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Elmaradó színházi 
előadások
A gyergyószentmiklósi Figura 
Stúdió Színház törli a márciusi 
előadásai egy részét a korona-
vírus-járvány megelőzése miatt 
érvénybe léptetett közegész-
ségügyi előírások értelmében. 
Elmaradnak a március 13-i 
Füst, avagy a színház elfog-
lalása, a március 16-i Abigail 
bulija, illetve a 20-ára terve-
zett Persze című előadások. A 
Színész házon kívül  program 
keretén belül szervezett márci-
us 14-i borkóstoló is elmarad. 
A további előadásokkal kap-
csolatos döntések az illetékes 
hatóságok következő intézke-
déseitől függenek.  Kérdéses, 
hogy megrendezik-e a készülő 
Sirály produkció március 28-i 
bemutatóját és 30-i előadását, 
valamint a gyermek- és ifjúsági 
bérlet részeként március 31-re 
műsorra tűzött Kövekkel a 
zsebében előadást.

Elhalasztják 
a HinTA-t
A hatósági intézkedésekkel 
összhangban elhalasztják a 
március 26. és 29. közötti idő-
szakra tervezett XIV. Hargitai 
Informatikus Találkozót. A 
szervezők kiemelik: a rendez-
vényt csak halasztják, amikor 
a körülmények lehetővé teszik, 
megtartják a HinTA-t, az új 
dátumról időben értesítenek 
minden jelentkezőt, a jelenleg 
érvényes részvételi feltételek 
számukra nem változnak.

Elmarad 
az operett-előadás
A székelyudvarhelyi Művelődé-
si Házban elmarad a kolozsvári 
Operettissimo együttes mára  
meghirdetett előadása. Az 
előadást április 26-án, vasár-
nap 19 órától fogják megtar-
tani. A már megváltott jegyek 
érvényesek április 26-ára, vagy 
visszaválthatók a Művelődési 
Ház jegypénztárában hétköz-
napokon 11-14 és 15-17 óra 
között.

Nem lesz előadás
Március 22-éig minden nyil-
vános tevékenységét felfüg-
gesztette a székelyudvarhelyi 
Tomcsa Sándor Színház. Elma-
rad a március 15-ére tervezett 
Forradalom.ma2020 ünnepi 
rendezvény, a Vallomások 
című produkció március 17-ei 
és 18-ai előadásai, valamint 
a március 22-ei És Rómeó és 
Júlia vendégelőadás is. Ez 
utóbbi produkció esetében a 
megvásárolt jegyek két héten 
belül visszaválthatók a színház 
jegypénztáránál. A március 24-
ei Vallomások, illetve a márci-
us 27-ei Nem lesz reggel, Fred! 
című előadások megtartásáról 
a későbbiekben tájékoztatják 
nézőiket.

• RÖVIDEN 

• A becslések és remények szerint több mint egy kilométeres mélységben 
található termálvizet igyekszik felszínre hozni az a kutatófúrás, amelyet 
a csíkmadarasi önkormányzat szeretne elvégeztetni. Az engedélyek meg-
vannak, de kivitelező még nincs.

KOVÁCS ATTILA

E redménytelenül zárult az a 
közbeszerzési eljárás, ame-
lyet a csíkmadarasi önkor-

mányzat írt ki még februárban 
egy 1200 méteres mélységig tartó 
mélyfúrás elvégzésére. A munká-
lat elvégzéséhez szükséges licencet 
tavaly kapta meg az önkormányzat 
az Altalajkincsek Országos Ügynök-
ségétől, a kutatófúrás célja pedig 
olyan mélységi termálvízréteg fel-
tárása, amelyből később felszínre 
hozható és hasznosítható a becslé-

sek szerint 60-70 Celsius-fokos hő-
mérsékletű víz. A mélyfúrás becsült 
értéke a kiírás szerint áfa nélkül 
2 millió lej, és mivel nem érkezett 
ajánlat, a közbeszerzési eljárást meg 
kell ismételni.

