
A part megerősítését szol-
gáló támfalból szivárog 
a szennyvíz a patak-

ba Székelyszentléleken, a híd 
mellett. Jól láthatóan a kavics-
töltés alsó részén folyik át a 
dróthálóval összefogott part-
erősítésen a szennylé, zava-
rossá változtatva a Nyikó vizét. 
A szennyvízhálózat gerinc-

vezetéke repedt meg, amely 
Székelyszentléleken a patak 
medre alatt van elvezetve egé-
szen a közeli átemelő aknáig, 
ahonnan Malomfalva irányá-
ba pumpálják a szennyvizet 
– tájékoztatott Kovács Lehel. 
Farkaslaka község polgármes-
tere érdeklődésünkre nem 
tudta megmondani a meghi-

básodás okát, de valamilyen 
külső terhelésre gyanakszik. 
„Látszik, hogy felülről be van 
nyomva. A cső teteje van besza-
kadva” – fogalmazott a polgár-
mester. Munkagépet vittek a 
helyszínre, és amint hozzáfér-
nek a megrepedt vezetéksza-
kaszhoz, egy órán belül meg 
tudják foltozni – közölte tegnap 
délután a településvezető. A 
meghibásodás a közeli áteme-
lő aknánál is gondokat okozott, 
ugyanis feltelt patakvízzel, így 
azt nyomták tovább a pumpák 
a szennyvíztisztító állomásra. 

A patakba szivárgó szenny-
vízről az UTCA nevű civil szer-
veződés aktivistái videót tettek 
közzé a közösségi hálón, kilá-

tásba helyezve, hogy jogi útra 
terelik az ügyet.

Egyébként nem először tör-
tént meghibásodás az emlí-
tett helyszínen, tavaly ősszel 
– ugyancsak a szentléleki híd-
nál – a patak túloldalán sza-
kadt el a szennyvízvezeték a 
támfal súlya alatt, akkor ki 
kellett cserélni a tönkrement 
vezetékszakaszt, amit egy meg-
erősített csővel pótoltak. Tavaly 
júliusban halpusztulással járó 
szennyezés is történt a szintén 
Farkaslaka községhez tarto-
zó Nyikómalomfalván, akkor a 
helyi derítőállomásról ömlött 
nagy mennyiségű szennyvíz a 
patakba.
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0266-218361
Észrevételét, panaszait, megjegy zé seit 

a szerkesztõk fogadják hétfőtől csütörtökig 8–20,  
pénteken 8–16, vasárnap 14–20 óra között.

535600, Székelyudvarhely,
Szentimre u. 17. sz.
Telefon: 0266–218 361
E-mail: uh@udvarhelyi-hirado.ro
                marketing@udvarhelyi-hirado.ro
                hirdetes@udvarhelyi-hirado.ro
                terjesztes@udvarhelyi-hirado.ro
Fax: 0266–218 340

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a fenti címen 
hétköznap 8–16 óra között.

ELŐFIZETÉSEKÉRT  HÍVJANAK!
Az Udvarhelyi Híradóra előfizethet 

lapkihordóinknál és a szerkesztőségben. 
Ha a szerkesztőség telefonszámát, 

a 0266–218361-et tárcsázza, 
és bemondja pontos címét, 

lapkihordóink felkeresik Önt otthonában, 
náluk megrendelheti lapunkat. 

FO
NT

OS
!

A S
ZE

RK
ES

ZT
ÕS

ÉG
 CÍ

ME
:

