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• A szélsőséges idő-
járás, a szárazság és 
a viharok, a hirtelen 
lezúduló nagy meny-
nyiségű eső néha 
fennakadást okoz az 
ivóvíz-szolgáltatásban 
is. Vannak települések, 
ahol arra kérik a lakó-
kat, hogy csak háztar-
tási célokra használják 
a vizet, és semmiképp 
ne öntözzenek vele, 
illetve olyan falvak is, 
ahol a zavarossá vált 
patak miatt ideigle-
nesen felfüggesztik a 
szolgáltatást.

SIMON VIRÁG

B ár az idei tavasz igazán esős 
volt Maros megyében, a hir-
telen jött, hosszú napokig 

tartó hőség miatt több településen 
öntözni kellett a veteményeseket, és 
a gazdaságokban lévő állatok is az 
átlagosnál több vizet igényeltek. A 
megnövekedett vízfogyasztás azon-
ban fennakadásokat eredményezett 
a szolgáltatásban.

Az ivóvíz nem öntözésre való

Az Aquaserv Regionális Vízszolgál-
tató sajtószóvivője, Nicu Tomuleţiu 
a Székelyhon érdeklődésére elmond-
ta: a Mezőségen, főleg Nagysármá-
son és környékén komoly fennaka-

dások vannak a vízszolgáltatásban. 
Ott elsősorban az jelenti a gondot, 
hogy a Marosvásárhely–Nagysár-
más közötti, több mint 50 kilomé-
teres vezetékrendszer régi, és nem 
elég nagy ahhoz, hogy az időközben 
rácsatlakozott települések lakóinak 
igényeit kielégítse. Ez főként nyáron 
jelent problémát, amikor nemcsak 
háztartási célokra, hanem vetemé-

nyesek, fóliaházak öntözésére, álla-
tok itatására használják a vezetékes 
vizet. Emiatt Nagysármásig és a kör-
nyező településekig már nem jut el 
a víz. A sajtószóvivőtől megtudtuk, 
hogy kánikulában 60 százalékkal 
megnő az ivóvízfogyasztás, főleg az 
öntözések miatt. Emiatt azt tervezik, 
hogy előre leközölt órarend szerint 
fogják biztosítani a csapvizet az el-
következő időszakban a Mezőségre, 

hogy mindenkihez eljusson. Erről 
még pontos döntés nem született, de 
a napokban esedékes lesz. Az illeté-
kes azt is elmondta, hogy a helyzet 
javítása érdekében előkészítették a 
Marosvásárhely–Mezőszabad közöt-
ti vezetékcsere tervét, és hamarosan 
nekifognak a munkálatoknak. Ez 
viszont szerinte csak részben fogja 
megoldani a problémát, elsősorban 

a fogyasztóknak kellene megérteni-
ük, hogy az ivóvíz nem öntözésre, 
állatok itatására való.

Hagyják abba a ví zpazarlá st

Nemcsak a Mezőségen, hanem Er-
dőszentgyörgyön is gondot okoz a 
kánikula miatt megnövekedett víz-
fogyasztás. A kisváros polgármes-
terének közösségi oldalán olvastuk, 

hogy az Erdő szentgyö rgyi Ivó - é s 
Szenny ví zszolgá lat (SPAAC) arra kér-
te a helybélieket, hagyják abba a ví z-
pazarlá st, mert ha csapví zzel ö ntö zik 
a zö ldö vezeteket é s a kerteket, má sok 
ví z né lkü l maradhatnak. A szolgálta-
tó felhívja a fi gyelmet, hogy ha a rend-
szerben lévő ivó ví z jelentős ré szé t a 
kertek, fó liaházak, gyü mö lcsö sö k, 
udvarok ö ntö zé sé re haszná ljá k, ak-

kor ez a nyomá s csö kkené sé t vagy 
teljes hiá nyá t eredményezi, í gy azok, 
akik a település alsó részein laknak, a 
minimá lis ví zmennyisé g né lkü l ma-
radhatnak, ezáltal pedig egy alapvető 
joguk sé rü l.

A megáradt patak is 
gondot okoz

Nemcsak a kánikula és a megnö-
vekedett ivóvízfogyasztás, hanem 
egy felduzzadt patak is gondot okoz 
a szolgáltatásban Maros megyében. 
Az elmúlt hétvégén a Felső-Maros 
mentén a Bisztra-patak áradt meg, 
fekete víztengerként hömpölygött 
medrében a tartós és nagy meny-
nyiségű esőzés miatt. Az Aquaserv 
vízszolgáltató emiatt nem tudta 
működtetni a Dédabisztrán lévő 
vízüzemet, ezért Dédabisztra és 
Marosvécs között 12 település víz-
szolgáltatás nélkül maradt. A szol-
gáltatást hétfő délután próbálták 
újraindítani, mert úgy értékelték, 
hogy a Bisztra-patak vízhozama a 
megfelelőre csökkent.

