
Gyergyószentmiklóson a műjégpá-
lya és a labdarúgópályák szom-

szédságában felépített tanuszoda 
ünnepélyes átadóján jelen volt többek 
között Kelemen Hunor miniszterel-
nök-helyettes, Cseke Attila fejlesztési 
miniszter, Manuela Patrascoiu, az 
Országos Befektetési Társaság igazga-
tója, Bende Sándor parlamenti képvi-
selő, Szabó Zsolt, Hargita megye pre-
fektusa, Barti Tihamér, Hargita Megye 
Tanácsának alelnöke és a térség több 
településének vezetői is.

Csergő Tibor, Gyergyószentmiklós 
polgármestere köszönetet mondott 
mindazoknak, akik tettek annak érde-
kében, hogy ez a sportlétesítmény fel-
épülhessen a városban, ugyanakkor 
szólt a jelentőségéről is. „Ez az első al-
kalom, hogy egy tan uszoda avatóján 

veszünk részt itt, a gyergyói térségben, 
de hosszú idő után ugyancsak ez az el-
ső alkalom, hogy egy lezárt, befejezett 
projektet tudhat magáénak városunk” 
– emelte ki. Kelemen Hunor miniszter-
elnök-helyettes elmondta: „Egy térsé-
get felemelni nem egyszerű dolog, kü-
lönösen olyan időben, amikor nem áll 
minden rendelkezésre a döntéshozók 
számára. Gyergyó térségének, Gyer-
gyószentmiklós városának pedig az 
elmúlt években lassan sikerült olyan 
beruházásokat idehozni, amelyek be-
látható időn, néhány esztendőn belül, 

meg vagyok győződve, hogy ezt a tér-
séget felemelik.” Beszélt ugyanakkor 
arról is, hogy ez a tanuszoda nem csak 
a Gyergyószentmiklóson élő emberek-
nek fontos. „Egy közeli példát említe-
nék. Amikor Csíkszeredában a Csíki 
Csobbanó megépült, a körzetében lévő 
településeket is magához tudta vonza-
ni. A gyerekeket, a középiskolásokat 
és a felnőtteket, hiszen volt egy olyan 
hely, ahol jó beosztással, jó szervezés-
sel minden egyes osztályból, akik úsz-
ni akartak tanulni, eljutottak” – tette 
hozzá Kelemen Hunor.

Cseke Attila fejlesztési miniszter 
kijelentette: „A munkát elvégeztük 
helyi szinten, a helyi közösségben, 
itt, Gyergyószentmiklóson, Gyergyó-
széken, Hargita megyében. Az elmúlt 
hat hónap alatt, hiszem, hogy a mun-
kát elvégeztük kormányzati szinten 
is. Ez a közös munka eredménye, és 
az épületen kívül ha van valami, ami 
örömünkre szolgálhat, az az, hogy a 
közös munka révén jutottunk el ide.”

Valóra vált álom

Barti Tihamér, Hargita Megye Taná-
csának alelnöke, a Gyergyó Területi 
RMDSZ elnöke azok közé tartozik, 
akiknek álmuk volt a tanuszoda. „Ez 
azt mutatja, hogy a gyergyóiak a jö-
vőbe fektetnek, a gyergyói politikum 
a gyerekeink egészségére, a közösség 
egészségére épít.” Egy „házi feladatot” 
is megemlített, miszerint a tanuszoda 
környezetét, a műjégpályát, labdarú-
gópályát egy teljes sportkomplexum-
má szeretnék felfejleszteni.

Az átadási-átvételi szer-
ződést Cseke Attila fejleszté-
si miniszter és Csergő Tibor 
polgármester írta alá, majd 
a szalagvágást követően a 
jelenlévők megtekinthették 
a létesítményt. Miklós Attila 
sporttanár, edző tanítványai 
kis bemutatóval készültek erre az 
alkalomra. Ahogyan elhangzott, a 
tanuszoda várhatóan az iskolakez-
déskor nyithatja majd meg kapuját 
a nagyközönség előtt is, addig még 
hátravan a szükséges engedélyek be-
szerzése és a működéshez elengedhe-
tetlen döntések meghozatala.

Barabás Orsolya
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• Csíkszereda vissza-
térő problémája, hogy 
heves esőzésekkor a 
csatornarendszer nem 
bírja elvezetni a nagy 
hozamú esővizet, amely 
olykor szenny vízzel is 
keveredik. Bár idén is volt 
már precedens e téren, 
az alpolgármester szerint 
egy-két esetet leszámítva 
nincs komolyabb problé-
ma a város csatornarend-
szerével.

KORPOS ATTILA

Évekre visszanyúló problémát 
jelent a hargitai megyeszék-
helyen, hogy a nagy esőzések 

után a csatornák nem tudják teljesen 
befogadni a vizet. A vízzel elárasztott 
utcák látványán csak tovább ront, 
hogy sok esetben az esővíz szenny-
vízzel keveredve tör a felszínre kibír-
hatatlan bűzt árasztva a környéken. 

