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 » A közegészségügyi igazga-
tóságok eddig is megtagadták a 
működési engedély kibocsátását, 
azonban a pénzbüntetés ponto-
san azokat sújtaná, akik éppen 
anyagi gondok miatt nem vezet-
ték be a vizet az iskolába.

Az utóbbi öt évben lényegesen nőtt 
az angolvécével rendelkező romániai 
háztartások aránya, de még mindig 
csupán a lakosság negyede rendelke-
zik beltéri illemhellyel. Míg az Európai 
Unióban két százalék körül van azon 
polgárok aránya, akiknek a lakóhe-
lyén nincs beltéri vízöblítéses illem-
hely, nálunk a lakosság 22,4 százaléka 
nélkülözi a civilizáció egyik fokmérő-
jének számító angolvécét.

 »  SZUCHER ERVIN

E lkeserítő adatokat közölt az Országos 
Statisztikai Intézet (INS) a romániai 
lakosság vezetékes vízfogyasztására, 

valamint a csatornahálózatra való csatla-
kozást illetően. Ebből kiderül, hogy bár az 
utóbbi évtizedben az országban javultak 
az erre vonatkozó adatok, az Európai Unió 
országai között továbbra is Romániában a 
legnagyobb azoknak az aránya, akik nem 
rendelkeznek fürdővel, zuhanyzóval és bel-
téri illemhellyel. Románia nemcsak hogy a 
maga 22,4 százalékával az Unió sereghajtó-
ja, de amint egy másik, az Eurostat által vég-
zett felmérésből kiderül, lemaradása a többi 
kullogó államokhoz képest is hatalmas. Az 
országot megelőző Bulgáriában például a 
kinti vécére kényszerülő lakók aránya 13,7 
százalék. Magyarországon ez az arány 3,1 
százalék, ami szintén elmarad az EU két szá-
zalék körüli átlagától. „Ahhoz képest, hogy 
Romániában a beltéri illemhellyel nem ren-
delkező lakók aránya ezelőtt öt-hat évvel 36 
százalék volt, a mostani 22 százalék komoly 
előrelépésnek számít. Csak hát még mindig 
messze áll a normalitástól” – értékelte a 
helyzetet Borbély László. A kormány fenn-
tartható fejlődési főosztályát vezető egykori 
környezetvédelmi miniszter rámutatott: a 
nyilvános vízellátó rendszerhez csatlako-
zottak aránya is alacsony, az eldugott kis 
falvakban és tanyákon a helyzet siralmas. 
Felvetésünkre, hogy a hatóságok miért nem 
kötelezik legalább a nagyvárosokat a csator-

nahálózat kiépítésére, Borbély azt mondta: 
ez magától értetődő volna. Hozzátette, Iz-
raelben olyan városrészeket is látott, ahol 
még egyetlen ház sem épült, de a földből a 
vezetékek már „kinőttek”, közben Bukarest-
nek egész lakóövezetei vannak, mint példá-
ul a Ferentari, ahol a negyven-ötven évvel 
ezelőtt megépült ingatlanokat a mai napig 
nem sikerült a szennyvízhálózatra csatla-

koztatni. Míg a bukaresti negyedet a román 
főváros talán legfélelmetesebb városrésze-
ként tartják számon, Marosvásárhely adó-
zási szempontból luxusövezetnek számító 
jeddi kijáratánál is hasonló a helyzet. Azzal 
a különbséggel, hogy az itt lakók nem negy-
ven, hanem „mindössze” húsz éve várnak a 
csatornarendszer átadására.

Van, ahol elmaradt a csatornázás
Borbély László a Krónikának elmondta, 
országszerte számos olyan polgármesterrel 
találkozott, aki a választási kampányban 
vízhálózatot adott át, de ugyanakkor el-
lenezte a szennyvízcsatorna-rendszer meg-
építését. „Egyeseknek csak a vezetékes víz 
bevezetése volt fontos, a csatornázás nem 
érdekelte őket, holott a törvény szerint a 
kettő együtt jár. Egyes elöljárók pereskedni 
is képesek voltak ezért” – mondta Borbély. 
Hozzátette: mivel pluszköltséget igényel, 
sokszor a lakókat is nehéz meggyőzni arról, 
hogy a szennyvíz lefolyásának megoldá-
sa higiéniai és környezetvédelmi kérdés. 
További akadály a bürokratikus rendszer. 
Borbély felelevenítette, hogy egy évtized-
del korábban, amikor a környezetvédelmi 
tárca élére került, Románia az első volt az 
EU-ban az aláírt víz- és csatornázási beru-
házási szerződések számát tekintve. „2013-

ban kiderült, hogy a papírra fektetettekből 
nagyon kevés valósult meg” – számolt be. A 
tapasztalat azt mutatja, hogy a bürokrácia, 
az óvások és az esetleges perek késleltetik a 
folyamatot. Borbély László a marosvásárhe-
lyi székhelyű Aquaserv példáját hozta fel: a 
regionális szolgáltató négy évet várt, míg a 
konzultáns cég előkészítette a közbeszerzé-
si eljárást. 