SZ
ER

KE
SZ

TÕ
SÉ

G

Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek. 
A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül 
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztõségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá sok 
közlésérõl dönt sön.
Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza.
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Megállított Albert Gabi, a Csere ut-
cai a Küküllő nagyhídján, gyere, most 
mutatok neked valamit, hogy bámulj. 
Rendben van, bámulok. Látod, ott a 
költő helye, és lefelé mutat, a senki 
szigetére, amit egyszer már megírtam, 
bár ezzel nagyobb, de kisebb se lett. 
Elöntött a nyugtalanság, nem tagadom. 
Igaz, hogy neve ha van, csak áruvéd-
jegy, mint akármely mosóporé, és ez 
kétszeresen igaz, mert (először) maga 
a Költő mondta, (másodszor pedig) 
mert olyan korban élünk, ami nemcsak 
valószínűvé, hanem hitelessé is teszi 
a megállapítást. Ott lenne a híd alatt, 
iszap fölött a költő helye, és mondják 
már meg, e néhány négyzetméterre 
hány fő esik ilyenkor, békeidőben? Mint 
fűszál az égen, csillag a réten. Vagy for-
dítva. Gabi költőhelyről beszél, a fész-
kén ülő vadrucára mutat alig észreve-
hetően, suttogva beszél, mint ki titkot 
tart. Végre megértem. Három napja 
hogy fölfedezte, nem is kell nagyon át-
hajolni a híd korlátján, hogy lássuk. Ott 
ül az elég sűrű, de innen fentről jól be-
látható nádasban, csőrét a szárnya alá 
dugva. Ezt a mozdulatlanságot látom 
estetájt is, amikor már hazafelé megint 

átmegyek a hídon. Másnap, harmadnap 
is. Minden feltűnést kerülve megállok 
a felezőponton, és mint akinek semmi 
dolga, elnézek a gát irányába, és az-
tán rápillantok a vadkacsára. Pont ott 
s pont úgy ül, mint korábbi napokon, 
fogalmam sincs, mikor eszik, hogyan 
s hogy egyáltalán eszik-e. Kész rejtély, 
annál is több, ami úgy látszik, nem csak 
az emberi világ egyik misztériuma, 
hanem az életé. A legalacsonyabbtól a 
legmagasabb szintig, ahol állítólag mi 
vagyunk, és fölöttünk már csak – így 
mondják – az isten. Jó is, hogy nem bá-
muljuk feltűnően, így egyeztünk meg, 
mert ha más is észreveszi, csakhamar 
sokadalom lesz a költőhely fölött, és 
azt is tudni, milyenek az emberek. Nem 
egyformán jók, illetve egyáltalán nem 
jók. És akkor még az is előfordul, hogy 
a kedélyesen bedobált tízórai (a két 
komponensű kifli-tej programból az 
egyik) mellett alattomos kövekből is 
kijut majd a szegény madárnak. Amitől 
tartottunk, bekövetkezett. Egyre töb-
ben fedezték fel, és olyasfajta izgalom 
lett úrrá a bámészkodókon, mint a 
cirkuszban egy-egy izgalmas attrakció 
előtt: a publikum elcsendesedik, ami-

kor bevonulnak az óriásmacskák, és az 
idomár pattintására átugrálnak a tüzes 
karikákon. És ez így ment reggeltől 
estig, persze voltak gyérebb, és voltak 
csúcsra járatott napszakok. A figyelem 
célkeresztjébe így belekerült tőkésréce 
pedig nem evett, nem mozdult, csőre 
a szárnya alatt. Már csak azt akartam, 
költse ki valahogyan azt a tojást vagy 
tojásokat. Nem ismerem szokásait, 
életmódját, azt se tudtam, a következő 
nap vagy a jövő héten reped fel a héj, 
egyedül a madárért aggódtam. Aztán 
egy reggel megtörtént. Hamarabb, 
mert amikor a hídról lenéztem, a fé-
szek üres volt, egy joghurtos műanyag 
vedret láttam közelében, készakarva 
pottyanthatták oda a magasból. Az én 
récém meg eltűnt, a költőhelytől né-
hány méterre, a folyó iszapjában egy 
tojás héja világított. Rossz napom volt, 
nem tagadom. Valamelyik nap megint 
találkoztam Gabival. Azt mondja, va-
laki látta, amikor kikelt a fióka, nem 
sokkal később az anyamadár szárnya 
oltalmába rejtette, és elúszott fölfelé a 
Küküllőn. Én pedig azóta nyugodt va-
gyok, mert elhiszem, és nem is akarok 
mást hinni.

     

A tőkésréce és a költő helye
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Szennyvíz folyt a Nyikóba

A támfal alján húzódik a megrepedt szennyvízvezeték

Megrepedt a szennyvízhálózat gerincvezetéke

Megrepedt a csatornarendszer gerincvezetéke 

Székelyszentléleken, és a Nyikó-patakba szivá-

rog a szennyvíz. A község polgármestere szerint 

valamilyen külső terhelés érhette a vezetéket, az 

okozta a meghibásodást.
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