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• Kezd megváltozni 
a Csíkszereda mel-
letti Suta-tó arculata, 
amelynek helyreállí-
tása a közelmúltban 
kezdődött el. A meg-
közelítés már sokkal 
egyszerűbb, az erőgé-
pek munkába álltak a 
környéken.

KOVÁCS ATTILA

 

Jóval egyszerűbb eljutni je-
lenleg a város keleti peremén 
fekvő Suta-tóhoz, mind eddig 

bármikor. Miután átadták a tere-
pet a helyreállítással megbízott 
cégnek, az első lépésként a meg-
közelíthetőséget igyekszik bizto-
sítani, amire a munkálatok alatt 
nagy szüksége lesz. A tó körüli és 
oda vezető, nehezen járható földu-
takat – mind a város keleti ki- és 

bejárata irányából, mind 
a Czáka-dombja és a Suta 
fenyves mellett húzódó-
kat – földgyaluval, illetve 
szükség esetén kotrógéppel 
egyengették el és szélesítet-

ték ki. Így most már akadály-
mentesebb, könnyebb a közleke-
dés. Az ott dolgozók kérdésünkre 
elmondták, most következik a töl-
tés elhelyezése az utak felületére, 
amelyet lehengerelnek. Nehézgép-
jármű-forgalomra alkalmas útra 
van szüksége a kivitelezőnek, mert 
ezt követően elkezdik az erdőszerű 
bozóttal benőtt tómeder kotrását, 
ahonnan jelentős mennyiségű, 
több mint 60 ezer köbméternyi föl-
det és rengeteg bokrot, gyökérzetet 

kell eltávolítani és elszállítani. A 
helyszínen azt láttuk, hogy a nagy 
tómeder jelentős részében már alig 
van víz, keleti oldalán viszont na-
gyobb víztükrök vannak még, ame-
lyek lecsapolásra várnak a kotrás 
elkezdése előtt.

Évek óta halogatott munkálat

A korábban árvízvédelmi létesít-
ménnyé minősített és így a Râm-
nicu Vâlcea-i központú Olt Vízügyi 
Igazgatóság ügykezelésébe tartozó 
tó helyreállítására egy Szatmár 

megyei cég kapott megbízást, mi-
után több mint tíz évig halogatták 
a munkálatot. A beruházás során 
szabályozzák a tavat tápláló Fitód- 
patak bevezető szakaszát, korsze-
rűsítik az átemelőt, az átfolyást 
szabályozó rendszert, megemelik 
a földgátat, felújítják a gátat borító 
betonburkolatot. A bekötőutakat 
jól járható makadámutakká kell 
alakítani – jelenleg éppen ez zaj-
lik. A mederből kikotort föld nagy 
részét Csatószegre szállítják, de a 
városnak is jut a jó minőségű ter-
mőtalajból. A tavat nem töltik fel 

teljesen, csak 30–40 százalékra, 
mivel egy esetleges árhullám so-
rán be kell fogadnia a szükséges 
vízmennyiséget ahhoz, hogy az 
áradás ne fenyegesse a zsögödi vá-
rosrészt. 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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Bíró Ervin Loránd önkor-
mányzati képviselő hivatali 
eskütételével kezdődött az 

ülés, aki az egy hónapja lemon-
dott Pál Dénes helyét tölti be ezen-
túl a Szabad Emberek Pártjának 
(POL) frakciójában. A napirendek 
megtárgyalása előtt Gálfi Árpád 
polgármester visszavonta egy te-
metkezési vállalat működési en-
gedélyének jóváhagyásáról szóló 
előterjesztését.

Sport, egyházak

Összesen nyolc támogatási igény 
érkezett be a polgármesteri hiva-
talhoz a román állam által elismert 
egyházak részéről, amelyek közül 
négy felelt meg a követelmények-
nek. Ennek megfelelően a Szent 
Miklós Római Katolikus Plébánia 
57 800 lejt, a Bethlen-negyedi re-
formátus egyházközség 52 900 lejt, 
a Kis Szent Teréz Római Katolikus 
Plébánia 34 500 lejt, míg a belvá-
rosi unitárius egyházközség 26 400 
lejt kapott. A jelen lévő képviselők 
vita nélkül hagyták jóvá a kap-

csolódó előterjesztést, akárcsak a 
sporttámogatások esetében. Ko-
rábban egyébként jogi vita merült 

fel a női kézilabdacsapat támoga-
tását illetően, mivel az időközben 
nevet változtatott. Az elbíráló bi-

zottság döntése alapján végül ők 
nem kaphatták meg a megpályá-
zott összeget. 

A képviselők döntése alapján az 
önkormányzat csatlako-
zott a Csomád-Bálványos 
Közösségek Közti Turiz-
musfejlesztési Társulás-
hoz, hogy európai uniós 
forrásokért pályázhassa-
nak. Az önkormányzat 
1000 lejes hozzájárulást 
kell fizessen a társulás-
nak, valamint lakosonként további 
50 banit.

Mint kés a vajban, úgy „mentek át” minden napirendi ponton
• Új képviselő tette le a hivatali esküt, valamint a jelenlé-
vők jóváhagyták az egyház- és sporttámogatásokat a hét-
fői soron kívüli önkormányzati ülésen Székelyudvarhelyen.
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Ketten vesztették 
életüket
Gázpalack robbant, majd tűz 
ütött ki egy lóvészi házban 
hétfő délután. A szerencsét-
lenség két halálos áldozatot 
követelt, egy 50 éves nő és 
egy 60 éves férfi vesztette 
életét. Az áldozatok 13 éves 
unokája megpróbálta kimen-
teni a nagyszüleit a tűzből, 
eközben első- és másodfokú 
égési sérüléseket szenvedett 
a testének mintegy negyven 
százalékán. A mentőszolgálat 
a csíkszeredai kórház sürgős-
ségi osztályára szállította. A 
gázpalack a kétszintes lakó-
ház első emeletén robbant 
fel. A lángokat kevéssel 18 óra 
előtt sikerült megfékezni, a 
150 négyzetméteres ház föld-
szintjén mintegy 20 négyzet-
méteren pusztított a tűz.

Online 
időpontfoglalás
Befejeződött az online 
időpontfoglalási rendszer 
frissítése a székelyudvarhelyi 
polgármesteri hivatal honlap-
ján (udvarhely.ro), így ismét 
használható a szolgáltatás – 
közli az intézmény.

Ingyenes helyek is 
maradtak
Felvételizőket várnak a 
Székely udvarhelyi Egyetemi 
Központ felsőoktatási kép-
zéseire: kereskedelem-mar-
keting (40 hely), könnyű ipari 
mérnöki (40 ingyenes hely), 
vidékfejlesztési agrármérnöki 
(50 ingyenes hely) alapsza-
kokon, valamint marketing 
(30 hely) mesterszakon. Míg 
az online felületen (felvételi.
ro) folyamatosan várják az 
érdeklődőket, személyesen 
július 21-éig, illetve augusztus 
25. és szeptember 8. között 
lehet jelentkezni. Az órákat 
tömbösítve, hétvégenként 
tartják meg.

• RÖVIDEN 

Erőgépek a Suta-tó mellett.     
Kezd megváltozni a környezet 
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Egységesen szavazott a testület
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Dolgoznak a Suta-tónál
Utat javítanak, majd kikotorják a medret




