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A víz szalad, a cső szakad...
Csőtöréssorozat nehezítette a lakók mindennapjait
• Felháborodott gyer-
gyószentmiklósiak be-
jegyzéseinek sora volt
olvasható a közösségi
médiában a Szent Mik-
lós Napok alatt és után
is – az emberek azért
panaszkodtak, mert víz
nélkül maradtak ház-
tartásaik. A meghibá-
sodások a rendszeren
végzett munkálatok
során történtek. Az
alpolgármester ígéri:
tavaszig ez nem fog
megismétlődni.

GERGELY IMRE

Gyergyószentmiklóson folya-
matban van a több évtizedes 
ivóvízhálózatról az újra való 

átállás, a fejlesztés azonban nem 
megy zökkenőmentesen. A 

munkálatok során történt 
meghibásodás-sorozat mi-
att maradtak víz nélkül a 
város több utcájának lakói, 
valamint Gyergyótekerőpa-
tak lakói is. A Dózsa György 

utcában az elmúlt hetekben 
útfelújítási munkálatok zajlottak, 
ennek következtében pedig a ve-
zetékek elfagytak. Amíg ezek javí-

tásán dolgoztak, le kellett zárni a 
fővezetéket, azaz számos utcában 
szünetelt a szolgáltatás. Amikor 
ezen túljutottak és feltöltötték víz-
zel a hálózatot, a nagy nyomást 
nem bíró régi, azbeszt-cement ve-
zeték egy átkötésnél szétrobbant. 
Ekkor nyilván újra le kellett zárni 
a fővezetéket, hogy a Régigyár és a 
Külső utca találkozásánál kijavít-
hassák a csőtörést. 

Több méter magas vízoszlop

Amint ezzel elkészültek és vissza is 
tömték a kiásott gödröt, szombat éj-
jel a föld alól gejzírként tört fel több 
méter magas vízoszlop. Ismét lezá-
rás következett, aminek következté-
ben sokan megint víz nélkül marad-
tak, és több, környéken lakó család 
nem is számíthatott arra, hogy a 
városnapok alatt rendeződik a hely-

zetük – összegezte a történteket Len 
Emil alpolgármester. Elmondta, 
azért, hogy az ott lakók legalább 
tisztálkodni tudjanak, saját tartály-
kocsijával vittek vizet számukra. 

Hétfőn és kedden újabb javítá-
si munkák folytak, majd szerdára 
tervezték (remények szerint im-
már véglegesen) a helyreállítási 
munkát. Délutánra azonban újabb 
tájékoztatást kellett kiadnia a vá-

rosházának ezzel kapcsolatban, 
amelyben közölték, hogy ugyana-
zon a ponton, ahol már napok óta 
dolgoznak, újra meghibásodott 
a vezeték, így az Eminescu, Ré-
gigyár és Fazakas utcákban meg-
határozatlan ideig ismét szünetel-
ni fog a szolgáltatás.

Tavaszig nem lesz újabb átkötés

A javítási munkák is sok időt vesznek 
igénybe, de ezt még tetézi az, hogy a 
gyergyószentmiklósi és ide csatlako-
zó települések ivóvízhálózata gravi-
tációs elven működik, ami azt jelenti, 
hogy ha leürül a vezetékrendszer (ami 
ilyenkor megtörténik), akkor hosszú 
órákba telik, amíg mindenhol helyre-
áll a szolgáltatás. 

Az alpolgármester nem titkolja, 
számos felháborodott panaszossal 
találkoztak ezekben a napokban, 
és ez érthető is. A régi rendszerről 
az újra való átállás várhatóan hoz 
még ilyen kellemetlen helyzeteket 
amiatt, hogy a régi vezetékek nem 
bírják a hirtelen megnövekedett 
víznyomást. Télen, a nagyobb hi-
degek idején a vezetékek elfagyá-
sának kockázata is fennáll. Ezért 
arra a döntésre jutottak – mondja 
az alpolgármester –, hogy az átkö-
téseket egyelőre befejezik, és csak 
tavasszal folytatják majd.

Helyreállítás a Régigyár utcában. 
Több utca lakói maradtak víz nélkül
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P ál Damian főszervezőtől meg-
tudtuk, hogy a helyi termékek 

kiállítása és vására mellett hang-
súlyt fektetnek a hagyományos zenei 
és táncelőadásokra, és lesz kará-
csonyfa-díszítő verseny is. A vásárt a 
Degustarium és Xilopal cégek rende-
zik, közösen a Gyimesbükki Önkor-
mányzattal és a Gal Valea Muntelui 
vidékfejlesztési szervezettel.

A helyszín a bálványosi eltérő-
nél található gyimesbükki piactér, 
ahol mindkét nap délelőtt 10 órától 
estig lesznek kulturális műsorok, ma-
gyar és román fellépőkkel. Első nap 
a gyimesbükki szakközépiskola és a 
Dani Gergely Általános Iskola diák-
jainak ünnepi műsorával kezdődnek 
az előadások, őket Maria Luiza Mih 

és Vaszi Levente népdalénekesek, 
gyimesi és kosteleki muzsikusok, va-
lamint a budapesti Csángáló Zenekar 
fellépése követi. Második nap dél-
után Alis Făiniță szopránénekes és a 

Gyimesvölgye Férfi kórus előadására 
várják az érdeklődőket. A gyimesi ka-
rácsonyi vásárra több mint huszonöt 
helyi kisgazda viszi el termékeit. Az 
eseményre a belépés ingyenes.

Karácsonyi vásárra készülnek a gyimesiek
• Harmadik alkalommal rendezik meg idén a Gyimesbükki Hegyvidéki Kisgazdák
Karácsonyi Vásárát. A december 21-én és 22-én zajló eseményen házilag készült
termékek kóstolására, illetve vásárlására lesz lehetőség.

Szép környezetben gazdag 
vásárt, jó hangulatot ígérnek 
a szervezők
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