Más okoz fennakadást

Hargita megyében a Harvíz Rt. 
által kiszolgált 30 önkormányzat 
területén nincsenek különösebb 
gondok a vízszolgáltatás terén – 
tudtuk meg Bogáti Csaba 
vezérigazgatótól. A vízho-
zamok megfelelőek, egye-
lőre korlátozásra nem volt 
szükség. Egyedül a Homo-
ródszentmártonhoz tarto-
zó településeken szoktak 
kisebb elakadások lenni, 
mert ott a kutak vize sós, így az a 
víz nem használható, ezért felszí-
ni befogásokkal próbálják meg-
oldani a szolgáltatást. „A viharos 
időjárás inkább az esővíz-elvezető 
rendszerek túltelítettségével okoz 
gondot, mert a rendszer néha nem 
tudja elnyelni a nagy vízmennyi-
séget, de ez csak ideiglenes gond. 
Az ivóvíz-szolgáltatást idén az 
időjárás még nem befolyásolta, az 
általunk kiszolgált településeken 
el tudtuk látni a háztartásokat” – 
fogalmazott.

A kánikula miatt sok helyen 
öntözik a veteményeseket. Ha 
ezt csapvízzel teszik, sokakhoz 
nem jut el a szolgáltatás
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Medvét vagy életet? Zöld lobbi az erdőből nézve
A medveállomány mértéken felüli elszaporodása következtében 
tarthatatlanná vált a helyzet Székelyföldön, majdnem minden napra 
jut súlyos sérüléssel járó medvetámadás, sem az emberek vagyona, 
de immár az élete sincsen már biztonságban. Miközben Bukarestben 
a zöld lobbi hangja egyre erősebb, a román közvélemény a medvék 
és a székelyek élete közül választva mintha az előbbieket preferálná. 
Eközben az erdőkben, ahonnan évek óta érkeznek a figyelmeztetések, 
a tehetetlenség érzésénél lassan már csak a düh erősebb. Székely-
föld-szerte több városban immár utcára is vonultak a mihamarabbi 
megoldás foganatosításáért. Dr. Benke József erdőmérnökkel, a Zete-
laka és Társai Vadász- és Horgásztársulat vezetőjével beszélgetünk ar-
ról, hogy mi vezetett ide, és miként lehetne az ő szemszögükből rövid 
és hosszú távon rendezni a helyzetet. A Krónika Live műsorát kedden 
18.30-tól a Krónika Facebook-oldalán és a Médiatér Youtube-csatorná-
ján lehet követni.

Útlezárás Székelyudvarhelyen
Egy építkezés miatt zárják le ma a József Attila utcát a Kút és a Szentimre 
utca közötti szakaszon. A korlátozás délelőtt tíz órakor kezdődik és másfél 
órát tart – közli Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.

• RÖVIDEN 

K ét hónapot sem éltek meg azok 
a díszfacsemeték, amelyeket a 

Fenyő Szövetség néven ismertté vált 
civil mozgalom tagjai ültettek el a 
gyergyószentmiklósi Szent István- 
templom közelében. A Facebookon 
közzétett fényképekhez fűzött hoz-
zászólások szerint valószínűleg 
szombat éjjel történt a rongálás. „El 
sem tudom képzelni, mi jár a fejében 
annak, aki ilyesmit csinál, miért kell 
letörni egy fi atal fát, ami csak szebbé 
teszi a helyet” – fogalmazott ottjár-
tunkkor egy környéken lakó, a hely-
színen pedig többen is kifejezték 
nemtetszésüket.

Nem lesz több kamera

Elszomorította az eset Musulin Pé-
tert, a város szépítését célul kitűző 
Fenyő Szövetség nevű civil szerve-
ződés kezdeményezőjét is. Ők ül-
tették májusban a most elpusztított 
fákat. Megkeresésünkre elmondta, 
ha el is szomorította, ami történt, 
nem vette el a kedvét a folytatástól. 
A most kitört fákat azonnal pótolják, 
amint megfelelő csemetét kapnak 
– szögezte le. Elmondta még, hogy 
az elmúlt időszakban is számos öt-
let felmerült, további városszépíté-
si akciókon gondolkodnak, együtt 

más civil szervezetekkel is. A temp-
lom közelében egyébként nincsenek 
térfi gyelő kamerák, így nehéz lesz a 
rendőrségnek kézre kerítenie az elkö-
vetőt vagy elkövetőket. Angi Zoltán 
városmenedzser elmondta, a polgár-
mesteri hivatalban is beszél-
tek a rongálásról. Felmerült 
például, hogy amennyiben 
sikerül azonosítani a tettest, 
kötelezzék arra, hogy nyil-
vánosan ültessen fát, állítsa 
helyre az általa okozott kárt. 
Az illetékes szerint lehetne 
ennek egy elrettentő hatása. Angi Zol-
tán elmondta még, hogy a városi térfi -
gyelő kamerarendszer bővítésére idén 
nincs pénz a költségvetésben, ebben 
az évben tehát nem kerül több kamera 
Gyergyószentmiklós köztereire.

Gergely Imre

Két hónapot sem éltek a fák
• Május közepén ültették el civil önkéntesek azokat a 
fákat, amelyeket a hétvégén törtek ki ismeretlenek. A köz-
terek biztonságát növelné a térfigyelő kamerák kihelyezé-
se, idén azonban ez nem fog megtörténni.

Gondokat okoz a szélsőséges  időjárás
Maros és Hargita megyében is próbálják folyamatosan biztosítani az ivóvizet




