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A szenny nem szivároghat

RÖVIDEN
 Lakossági fórum. Márföldi István képviselő vezetésével lakossági fórumot szerveznek Kistelekiszőlőben július 7-én 18 órától, a Koszorú utca 10. szám alatti általános
iskolában. Téma a csatornázási tervek, valamint a szennyvíz-csatornázási munkák előkészítéséről tájékoztatás.

■ Nem lehet és nem
is érdemes kimaradni a
szennyvízprogramból az
érintetteknek.

Nyíregyháza (KM – Ny. Zs.) –
A jogszabályok tiltják, de anyagilag sem éri meg a szennyvizet kétes állapotú, vagy direkt
elszivárgásra tervezett emésztőgödrökben gyűjteni. Többek
között erre is felhívják a figyelmet a megyeszékhelyen induló
szennyvíztisztítási és -csatornázási fejlesztés irányítói.
– Mintegy 20 ezer városlakó
életében hoz jelentős változást
ez a fejlesztés, amellyel 96 százalékos csatornázottságot érünk
el, és jelentősen csökkenthető a
talajvíz szennyezettsége Nyíregyházán és környékén. Itt
nincs választási lehetőség: akinek az ingatlanja előtt kiépül a
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rzed, milyen büdös van? – kérdezte ismerősöm, mikor meglátogattam. – S
tudod mi az oka? Az egyik szomszédom a
megtelt szennyvízakna „tartalmát” a kertjébe szivattyúzza ki. Gondolj bele?
Igen, belegondoltam. Mennyire nem
hiszi el, nem érzi át az emberek egy része
ennek a veszélyét. Nem hiszi, mert nem
közvetlenül őt érinti. Nem érdekli a jövő, a
gyermeke, az unkája? Ennyi kicsi nem számít! – hallom a magyarázkodásokat, mikor
a kiütött fenekű sörösüvegből építik a szikkasztó oldalát. Ilyenkor mindig elfog a düh.
Ennyi kicsi is sok! Különösen, ha eszembe jut, hányan gondolkodhatnak így. Egykor látott filmek elevenednek meg előttem,
amikor a Föld népe odáig jut, hogy az ivóvízért folyik az élethalálharc. Az, hogy ez
ne következzen be, óriási fordulatnak kell
bekövetkezni. Egyik ilyen előrelépés lehet,
ha a szennyvíz nem közvetlenül jut viszsza a talajba. Ma már annyi fajta szennyezőanyag, tisztítószer, mindenfajta „ízesítő”,
fém és adalék kerül a vízbe, melyek szinte sohasem, vagy nagyon hosszú idő alatt
bomlanak le, megfojtja ezzel az életet.
Vagyis a természet nem képes önerejéből
megtisztulni, nekünk kell segíteni!

Alapos tisztítás után kerül vissza a víz a természetbe
Egyszerűen
kiszámolható,
hogy anyagilag
sem jár jobban,
ha valaki nem
köt rá a csatornára.
MIKÓ DÁNIEL

szennyvízhálózat, kötelező csatlakoznia. Az ingatlantulajdonosok több mint 67 százaléka úgy
nyilatkozott, hogy a program
megvalósítására víziközmű-építő társulatot hoz létre, a kisebbségre ez kötelező érvényű, a társulás kényszertagjaivá válnak
– hangsúlyozza a köz érdekét
Mikó Dániel projektvezető.
Az érdekeltségi hozzájárulás 126 ezer forint, de a társuláshoz csatlakozók lakástakarék-pénztári szerződést kötve
automatikusan 30 százalékos
állami támogatást kapnak, s a
törlesztés havonta 1980 forintot
tesz ki. Ha a program megvalósul, s átadjuk a szennyvízhá-

Tudom, sokszor elhangzik, bezzeg

régen! A történelem során bebizonyosodott, hogy a nagy vizek mellett lévő városok is belefulladhatnak a szennybe. S a
csodálatos folyók rövidebb, hosszabb ideig meghalhatnak, lásd Rajna, Szajna, Pó
stb. Nem véletlen tehát, hogy az unióban
a legfontosabb feladatok között szerepel
a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése. Ők
már tudják, mit jelent a büdös, betegséget
hozó víz.

