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Rollerek az autók között
Bérelhető elektromos rollerek a környezetbarát közlekedésért
• Háromszázötven 
bérelhető elektromos 
rollerrel közleked-
hetnek a 14 évesnél 
idősebbek csütörtök 
reggeltől Marosvásár-
helyen. Az alternatív 
közlekedési eszközök 
térhódítását a Lime 
cég és a marosvásár-
helyi városháza közötti 
együttműködési szer-
ződés tette lehetővé.

SI MON V I R ÁG

M ár szerdán este megjelen-
tek a városban az elekt-
romos rollerek, és többen 

ki is próbálták, hogyan lehet velük 
közlekedni. Városszerte 39 helyen 
vannak leparkolva ilyen eszközök,  
és meg van határozva a terület, 
amelyen belül használni lehet őket.

Alternatív közlekedési eszköz

A helyi önkormányzati kép-
viselő-testület W. Szabó Péter 
RMDSZ-es tanácsos javaslatára az 
év elején fogadta el azt a határo-
zattervezetet, amely lehetővé tet-
te, hogy a Lime cég beköltözzön 
Marosvásárhelyre is, behozza a 
hajtányait és népszerűsítse a szol-
gáltatásait. Marosvásárhely pol-
gármestere, Soós Zoltán szerint az 

elektromos rollerekkel könnyen 
lehet eljutni egyik városrészből 
a másikba, környezetbarát közle-
kedést biztosítanak, és elérhető 
díjért lehet használni őket. A vá-
rosvezető fontosnak tartja, hogy 
alternatív közlekedési eszközök 
is legyenek Marosvásárhelyen, és 
szerinte az elektromos rollerek – 
akárcsak a többi romániai és eu-
rópai nagyvárosnak – ilyen lehe-
tőséget biztosítanak. Soós Zoltán 
beszélt arról is, hogy jövőre kész 
lesz a Poklos-patak partjára ter-

vezett kerékpárút, de a Szabadság 
utca teljes hosszában is bicikli-
sávokat fognak létrehozni. Amint 
ezek elkészülnek, a hajtányokkal 
is lehet majd gurulni rajtuk.

Frunda Csenge, a helyi önkor-
mányzat RMDSZ-frakciójának ve-
zetője szintén pozitívan értékelte 
az elektromos rollerek megjelené-
sét és térhódítását, mint mondta, ő 
eddig is közlekedett így. Arra kérte 
a gépkocsivezetőket, hogy legye-
nek türelmesek és fi gyelmesek az 
utcán közlekedő hajtányosokkal.

Csak az úttesten 
közlekedhetnek

Az új szolgáltatásról Alexandru 
Coman, a cég képviselője beszélt, 
akitől megtudtuk, hogy a rollerek 
használatához le kell tölteni egy 
applikációt, amelyen fel van tün-
tetve az a terület, melynek határa-
in belül használhatók. Az indulás 
3 lejbe kerül, utána minden kilo-
méter 60 baniba, ezt az összeget 
kizárólag bankkártyával lehet kifi -
zetni, nincs lehetőség készpénz-

es fi zetésre. Azért sem, mert az 
elektromos rollereket nem erre ki-
jelölt helyeken kell leadni, hanem 
a meghatározott területen belül 
bárhol otthagyhatók a járdán. Jó 
tudni, hogy nem lehet közlekedni 
velük például az Egyesülés ne-
gyedben, de a vegyipari kombiná-
tig sem. Ha valaki a térképen meg-
jelölt határt elhagyja, leszállhat 
róla és otthagyhatja, de ilyenkor 
nem áll meg az időmérés, és 
a fi zetési kötelezettség erre 
az időszakra is kiterjed. 

Fontos tudnivaló az is, 
hogy a 14 évnél idősebb 
fi atalok használhatják eze-
ket az eszközöket, a 14–16 
éves használók számára 
kötelező sisakot viselni (sa-
ját sisakot). A rollerekkel csak az 
úton vagy a kerékpársávokon lehet 
közlekedni, a járdán tilos.

Megkérdeztük, hogy mennyire 
biztonságos a használatuk, hiszen 
a 14–16, de akár 18 éves fi atalok 
nem biztos, hogy ismerik a közle-
kedési szabályokat, és az elektro-
mos rollerekkel az amúgy is túl-
zsúfolt utakon fognak közlekedni. 
Coman azt mondta, hogy a helyi 
rendőrséggel közösen tájékoztató, 
felvilágosító alkalmakat fognak 
szervezni, és biztosításuk van, 
amely egy esetleges baleset esetén 
kiterjed a rollerrel közlekedőre és 
az érintett autóra egyaránt.

