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De mi lesz a lakókkal?
Gázrobbanás 2014-ben: megszüntették a többéves eljárást

SIMON VIRÁG

2014 decemberében gázrobbanás 
történt Marosvásárhelyen a Nagy-
disznód utca egyik négyemeletes 
tömbházában. A robbanás követ-
keztében teljesen tönkrement a 
tömbház negyedik, felső emelete, 
egy tízéves gyermek és nagymamá-

ja sérüléseket szenvedett, két 
személyt pánikroham miatt 
kellett kórházba szállítani. 
Akkor az első vizsgálatok 
nyomán kiderült: gázve-
zetékcsere történt, a régi 
vezetékeket azonban nem 

szerelték le, és talán ahhoz 
csatlakozott valaki, és emiatt szi-
várgott a negyedik emeleti lakás-
ban a régi vezetékből a földgáz.

Öt év után lezárták az ügyet

A kivizsgálások nyomán az ügyben 
nem történt semmi előrehaladás, 
ezért tíz érintett lakó, a használha-
tatlanná vált negyedik emeletről, de 
az alsóbb emeletekről is ügyvédet 
fogadtak, és kérték, hogy indítsanak 
eljárást a gázszolgáltató vállalat, va-
lamint két másik cég ellen, amelyek 
a gázvezetéken munkálatokat végez-
tek. Ötéves per után a fellebbviteli 
főügyészség 2020 decemberében úgy 
döntött, hogy a három cég nem okol-
ható a gázrobbanás miatt, így meg-

szüntette az eljárást ellenük. Ezen 
döntést erősítette meg idén február 
elején a Marosvásárhelyi Bíróság is. 
A döntés végleges. A lakókat 400 le-
jes perköltség kifi zetésére kötelezték.

Aktuális marad a manzárdosítás

Közben a marosvásárhelyi városháza 
megpróbálta megtalálni a törvényes 
megoldást arra, hogy segíteni tud-
jon a lakókon, akik közül hat család 
otthon nélkül maradt, de a harmadik 
emeleten élőknek is megkeserítette 
az életét az, hogy úgymond tető nél-

kül maradtak, egy romhalmaz van 
a lakásuk felett. Korábban egy har-
madik emeleti lakó elmondta, hogy 
havonta 150 lejjel nagyobb a téli fű-
tésszámlájuk, de improvizált megol-
dásokkal próbálják megakadályozni, 
hogy beázzon a lakásuk. Arról nem 
beszélve, hogy öt éve a felső, lerob-
bant emelettel senki nem foglalko-
zott, az egyik lakás fürdőkádjában 
például galambok fészkelnek, és iga-
zi fertővé alakult a lakóház teteje. 

A marosvásárhelyi városháza azt 
a törvényes megoldást találta, hogy 
a lakók átadják a tömbház felső, je-

lenleg romokban lévő emeletét a vá-
rosházának, és a hivatal arra man-
zárdlakásokat építtet. A munkálat 
során megerősítik az egész tömbház 
szerkezetét, visszaépítik a negyedik 
emeleti lakásokat, azokra manzárd-
lakásokat húznak, amelyek majd a 
hivatal tulajdonában lesznek. Az el-
múlt két évben már három verseny-
tárgyalást írt ki a hivatal, keresve a 
kivitelezőt, aki elvállalja ezt a mun-
kálatot – sikertelenül. A Székelyhon 
kérdésére a marosvásárhelyi város-
háza sajtóosztálya elmondta, hogy a 
jelenlegi városvezetés a nagydisznó-
di lakások kérdésének megoldását 
fontosnak tartja, az idei költségve-
tésben szerepelni fog a szükséges 
pénzösszeg a szerkezeti, manzár-
dosítási munkálatok elkezdéséhez, 
és újabb versenytárgyalást írnak ki, 
hogy megtalálják a kivitelezőt.

