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Kikotorták a Suta-tó medrét
Közel negyvenezer köbméter földet szállítanak el
• Folyamatban van a

Csíkszereda melletti
Suta-tó helyreállítása, az árvízvédelmi
célokat szolgáló tározónál a földmunkák, a
mederkotrás jelentős
részét már elvégezte
a kivitelező. A beruházás jövőre készül
el, az elmúlt években
megnőtt bozót helyén
ismét víztükör lesz.

szállító teherautók megközelíthessék
a kotrógépeket, két szervizutat is kialakítottak a meder két oldalán, ahol
a járművek le tudnak jutni. A kiásott
és a széleken felhalmozott föld elszállítása jelenleg is tart. A Fitód-patak az
üres meder közepén folydogál, medrét az időközben kiszélesített földgát
után, Zsögöd irányába szintén kitakarították és kimélyítették.

Megerősítik a gátakat
A beruházást a Râmnicu Vâlcea-i
központú Olt Vízügyi Igazgatóság
megbízásából végző Szatmár megyei cég munkatelep-vezetője szerint a patak medrét az említett szakaszon szélesíteni és szabályozni is
kell. Kérdésünkre azt mondta, noha
menet közben számos műszaki prob-

léma adódik, és pontosításokra is
szükség van, a tervek szerint haladnak, eddig 39 ezer köbméternyi földet, iszapot és növényzetet kotortak
ki a tómederből – az ő szerződésük
ennyit tartalmaz, a további menynyiséget a vízügyi igazgatóság saját
eszközeivel távolítja el. A kisebb taA tó medrét kimélyítették,
a kikotort föld elszállítása még tart
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vak közül az egyik megerősítése része a munkálatnak, a nagy tótól ezt
elválasztó földgát magasságát megemelik, és egy olyan méretű átfolyót
helyeznek el ott, amely az esőzések
esetén megnövekedő víztömeg átjutását is biztosítja a nagyobb tóba.
A nagy földgát magasságát szintén
növelni kell, az új betonburkolat elkészítése jövőre marad. A munkálatok során korszerűsítik az átfolyást
szabályozó rendszert is.

Árvízvédelmi funkció

árvízvédelem

A helyreállítás után a vízügyi igazgatóságnak állandó felügyeletet kell
biztosítania az árvízvédelmi létesítménynél a vízszint szabályozása érdekében. A tavat
nem töltik majd fel teljesen,
csak 30–40 százalékig, mivel egy esetleges árhullám
során be kell fogadnia a
szükséges vízmennyiséget
ahhoz, hogy az áradás ne
fenyegesse a zsögödi városrészt. A munkálatok időtartama 18
hónap, értékük több mint 4 millió
lej. A tó vizét 2007-ben engedték le,
mert hibákat észleltek a gát szerkezetében, az üresen maradt medret
pedig felnőtte a bozót, amely az évek
során kisebb erdővé fejlődött.
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ár nyoma sincs az erdővé
fejlődött bozótnak az évekig üresen maradt tómederben, amelynek mélysége is láthatóan
nagyobb, mint korábban. A nyáron
megkezdett helyreállítás során először a növényzetet távolították el
a munkagépek, majd az iszap- és
földrétegek következtek. Annak érdekében, hogy a kikotort anyagot el-

Takarófólia alatt Kossuth Lajos szobra
• Napok óta azt láthatják a gyergyószentmiklósiak,

hogy Kossuth Lajos szobrát műanyag fólia takarja. Hogy
meddig, azt egyelőre nem tudni.
GE RGE LY I M R E
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letakarva

akarófólia mögül nézi Kossuth
Lajos szobra a szintén az 1848-as
szabadságharc vezetőjéről elnevezett utcát. Mint megtudtuk,
a köztéri alkotást, amelyre
igencsak ráférne a felújítás,
Burján-Gál Emil szobrászművész takarta le, hogy ne
romoljon tovább az állaga.
A műkőből készült szobrot
az utóbbi években megviselte
az idő, bal karjáról leszakadt egy darab, és a lábai is javításra szorulnak.
Mint megkeresésünkre Burján-Gál

Emil elmondta, a városháza még múlt
évben jelezte az alkotó Miholcsa József szobrászművésznek, hogy idén
meghívják, újítsa fel az alkotását, ez
azonban nem történt meg. Burján-Gál
ezt szerette volna megsürgetni, de a
városházán érdeklődve azt a választ
kapta, hogy jelenleg nincs erre pénz.
Miholcsa Józseftől kért és kapott erre felhatalmazást, és a városházán
felajánlotta, hogy maga is segít elvégezni a felújítást, és amint a városnak
lesz pénze erre, akkor az alkotót majd
kárpótolják. Nem kapott erre pozitív
választ, ezért úgy döntött, hogy ha
már javítani most nem lehet, a szobor
további romlását megelőzendő, állagmegóvás céljával letakarja a szobrot.

Szakvéleményre várnak
A gyergyószentmiklósi városháza
szóvivőjétől, Hegyi Zsuzsannától
megtudtuk, valóban kaptak egy átiratot Burján-Gál Emiltől, amiben
kéri a szobor felújítását. Ez azon-

ban köztulajdonban lévő alkotásként nem oldható meg egyszerűen,
szakvélemény szükséges, amit a
Tarisznyás Márton Múzeumtól kértek. Ennek elkészítése van most
folyamatban. A szóvivő ugyanakkor közölte, hogy a városháza nem

adott jóváhagyást a szobor letakarására.
A Tarisznyás Márton Múzeum
vezetője, Ferencz-Mátéfi Kriszta
megerősítette, folyamatban van a
szakvélemény készítése a Kossuth
Lajos-szobor felújítására vonatkozóan, de egy másik alkotással kapcsolatban is, amely a temetőben
található, és amely Szervátiusz Jenő
alkotása – ez Szabó György plébánosnak állít emléket. Egyelőre nem
tudjuk, meddig lesz nejlon alatt
Kossuth Lajos szobra, Burján-Gál
Emil szerint más városokban is
megszokott, hogy télire letakarnak köztéri alkotásokat, ez európai
trend – mondja.

A szoborra ráférne a felújítás, de egyelőre
csak az állapotát védi a fólia
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