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Régen kifejezetten népszerűek voltak a maros-

vásárhelyi források, sokan rendszeresen onnan 

szállították haza a frissítő, hideg ivóvizet. Mára 

kissé megkopott varázsuk, a palackozott ásványvi-

zek elterjedése miatt. A megyeszékhelyen évente 

kétszer, a megye többi településén évente egyszer 

ellenőrzik a közegészségügyi hatóság szakembe-

rei a források, közkutak vizét. Tavaly megyeszerte 

a megvizsgált vizek tíz százaléka volt egészséges 

és iható. Marosvásárhelyen jobb a helyzet.

A közegészségügyi  igaz-
gatóság honlapján is ta-
n u l m á n y o z h a t ó  a z  a  

forrásvízminta eredmény, ame-
lyet május közepén végeztek a 
szakemberek. A törvény által 
meghatározott kémiai és mikro-
biológiai értékeket vizsgálják, és 
ezek alapján sorolják be a forrás-
vizet ihatóvá, nem ihatóvá, illetve 
csecsemő és kisgyermek számá-
ra nem fogyaszthatóvá.

Három forrás vize iható

A közegészségügyi igazga-
tóság sajtószóvivője, Stelian 
Caraghiaur a Vásárhelyi Hírlap 
érdeklődésére elmondta, hogy 
saját laboratóriumukban végzik 
a forrás és kútvizek ellenőrzé-
sét és a törvény által meghatáro-
zott értékeket mérik. Ezt azért 
hangsúlyozta, mert a vízben sok-
féle, általuk nem mért baktérium 
is található, de ők csak azokat 
vizsgálják, amelyek veszélye-
sek lehetnek az emberi szerve-

zetre. A szakember közölte, hogy 
Marosvásárhelyen évente két-
szer, tavasszal és ősszel vesz-
nek mintát a forrásvizekből és 
vizsgálják meg azokat. A törvény 
értelmében az eredményeket el-
juttatják a marosvásárhelyi vá-
rosházára, amelynek illetékesei 
kötelesek az eredmények alap-
ján kifüggeszteni a figyelmeztető 
táblákat. „Mivel a víz minőségét 
az eső, de a szárazság is befolyá-
solja, nem ritka, hogy tavasszal jó 
minőségű, egészséges egyik for-
rás vize, de ősszel már nem az. 
A táblákat az eredmények függ-
vényében változtatni kell, ez a 
városháza kötelessége és a köz-
egészségügyi igazgatóság ellen-
őrző osztályának szakemberei 
rendszeresen ellenőrzik, hogy 
ezek a táblacserék, szükség ese-
tén megtörténtek-e” – mondta 
a sajtószóvivő. Megkérdeztük, 
hogy tud-e olyan esetről, amikor 
a forrásvízfogyasztás miatt bete-
gedtek meg emberek, de nemle-
ges választ kaptunk.

A májusban készített ellenőr-
zések alapján Marosvásárhelyen 
kólibacilust találtak a Kövedomb 
alján lévő forrás vízében, de a 
mellette található Bodoni utcai 
forrásnál és a Székely vértanúk 
forrásnál is. Nitrátot azonosítot-
tak a segesvári úton lévő forrás 
vizében, a Székely vértanúk-
nál és a Nyírfa utcánál található 
forrás vizében is. Az eredmé-
nyek alapján osztályozták a for-
rásokat: ihatónak minősítették 
a Constantin Romanu Vivu ut-
cában lévőt és kettőt a Tudor 
negyedből is: a Predeal utcai 

Királykutat és a Moldova utcai 
kis parkban lévőt.

Vidéken rosszabb a helyzet

Stelian Caraghiaurtól azt is 
megtudtuk, hogy megyeszerte 
a marosvásárhelyinél rosszabb 
a helyzet. Az idén még nem ké-
szültek el a teljes megyére kiter-
jedő vizsgálatok, így csak tavalyi 
eredményről tudott beszámol-
ni. Maros megyében 230 közku-
tat és forrást vizsgáltak meg, s 
ezek 10 százaléka volt a törvé-
nyes előírásoknak megfelelően 

iható. „A megye minden terüle-
tén találtunk olyan kutakat és 
forrásokat, amelyek szennye-
zettek voltak, és ezek vizének 
fogyasztása árthat az egész-
ségnek. Nincsenek a megyében 
olyan vidékek, ahol jellegzetes 
gondok lennének, vagy ahol min-
den vízforrás tiszta lenne, a vi-
déki források és kutak vize is 
változik, csakúgy, mint a vásár-
helyi forrásoké”. Jó tudni, hogy a 
közegészségügyi igazgatóságon 
megvizsgálják a házaknál lévő 
kutak vízét is, ennek ára 200 lej.

