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Az elavult tisztítórend-

szer nem megfelelő mű-

ködése miatt nagyobb 

esőzések után zavaros, 

emberi fogyasztásra 

nem alkalmas a vezeté-

kes víz Csíkkozmáson. 

A tartós problémát több 

helybéli is megelégelte, 

az önkormányzat viszont 

türelmet kér, ugyanis 

már megvan a terv a 

helyzet orvoslására.

Gyakorta  zavaros ,  sö-
tét színű, rossz szagú a 
csíkkozmási vezetékes 

víz, nemhogy emberi fogyasz-
tásra, de állatok itatására sem 
mindig alkalmas – keresett meg 
panaszával a helybéli Szántó 
Ernő. Ennek kapcsán tegnap 
Csíkkozmásra autóztunk, hogy 
szemügyre vegyük a vezetékes 
vizet, illetve meghallgassuk a fa-
lubelit. Találkozásunkkor Szán-
tő Ernő kifejtette, főként esős 
időszakban romlik látványosan 
a víz minősége, nagyobb zivata-
rok után már-már tejeskávé szí-
nű víz folyik a csapokon napokig. 
Ők maguk emiatt ivóvízként nem 
is használják, ahogyan sem fő-
zésre, sem fürdőszobai szük-
ségletekre, csupán az állatok 
itatására, a gazdaságban szük-
séges tennivalókhoz. De arra is 
volt már példa, hogy a víztől el-
dugult a permetező, így kényte-
lenek azóta megszűrni a vizet, 
mielőtt ilyen formában felhasz-
nálnák. A tisztálkodáshoz, főzés-
hez szükséges vizet az udvaron 
lévő kútjukból nyerik – tájékoz-
tatott. A gazda emlékei szerint a 
problémák azt követően kezdőd-
tek, hogy a Harvíz Rt. regionális 
vízszolgáltató átvette a községi 
ivóvízrendszert.

Ivóvíz vagy ipari víz?

A vezetékes víz milyenségét 
többször is jelentette közbirto-
kossági gyűléseken, valamint a 
korábbi, illetve a jelenlegi pol-
gármestert is felkereste szemé-
lyesen, hogy közbenjárjanak a 
víz minőségének javítása érde-
kében. Mindeddig azonban egyik 
féltől sem kapott biztató választ, 
csak annyit, hogy ha nem elége-

dett azzal, akkor ne használja a 
szolgáltatást – avatott be a pana-
szos. Hozzátette, a nagyobb gon-
dok – betegségek – előtt kellene 
lépni a víz ügyében, de ameny-
nyiben ez nem lehetséges, akkor 
legalább feltüntetni, hogy nem 
ivóvíz, hanem ipari – persze így 
az árát is annak függvényében 
szabni ki. Jelenleg ugyanis áfa 
nélkül 3,31 lejt fizetnek köbméte-
renként a vízért.

Alternatíván gondolkodnak

Nemcsak Szántó Ernő kifogá-
solja a víz minőségét. Szomszédja, 
Kozma Lőrinc Attila is arról szá-
molt be érdeklődésünkre, hogy 
gyakran még az állatokat sem me-
rik itatni  a csapokon folyó isza-
pos vízből. Sőt oda jutottak, hogy 
kútból kell merniük a vizet, azt 
megmelegítve fürödnek, mert a ve-
zetékes vizet már arra sem tart-
ják alkalmasnak. Így kénytelenek 
azon gondolkodni, hogy a kútból is 
bevezetik a vizet a háztartásba. S 
habár a helyiek többsége kutak-
ból meg tudja oldani a háztartás-
ban szükséges víz biztosítását, az 
utóbbi hetek esőzései miatt a fa-
lurészen pincék és kutak is fel-
teltek, utóbbiak vize így szintén 
fogyaszthatatlan. Arra is rámuta-
tott a kozmási gazda, hogy amióta 

a Harvíz átvette a rendszert, nem 
látják, hogy rendszeresen karban-
tartanák a tisztítórendszert, de ar-
ra volt már példa, hogy többször 
napokra elzárták a vizet a rossz 
minősége miatt.