A probléma kapcsán Bors Béla 
alpolgármester megkeresé-
sünkre elmondta, a legutóbbi 
heves zivatar következtében 
a Zöld Péter utca felső részé-
ben is hasonló eset történt, 

ellenben ott az útfelület is 
beszakadt. „A mélyedést ideiglenes 

jelleggel feltöltöttük kaviccsal. A 
Harvíz Rt. szakemberei már elkezd-
ték a helyszín alatti csatornarendszer 
feltérképezését a kamerákkal, hogy 
lássuk, mi vezetett ide” – tájékoztatta 
lapunkat. Az alpolgármester hozzá-
tette, komolyabb problémáról is szó 
lehet, hiszen a szomszédságban lé-
vő büntetés-végrehajtási intézetben 
is megjelent az esővíz, így a teljes 
feltárás és helyreállítás érdekében 
nagy valószínűséggel fel kell törni az 
aszfaltot.

Elővigyázatosság

Mint mondta, az esőzések következ-
tében sarkalatos pontnak számító, 

a Kalász lakótelep alsó részén lévő 
körforgalomban a csatorna az utób-
bi időben el bírta vezetni a nagy 
mennyiségű vizet. A Brassói úton 
a MOL üzemanyagtöltő állomásnál 
ugyan volt némi víz az útfelületen 
egy heves zápor következtében, 
de jól működött a rendszer. Ennek 
kapcsán jelezte, a szomszédságban 
lévő átemelő állomásnál jelenleg 
két pumpa van működésben, az 
önkormányzat pedig egy harmadik 
beszerzését is fontosnak látja. „Ha 
bármelyik meghibásodna, bizton-
sági megoldásként egy harmadik 
tudná helyettesíteni ezeket a nagy 
mennyiségű víz megfelelő elvezeté-
se érdekében” – vázolta. Az Octavi-

an Goga sétányról is több olyan fotó 
jelent meg a közösségi oldalakon, 
melyek szerint egy esőzés nyomán 
összefüggő tengerré változott az 
útfelület. „Az összes víznyelő el 
volt tömítve, pont azért, hogy a fel-
újítás alatt keletkezett törmelékkel 
ne teljen fel a csatornarendszer. A 
legutóbbi esőzésnél már fi gyeltük a 
helyszínt, és nem volt ilyen gond” – 
tette hozzá az elöljáró. Az alpolgár-
mester ugyanakkor jelezte, hogy a 
Csíki Csobbanó augusztus folyamán 
két hétre be lesz zárva karbantartási 
és javítási munkálatok miatt. A pon-
tos időszak még nem ismert.

Szeptembertől úszni is lehet a gyergyószentmiklósi tanuszodában
• Átadták szombat déle-
lőtt a gyergyói térség első 
tanuszodáját. A gyergyó-
szentmiklósi létesítmény 
szalagvágóján az ünnepi 
beszédek során elhang-
zott, a tanuszodát a lakos-
ság várhatóan szeptember-
től használhatja majd.

Szép formát kapott 
a gyergyószentmiklósi tanuszoda 

▴  FOTÓ: BARABÁS ORSOLYA

Fel-felbukkanó vizes gondok
Nem mindig vizsgázik jól a csíkszeredai esővíz-elvezető rendszer

Nem a csatornarendszerrel volt 
gond az Octavian Goga sétányon 
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Uszodai program 
Marosvásárhelyen
Marosvásárhelyen, arra 
hivatkozva, hogy visszaesett 
az érdeklődés, mától július 
30-áig csak délután fogadják az 
úszni, kikapcsolódni vágyókat 
a város által fenntartott Mircea 
Birău Uszodában. A városháza 
sajtóirodájától kapott tájékoz-
tatás szerint hétfőtől péntekig 
6–14 óra között zárva lesz a 
létesítmény, 14–18 óra között 
kizárólag az edzések és az úszá-
soktatás számára nyitott, míg 
a nagyközönséget 18–22 óra 
között fogadják. Szombaton és 
vasárnap zárva lesz az uszoda, 
a városháza illetékesei szerint 
szombatonként általános nagy-
takarítást végeznek. Továbbra is 
előzetes időpontfoglalásra van 
szükségük azoknak, akik hét-
köznapokon 18–22 óra között 
szeretnének úszni, és ezt meg-
tehetik a 0734-560937-es tele-
fonszámon. Azt is megtudtuk, 
hogy a városi uszoda július 31. 
és szeptember 10. között a nyári 
szabadságok és a medencék 
általános tisztítása miatt zárva 
lesz. A járványügyi korlátozá-
sok miatt idén az uszoda csak 
június 15-én nyitott. Korábban 
a nyugdíjasok, amatőrök és 
tornaórákat úszással helyette-
sítő diákok népesítették be a 
városi uszodát, a sportolók és 
úszni tanulók a Víkendtelepen, 
a sátortetős uszodában kaptak 
helyet. Akkor a nagyközönség 
számára naponta 6–22 óra kö-
zött volt nyitva a városi uszoda, 
hétfő kivételével. Nyáron július 
közepén bezárt, és szeptember 
elején nyitott. (Simon Virág)
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