 259 tűzká-
rosult személy van krízishelyzetben, 
akik fél éve lakhatási, szociális és 
anyagi problémákkal küzdenek.

A további lépések

Amennyiben a vásár létrejön, a 
konténereket ideszállítják, elhelye-

zik, ezzel az Erőss Zsolt Arénában 
maradt tűzkárosultak is oda költöz-
hetnek. Bors Béla alpolgármester 
kérdésünkre elmondta, az ingatlan 
felértékelésével egy értékbecslőt 
bíznak meg, és a megállapított érték 
alapján kezdhetnek tárgyalni a tulaj-
donossal a megvásárlásról – utóbbi 
egy háromtagú bizottság feladata 
lesz. A csíkszeredai városvezetés 
korábban már jelezte, hogy több te-
rületvásárlásra készül, mivel a város 
nem rendelkezik olyan telkekkel, 
amelyek különböző beruházásokhoz 
szükségesek. Így szociális és szük-
séglakások, idősotthon építése vagy 
oktatási intézmények számára, de 

ugyanúgy a tűzkárosult  roma csa-
ládok lakhatását biztosító lakókonté-
nerek elhelyezésére sem volt megfe-

lelő területük – az előre nem látható 
szerencsétlenségek esetére is szüksé-
ges a krízisközpont létrehozása.

Napokon belül elkezdik a Suta-tó helyreállítását
• Átadták pénteken a területet a kivitelezőnek, 
amely jövő héten elkezdi a munkát a csíkszeredai 
Suta-tónál. Megerősítik és megemelik a földgátat, és 
a meder kotrása után ismét víztükör lesz az erdőszerű 
bozótos helyén.

A területet átadták az építőnek, 
jöhetnek a munkagépek 

◂  FOTÓ: VERES NÁNDOR

Helykeresés  tűzkárosultaknak
Krízisközponthoz vásárolna területet a csíkszeredai városvezetés

Figyelmetlenségről lehet szó 

Nyilván mindössze a kánikula okozta figyelmetlenség számlájára írható, 
hogy a csíkszeredai városvezetés sa jtós csapata elfelejtett előzetesen 
szólni arról a pénteki rendkívüli tanácsülésről, amin a testületnek egy 
úgynevezett krízisközpont megvásárlásának előkészítéséről kellett 
döntenie. A városházi kommunikációs csapat ugyanis az elmúlt fél esz-
tendő során kiemelten kezelte a kapcsolattartást a helyi sajtóval, ezért 
is hisszük – és reméljük –, pénteken nem az volt a városvezetés célja, 
hogy elhallgassa a területvásárlási szándékot. (Kozán István)

• A P R O P Ó

Az Erőss Zsolt Arénában 
tartózkodó tűzkárosultak 
számára is helyet 
biztosítanának 
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