
2019.  MÁRCIUS 11 . ,  HÉTFŐ A K T U Á L I S 5#vízszolgáltató  #vállalkozás

Mindenkit büntet a szolgáltató
Több ezren maradhatnak ivóvíz nélkül mától Marosvásárhelyen

SIMON VIRÁG

Kétmillió lejes kintlévőséget 
akar behajtani a regionális 
vízszolgáltató a kilátásba he-

lyezett megszorító intézkedésekkel. 
Mint Nicu Tomuleţiu, az Aquaserv saj-
tószóvivője elmondta, március 11-étől, 
hétfőtől elkezdik a nagy adósságokat 
felhalmozott marosvásárhelyi  tömb-
házakban a fő vízcsapok lezárását. 
„Március 11–22. között összesen 36 
tulajdonosi társulásnál fogjuk lezárni 
a fő vízcsapokat. Ezekhez a társulá-
sokhoz több lépcsőház is tartozik, és 
mindegyik tartozása 90 napnál ré-
gebbi. Van olyan tulajdonosi társulás, 
amelynek többéves adóssága is van, 

egynek még 2009-ből is. Az érintet-
teket értesítettünk a megszorító intéz-
kedésekről, kértük, hogy törlesszék 
az adósságokat, felszólítottuk, hogy 
tároljanak vizet a mindennapi szük-
ségleteikre” – mondta az illetékes. A 
legnagyobb kintlévőségük a maros-
vásárhelyi Tudor lakótelepen lévő 
Szorgalom utcai szociális tömbházak-
nak van, összesen 247 322 lej. Ezek a 
tömbházak a polgármesteri hivatal-
hoz tartoznak, a lakókkal is a város-
nak van bérleti szerződése. A legki-
sebb adósságuk, 688 lej a Călăraşilor 
utcai 37. szám alatti lakóknak van.

Mindenkit érint

A fő vízcsap lezárása egyaránt érin-
ti a jól fi zetőket is, és ez Călin Mol-

dovan önkormányzati képviselő, 
lakótársulási adminisztrátor sze-
rint elfogadhatatlan. Mint kifejtet-
te, a tavaly megjelent lakótársulási 
törvény szerint a szolgáltatónak 
első körben be kellene perelnie az 
adóst, s kérnie kellene, hogy be-
mehessen a lakásába és csak nála 
zárja le a szolgáltatást. „Egy-egy 
lépcsőházban lehetnek idősek, 
mozgáskorlátozottak, kisgyerme-

kesek, akik nem tudnak több napra 
elegendő vizet felhalmozni. Ez egy 
önkényes intézkedés.”

Pápai László marosvásárhelyi 
önkormányzati képviselő szerint 
mivel az Aquaserv legnagyobb rész-
vényese az önkormányzat, részéről 
módosítani lehetne a szolgáltatói 
szerződést, és lehetővé tenni, hogy 
a nagy adósságokat felhalmozott 
lépcsőházakban ne szüntessék be 

teljesen a szolgáltatást, hanem kor-
látozzák azt, például napi pár órára. 
Javasolta, hogy erről tárgyaljanak a 
tanácsülésen is.

Vízóra egy tömbházban. Az Aqua-
serv évente kétszer-háromszor 
lezárja a fő vízcsapokat a nagy 
adósságokat felhalmozott 
tömbházaknál
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Negyed évszázad – van, mit ünnepelni

A z elmúlt 25 évben több jó döntést 
hoztak, mint rosszat, ennek és a 

kitartó munkának tudható be a vál-
lalkozáscsoport mai sikere, magya-
rázta András Lehel vezérigazgató. A 
Melinda Impex két leányvállalata, 
a Melinda Steel és a Melinda Instal 
2004-ben jött létre, a cégcsoport ta-
valy már 75 ezer vevőt szolgált ki. A 
romániai épületgépészeti szakma 
egyik piacvezető cégeként üzleti 
megoldásaikkal hozzájárulnak az 
otthonok kényelméhez, biztonságá-
hoz. A sikereket a csapat révén érik 
el, amelynek képzésére, szakosítá-
sára nagy hangsúlyt fektetnek, 23 
telephelyükön több mint 400 embert 
foglalkoztatnak. Elkötelezettek a 
társadalmi felelősségvállalásban is, 
ugyanakkor a vevők felé is felelőssé-
get éreznek. A cégcsoporton belül a 
Melinda Istalnak ma 14 üzlete műkö-
dik országszerte: a kilencvenes évek-
ben a vállalat a falusi bajnokságban 

