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Számos településen előbb aszfaltoztak, és csak később kaptak pénzt csatornázásra

BUKAREST ÉS BRÜSSZEL CSAK KÉSŐBB FINANSZÍROZTA A VÍZHÁLÓZATOT, CSATORNÁZÁST, EZÉRT A FORDÍTOTT SORREND

Aszfalt már van, szennyvízhálózat lesz
Három nyárádmenti település 
csatornázási költségeit vállalta fel a 
fejlesztési minisztérium – jelentette 
be a napokban Cseke Attila tárcave-
zető. A bökkenő az, hogy valamennyi 
település utcáit javarészt már aszfalt 
borítja, ám a munkálatok logikátlan 
sorrendjére logikus válasz is létezik.

» SZUCHER ERVIN

K ívülálló számára teljesen logikát-
lannak tűnik, amikor egy önkor-
mányzat előbb aszfaltozza a falvak 

utcáit, majd egy-két év múlva a víz- és csa-
tornahálózat kiépítésébe kezd. Csakhogy 
Osváth Csaba, Ákosfalva polgármestere 
szerint néhány esztendővel ezelőtt szá-
mos községgazda ráébredt, hogy hiába 
vár az ivóvíz-bevezetési és a csatornázási 
programok fi nanszírozására, az akkori 
kritériumrendszer szerint azok szinte el-
érhetetlenek, míg a poros, jobb esetben 
köves utcák aszfaltozása nem várathat 
magára. „Kilenc falu tartozik hozzánk, 
mi az összekötő utak és belső utcák asz-
faltozását nagyjából elvégeztük. Ha még 
vártunk volna, a vonat elment volna nél-

külünk” – magyarázta a Krónikának a 
Maros megyei község elöljárója. Osváth 
hozzátette: nem a helyi önkormányza-
tok hibája, hogy a bukaresti és brüsszeli 
pénzosztó szervek előbb az aszfaltozásra 
hirdettek pályázatot, és csak évek múlva 
tették lehetővé a vízvezetést és csatorná-
zást. Nagyon sok olyan vidéki település 
akad, ahol a 24 hónaposra ígért munkála-
tokat három-négy év után sem fejezték be, 
feltúrva és a sárban hagyva az utcákat. Ez 
idő alatt országszerte számos falu kiürült, 

az infrastruktúra hiányában a fi atalok vá-
rosra vagy külföldre költöztek.

Úgy tűnik, Ákosfalván megtalálták az 
arany középutat: a legtöbb helyen nem 
kell feltörni az úttestet, a vezetékeket 
mellette helyezik a föld alá. Első körben a 
községközpont, valamint Nyárádszentbe-
nedek és Harasztkerék lakosaihoz jut el a 
szennyvízhálózat. Számítások szerint a 17 
kilométer hosszú csatornahálózatra közel 
kilencszáz családot csatlakoztatnak. A 
szükséges, mintegy 40 millió lejes fi nan-

szírozást a bukaresti fejlesztési miniszté-
rium biztosítja, amely három évet szán a 
kivitelezésre. Jelenleg az árokba és szivaty-
tyúzható tároló gödrökbe folyik a szenny-
víz, emiatt fennáll a talajvízszennyezés 
lehetősége. Az új szennyvízhálózaton kí-
vül víztisztító állomás is épül, amely két 
lépcsőben, előbb szűrőrendszeren keresz-
tül, majd mikrobiológiailag tisztítja meg a 
szennyvizet. Az Országos Beruházási Tár-
saságon (CNI) keresztül felépülő tisztítóál-
lomás nemcsak a három falut, hanem a 
teljes községet ellátja, mégpedig abban az 
esetben is, ha a lakosság jelenlegi száma 
4658-ról akár a másfélszeresére nő, akkor 
is működőképes lesz. A polgármester sze-
rint ez azért fontos, mert Marosvásárhely 
közelsége és a község fejlettsége további 
lakókat vonzhat a falvak némelyikébe.

Arra a kérdésre, hogy mi lesz Ákosfalva 
további hat falujával, Osváth Csaba el-
mondta, azokat sem hanyagolják el. A va-
lamivel távolabb fekvő, kevesek által lakott 
Székelycsóka kivételével a többi település 
ivóvízellátását és csatornázását az Anghel 
Saligny-programon keresztül készülnek 
megoldani – többnyire gravitációsan, mi-
nél kevesebb pumpával és átemelővel. Csó-
ka esetében más pályázati kiírásban vagy 
egyéb technológiában bíznak. 
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» SIMON VIRÁG

Fedett, Európában egyedi okospadot állí-
tottak fel a hétvégén Marosvásárhelyen, 

a Színház téren. Jelenleg a magyarországi 
gyártónak három padja van használatban 
Romániában, egy kisebb méretű szintén 
Vásárhelyen, egy pedig Székelykeresztúron. 
A Színház téren található, alumíniumból 
készült pad napelemmel működik, feltölti a 

telefonokat, 4G-s internetet biztosít, méri a 
levegő minőségét, s adatokat szolgáltat az 
érdeklődők, használók számáról is. A ma-
gyarországi gyártó termékei Horvátország-
ban, Görögországban és Németországban 
is jelen vannak már. A Marosvásárhelyen 
kiállított fedett padot fél évre adták hasz-
nálatba ingyen a vásárhelyi városházának, 
városlakóknak. A termékről a sajtó képvi-
selőinek Nagy Roland, a magyarországi cég 

romániai képviselője elmondta, a napelem-
mel működő, nyolcszemélyes okospad tar-
tós alumíniumból készült, és reméli, hogy 
sokan ki fogják próbálni. A padok ára 4000 
és 12 ezer euró között van. A marosvásárhelyi 
Nagy Roland azt is elmondta, hogy jelenleg 
felmérik a piacot, hogy milyen és mekkora 
igény van az okoseszközökre, mert szeretné-
nek egy ilyen gyárat létrehozni Vásárhelyen 
is. A okospadot fél évig használhatják bér-

mentesen a városlakók, majd a városveze-
tés eldönti, hogy megvásárolja-e, vagy sem. 
Marosvásárhely polgármestere, Soós Zoltán 
a kérdés kapcsán jelezte, fontosnak tartja, 
hogy okoseszközök legyenek a köztereken 
is, épp ezért örül, hogy van lehetőségük a 
marosvásárhelyieknek kipróbálni ezt az 
eszközt. Ugyanakkor elképzelhetőnek tartja, 
hogy parkokban, a fi atalok által látogatott 
helyeken is ilyen padokat helyezzenek el.

Egyedi tervezésű okospadot lehet kipróbálni Marosvásárhelyen




