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Bár jelentősebb károkat nem okozott a kedd esti vi-

har Gyergyószék településein, a katasztrófaelhárító 

egységek beavatkozására néhány esetben szükség 

volt. Kidőlt fákat, ágakat távolítottak el a Bucsint át-

szelő, a Gyilkos-tó felé vezető országutakról, illet-

ve a libáni útról. Alfaluban telefonoszlopok dőltek az 

úttestre, és ezekkel együtt a vezeték is leesett.

A kedd esti erős széllöké-
sekkel, villámlással, he-
lyenként jégesővel érkező, 

egyébként viszonylag rövid ide-
ig tartó vihar nem hagyta nyo-
mok nélkül Gyergyó térségét. 
A Hargita Megyei Olt Sürgőssé-
gi Esetek Felügyelősége közle-
ményében arról számol be, hogy 
a gyergyószentmiklósi hivatá-
sos tűzoltók egész éjszaka azon 
dolgoztak, hogy felszabadítsák a 
libáni, a bucsini és a Gyilkostó 
felé vezető utat, illetve két ki-
dőlt telefonoszlopot és telefon-
kábelt is eltávolították az úttest-
ről. Szerdán a reggeli órákban 
Gyergyószentmiklóson, a Virág 
negyedben folytatták a munkát, 
ahol egy fa borult a villamos- és a 
telefonvezetékekre.

Alfaluban                             
telefonoszlopokat döntött ki a szél

„Alszegben összesen öt tele-
fonoszlop dőlt ki. Volt, amelyiket 
teljesen össze kellett vágjunk, 
olyan is, amit csak elfordítottunk 
az útról. Ezek mellett még kettő-
három áll úgy, hogy bármikor ki-
dőlhet” – számolt be lapunknak 
Borsos Ferenc, a gyergyóalfalvi 
önkormányzat katasztrófalehá-

rító egységének felelőse. Hozzá-
tette, a Bucsinon két helyen is fa 
dőlt az úttestre, elzárva a forgal-
mat, ott is közbeavatkozásra volt 
szükség. Éjszaka fél 3-ig tartott 
a probléma elhárítása. „Máshon-
nan nem kaptunk bejelentést, de 
még nem lehet pontosan tudni, 
hogy valójában mekkora a kár, 
mert az erdészeteknek, közbirto-
kosságoknak több időbe telik vé-
gigjárni a terepet” – tette hozzá 
Borsos Ferenc.

A Virág negyedben autóra dőlt a fa

A polgármesteri hivatalok-
nál érdeklődve megtudtuk, va-
lamennyi gyergyói településen 
tombolt a vihar kedd este, de 
a tegnapig ismert helyzetkép 
szerint jelentős károkat sehol 
nem okozott. Az erős szél fá-
kat nyirbált és döntött ki leg-
több köz- és magánterületen. 
Gyergyószentmiklóson például 
több köztéri fa esett a vihar ál-
dozatául, a városházára érke-
zett bejelentések szerint a tanu-
lók háza, a kórház és a zöldség-
piac környékén, illetve a Virág ne-
gyedben három helyen is. Itt az 
egyik fa egy személyautóra esett. 
Nagyobb ágak letöréséről is kap-

tak bejelentést a hivatalnál, ösz-
szesen 15 ilyen esetet jegyeztek 
– tudtuk meg Fórika Krisztina 
szóvivőtől.

Óvatosságra intenek

Az ország több részéhez ha-
sonlóan Hargita megyében is sár-
ga vihar- és árvízjelzés van ér-

vényben június 15., reggel 8 óráig 
– figyelmeztet az Olt Sürgősségi 
Esetek Felügyelősége. Arra hív-
ják fel a lakosság figyelmét, hogy 
viharos időben igyekezzenek fe-
dezékben tartózkodni, javaik vé-
delme érdekében otthonaikban 
áramtalanítsák az elektromos 
készülékeket. Az autótulajdono-
soknak azt tanácsolják, erősen 

szeles időjárás esetén járművei-
ket biztonságos helyen parkolják 
le, lehetőleg távol a fáktól, oszlo-
poktól. Az előrejelzés szerinti le-
hetséges záporokra utalva azt ta-
nácsolják a magánházban lakók-
nak, hogy takarítsák ki a vízelve-
zető árkokat, hogy könnyebben 
elfolyhasson a felgyülemlő víz.