indult, fogalmazott a vezérigazgató, 
aztán a megyei, majd a régiós baj-
nokságba kerültek, az országos baj-
nokságban pedig 2009-ben már a 
harmadik helyen szerepeltek. Ezt a 
pozíciót azóta is sikerült megőrizni-
ük a hazai szakpiacon. Egyébként 
saját szakterületén a Melinda Steel 
is országos harmadik helyen van, 
továbbá a Melinda Instalnak szám-
talan saját márkás terméke is van, 
amelyek több mint 20 százalékot hoz-
tak a 2018-as árbevételbe.

Amiről keveset beszélnek

A cégcsoport vezetősége, illetve Pál 
Dénes tulajdonos is lokálpatrióta, a 
társadalmi felelősségvállalás jegyé-
ben 2006 óta karitatív tevékenységet 
is folytatnak, ám erről nem sokat 
beszélnek: az elmúlt években közel 
ötmillió lejre rúgott a különböző tá-
mogatások összege.

Az ünneplésről

A 25. évforduló minden tekintetben 
különleges lesz, az ünneplés és a 
megújulás jegyében zajlik majd. A 
nagyérdemű már láthatta a székely-
udvarhelyi városi könyvtárban 
megnyitott rendhagyó fotótárlatot, 
illetve egy időkapszulát is elás-
tak a cég székhelyén, amely majd 
2044. április 25-én kerül ismét fel-
színre. Múlt hét végén egész napos 
évfordulós ünnepséget tartottak, 
amelyen az összes munkatárs, a 
partnerek és a beszállítók is részt 
vettek. Az eseményen fellépett Rá-
kász Gergely orgonaművész, teljes 
erdélyi turnéjának is támogatója 
a Melinda, mint ahogyan idén az 
IPSE Városnapi Tömegfutásnak is 
főtámogatója lesz. Folytatják eddigi 
programjaikat (a Pegazus esetta-
nulmányi versenyt), illetve újakat 
indítanak, mint például az ún. 
Okos reggeli program. Ugyanakkor 
idén megújult a cégcsoport webáru-
háza is: a 2015-ben létrehozott felü-
let most felhasználóbarátabb lett. 
Tavasszal nagyszabású szakmai 
konferenciára várják partnereiket 

Szovátára, de az ünneplésben vá-
sárlóikról sem feledkeznek meg: 
az évfordulós évben összesen 25 
nyereményjátékot indítanak közös-
ségi oldalukon, amelyek értéke 500 

és 4000 lej között mozog, egyebek 
mellett ezért is érdemes figyelem-
mel követni az oldalt. (x)

Pál Dénes és András Lehel 
számolt be az ünnepi 
programokról
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F I Z E T E T T  T A R T A L O M

• Fennállásának 25. esztendejében egész éves ünnep-
lésre készül a Melinda Impex és a hozzá tartozó leány-
vállalatok. Az ország egyik legjelentősebb cégcsoportja 
a múltat ünnepli, a jelenben él és a jövőre tervez.

• A fő vízcsapok elzárására készül hétfőn reggel a 
regionális vízszolgáltató, az Aquaserv Marosvásárhe-
lyen, miután más módon nem tudja behajtani a több-
éves elmaradásokat. Az intézkedés nyomán víz nélkül 
maradnak egy-egy lépcsőházban azok is, akik rend-
szeresen törlesztették a szolgáltatás ellenértékét.

Hol zárják el a vízcsapokat?
Az Aquaserv hétfőn reggel lezárja a fő vízcsapokat a marosvásárhelyi 
Kövesdombon lévő 498-as tulajdonosi társulásnál, ahova három tízeme-
letes lépcsőház tartozik, a Hosszú utcában lévő 153-as lakótársulásnál, 
a Călăraşilor utcában, majd következnek a Kudzsír és a Raktár utcai 
tömbházak. A szolgáltatást akkor indítják újra, ha az érintett társulások 
képviselői kifizetnek egy nagyobb összeget a kintlévőségből és szerző-
désben vállalják, hogy az adósságot felosztva, határidőkre kifizetik.




