
2019.  MÁRCIUS 7. ,  CSÜTÖRTÖK4 A K T U Á L I S #földgáz  #vezeték  #hírek

Cserére szoruló gázhálózatok
Szakaszosan végzi a vezetékrendszer korszerűsítését a szolgáltató

S Z É K E L Y H O N - Ö S S Z E Á L L Í T Á S

Székelyudvarhely gázvezeték-
rendszerét maguk a lakosok 
építették ki a kilencvenes 

évek elején. A munkát kalákában 
végezték, majd a kész hálózatot 
átadták használatra az akkori szol-
gáltatónak. Az azóta eltelt közel 
három évtizedben jelentős veze-
tékcsere vagy hálózatmodernizá-
lás nem történt, ezért gyakoriak 
a meghibásodások. „A rendszer 
kiépítésekor acélcsöveket használ-
tak, ezek most már nagyon rossz 
állapotban vannak, gyakorta meg-
repednek” – magyarázta korábban 
a gázszivárgások okát Fülöp-Szé-
kely István, a polgármesteri hiva-
tal műszaki igazgatója.

Három hónap alatt 
200 hibaelhárítás

A szakemberrel az utóbbi hóna-
pokban többször is beszéltünk a 

gázvezetékek állapotáról, tavaly 
november óta ugyanis több mint 
kétszáz helyen végzett hibaelhá-
rítást a Delgaz Grid Rt.. Azonban 
az egyes hibaelhárítások miatti 
földmunkák is újabb csőtörése-
ket okoztak, illetve legutóbb épp 
a szolgáltató munkásai fúrták 
át véletlenül a gázvezetéket. Mint 
Fülöp-Székely Istvántól megtud-
tuk, a város területén különböző 
mélységben fekszenek a vezeté-
kek, éppen azért, mert a hálózat-
építést nem a szolgáltató, hanem 
a lakosság végezte. „A szabvány 
szerint legalább nyolcvan centi-
méterrel a felszín alá kellene he-
lyezni a gázvezetékeket, azonban 
sokszor tapasztaltuk, hogy ezt 
akkor nem vették fi gyelembe, így 
sok utcában a felszínhez jóval kö-
zelebb vannak a csövek” – mond-
ta a műszaki igazgató. Egyébként 
arról, hogy hol milyen mélyen ta-
lálhatók a vezetékek, nincs átfogó 
leltár. A Delgaz Grid Rt. korábban 
közleményben tájékoztatott arról, 
hogy idén mintegy 15 kilométeren 

végez vezetékcserét Székelyudvar-
helyen, illetve további 22 kilométe-
ren tervezi a csőrendszer cseréjét. 
Az idénre tervezett munkálatok 
összértéke 4,4 millió lej.

Fokozatosan halad 
a vezetékcsere

Marosvásárhelyen 1959-ben fektet-
ték le az első gázvezetéket, de azt 
azóta már új váltotta fel. A maros-
vásárhelyi és Maros megyei veze-
tékeket folyamatosan cserélik, fi -
gyelembe véve a terepellenőrzések 
során észlelt meghibásodásokat, a 
talajviszonyokat, a hálózatok régi-
ségét. Az utóbbi öt évben is több 
tíz kilométeren helyeztek el új csö-
veket, így például a Bărăganului, 
Petru Maior, Gh. Pop de Băseşti, 
Iosif Hodoş, Ion Mihuţ, Mihai Vi-
teazul és Dózsa György utcákban. 
Tavaly a szolgáltató Maros megyé-
ben 80 kilométernyi vezetéket újí-
tott fel, ebből 11 kilométert Maros-
vásárhelyen.

Modernizálás 
kis felfordulással

A csíkszeredai földgázhálózat ki-
építése az 1970-es években kezdő-
dött, és a város nagy részére el is 
jutott a földgáz – a peremvidékek 
közül Zsögödfürdőn, a Csobotfal-
vához tartozó Agyagfalván, illetve 
Szécsenyben nincs szolgáltatás, 
vezetékek hiányában. Az elmúlt 
években a Delgaz Grid Rt. gáz-
szolgáltató több utcában új veze-
tékekre cserélte a régieket. Ezeket 

a munkálatokat részben sikerült 
összehangolni az utcák, lakóöve-
zetek felújításával, így történt ez 
a Gyermek sétányon, valamint a 
Szász Endre és Zsögödi Nagy Imre 
utcákban. Ezek mellett a Hóvirág, 
Müller László, Szabadság, Zöld-
fa, Gál Sándor, Fecske, Nagyrét 
utcákban, valamint a Testvériség 
sugárúton is volt vezetékcsere, de 
a városközpontban, a Temesvári 
sugárúton is beavatkozásra, új fő-
vezeték és leágazások készítésére 
volt szükség közel tíz évvel ezelőtt.

