
 

Tiszta vízért küzd Nagytıke 

Nagytıke - Közegészségügyi szempontból teljesen megfelelı a vezetékes ivóvíz 
Nagytıkén, ahol a szolgáltató cég több millió forintot ruházott be az elmúlt 
években. Most azt tervezik, hogy kicserélnek egy ötszáz méteres szakaszt a 
hálózatban. 

Három éve a közeli Szentesrıl lajtos kocsival hordták 
az ivóvizet Nagytıkére, miután a tisztiorvosi szolgálat 
megtiltotta annak fogyasztását. A Szentesvíz Kft. 
kivonult a faluból, a szolnoki Tisza Menti Regionális 
Vízmővek Rt. viszont vállalta a szolgáltatást. A 
víztelepet 12 millió forintért felújították, azóta az 
újonnan beszerzett berendezésekkel a szerves és 
ásványi anyagokat teljesen kiszőrik a vízbıl. A 
gáztalanítás és szőrés révén minden káros anyagtól 
mentes ivóvíz készül – tájékoztatta lapunkat Hajdú 
Gábor. A szolnoki cég fımérnöke azt is elmondta, az 
új berendezésnek és az aktív szénszőrınek 
köszönhetıen európai színvonalon állítják elı a vizet. A gondot az jelenti, hogy a 
több évtizedes vezetékes rendszer elavult, ezért amíg a víz a háztartásokba kerül, 
szennyezıdhet – ennek kivédésére használnak némi klórt. 
 
A nagytıkeiek nem véletlenül furcsállják az új víz ízét és szagát, hiszen alapvetıen 
megváltozott. Korábban magas beltartalmú, termálvíz jellegő vizet ittak, annak pedig 
alapvetıen más volt az íze. – Ez a mostani a tiszta víz – hangsúlyozta a fımérnök. A 
vízzel közegészségügyi szempontból semmiféle probléma nem merült fel – jelentette 
ki érdeklıdésünkre Tóth Gábor. A kistérségi tiszti fıorvos lapunknak elmondta: a 
szolgáltató idınként maga ellenırzi a víz minıségét, azzal kapcsolatban pedig a 
hivatalhoz semmilyen panasz nem érkezett. A Tisza Menti Regionális Vízmővek Rt.-
nek évente mindössze néhány millió forint árbevétele származik a nagytıkei 
vízszolgáltatásból, ennek ellenére fejleszt. Azt tervezik, hogy egy új gáztalanító 
berendezést szerelnek fel, emellett pedig a hálózatban kicserélnek egy ötszáz 
méteres szakaszt. Mindez várhatóan ötmillió forintba kerül. 
 
A csatorna-hálózat kiépítésével együtt Nagytıke vezetékes hálózatának teljes 
rekonstrukciója a szakemberek számításai szerint körülbelül nyolcvanmillió forint 
lenne, erre azonban egyelıre nincs pénz. Staberecz Ferenc polgármester közölte: a 
pályázaton nyert két és fél milliós támogatásból a vezetékhálózat cseréjére 
vonatkozó terveket megrendelte a falu. Az önkormányzat azért küzd, hogy az itt élık 
kifogástalan vizet kapjanak – mondta a polgármester. Emlékeztetett arra, hogy 
Nagytıke elsıként csatlakozott a dél-alföldi ivóvízminıség-javítási programhoz, 
amelynek 2007-re már meg kellett volna valósulnia. Reményei szerint a következı 
években különbözı uniós források érhetıek majd el, Nagytıke pedig minden 
kínálkozó lehetıséget kihasznál.  
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