Városszerte láthatjuk őket, 

közleked hetünk velük. Soós Zoltán 

polgármester is kipróbálta a hajtányt
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Az immár három hónapja ideigle-
nesen használt szivattyúk meg-

hibásodása miatt szerda délutántól 
csütörtök délelőttig szünetelt 

a vízszolgáltatás Marosvá-
sárhely és környéke legtöbb 
háztartásában. „Nincs gond 
az ivóvízellátással Marosvá-
sárhelyen” – ezt egy nappal 
a meghibásodás bekövet-

kezte előtt nyilatkozta lapcsa-
ládunknak 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 
iszapréteg. Aztán szerdán délután 
kiderült, hogy mégiscsak óriási prob-
lémát tud okozni az a műszaki hiba, 
ami a nyár elején keletkezett, és ame-
lyet az országos vízügyi hatóság az-
óta sem volt képes helyreállítani. Az 
alacsony vízállás miatt az Aquaserv 
immár három hónapja kénytelen a 
vészhelyzetben bevetendő szivaty-
tyúit használni. Ezeket általában 
néhány órára szokták igénybe venni, 
ezúttal viszont a nyár beköszönté-

se óta egyhuzamban működésben 
vannak. „Azon túl, hogy tetemes 
áramfogyasztásuk van, szerdán meg-
hibásodtak. Megpróbált kisegíteni a 
katasztrófavédelmi felügyelőség és 
a vízügyi hatóság, azonban az álta-
luk hozott szivattyúk egyike szintén 
bedöglött. Valahogy az éjszaka fo-
lyamán sikerült megjavítanunk és 
csütörtökön 8 körül helyreállítanunk 
a vízszolgáltatást” – magyarázta la-
punknak Nicu Tomuleţiu. Ugyanak-
kor hozzátette, hogy a hibaelhárítás 
nem teljes, még mindig dolgoznak a 
pótszivattyúk rendbetételén.

Foghíjas kommunikáció

Szerdán késő este a marosvásárhelyi 
közösségi oldalakat ellepték a kér-
dések és panaszok. A lakosság nem 
tudta mire vélni, mi történhetett, 
hogy szinte fél napja nem folyik víz 
a csapból. Este 10 óra után az Aqua-
serv éjjel-nappali ügyfélszolgálatán 
próbáltuk megtudni, meddig tart 

a vízszünet, azonban a félórás ze-
nei szolgáltatáson túl egyebet nem 
kaptunk. Csütörtökön délelőtt Nicu 
Tomuleţiu elismerte: annak dacá-
ra, hogy számos sms-t küldtek szét, 
nem sikerült a leghatékonyabban 
kommunikálni a fogyasztókkal. 
Kiderült, hogy „az összes vonal”, 
amely a hívás pillanatában (és az 
elkövetkező harminc percben) fog-
lalt volt, mindössze két víztelepi 

diszpécsert jelent. Felvetésünkre, 
hogy miért nem veszik igénybe a ha-
tóságok különleges kommunikációs 
csatornáját, azt, amely a Ro-Alert 
által medveveszélyre vagy ítéletidő-
re szokott fi gyelmeztetni, a szóvivő 
úgy vélekedett, hogy talán ez lenne 
a legjobb megoldás.

A román vízügyi hatóság, az Ape-
le Române a napokban kiderítette, 
hogy a százéves berendezésnél pon-
tosan mi a gond, illetve hogy milyen 
alkatrészre van szükség. Emellett a 
kivitelező cég vállalta, hogy elvégzi 
a munkálatokat. A fejfájást nemcsak 
a várhatóan félmillió lejre ugró kia-
dás okozza, hanem az előreláthatóan 
másfél hónapot igénybe vevő kivi-
telezés hossza. Így az Aquaservnek 
továbbra is a vészhelyzetben haszná-
landó szivattyúkkal kell boldogulnia.

Hosszú ideig szünetelt Marosvásárhely vízellátása
• Szünetelt a vízszolgáltatás szerdától csütörtök 
délelőttig Marosvásárhely és környéke legtöbb háztar-
tásában. Mint megtudtuk, meghibásodtak az eredetileg 
csak vészhelyzetben használatos, de egész nyáron 
bevetett szivattyúk. A másik, százéves berendezés javí-
tása sokba kerül, és még elhúzódik.

Szerda délutántól csütörtök délelőttig 

szünetelt a vízszolgáltatás
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