A negyedik emeleten hat lakás 
vált használhatatlanná
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Áramszünet
Betervezett munkálatok 
miatt február 25-én 8 és 16 óra 
között szünetel az áramszol-
gáltatás Csíkszeredában, a 
Kájoni János utcában a 61–115. 
és a 66–146. számok alatt, a 
Nyírfa, Malom és Agyagfalva 
utcákban, valamint Csomortán-
ban az 1–185. házszámok alatt.

Könyvbemutató
Flesch István Örmények, törökök 
és kurdok – Az 1915-ös örmény 
katasztrófa és a mai Törökor-
szág című könyvét ismerteti dr. 
Nagy Attila ma 17 órai kezdettel 
a marosvásárhelyi Bolyai téri 
Unitárius Egyházközség Dersi 
János-termében. A Marosvásár-
helyi Örmény-Magyar Kulturális 
Egyesület által szervezett ren-
dezvényre a belépés ingyenes.

Hazalátogatás
Hazalátogatás címmel nyílik 
kiállítás a marosvásárhelyi 
Bernády Házban. A csütörtökön 
17 órakor nyíló tárlat a Szárhegyi 
Művésztelep hőskorát idézi fel. 
Az alkotótáborokat működtető 
Gyergyószárhegyi Kulturális 
és Művészeti Központ ezúttal 
retrospektív válogatással tér 
vissza a Bernády Galériába. 
Olyan alkotásokat mutat be, 
amelyeket vásárhelyi születésű 
vagy itt tanult festők, szobrá-
szok, grafikusok készítettek 
a művésztelep fennállásának 
első negyedszázadában. 32 jól 
ismert vagy részben elfeledett 
alkotó munkáival találkozhat a 
helyi közönség. Huszonegyen 
már nem élnek, egyéniségüket a 
művésztelepen született műveik 
elevenítik fel. Tizenegyen ma is 
dolgoznak, remélhetőleg jelen 
lesznek a megnyitón.

• RÖVIDEN 

GERGELY IMRE

A lfalunak, Borzontnak, Újfalu-
nak, Tekerőpataknak és Kilyén-

falvának a vezetékes ivóvizet és a 
csatornázást, Csomafalvának pedig 
a szennyvíztisztítást szolgáltatja az 

Aquaserv Maros, amelynél 
épp a személyzet alkalma-
zása zajlik, hogy az új cég 
hétfőtől elkezdhesse a mun-
kát. Rövidesen megkezdő-
dik a hálózat ellenőrzése, 
illetve a fogyasztókkal a 

szerződések megkötése – 
tájékoztatott Tótpál László igazgató. 
Az új szolgáltatót Gyergyóújfalu és 
Gyergyóalfalu önkormányzata hozta 
létre, hogy átvegye a felszámolás alatt 
álló gyergyószentmiklósi GO Rt.-től a 

szolgáltatásokat, korábban ugyanis 
a gyergyószentmiklósi cég által biz-
tosított vizet használták a két nagy-
községben. A cégvezető kinevezése 
januárban megtörtént, a meghirdetett 
állásokra a versenyvizsgákat is lebo-
nyolították, ezen a héten zajlik a sze-
mélyzet alkalmazása.

Keresik a víz útját

Egy viszonylag új hálózatot vesz át 
az Aquaserv Maros, 15 éve van ivó-
víz-szolgáltatás az érintett falvakban, 
a csatornarendszerek még újabbak. 
Újfaluban még az átadási folyamat 
sem zárult le. Ettől függetlenül na-
gyon sok tisztáznivaló van: tudják, 
hogy sokkal több víz érkezett a veze-
tékeken a falvakba, mint amennyit a 
GO Rt. számlázott, és sokkal több víz 
jutott a derítőállomásra is, mint amit 

