
Fekete víz is folyt a csapból Eperjesen 

Eperjes - Sárga, büdös és piszkos víz folyik az eperjesi csapokból: sok benne az 
arzén. A helybeliek az ÁNTSZ döntése miatt tavaly december vége óta lajtos 
kocsiból kapják az éltetı elemet, naponta fejenként 5 litert. 

A többség azonban már évek óta nem issza a falu két 
kútjából érkezı vizet, csak mosásra és fürdésre 
használják. Megoldást a közeli Gádoros vízhálózatával 
való összekapcsolás jelentene. 
 
Hangos dudaszó zengi be minden reggel Eperjes utcáit: 
jön a lajtos kocsi. A faluban tavaly december 20-a óta 
csak ebbıl lehet ivóvizet vételezni. A korlátozást azért 
rendelte el az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat, mert a 600 lelkes község két kútjából érkezı 
vízben sok az arzén, pontosan 130 mikrogramm/liter, 
ez 13-szorosa az uniós határértéknek, és majdnem a 
triplája a 2008 végéig hazánkban érvényben lévı 50 mikrogramm/literes, még 
engedélyezett értéknek. 
 
– Sárga, büdös, piszkos – sorolta az eperjesi víz mikroszkóp nélkül is szembetőnı 
bajait Gugyin Péterné. A nyugdíjas pedagógus évek óta szódát és ásványvizet iszik. 
Ottjártunkkor is éppen a boltba sietett, becserélni az üres palackokat. 
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Diós Józsefné mutatja az eperjesi csapok és a lajtos kocsi vizét – a különbség szembetőnı. 
Fotó: Tésik Attila
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– Többször megesett, hogy fekete víz folyt a csapból – folytatta. – Hiába nem 
fogyasztják az emberek, a legtöbben ezzel itatják állataikat, s öntözik növényeiket, 
az arzén pedig beépül a húsba, a termésbe. Hallottam, valakinek azért nem vették át 
a vágóhídon a jószágát, mert ezt a rossz vizet öntötte a vályújába. 
 
A csordultig töltött lajtos kocsi reggel fél 9-kor 

kezdi meg másfél-, kétórás körútját. Pihenınap 
természetesen nincs, hétfıtıl vasárnapig naponta 
egyszer végigjárja a falut. A vizet a szomszédos 
Gádorosról vételezi, ebbıl a helyiek fejenként 5 
litert kapnak. Akik a kocsi érkezésekor nem voltak 
odahaza, délutánig a település szertárjánál 
parkoló jármőbıl megkaphatják napi adagjukat. 
 
A helyi óvodában a kicsik már hosszú évek óta 
ballonos vizet kapnak, így számukra nem 
újdonság, hogy most már otthon sem a csapból 
töltik meg poharaikat. 
 
– A falu határában egy tanyán lakom – árulta el 
Oravecz Lajos, aki a kerékpárjára erısített 
mőanyag kannáját teletölteni karikázott be. – 
Ásott kutam van kint, de olyan kemény a vize, 
hogy még a Calgon is megbolondul tıle, a szappan 
pedig megtúrósodik. 
 
– Itt nálunk, a Kossuth Lajos utcában a legrosszabb a helyzet: a víz színe olyan, 
mintha tea lenne, és kisebb-nagyobb sötét szemcsék úsznak benne – panaszolta a 62 
éves Diós Józsefné Eszter, aki a férjével együtt várta kannájuk megtöltését. 
Utcájukban található a vízmőtelep. Korábban a szakemberek klórral próbálták 
tisztítani, és valamelyest javítani az ivóvíz minıségét, de ettıl még rosszabb lett a 
helyzet. A községben élık kedélyét az is borzolja, hogy közelmúltban a víz 
köbmétere 50 forinttal drágult. 
 

Másutt is van arzén 
 
Sárosi Tamás, a Dél-alföldi 
Regionális tisztiorvosi szolgálat 
helyettes regionális tiszti 
fıorvosa az MTI-nek elmondta: 
a térségben 149 településen 
van valamilyen probléma az 
ivóvízzel, a legtöbb esetben a 
magas arzénszint okozza a 
gondot. A helyzet Eperjesen a 
legrosszabb. Az arzén 
elsısorban a bırben és a 
hajban halmozódik fel, 
hosszantartó és jelentıs 
mennyiségő bevitele pedig 
növeli a daganatos 
megbetegedések kockázatát. 
 

Az óvodában a kicsik már hosszú évek óta ballonos vizet kapnak. 
Fotó: Tésik Attila
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Mi a megoldás? 
 
Eperjesen már 20 éve tudják, hogy magas a víz arzénkoncentrációja. A megoldást az 
jelentené, ha a község vízhálózatát hozzákapcsolnák a szomszédos Gádoroséhoz – 
tudtuk meg Kiss Csaba polgármestertıl. Ehhez 6-7 kilométernyi vezetéket kellene 
kiépíteni a szükséges mőszaki berendezésekkel együtt. A becslések szerint ez közel 
150 millió forintba kerül. Ekkora összeg azonban nincs a 70 millió forintos éves 
költségő és 30 milliós forráshiánnyal küzdı falu kasszájában. Mivel a település éves 
vízfogyasztása nem éri el a 20 ezer köbmétert, arra sincs lehetıség, hogy a 
fejlesztést az érintett vízmő végezze el. Eperjes csatlakozott a dél-alföldi 
ivóvízminıség-javító programhoz, ennek keretében viszont legkorábban csak 2013-ra 
épülhetne meg a vezeték. A lajtos kocsi üzemeltetése eddig több százezer forintjába 
került az önkormányzatnak.  
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