Elszíneződött, zavaros víz

Mindketten megerősítették, 
hogy a tegnap délelőtt a helyszí-
nen, a csapból folyó víz – amely 
ugyan nem volt teljesen tiszta, de 
átlátszó volt – már teljesen elfo-
gadható. Ha mindig olyan lenne, 
nem is panaszkodnának. Szántó 
Ernő ugyanakkor megmutatta az 
egy nappal korábban egy ásvány-
vizes palackba felfogott csapvi-
zet, amely már jóval sárgásabb 
színű volt, az alján darabosabb 
lerakódással. Megjegyezte azt is, 
hogy ennél sokkal jobban elszí-
neződött, kellemetlen szagú vizet 
is engedtek már a csapból. 

Tudnak a rossz minőségű vízről

A témával kapcsolatban fel-
kerestük a helyi polgármestert, 
Szántó Lászlót is, aki kérdésünk-
re elmondta, többen is jelezték 
a víz minőségével kapcsolatos 
problémát az önkormányzat fe-
lé – személyesen és közösségi ol-
dalukon is. Elmondása szerint a 

probléma abból adódik, hogy va-
lamikor felszíni vizet fogtak be a 
rendszer működtetésére, s az ott 
alkalmazott szűrőrendszer mos-
tanra elavult. Megjegyezte, a víz 
minőségének problémája nem is-
meretlen sem a Harvíz Rt., sem a 
Hargita Víz Közösségi Fejleszté-

si Egyesület előtt, hiszen gyűlé-
seiken többször is szóba került. 
Tisztában vannak azzal is, hogy 
a Harvíz által szolgáltatott köz-
ségekben egyedüliként Csíkkoz-
máson nem felel meg mindig az 
előírásoknak a víz minősége – 
magyarázta Szántó László.

Már van terv a megoldásra

Azt sem titkolta, hogy a rend-
szerváltás előtt kialakított – ké-
sőbb tovább bővített – rendszer 
mostanra annyira elavult, hogy 
annak fejlesztésébe nem érde-
mes fektetni. Megoldásként pe-
dig a Harvíz által elérhető Nagy 

Infrastrukturális Operatív Prog-
ramhoz (POIM) csatlakozott 
Csíkkozmás is, amelynek meg-
valósulása ugyan éveket vehet 
fel, de azt követően a szépvízi 
víztározóból látnák el megfelelő 
minőségű ivóvízzel több alcsíki 
falu mellett Csíkkozmás lakossá-
gát is. Addig viszont türelmet kér 
a helyiektől, s azt, hogy zavaros 
víz esetén keressenek alternatív 
megoldást a víz biztosítására – ő 
maga sem tesz másként.

Miért folyhat a zavaros víz?

Szántó László továbbá tisztáz-
ta, egy automata rendszer méri a 
víz szennyezettségét, amely ha a 
megengedett szint fölé emelke-
dik, azonnal elzárja a rendszert, 
nem engedi a víztározóba a vi-
zet. De mivel közintézmények – 
önkormányzat, tanintézmények, 
vendéglátóegységek működésé-
hez elengedhetetlen, hogy leg-
alább a mosdókban legyen víz, 
emiatt ilyenkor az önkormány-
zat rendszerint kérte – a polgár-
mester felelősségére –, hogy újra 
megengedjék a vizet. Ezekben az 
esetekben a lakosság felé is köz-
lik, hogy emberi fogyasztásra 
nem alkalmas a víz.
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Esőzések után gyakorta alkalmatlan emberi fogyasztásra a vezetékes víz Csíkkozmáson

Zavaros víz folyik a csapból

A hétfőn felfogott vizet mutatja Szántó Ernő. Állítja, még zavarosabb is szokott lenni
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Gyakran még az 
állatokat sem merik 
itatni  a csapokon folyó 
iszapos vízből
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