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Több faluban nem iható a csapvíz
Ilyen következménye is van az égszakadásnak
• A tartós esőzé-
sek miatt a Harvíz 
Rt. regionális víz- és 
csatornaszolgáltató 
üzemeltette ivói víz-
kezelő állomás nem 
képes kellően tisz-
títani a nyersvizet, 
így a hálózaton lévő 
településeken na-
pok óta fogyasztásra 
alkalmatlan a csapvíz. 
A probléma több mint 
egy tucat falut és több 
ezer háztartást érint, 
az esőzés pedig to-
vábbra is folytatódik.

K O V Á C S  E S Z T E R

Nagy Attila, Zetelaka község 
polgármestere a közösségi 
hálón is, Oroszhegy veze-

tősége pedig a községhez tartozó 
falvakban kifüggesztett értesítő-
kön igyekezett figyelmeztetni a 
lakosságot, hogy az elmúlt hétvége 
óta a csapvíz szennyezett, fogyasz-
tásra alkalmatlan. A problémát a 
tartós, kiadós eső okozta: a 14 te-
lepülést magában foglaló rendszer 

víztisztító állomása Ivóban van, a 
vízkezelőnél napok óta nem tud-
ják kellően megtisztítani a bejövő 
nyersvizet. Az ivói vízmű elavult, 
magyarázta kérésünkre Lányi 
Kinga. A Harvíz Rt. sajtószóvivője 
hozzátette: az állomást 15 éve épí-
tették, a vezetékrendszer a közutak 
vonalát követi. „A nagy esőzések 
következtében a bejövő nyersvíz 
zavarossága annyira megemel-
kedett, hogy az ivói vízművünk 

technológiája ezt nem bírta meg. A 
Harvíz Rt. ezt jelezte (június 12-én) 
a Hargita Megyei Közegészségügyi 
Igazgatóságnak, illetve az érintett 
önkormányzatoknak – Oroszhegy, 
Máréfalva, Fenyéd és Zetelaka köz-
ségnek –, hogy a víz nem iható, 
csak más célra, használatra alkal-
mas. Az önkormányzatok vállal-
ták, hogy időben tájékoztatják a 
lakosságot, ami meg is történt” – 
sorolta az illetékes.

Rendszerint néhány napig tart

Az eset, bár ritka, nem egyedi, 
tudtuk meg Bálint Elemér Imrétől. 
Oroszhegy község polgármestere 
felelevenítette: tavasszal, hóolva-
dáskor szokott gond lenni, amikor 
az Oroszhegyet ellátó forrásokba a 
megeredt víz belemossa az avart, és 
így nitrátok kerülnek a vízbe. Utol-
jára tavaly márciusban volt példa 
rossz teszteredményre, de azt nagy-

takarítás és fertőtlenítés követte. 
„Amikor ilyen előfordul, rendszerint 
három-négy napig nem fogyasztha-
tó a csapvíz, majd utána legfeljebb 
zavaros kissé, de nem szennyezett. 
Természetesen ehhez alább kellene 
hagynia az esőnek” – jegyezte meg 
az elöljáró.

Jó lesz a víz, ha alábbhagy az eső

A szolgáltató szóvivője a továbbiak-
ban még fontosnak tartotta elmon-
dani, hogy a POIM nevű, európai 
uniós alapokból fi nanszírozott óri-
ásprojekt keretében az ivói vízmű 
teljes felújítására is sor kerül. 
A beruházás megvalósítha-
tósági tanulmánya jelen-
leg a minisztériumban van 
jóváhagyás céljából, tette 
hozzá Lányi Kinga. Arra 
azonban egyelőre nem tu-
dott választ adni a szóvivő, 
hogy a 14 településen mikortól lehet 
majd ismét meginni a csapvizet. „A 
csapvíz ihatósága a vízműbe érke-
ző nyersvíz minőségétől függ. Ha 
nincsenek nagy felhőszakadások, 
akkor ez zökkenőmentes. Mi folya-
matosan tisztítjuk a tartályokat, 
próbáljuk a legjobbat nyújtani fo-
gyasztóinknak, de a lehetőségekhez 
mérten” – szögezte le az illetékes.

Az ivói vízmű által kiszolgált településeken 
most nem tanácsos a csapból inni. Hogy 
meddig, azt még nem lehet tudni
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Maros megye több városá-
ból jelezték, hogy az elmúlt 

időszakban sok kerékpár tűnt el 
lépcsőházakból, üzletek elől. Leg-
többen a közösségi oldalakon fény-

képeket is kitesznek a pa-
nasz mellé, arra kérve az 
olvasókat, hogy jelezzék, 
ha meglátják az eltűnt ke-
rékpárt. Mint a károsultak-
tól megtudtuk, eddig ha 

valakinek eltűnt a biciklije 
Maros megyében, akkor az online 
oldalak adásvételi rovatában keres-
te, vagy kisétált vasárnap az ócska-
piacra, hogy megnézze, a szemfü-
les tolvaj nem ott szeretne-e túladni 
a lopott bringán.

