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H I R D E T É S

SZINTE EGY NAPIG SZÜNETELT MAROSVÁSÁRHELY VÍZELLÁTÁSA, A VÉSZHELYZETBEN HASZNÁLANDÓ SZIVATTYÚKRA SZORUL A VÁLLALAT

Víz helyett zenét szolgáltatott az Aquaserv
Szünetelt a vízszolgáltatás szerdától 
csütörtök délelőttig Marosvásárhely 
és környéke legtöbb háztartásában. 
Mint megtudtuk, meghibásodtak az 
eredetileg csak vészhelyzetben hasz-
nálatos, de egész nyáron bevetett 
szivattyúk. A másik, százéves beren-
dezés javítása roppant költséges, és 
még elhúzódik.
» SZUCHER ERVIN

A z immár három hónapja ideigle-
nesen használt szivattyúk meghi-
básodása miatt szerda délutántól 

csütörtök délelőttig szünetelt a vízszol-
gáltatás Marosvásárhely és környéke 
legtöbb háztartásában. Aki az Aquaserv-
től telefonon szeretett volna tájékozta-
tást kérni, csak zenei szolgáltatásban 
részesült. „Nincs gond az ivóvízellátás-
sal Marosvásárhelyen” – ezt egy nappal 

a meghibásodás bekövetkezte előtt nyi-
latkozta lapcsaládunknak az Aquaserv 
regionális vízszolgáltató sajtószóvivője. 
Nicu Tomuleţiu ekkor még arról beszélt, 
hogy nem jelent különösebb gondot a 
Maros rendkívül alacsony vízállása, a 
százéves zsilip meghibásodása és a gát 
környékén lerakódott tetemes iszap-
réteg. Aztán szerdán délután kiderült, 
hogy mégiscsak óriási problémát tud 
okozni az a műszaki hiba, ami a nyár 
elején keletkezett, és amelyet az orszá-
gos vízügyi hatóság azóta sem volt képes 
helyreállítani.

Az alacsony vízállás miatt az Aqua-
serv immár három hónapja kénytelen 
a vészhelyzetben bevetendő szivattyúit 
használni. Ezeket általában néhány órá-
ra szokták igénybe venni, ezúttal viszont 
a nyár beköszöntése óta egyhuzamban 
működésben vannak. „Azontúl, hogy 
tetemes áramfogyasztásuk van, szerdán 
meghibásodtak. Megpróbált kisegíteni 
a katasztrófavédelmi felügyelőség és a 

vízügyi hatóság, azonban az általuk ho-
zott szivattyúk egyike szintén bedöglött. 
Valahogy az éjszaka folyamán sikerült 
megjavítanunk, és csütörtökön 8 körül 
helyreállítanunk a vízszolgáltatást” – 
magyarázta lapunknak Nicu Tomuleţiu. 
Ugyanakkor hozzátette, hogy a hibaelhá-
rítás nem teljes, még mindig dolgoznak a 
pótszivattyúk rendbetételén.

Szerdán késő este a marosvásárhelyi 
közösségi oldalakat ellepték a kérdések 
és panaszok. A lakosság nem tudta mire 
vélni, mi történhetett, hogy szinte fél 
napja nem folyik víz a csapból. Akadtak 
olyanok is, akik viccesre fogták a tör-
ténteket, és vásárhelyi találkozót jelen-
tettek be a csorgóknál. Este 10 után az 
Aquaserv éjjel-nappali ügyfélszolgála-
tán próbáltuk megtudni, meddig tart a 
vízszünet, azonban a félórás zenei szol-
gáltatáson túl, egyebet nem kaptunk.

Csütörtökön délelőtt Nicu Tomuleţiu 
elismerte: annak dacára, hogy számos 
SMS-t küldtek szét, nem sikerült a leg-

hatékonyabban kommunikálni a fo-
gyasztókkal. Kiderült, hogy „az összes 
vonal”, amely a hívás pillanatában (és az 
elkövetkezendő harminc percben) foglalt 
volt, mindössze két víztelepi diszpécsert 
jelent. Felvetésünkre, hogy miért nem 
veszik igénybe a hatóságok különleges 
kommunikációs csatornáját, azt, amely 
a Ro-Alert által medveveszélyre vagy íté-
letidőre szokott fi gyelmeztetni, a szóvivő 
úgy vélekedett, hogy talán ez lenne a leg-
jobb megoldás.