az eddigi számlák kimutattak. Ezt 
kell tisztázniuk. Az ivóvíz továbbra is 
Gyergyószentmiklósról érkezik, és a 
városi szolgáltató HVCSK által újon-
nan felszerelt és pontos mérőórák által 
mutatott vízmennyiség ér el a falvak-
ba. Ennek a mennyiségnek kell majd 
a fogyasztók számláin is megjelennie. 
„Végignézzük a saját rendszerünket, 
és ha azt tapasztaljuk, hogy valami-
lyen hibák miatt a földben folyik el a 
víz a vezetékből, akkor azt kijavítjuk. 
Ugyanakkor le kell ellenőrizzük a fo-
gyasztóknál is a helyzetet. Elképzel-
hető, hogy van, ahol a hibás mérőóra 
nem a reális adatokat mutatja, és bizto-
san vannak olyan háztartások is, ahol 
nincs is vízóra” – ismertette Tótpál, aki 
szerint a GO Rt.-től kapott nyilvántar-
tásukban is vannak kuszaságok.
Szükséges a csatornahálózat ellenőr-
zése is. „Esőzéskor a megszokott meny-

nyiség sokszorosa érkezik az Alfalu 
határában lévő derítőállomásra. En-
nek csak az lehet az oka, hogy sokan 
az udvarról, a háztetőről lefolyó eső-
vizet a szennyvízvezetékbe vezették. 
Ez több szempontból is gondot jelent: 
sokkal költségesebb a nagyobb meny-
nyiséget tisztítani, és az így megsza-
porodó szennyvíz tisztítása sokkal 
nehezebb is. A másik feladat, hogy 
megakadályozzuk, hogy a szenny-
vízbe állati eredetű ürülék kerüljön, 
hiszen annak sincs itt keresnivalója, 
az is nehezíti a szennyvíz tisztítását” – 
mutatott rá az igazgató. Felvetődhetne 
a kérdés, hogy az esőzéskor megugró 
vízmennyiség a hálózat hibái miatt is 
lehetne. Ez azonban kizárható, hiszen 
a vízmennyiség azonnal, perceken be-
lül megnövekszik a derítőállomásnál. 
Ehhez képest hosszú idő kellene, míg 
két méter mélyre, a vezetékek szintjére 
leszivárogna az esővíz – magyarázta.
Egy régi probléma is megoldódik 
idén: Gyergyóújfalu kutat ásatott, 
ami el is készült, most az áramel-
látása van folyamatban, hogy a víz 

feljusson a Tekerőpatak fölötti víztá-
rozóhoz. A kútból egy automatizált 
szivattyúrendszer segítségével pó-
tolják majd az esetleges vízhiányt. 
Ugyanis eddig gyakran megtörtént, 
hogy a megnövekedett fogyasztás 
miatt a rendszer magasabb pontjaira 
nem jutott víz: Tekerőpatak felső felé-
ben megtörtént, hogy hetekig szára-
zak voltak a vízcsapok.

Zajlik az ár megállapítása

Folyamatban van a szolgáltatások 
árának megállapítása is. Ezt a köz-
szolgáltatásokat ellenőrző országos 
hivatalnak (ANRSC) kell jóváhagynia. 
Tótpál elmondta, a vizet nagybani 
áron adja mostantól a gyergyószent-
miklósi HVCSK, és a működtetési költ-
ségeket hozzászámolva alakul majd ki 
a fogyasztói ár. Leszögezte, ez hasonló 
lesz ahhoz, amit a gyergyószentmik-
lósiak vagy más környékbeli szolgál-
tatókhoz tartozó fogyasztók fi zetnek. 
Márciusban elkezdik a fogyasztókkal 
is a szerződések megkötését.

• A Marosvásárhelyi Bíróság megszüntette az eljárást, amit a 2014-ben Marosvá-
sárhelyen, a Nagydisznód utcában történt gázrobbanás kapcsán indított, a lakók 
kérésére, három magáncég ellen. Az érintett lakók számára kedvezőtlen bírósági 
döntés ellenére biztató hír, hogy a marosvásárhelyi városháza nem mondott le a 
manzárdosítási tervéről, és ez megoldást jelenthetne a több éve tartó kálváriára.

Hasznos információkat osztott meg az új vízszolgáltató
• Új szolgáltató biztosítja a csatornaszolgáltatást hat gyergyószéki településnek, 
közülük ötnek az ivóvizet is. Az Aquaserv Maros nevű cég március 1-jétől kezdi el a 
tényleges működését, mintegy 15 ezer embernek biztosítva a szolgáltatásokat.