Nincsenek pontos számadatok

A Maros Megyei Rendőr-főkapitány-
ság sajtószóvivője, Emanuela Farcas 
a Székelyhonnak elmondta, nincs 
pontos adatuk a kerékpárlopások-
ra vonatkozóan, mert a lopásokat 
egyben tartják nyilván. De kérésére 
megszámolták a marosvásárhelyi 
és a dicsőszentmártoni adatokat (ez 
utóbbi városból is sok panasz érke-
zett). A nyilvántartás szerint június-
ban, két hét alatt  Marosvásárhelyen 
16 esetben vizsgálódtak biciklilopás 
miatt. Legutóbb az elmúlt vasárnap 
volt ilyen eset: a rendőrök egy 14 éves 
fi atalt azonosítottak, aki ellopott egy 
kerékpárt Marosvásárhelyről egy 
tömbházból. Ami a dicsőszentmárto-
ni bejelentéseket illeti, májusban és 
június első felében hat ilyen esetet 
jelentettek a rendőrségen.

A Hargita Megyei Rendőr-főkapi-
tányság sajtószóvivője, Gheorghe Fi-
lip érdeklődésünkre elmondta, hogy 
az előző évhez képest, amikor az át-
lagosnál több kerékpárlopás történt, 
idén ez nem volt jellemző. „Elvétve 
vannak esetek, például a napokban 
valaki az üzlet előtt felejtette a bicik-
lijét, és mire visszament, egy kiskorú 
elvitte. De mi megtaláltuk a tettest 
és a kerékpárt is. A munkatársaim 
Hargita megye többi városából is azt 
jelezték, hogy a tavalyinál kevesebb 
kerékpárlopást jelentettek az elmúlt 
időszakban. De azért fontos, hogy 
mindenki legyen óvatos és ne hagyja 
felügyelet nélkül a biciklijét” – taná-
csolta az illetékes.

Legyen biztonságban a kerékpár

Emanuela Farcas felhívta a fi gyelmet: 
nagyon fontos, hogy minden lopást 
jelentsenek a rendőrségen, hiszen 

másképp az elkövetők tovább garáz-
dálkodhatnak. Szintén oda kell fi gyel-
ni arra, hogy a lopás jelentésekor szük-
ség van a kerékpár vázának számára 
vagy a megvásárlást igazoló számlára, 
ha a kétkerekű járgányt újan, boltból 
vették. Ezek az adatok, iratok segíte-
nek a lopott kerékpár azonosításában. 
A rendőrség szakértői szerint bárhol 
hagyjuk a kerékpárt (épületek előtt 
vagy lépcsőházban), ajánlott mindig 
legalább két zárral lezárni: amennyi-
ben van rá lehetőségünk, használjunk 
kétféle zárat, egy sodronyból vagy 
láncszemekből készültet, illetve egy 

másikat, ami speciális acélprofi lból 
készül és általában U alakú. Érdemes 
szem előtt tartani, hogy az olcsó zárak 
általában silány minőségűek és meg-
könnyítik a tolvaj dolgát. Az sem mind-
egy, hogy mihez zárjuk le a kerékpárt, 
hiszen annak is egy stabil tárgynak 
kell lennie. A rendőrség tanácsai kö-
zött szerepel az is, hogy sem az üzletek 
előtt, sem a lépcsőházakban, udvarok-
ban nem szabad szem elől téveszteni a 
biciklit, még rövid időre sem. Hiszen 
könnyen megtörténik, hogy az arra 
járók kihasználják a fi gyelmetlenséget 
és elviszik a kétkerekűt.

Garázdálkodnak a biciklitolvajok, nem árt az óvatosság
• Újra „munkába álltak” a kerékpártolvajok – figyelmez-
tet a rendőrség, és teszik szóvá a világhálón a károsultak. A 
szakemberek azt tanácsolják, ne könnyítsük meg a tolvajok 
dolgát: legalább két zárral kössük le a biciklinket, és egy 
percig se hagyjuk felügyelet nélkül az utcákon, parkokban.

Nem elég az emeletre felcipelni 
a kerékpárokat, le is kell kötni azokat

▸  FOTÓ: HAÁZ VINCE