lózatot, a szociálisan rászorul- márpedig egyre szigorúbban
tak a befizetett összeg 25 szá- ellenőrzik, ki, hogyan oldja meg
zalékát közműfejlesztési hozzá- a szennyvíz elhelyezését.
Az elszivárogtató emésztőgödjárulásként visszaigényelhetik
az önkormányzaton keresztül – röket vízzáróvá kell alakítani,
utal a terhek csökkentési lehe- s gondoskodni a zárt rendszertőségeire, no meg arra: ha vala- ben gyűjtött szennyvíz előíráki mégsem akar önként csatla- soknak megfelelő elhelyezéséről.
kozni, akkor a teljes összeget A folyékony hulladék gyűjtését,
adó módjára behajthatja és be is szállítását és szabályos elhelyehajtja a város jegyzője, ám köny- zését végző cégen keresztül el
nyen belátható: anyagilag sem lehet számoltatni a lakókat: a
jár jobban, ha valaki nem köt számlák összevetéséből könyrá a csatornára. Egy idő után nyen kideríthető, mennyi vizet
a talajterhelési díj közel ugyan- használt el, s mennyi szennyannyi lesz, mint a csatornadíj, vizet szállíttatott el. Ha nagy a

Tervezett beruházások
Szabolcsban az uniós Kör- Az ajaki térség mellett Hodász,
nyezet és Operatív Program Jánkmajtis, Nagyecsed, Nyírkeretében eddig huszonki- telek, Apagy és Nyírbátor
lenc település nyert brüsszeli körzetében indul környezettámogatást szennyvízhálóza- védelmi fejlesztés, s a csatorta kialakításához, több mint naellátottság mindenütt szin27 milliárd forint összegben. te 100 százalékos lesz.

különbség, akkor az nyilvánvalóan elszivárgott a talajba, vagy
más, szabálytalan módon szabadult meg a szennyvíztől, s akkor
számolnia kell a következményekkel.
– Ma már egy modern háztartást nem lehet csatornahálózat nélkül fenntartani: a havi
átlagos fogyasztás 5 köbméter
körül mozog, s emésztőgödrös
megoldásnál nagyjából havonta
meg kell rendelni a szolgáltatást.
Egy köbméter folyékony hulladék kiszippantása és elszállítása 2 ezer forintba kerül, ezzel
szemben a csatornadíj 200 forint,
nem beszélve az egyéb kellemetlenségről, ami egy szippantással
jár. Nem is találkoztunk olyan
ingatlantulajdonossal, aki egyértelműen elzárkózott volna az
együttműködéstől. A tapasztalat azt mutatja, amikor megkezdődik a beruházás, s felvonulnak a gépek, akkor a késlekedők is gyorsan teljesítik kötelezettségeiket.

Megkezdik a kifizetést
■ A megye önkormányzataihoz átutalták a
viharkárokra nyújtott
több mint 370 M Ft-ot.

Még nem jött a vis maiorból
Nyíregyháza (KM) – Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokban keletkezett károkra is kérhettek támogatást a vis maior alapból,
15 önkormányzat igényelt segítséget, összesen
110 millió forint értékben. A települések első
emberei azt mondják, a vis maior támogatás
még nem érkezett meg, de az a legfontosabb,
hogy az emberek minél hamarabb befejezzék a
helyreállítást és megkapják a kárenyhítést.

Nyíregyháza (KM) – Péntek reggel már a számlánkon
volt a 25,8 millió forint támogatás – tudtuk meg Kiss Gyulától. Demecser polgármestere lapunknak elmondta: ma ül
össze a védelmi bizottság, és
elkezdik a több mint 100 határozat meghozatalát a kárigénybejelentő lapok alapján, majd
megkezdődik a károsultaknak
a pénz kifizetése.