Nagy remények

Csíkmadaras két geológiai törés-
vonalon helyezkedik el, a korábbi 
kutatások alapján készült tanul-
mány szerint ennek köszönhetően 
1000–1100 méter mélységben akár 
70 Celsius-fokos hőmérsékletű vizet 
találhatnak. ,,Az előző kísérleti fú-
rások, amelyek az 1950-es és -60-as 

években történtek, akkor nem jutot-
tak mélyebbre 600 méternél. Mivel 
az ország egyik leghidegebb része 
a Csíki-medence, és hőenergiára 
nagy szükség van, azt szeretnénk 
megnézni, hogy 1200 méteres mély-
ségben mivel rendelkezünk” – is-
mertette kérdésünkre Bíró László. A 
korábbi fúrások nyomán a 600 mé-
teres mélységben 37 Celsius fok volt 
a víz hőmérséklete, ez a felszínen 20 
méter magasban tört fel. Csíkmada-
ras polgármestere szerint ha a mély-
ben valóban van hasznosítható erő-
forrás, akkor lehet majd igényelni 
a kitermeléshez szükséges további 
engedélyeket.

Többféle felhasználás

Ha beigazolódik, hogy ebben a mély-
ségben tényleg van termálvíz, azt 
nem csak a tervbe vett élményfürdő 
számára, hanem akár fűtésre is fel 
tudnák használni – vélekedik a pol-
gármester. Mivel a községben egy 
biomassza erőmű létreho-
zása is tervben van, amely 
a község középületeinek 
a fűtését is biztosítaná, a 
felszínre jutó termálvízho-
zamtól és -hőfoktól függően 
további jelentős energiaforrás lehet-
ne, amit Bíró szerint felhasználás 
céljából a település további részeire 
tudnának eljuttatni. Helyi kezdemé-
nyező csoport is alakult korábban 
egy termálfürdő létrehozása érdeké-
ben, tavaly jegyezték be ennek nyo-
mán a Madaraspart Rt.-t, amelynek 
feladata a csíkmadarasi fürdőpro-
jekt kivitelezése.

Termálvíz  után kutatnak
Több mint egy kilométerre kell lefúrni

• Többet kell fizetni a vezetékes vízért és a szenny-
vízelvezetésért Maros megyében és Székelykeresztúron 
is. Az Aquaserv regionális szolgáltató ugyanis március 
18-ától megemelt árakkal dolgozik.

A regionális vízszolgáltató sajtó-
szóvivője, Nicu Tomuleţiu a Szé-

kelyhonnak elmondta, hogy 2016-ban 
emelték utoljára szolgáltatásaik árát, 
és azóta az infl áció 11,5 százalékos 
volt. A szolgáltató vállalta az uniós 
pályázatokban, hogy önrészt biztosít 
a vissza nem térítendő összegek mel-
lé, és ezen kötelezettség miatt is szük-

séges az áremelés. A sajtószóvivő em-
lékeztetett, hogy az elmúlt években 
110 millió eurós értékben újították fel 
a Maros megyei vízvezetékrendszert, 
új víztisztító állomásokat építettek, 
korszerűsítették a szennyvízszol-
gáltatást. Március 18-ától az ivóvíz 
köbméterenkénti ára 4,10 lej lesz az 
eddigi 3,82 lej helyett, a szennyvíz-

szolgáltatás ellenértéke pedig 3,44 lej 
lesz a jelenlegi 3,22 lej helyett. Ez azt 
jelenti, hogy a víz csaknem 7,33 szá-
zalékkal, míg a szennyvízszolgáltatás 
6,14 százalékkal drágul.

Így is alacsony az ár

Nicu Tomuleţiu rendelkezésünkre 
bocsátott egy táblázatot is, amelyből 
kiderült, milyen árakat alkalmaz-
nak a más megyékben tevékenykedő 
szolgáltatók. Eszerint a 45 szolgáltató 
közül a Maros megyében, illetve Szé-
kelykeresztúron és környékén szolgál-

tató cég a 37 helyen áll, vagyis csak 8 
megyében vannak alacsonyabb árak 
annál, amit az Aquaserv alkalmaz. 
Legdrágábban a konstancai szolgál-
tató biztosítja az ivóvizet, ott 
egy köbméternyi vízért 5,06 
lejt kell fi zetni, a legolcsób-
ban pedig a ploiești-i, ahol 
ugyanez 3,17 lejbe kerül. A 
táblázat szerint a Háromszé-
ken szolgáltató társaság 4,26 
lejért, a Hargita megyei Harvíz pedig 
köbméterenként 3,89 lejért biztosítja 
az ivóvizet. 

S. V.

Drágul az ivóvíz-szolgáltatás
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