Ha még gáz sincs

Gyergyószentmiklósnak más váro-
sokhoz képest sokéves lemaradá-
sa van a földgázhálózat kiépítése 
tekintetében. A fővezeték 2006-
ban érte el a várost, és az akkori 
elöljárók óriási megvalósításként 
értékelték, amikor a kazánházak-
ban először gyulladt meg a gáz-
láng. Előzőleg különböző ígérge-
tések nyomán több utcában saját 
költségükön építtették ki a lakók a 
gázvezetéket, majd végül kiderült, 
hogy ezek nem felelnek meg az 
előírásoknak. Gyergyószentmik-
lóson eddig nagyon kevés háztar-
táshoz ért el a gázvezeték. Koráb-
ban igény sem nagyon volt rá, de 
amióta egyre drágábban és egyre 
nehezebben lehet tűzifához jutni, 
már igényelnék az emberek.

Biztonsági kockázatot jelentenek 
a szivárgó gázvezetékek, ilyenkor 
nem várhat a csere

▴   F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

Hargitafürdőre várnak 
minden „kergét” 
Regisztrációval és a járgányok 
kiállításával kezdődik szomba-
ton tíz órakor a Kergeolimpia 
újabb kiadása Hargitafürdőn, a 
Csipike-sípályán – tájékoztatnak 
a szervezők. A Kergeolimpia 
lángját a tervek szerint 12 órakor 
gyújtják meg, ezt követően 
elkezdődnek a különböző 
versenyszámok is, mint az 
asszonycipelés a hegyre, a sörös 
vetélkedők, downhill, valamint 
héliumos szavalóverseny, 13 
óra 20 perckor pedig a kerge 
mobilok versenyét is megtart-
ják, ami 14 órakor retró-bulival 
folytatódik. A díjazást 15 órától 
tartják, majd Dombi Sanyi live 
on stage produkciója következik, 
ezt követően pedig 17 órától a 
szervezők tájékoztatása szerint 
lehúzzák a rolót. „A Kerge Olim-
piára bárki benevezhet egy le-
csúszásra alkalmas járgánnyal, 
viszont szempont az irányítható-
ság és fékrendszer, ugyanis egy 
minden nap használatban lévő, 
kitaposott sípályán lesz az 
ereszkedés, ahol fel lehet gyor-
sulni. A szervezők minden részt-
vevőt díjaznak, a legötletesebb 
csúszószerkentyű elkészítője 
pedig elviheti a fődíjat” – írták 
korábban a szervezők. Bővebb 
információkat az esemény Fa-
cebook-oldalán lehet szerezni.
 
 Csíkszereda

Előadás a városházán
A Honfoglalás előttől az Európai 
Unió utánig című előadássorozat 
részeként, március 7-én, csütör-
tökön 18 órától Nagy Antal tanár 
Egyedül vagyunk- e a  világegye-
temben? címmel tart előadást 
Csíkszeredában, a városháza 
gyűléstermében. 

Buszok a Székely 
Szabadság Napjára
Csíkszék Székely Tanácsa autó-
buszokat indít Csíkszeredából a 
március 10-i Székely Szabadság 
Napjára, Marosvásárhelyre. 
Indulás március 10-én, va-
sárnap 11 órakor a Kaufland 
parkolójából. Jelentkezni lehet 
a következő telefonszámokon: 
0266-311836, 0743-663590.

 Marosvásárhely

Mesedélután
Március 8-án, pénteken 
délután 5, illetve este 7 órától 
Marosvásárhelyen a Studium 
– Prospero Kulturális Központ-

ban mesedélutánra várják a 
kicsiket. A  Tekergő Meseösvény 
Egyesület 5 órától az óvodás 
korosztályt látja vendégül, 6 

órakor az iskolásoknak szánt 
mesemondás kezdődik.  A 
belépés díjtalan. Előjelentkezés 
lehetséges a 0745-820 944-
es telefonszámon. (A létszám 
korlátozott, főként nagyobb 
gyerekcsoportok esetén van 
szükség az előjelentkezésre.)

• RÖVIDEN 

• A legtöbb székelyföldi városban harminc-negyven 
éve építették ki a gázhálózatot, és azóta még sehol 
nem végeztek teljes felújítást. A szolgáltató szaka-
szosan modernizálja a gyakran szivárgó vezetékeket, 
egységes korszerűsítési stratégia azonban látszólag 
nincs. A székelyudvarhelyiek, marosvásárhelyiek és 
csíkszeredaiak viszont még így is szerencsés helyzet-
ben vannak, Gyergyószentmiklóson ugyanis a lakos-
ság nagy százalékának még arra sem volt lehetősége, 
hogy rácsatlakozzon a hálózatra.