Ellenőrzési feladat
– A településen többen kérték,
hogy a keletkezett kárukat nem
pénzben, hanem természetben
kárpótoljuk, így szakemberek
és közmunkások bevonásával
segítjük a helyreállítást – tette hozzá a kisváros első embere, aki szerint augusztus 31-éig
minden kár helyreállítása megtörténik, s mivel elsőfokú épí-

Szimpátiatüntetés.

Vasárnap
este Nyíregyházán, a Kossuth-szobornál
csendes szimpátiát rendeztek a Jobbik
párt szervezésében a Budapesten történt
erőszakos események miatt.

tésügyi hatóságuk is van, szeptember végére minden ellenőrzési feladatot elvégeznek.
A megyében június elején tomboló viharok összesen 40 települést érintettek. A kormány úgy
döntött, azok az emberek, akiknek van biztosításuk, a biztosító
által nem fizetett kár 80 százalékát, akiknek pedig nincs biztosításuk, a teljes kár 60 százalékát kapják meg támogatásként. A károsultaknak az önkormányzatokhoz kellett fordulniuk, azok pedig június 30-ig
nyújthatták be kérelmeiket.
A megadott határidőig harminchárom önkormányzat adta
be igényét, ez összesen 2060
ingatlant érint, 370 millió forint
értékben. A tulajdonosoknak a
helyreállítást augusztus 31-ig
kell befejezniük, az ezt követő
hónapban az önkormányzat ezt
ellenőrzi.
– Több mint 100 millió forint
érkezett meg a számlánkra –
mondta kérdésünkre Balogh
Tibor, Nyírbogdány polgármestere. – A településen több

(Fotó: Pusztai Sándor)

Június 8-án betört tetők fogadták Borzsován is az arra járókat
mint 1000 ingatlanban tett kárt
a jégvihar. A szociális bizottságban megkezdődik a határozatok kitöltése, majd a károsultak számlájára utaljuk a pénzt.
Megvan az a szakembergárdánk,
amelyik szeptember végére befejezi az ellenőrzési feladatokat,
de amennyiben szükség lesz
külső segítségre, akkor, ahogy

Ön szerint valóban veszélyt jelentenek a
természetes vizek a fürdőzők számára?
Szavazók száma: 79, 2009. 7. 5. 19 óra

Nem 35,44%

Következő kérdésünk: Ön szerint szükség van a
szennyvízcsatornák nagy arányú kiépítésére?
http://www.szon.hu
Szavazzon! Aktuális kérdéseinkre Ön is leadhatja szavazatát.

A fák állították meg a járművet

a károk felmérésénél, most is a
közigazgatási hivataltól kérünk
plusz szakembereket.
Minden károsult jogosult a
támogatásra, de vannak olyan
körülmények, ami miatt nem
gyorsítható a kifizetés. Ilyen
például, hogy sokan nem tudják, mennyi pénzt kapnak a biztosítótól.

(Fotó: tűzoltóság)

Tiszalök (Holes István) – a Tiszavasvári Önkéntes TűzolSzombaton a délelőtti órákban tóság ügyeletére. A jelzés értéegy fiatalember tartott Suzuki kelését követően Radics Ferenc
SX4 típusú személygépkocsijá- szolgálatparancsnok vezetéséval Tiszalökön, a város terüle- vel a Vasvári I-es gépjárműfecstén a komp felé, a Kossuth utcá- kendő vonult a helyszínre. Alig
ban. Az utca végén egy bukka- 12 perc alatt kiérkeztek és azt
nónál a jármű vezetője – való- tapasztalták, hogy a gépjárműszínűleg a rosszul megválasz- vezető szerencsére nem sérült
tott sebesség miatt – egy útszé- meg. A tűzoltók elvégezték a szeli fának csapódott. A balesetről mélygépkocsi áramtalanítását,
9 óra 45 perckor érkezett jelzés majd drótkötéllel visszahúzták
a 105-ös központi telefonszámon az úttestre a Suzukit.
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Fának csapódott Tiszalökön

VILLÁMVOKS

Igen 64,56%

(Illusztráció: Racskó Tibor)
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