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Az Európai Unió és a magyar kormány 90 százalékos támogatásával - 103 millió
forintból - megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően jövő nyáron egészséges
ivóvízhez juthatnak a családok.

hirdetés

Nincs pánik és nincs megbetegedés az ivóvíz miatt Tiszacsegén

Új magyar eljárás az ivóvíz arzénmentesítésére

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit
tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a
kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét
tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben
tartásával kommenteljenek!

Somogy

Pálmajor: több mint százmillió forint az ivóvízminőség

javítására

Több mint százmillió forintot költenek az
ivóvíz minőségének javítására a Somogy
megyei Pálmajorban - közölte az
Ivóvízprogram Információs Központ
projektkommunikációért felelős munkatársa.

Izményi Éva tájékoztatása szerint az Európai
Unió és a magyar kormány 90 százalékos
támogatásával - 103 millió forintból -

megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően jövő nyáron egészséges ivóvízhez
juthatnak a családok.

A 380 lakosú településre múlt év eleje óta lajtos kocsival hordják az ivóvizet,
mivel a pálmajori kútban a határértéket meghaladó mennyiségű az arzén, a vas
és a mangán, eltávolításukra a meglévő víztisztító technológia nem alkalmas.

A fejlesztésre az eredetileg megítélt 74 millió forint támogatás 93 millió forintra
emelésével most nyílt lehetőség. A fennmaradó tíz százalékot az Önerő Alap
finanszírozza, így a lakosságnak nem jelent anyagi terhet a korszerűsítés.

A fejlesztés során fúrnak egy új kutat, az alacsony hozamú régit felújítják, a
kezelőépületet átalakítják és korszerű vízkezelő berendezéssel látják el. Felújítják
az iszaptárolót, a szikkasztót és a 25 köbméteres víztornyot, átépítik a mosató
csomópontokat és négy kilométer hosszan átmossák a hálózatot.

Garanciális rendszerfelügyelet
Az általunk elvégzett munkáért teljes körű felelősséget vállalunk!

Quaestor Day Trade
Hazai, napon belüli kereskedési lehetőség. Nyisson számlát még ma!

Libero akció a dm-ben!
Duopack most mindössze 6499 Ft-ért! Bababónusz tagoknak még 15%

Hirdessen itt!

Keresés
Belépés és
regisztráció

11:00  Nagyon nehéz helyesen fogat mosni - de
muszáj

10:56  Putyin hosszú idő után elment lazítani a

tajgába

10:49  Öngyilkosjelölt gyalogolt a Dunába a
Parlamentnél

10:31  Tényleges életfogytiglant kapott egy idős nő
gyilkosa

10:19  Pilsen, Európa jövő évi kulturális fővárosa
elkészítette programjait

10:06  Túlfújt gumik, csökkentett össztömeg, drágább
kilométerek - így verik át az autóvásárlókat

10:00  Minden emlékét elvesztette, de a szerelem

csodát tett

Hőszigetelés, a hűtés-fűtés rendszer korszerűsítése,
saját energiaszükségleteink fedezése megújuló
energiák felhasználásával. Az enHome mindent
megtesz, hogy kevesebb energiát fogyasszunk otthon.
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Facebook közösségi modul

Szólj hozzá...
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Azonnali büntetés

Olvadásponton vagyunk

Sosem lehet elég óvatos!

Elektromágneses sugárzás zúdulhat ránk

Változnak egyes adószabályok!!!

Világ helyzete
2014.10.06 17:57

Átírták a túlélés törvényeit? Csalás-gyanú a
Discoverynél

2014.10.06 16:56

Holokauszttúlélők kárpótlásáról
2014.10.05 22:20

Mit szólsz? Ide minden baromságot...
2014.10.04 07:44

ÍRD LE,
2014.10.04 07:25
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ma.hu

9 653 ember kedveli ma.hu oldalát.

Facebook közösségi modul
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