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Sóstón bekötötték az első házat a szennyvízvezetékre

Szabolcs-Szatmár-Bereg – Nyíregyháza és térsége szennyvíz-elvezetési és szennyvíztisztítási
programja keretében már az élő bekötési szakaszba ért a beruházás, ami a megyeszékhely
szennyvíz hálózatának cseréjét és bővítését célozta meg.
A Tölgyes utca 23. alatti régi építésű családi ház, a kapuban a házigazda Ács János és kedves
felesége mosolyogva várta a vendégeket. A feleség, Ács Jánosné válaszol először a kérdésre,
mennyi ideje várnak már a csatorna bekötésére. Elmondta: négy éve várjuk a napot, amikor
becsatlakozunk a hálózatba. A férj, Ács János egészíti ki az elmondottakat, addig, amíg nem
volt szilárd burkolatú az út, ha esett az eső a lejtős utcán bizony megtörtént, hogy vízben
gázoltunk hazáig, vagy az erdő oldalában lábaltunk a kapuig. Ebben a házban 1957-óta
laknak.
Nyíregyháza MJV polgármestere dr. Kovács Ferenc egy kis ajándékkal köszöntötte a
háziakat, majd elmondta:
- A beruházás annak ellenére jól halad, hogy az előkészítettség nem volt megfelelő és
váratlan körülményekkel is találkoztak a kivitelezők, amikor kiderült, hogy a közműtérképek
sem azt mutatják, mint ami a valóság. A tavaszi belvíz okozott kiadási oldalon plusz időt és
költséget. Vannak olyan vezetékek, ahol 4 méterre kell lemenni, és a talajmunkák során egy
méter után már belvízzel találkoztak a munkások. Novemberre mindezek ellenére el tudjuk
érni azt, amit terveztünk. A folyamat vége a bekötés, tavaly Mandabokorban indítottunk, de
az még nem jelentette azt, hogy működik is a rendszer. Az élő bekötés most történt meg, a

rendszer itt már működik. A következő héten várhatóan 300 családot kötünk be hasonló
módon, Sóstó, Sóstóhegy, Nyírszőlős területén.
A többi terület sem marad ki, Oros, Kistelekiszőlő, és a belváros ugyanilyen beruházás
nyomán kap új csatornát. Ebben segíthet a lakosság, ha a szükséges igazolásokat időben
benyújtják a társulásokhoz, az engedélyt akkor tudjuk kiadni. A teljes hálózat kb. 60
százalékát érinti a beruházás, számszerűen 5000 körüli rákötésről van szó. Nem állunk le,
folytatni kell a vezetéképítést, a rákötéseket, az átemelők építését, és a 2-es számú
szennyvíztelepet be kell fejezni. Az utak felújítása is folyamatban van, tehát egy időben 5-6
dimenzióban kell a munkákat szervezni, nem várhatunk arra, hogy egy-egy szakasz elkészülte
után vonuljunk újabb területre.