Nem az iskolákat kellene bezárni
Kérdésünkre, miszerint segítené-e az ügyet, 
ha az egészségügyi minisztérium bírságolná 
azokat az önkormányzatokat, amelyek még 
a tan intézetek vízellátásáról és csatorná-
zásáról sem gondoskodnak, Vass Levente, 
a szaktárca frissen kinevezett államtitkára 
nemmel válaszolt. Kifejtette, a közegészség-
ügyi igazgatóságok eddig is megtagadták a 
működési engedély kibocsátását, azonban a 
pénzbüntetés pontosan azokat sújtaná, akik 
éppen anyagi gondok miatt nem vezették be 
a vizet az iskolába. „Azzal meg, hogy bezá-
ratunk egy iskolát vagy óvodát, a gyerekeket 
büntetnénk. A lényeg a nevelésen van, eb-
ben tud segíteni a hatóság” – hangsúlyozta 
a szakpolitikus. Emlékeztetett egy másik 
felmérésre, miszerint a világjárvány előtt a 
hazai lakosságnak csupán fele mosott kezet 
az illemhely használata után. A másik gon-

dot falun a kinti illemhelyek és az istállók 
elhelyezése jelenti. Számos gazdaságban 
ezek szinte törvényszerűen a vízlelő hely fö-
lött vannak, az innen származó levek pedig 
beszivárognak a kútba. „Az egész rendkívül 
komplex fejlesztési kérdés, amelyben három 
minisztérium összefogására volna szükség: 
az egészségügyi tárca mellett a fejlesztési, 
illetve az oktatási minisztérium bevonására 
is szükség volna” – vélekedett Vass Levente.

Faluhelyen ma sem ritka a kültéri illemhely, és sok helyen nincs csatornahálózat

A LAKOSSÁG SZINTE EGYNEGYEDÉNEK A KERT VÉGÉBEN VAN AZ ILLEMHELYE – ANGOLVÉCÉRE KELL „NEVELNI” A POLGÁROKAT

Románia még mindig az árnyékszékek országa
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Felmérés a vízminőségről

A kormány fenntartható fejlődési 
főosztálya a vízminőség és higiéniai 
szolgáltatások társadalmi megítéléséről 
készíttetett felmérést. A szociológiai 
kutatásból kiderül: a polgárok 62 szá-
zaléka úgy véli, hogy Romániában fenn-
tartható folyamat az ivóvízbegyűjtés és 
-ellátás. A válaszadók több mint 60 szá-
zaléka elégedett az ivóvíz minőségével. 
A megkérdezettek 54 százaléka úgy véli, 
hogy a csapvíz biztonságos az iváshoz 
és a főzéshez. A higiéniai szolgáltatások 
megítélését illetően a szociológiai kuta-
tások kimutatták, az állampolgárok több 
mint kétharmada elégedett a lakóhelye 
körüli tisztasággal.

Fejlesztik az ivóvíz- és csatornahálózatot Kolozs megyében

Újabb tíz Kolozs megyei településen fejlesztik az ivóvíz- és csatornahálózatot, aláír-
ták Gyalu, Magyargorbó, Egeres és Magyarkapus községek víz- és csatornahálózatá-
nak bővítésére és felújítására irányuló kivitelezési szerződést. A beruházás összérté-
ke 34,5 millió lej, és vissza nem térítendő alapokból valósul meg a Kolozs és Szilágy 
megyét magában foglaló európai uniós nagyprojekt részeként. A kivitelezési mun-
kálatok hamarosan elkezdődnek, és legtöbb 18 hónapot vesznek igénybe. „Régóta 
várt infrastrukturális beruházás ez kalotaszegi magyarlakta településeink számára, 
hiszen célunk, hogy minél több háztartást csatlakoztassunk a víz- és csatornaháló-
zatra” – mondta el Vákár István, a Kolozs Megyei Tanács RMDSZ-es alelnöke.