SIMON VIRÁG

A májusban készített ellenőrzések alapján Marosvásárhelyen három helyen találtak kólibacilust

Kevés megyei forrás, közkút vize iható

Tavasztól őszig változhat a források vizének minősége

Alultámogatott szociális segítők
Csép Éva Andrea, az RMDSZ 

Maros megyei parlamenti kép-
viselőjének elmondása szerint 
sürgősen növelni kell a szociális 
szolgáltatásokra kiszabott álla-
mi támogatások összegét.

„A munkaügyi  minisztéri-
umnak kötelessége növelni és 
napjaink igényeihez igazítani 
a magán szociális szolgáltatá-
sokat biztosító szervezeteknek 
szánt állami támogatást. Elfo-
gadhatatlan az a tény, hogy azok 
a szervezetek, akik hasonló, a 
társadalom számára elengedhe-
tetlen hiánypótló munkát végez-
nek, alultámogatottságuk miatt 
a tevékenységük felfüggesztésé-
re kényszerüljenek” – hívta fel a 
figyelmet Csép Éva Andrea kép-
viselő, a képviselőház munka-
ügyi és szociális bizottságának 
titkára annak kapcsán, hogy 
kérdést intézett a munkaügyi 
minisztériumhoz, amelyben ar-
ról érdeklődik a szaktárcától, 
hogy az elmúlt kilenc évben mi-
ért nem emelte meg a szociális 
szolgáltatásokat nyújtó magán 

szervezeteknek szánt állami tá-
mogatások összegét. 

A képviselő elmondása sze-
rint ezen szolgáltatások ha-
vi fenntartási átlagköltségének 
biztosítania kell a minimális 
minőségi standardokat, törvény 
szerint pedig ezek összege nem 
lehet kisebb a kormány által 
meghatározott minimális stan-
dard költségnél. Továbbá rá-
mutatott arra is, hogy majdnem 
kilenc év telt el ezen össze-
gek megállapítása óta, kilenc 
év alatt viszont a bruttó mini-
málbér 600 lejről 1900 lejre nőtt, 
ezzel egyidőben nőtt a szemé-
lyenkénti szociális szolgáltatá-
sok költsége is, ellentétben az 
állami havi támogatás össze-
gével. „Havonta keresnek meg 
különböző szociális szolgáltatá-
sokat nyújtó szervezetek, az or-
szág több megyéjéből, szakmai 
találkozókon és konferenciákon 
és minden alkalommal aggo-
dalmukat hangsúlyozzák azzal 
kapcsolatban, hogy ezek az ösz-
szegek költségeik 50 százalékát 

sem fedezik. Egy nappali foglal-
koztató központnak például egy 
személy ellátáshoz havi 500 lej-
re van szüksége, ezzel szemben 
az állami hozzájárulás ebben 
a kategóriában 175 lej” – muta-
tott rá a szakpolitikus közlemé-
nyében.

A Maros megyei képviselő 
annak következtében intézett 
hivatalos kérdést Lia Olguța 
Vasilescu munkaügyi miniszter-
hez, hogy az elmúlt hónapokban 
több fórumon is az adott terü-
leten dolgozó intézményveze-
tők számos alkalommal hívták 
fel figyelmét alulfinanszíro-
zottságuk problémájára, többek 
között a képviselő által nem-
régiben létrehozott szakértői 
csoport első találkozóján, vala-
mint az elmúlt héten az erdélyi 
diakóniai csoportok, szeretet-
szolgálatok számára szervezett 
marosvásárhelyi konferenci-
án. A munkaügyekért felelős 
minisztériumnak 30 nap áll 
rendelkezésére, hogy a feltett 
kérdésekre választ adjon.
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