A román vízügyi hatóság, az Apele 
Române a napokban kiderítette, hogy 
a százéves berendezésnél pontosan mi 
a gond, illetve hogy milyen alkatrészre 
van szükség. Emellett a kivitelező cég 
vállalta, hogy elvégzi a munkálatokat. A 
fejfájást nem csak a várhatóan félmillió 
lejre ugró kiadás okozza, hanem az elő-
reláthatóan másfél hónapot igénybe vevő 
kivitelezés hossza. Így az Aquaservnek 
továbbra is a vészhelyzetben használan-
dó szivattyúkkal kell boldogulnia.

» PAP MELINDA

Húsz kilométer hosszú, a város környé-
ki községeket is elkerülő körgyűrűt 

készül építeni Nagyvárad köré Bihar me-
gye és a megyeszékhely vezetősége. A 40 
millió eurós befektetés a megye, Nagyvá-
rad, illetve Fugyivásárhely, Szentmárton 
és Nagyürögd önkormányzata közötti 
partnerség révén jön létre a nemrég meg-
hirdetett Anghel Saligny országos tele-
pülésfejlesztési program támogatásával.

Ilie Bolojan a témában tartott sajtótájé-
koztatón elmondta, hogy mivel a három 
Nagyvárad melletti község is kap ebből 
kisebb támogatást, úgy döntött, velük 
együttműködve valósítja meg tervét. 
Mint magyarázta, az új, jelenlegit megke-
rülő körgyűrű Fugyivásárhely Kolozsvár 
felőli bejáratától, és Váradalpár megke-
rülésével vezetne el Félixfürdő Belényes 
felőli bejáratához. Itt egy viadukttal szel-
né át a Nagyvárad–Belényes országutat 
Kardó felé, majd Nagyürögd irányába 
haladna, és Apáti megkerülésével jutna 
el a Nagyvárad–Arad gyorsforgalmi út-
hoz, számolt be a Bihon. Így a Kolozsvár 
felől érkező és Aradra tartó forgalom 

nem kellene áthaladjon a Körös-parti 
városon. Bolojan szerint az új körgyűrű 
megvalósulását a megyei önkormányzat 
140 millió lejjel, a nagyváradi 43 millió 

lejjel támogatná. A 20 kilométer hosszú 
út megyei útként lesz majd nyilvántart-
va, és becslések szerint mintegy 200 mil-
lió lejbe kerülne. Az elképzelést még az 

érintett önkormányzatok közgyűléseinek 
is jóvá kell hagynia, utána készítik el a 
megvalósíthatósági tanulmányt. A Bihar 
Megyei Tanács befektetésorientált elnö-
ke szerint másfél hónapon belül már a 
terv fő mutatóit is meghatározhatják, és 
remélhetően tavaszra jóvá lesz hagyva a 
dokumentáció, így kiírhatják a tervezés-
re vonatkozó licitet.

Az új körgyűrű szükségességét hangsú-
lyozva Ilie Bolojan azt is elmondta, hogy 
ez nagyobb mobilitást, így több befektetőt, 
munkaerőt vonzana a Nagyvárad környé-
ki községekbe. Ugyanakkor a város 20–30 
kilométeres körzetében lévő falvakból is 
könnyebb lenne majd az ingázás a megye-
székhelyre. Nagyvárad egyébként jelenleg 
is rendelkezik körgyűrűvel, mely a román–
magyar határ irányába is megkönnyíti az 
eljutást. 

Újabb körgyűrűvel tennék vonzóbbá Nagyvárad környékét

Florin Birta nagyváradi polgármester és Ilie Bolojan tanácselnök a megyeszékhely 
környéki körgyűrűk térképével 

» Az új körgyűrű szükségessé-
gét hangsúlyozva Ilie Bolojan azt 
is elmondta, hogy ez nagyobb 
mobilitást, így több befektetőt, 
munkaerőt vonzana a Nagyvárad 
környéki községekbe.
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