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Ha hiányzik a vezetékes víz
Hiába az óvintézkedések: sokan vannak, akiknek nehéz betartani a gyakori kézmosást

A N T A L  E R I K A

A városi lakosság előnyt élvez, 
hiszen több mint 98 száza-
lékuknak be van vezetve a 

víz a lakásába, ezzel szemben vidé-
ken csupán a lakosság 35 százalé-
ka mondhatja el ugyanezt, a többi 
kútról, forrásból, patakból biztosítja 
magának tisztálkodáshoz, főzéshez 
a vizet. „Ha végigmegyünk bár-
melyik megyén, azok településein, 
minden falunak, városnak vannak 
olyan részei, ahol elmondható, hogy 

nem vagy csak nehezen tudják 
betartani  az alapvető tisztál-
kodási szabályokat” – hívta 
fel a fi gyelmet Koreck Mária, 
a romák jogaiért és jobb élet-

körülményeiért küzdő Divers 
Egyesület elnöke. Hozzátette azon-
ban, hogy a kérdés nagyon összetett, 
hiszen nem lehet, nem is várható el, 
hogy hirtelen, egyik napról a másik-
ra tisztított vízzel lássák el azokat az 
utcákat, városrészeket, ahol ez eddig 
nem volt. Szerinte most bebizonyo-
sodott, hogy nem szabad szőnyeg alá 
söpörni a problémát, mielőbb ható-
ságilag és társadalmi összefogással 
orvosolni kell mindazt, amit általá-
ban halasztgatni szeret mindenki. 

Nehezen jutnak hozzá

Marosvásárhelyen például a Hideg-
völgyben, ahol körülbelül kétezren 

élnek, a lakók közel fele nehezen 
jut hozzá a tiszta vízhez. Azok a csa-
ládok, amelyek a tömbházakban, 

illetve a telep aszfaltozott utcájá-
ban álló családi házakban laknak, 
rendelkeznek vezetékes vízzel. Ám 
azoknak, akik a tömbházak mögötti 

utcában, illetve a romatelep legfelső 
részében élnek, mindössze egy kút 
áll rendelkezésükre, onnan hordják 

vederrel, palackokkal, hordókkal a 
vizet tisztálkodáshoz, mosáshoz, fő-
zéshez egyaránt. A város másik ré-
szén, a meggyesfalvi volt téglagyár 

feletti Hegyalja utcában is roma csa-
ládok élnek, de ott a többségnek van 
vezetékes vize, illetve akinek nincs, 
az egy közös kútról látja el magát.

Ismétlődő helyzet

De Marosvásárhelyt elhagyva 
bárhol ez a helyzet ismétlődik 

meg, a Mezőség felé haladva Me-
zőbándon, a Küküllő mentén, Di-
csőszentmártonban, ahol egyes 
tömbházakban évek óta nincs ve-
zetékes víz, vagy Marosszentgyör-
gyön, az úgynevezett „Gödörben”, 
a „Szerbiának” csúfolt marossár-
pataki cigánytelepen, és Szász-
régenben – sorolta Koreck Má-
ria. Kozma Barna marossárpataki 
polgármester a Székelyhon érdek-
lődésére elmondta, a falu romák 
által lakott részében utcai nyomós 
kutakkal biztosítják a vizet azok-
nak, akiknek az udvarán nincs sa-
ját kút. A vezetékek megvannak, 
azokra rá kellene csatlakozniuk a 
lakóknak, de ez még nem történt 
meg, ki-ki úgy gondoskodik ma-
gáról, ahogy számára a legmeg-
felelőbb. A Marosszentgyörgyhöz 
tartozó Csejden szintén udvari 
kutakból hordják a vizet, van, 
aki közelebbről, más távolabbról 
cipeli vederrel, palackkal, vagy 
amivel tudja.

Fertőzésveszély

A víz szűkössége mellett az is 
gond, hogy a kézmosáshoz, annak 
vírusölő hatásához nem elég a hi-
deg víz, azt fel kell forralni. Gázt 
kell használni, vagy fát aprítani, 
tüzet rakni, de sokan küszködnek 
a téli időszakban tüzelőhiánnyal 
is. „Aki saját kutat használ, az sze-
rencsésebb, de aki távolról cipeli 
a vizet, annak nehezebb beosz-
tania, hogy kézmosásra, főzésre, 
mosásra is jusson, többször kell 
fordulnia, jobban kiteszi magát a 
fertőzés veszélyének, illetve an-
nak, hogy másokat is megfertőz” 
– figyelmeztetett Koreck Mária.

