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Elkészült a vésztői szennyvízcsatorna hálózat
-

Közel 1500 ingatlant érint az 1.3 milliárdos uniós beruházás

2012. 09. 29.

Több mint a duplájára bővült Vésztő csatornahálózatának hossza az
elmúlt hónapokban. Sikeres uniós pályázatuknak hála újabb 1482
ingatlan szennyvízelvezetése oldódott meg, miközben a felszín alatti
vizek szennyezése is csökkent. A beruházást az Európai Unió és a
Magyar Állam 1,3 milliárd forinttal támogatta.

A mai Vésztői szüreti napok keretein belül, ünnepélyesen is átadták a kibővült
vésztői szennyvízcsatorna hálózatot. Az eseményen Molnár Sándor Vésztő
polgármestere és Nagy Gábor, a kivitelező cég képviseletében ismertette a
beruházás részleteit, majd ezt követően közösen leplezték le az önkormányzat
épületén elhelyezett emléktáblát.
„Körülbelül 7 és fél ezren élnek városunkban. A beruházás előtt
csatornahálózatunk országos és Békés megyei viszonylatban is kedvezőtlen
képet mutatott; az ingatlanok csupán 35%-a kapcsolódott rá a városi
szennyvízhálózatra. A ma ünnepélyesen átadott 27.2 kilométeres szakasz 1482
ingatlant érint és 82%-ra növelte a kiépítettséget. Büszke vagyok arra is, hogy
ezt a hatalmas munkát ilyen gyorsan és hatékonyan sikerült elvégezni, hiszen az
első kapavágás és a mostani átadó között körülbelül egy év telt el”- mondta
Molnár Sándor Vésztő polgármestere.

A város sikeres pályázónak mondhatja magát. 2007-ben például azt a
szennyvíztisztítót bővítették 500-ról 1000 m3/nap kapacitásúra, mely a jelenlegi
csatornahálózat kiépítéséhez elengedhetetlen volt. Ez a tisztító egyébként a
csatornahálózat 100%-os kiépítettsége esetén is képes lesz a gazdaságos
üzemeltetés biztosítására.
Jelenleg elmondható, hogy egy hatékony és gazdaságosan működtethető
szennyvízcsatorna-rendszerrel és szennyvíztisztítóval gazdagodott a város, mely
a település jó részét lefedi.
A belterületek teljes csatornázása immár lehetővé teszi, hogy a háztartások
többsége rákapcsolódjon a közel 50 kilométeres gravitációs szennyvízcsatorna
gerincvezetékére, így biztosítva az esélyegyenlőséget a vésztői lakosok számára.
Vízminőség-védelmi szempontból komoly eredménynek számít, hogy csökken a
felszín alatti vizek szennyezése. A hatékonyabban működő szennyvíztisztító
telepről elfolyó, tisztított szennyvíz jobb minősége miatt csökken a befogadó
szennyezettsége is.
„Hatalmas dolog, hogy egy ilyen kis település 1.3 milliárd forint támogatást
nyerhetett! Minden hasonló helyzetben lévő önkormányzatot arra biztatok, hogy
pályázzon, mert a munka előbb-utóbb meghozza a gyümölcsét. Vésztő az elmúlt
időszakban új iskolaszárny épült, bölcsőde épülete került bővítésre és, most indul
önkormányzati intézményeknél energetikai korszerűsítés, művelődési központ
felújítás , miközben szakembereink jelenleg is nagy erőkkel dolgoznak az újabb
terveink megvalósításához szükséges pályázatokon.
Vésztő Város Önkormányzata
„Vésztő város szennyvízcsatorna hálózat bővítés (1-2-3-5-6-8-9-10-11
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