PETHŐ MELÁNIA

Jelentős károkról egyelőre nincs tudomásuk a polgármesteri hivataloknak

Fákat, oszlopokat döntött ki a vihar

Alfaluban szerdán délelőtt még látható nyomok utaltak az előző esti vihar erejére

Bosszankodnak a Csiky-kert utca lakói: aszfaltozott úton áll sár
A Csiky-kert utca Gyergyó-

szentmiklós egyik olyan utcá-
ja, amelyen aszfalt van. 2005 óta 
örülhetnek az ott lakók annak, 
hogy „flaszteren” járnak. Azon-
ban az évek folyamán sok bosz-
szúságot okozott a nagy esőzé-
sek alkalmával egyes porták előtt 
megálló víz, sár, iszap. Az önkor-
mányzat arra kéri a lakókat, je-
lezzék a problémát, és arra is ki-
tér, nem elég, ha szóban igénylik 
a segítséget.

A nagyobb esőzésekkor az 
amúgy lejtős Csiky-kert utcában 
több porta előtt is áll a víz, fel-
bugyog a szennyvíz, és az iszap-
ból, sárból a száraz napokon por-
felhő lesz. Vas Attila több szom-
szédjával közösen szerdán reg-
gel ismertette az áldatlan állapo-
tot. Mint mondta, annál is inkább 
kellemetlen a kapu, kerítés előtt 
lévő sár, mert a mindkét forgójá-
val megműtött feleségének gyak-
ran kell dialízisre járnia, és a ka-
pu előtt nem tud a mentőbe be-
ülni, kerülnie kell, ami igencsak 
megterhelő az ő egészségi állapo-

tában. „Valahogy orvosolni kelle-
ne ezt a helyzetet, a Csiky-kertből 
eső után mindig ömlik a sár, a víz 
az aszfaltozott utcára. A szenny-

víz- és esővízcsatornák többnyi-
re el vannak dugulva, így onnan 
is inkább feljön a víz.” Az ott la-
kók arról is szóltak, hogy az au-

tók a kerítéseket is felspriccelik 
sárral, és még a házak oldala is 
mocskos amiatt, hogy áll a víz, az 
iszap. Rendszeresen kell mosni a 
kerítést, a kaput.

Az utca lakói elmondták, szól-
tak, vagyis hívták a közüzem 
munkatársait ,  akik ki jártak,  
megnézték, milyen állapotok 
uralkodnak, majd elmentek. Ar-
ra is kitértek a panaszosok, hogy 
télen még rosszabb a helyzet, ak-
kor megfagy a felszínre, a ház 
elé kiömlő szennyvíz. A Csiky-
kertben lévő szennyvíz-tartályon 
is módosítani kellene – vélik a la-
kók, és felhozták azt is, hogy az 
aszfaltúton sáncot sem tudnak 
ásni, hogy elengedjék az esőzés-
kor lefolyó vizet. 

Tegyenek írásos bejelentést, 
mert...

A panasz kapcsán érdek-
lődtünk az önkormányzatnál, 
Fórika Krisztina sajtószóvivő so-
kadszorra kihangsúlyozta: az-
zal, hogy szóban jelzik, nem le-

het megoldani problémát, így a 
Csiky-kert utca lakóinak pana-
szát sem tudják orvosolni. „Ha 
bárkinek bármilyen panasza, ké-
rése van, az írásban jelezze, egy 
egyszerű, akár két mondatban, 
kézzel, magyarul megfogalma-
zott kérésben, addig nincs ahon-
nan tudjunk róla. Az első lépés 
tehát egy nevet és elérhetőséget 
is tartalmazó írásos bejelentés, 
hogy tudjunk kapcsolatba lépni 
az illetővel” – mondta. A szóbeli 
panasz nyomán, a probléma meg-
oldására nem lehet anyagi kere-
tet rendelni, így az önkormányzat 
munkatársai nem is tudnak lépé-
seket tenni az ügy megoldása ér-
dekében. „Minden egyes munká-
lat, így jelen esetben a szenny-
víz- és esővízcsatornák tisztí-
tása is költséggel jár, és ahhoz, 
hogy pénzt rendeljenek a mun-
kálatok mellé, egyszer egy írásos 
kérés kell, ami alapján elindít-
ják, beütemezik a tulajdonképpe-
ni munkát” – hangsúlyozta a saj-
tószóvivő. 

BARICZ-TAMÁS IMOLA

A Csiky-kert utcában esőzéskor az aszfalton áll a sár, az iszap
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