A hidegvölgyi tömbházakban, 
családi házakban vezetékes 
vizet használnak. A hátsó 
utcákban csak a közös utcai 
kutat
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ví
zh

iá
ny

Havazik, ami itt az Adriai-tenger 
partján igencsak szokatlan jelen-
ség március végén. Ezen a tájon az 
sem szokványos, ha január-febru-
árban esik a hó, nemhogy most. 
Múlt héten még 25, most épp csak 4 
fok van. Miért fontos ezt? Mert azt 
mondják, hogy ettől csak rosszabb 
lesz a helyzet, a vírus szereti az 
ilyen hideg, párás, csapadékos idő-
járást, és ilyenkor több a fertőzés. 

Sok helyen mondják, hogy a nyáron 
csökken a járvány, merthogy a me-
legben nem érzi jól magát a COVID-19. 
Máshol azt olvasom, hogy 5 és 20 fok 
között a legnagyobb a vírus terjedése. 
Nem tudom, hogy valójában hogy van 
ez, de remélem, hogy hamarosan fel-
melegedik, és lecsitul a járvány. Nem 
biztos, hogy van összefüggés, de teg-
nap (szerdán) ismét megugrott a jár-
ványban elhunytak száma. 602 után 

743 ember halt meg Olaszországban 
a járvány miatt. A miniszterelnök, 
Giuseppe Conte tegnapi beszédében 
ismét azt hangsúlyozta, hogy min-
denki őrizze meg a nyugalmát. Min-
dig elhangzik: együtt sikerülni fog! A 
hangulatom a számok változása sze-
rint vált át sokszor az aggódásból a re-
ménykedésbe. Mondom magamnak, s 
úgy gondolom, más is így tesz, hogy 
ugyan messze vagyunk a végétől, de 
végül minden rendben lesz, csak hit-
tel, pozitív gondolkodással, türelme-
sen ki kell várni: mint tudjuk, semmi 
sem tart örökké. 

A honvágy erős bennem, és né-
zem ahogyan hazaözönlöttek és még 
mindig özönlenek haza az emberek. 
Egy kérdést tennék fel nekik... Nem 
gondolnak saját magukra? Azt meg 
sem kérdem, hogy családjukra, gye-
rekeikre, ember társaikra gondol-
nak-e.. Valószínűleg nem...

Kaptam olyan levelet is, hogy ne-
kem könnyű, mert én megtehetem, 
hogy itt maradok...

Röviden leírom még egyszer: a 
munkahelyem egyik napról a másikra 

bezárt, nem kaptam semmi juttatást 
azóta sem, és eddig még arról sem volt 
szó, hogy mikor számíthatunk egy-
általán pénzre. Albérletben lakom, 
amit a helyzettől függetlenül hetente 
fi zetnem kell, és fi zetem is. Az elmúlt 
pár hónap alatt megspórolt pénzemből 
élek, beosztom. Most nem kell új cipő 
sem új táska... Amikor a karantént el-
rendelték, egy orvosi vizsgálat után 
hazamehettem volna, és mint minden-
kinek, nekem is „könnyebb” lenne, 
mégiscsak otthon lennék... mert min-
den hol jó, de a legjobb otthon.

De most az otthon az a lakás, ahol 
éppen élsz. Meg kell ezt érteni. 

Ijesztő nézni a naptárt: március 1-én 
még csak 5 halott volt Olaszországban. 
Azóta már 7000-nél is több. Későn lé-
pett az olasz kormány, későn lettek 
betiltva a közösségi rendezvények. 
Már többször írtam, hogy itt ahol élek, 
mindenki nagyon komolyan veszi és 

betartja a rendelkezéseket, de látom 
a Facebookon és a hírekben is, hogy 
vannak nagyobb városok, ahol sokan 
még mindig nem értik, hogy miről van 
szó. Kihasználják a kiskapukat, s pél-
dául azt mondják, hogy azért mennek 
ki, mert szaladnak a parkban, napi 
edzésüket végzik. Ezt mondják olya-
nok is, akik életükben nem futottak tíz 
métert. Futártól rendelnek házhoz ter-
mékeket, bulikat rendeznek ismerősök 
körében. Nem értik, hogy a MARADJ 
OTTHON felszólítás azt jelenti, hogy 
MARADJ OTTHON, és minél kevesebb 
emberrel találkozz, minél kevesebb 
időt tölts olyan helyen, ahol már meg-
fordulhatott egy fertőzött személy. 

Hallom, otthon is bevezették a 
kijárási tilalmat: kérlek, vegyétek 
komolyan.

(folytatjuk)

Katona Era, Olaszország

• N A P L Ó J E G Y Z E T E K  A Z  O L A S Z  K A R A N T É N B Ó L  ( 8 . )

Hittel, pozitív gondolkodással, türelmesen ki kell várni

• Mivel Románia lakosainak egyharmada nem rendelkezik vezetékes vízzel, a ko-
ronavírus-járvány megelőzése céljából ajánlott gyakori kézmosást csak úgy tudják 
elvégezni, ha előzőleg vederrel vagy más eszközzel szállítják a vizet otthonaikba. 
Különösen a romáknak jelent ez problémát. 
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