
A négy község ivóvizét közös vízellátórendszer szolgáltatja. A
kútból nyert nyers víz több összetevője is meghaladta a
rendeletben előírt határértéket. A mérések szerint magas volt az
arzén-, a vas-, a mangán- valamint az ammóniumtartalom. Ezért
mindegyik település szerepelt az Ivóvízminőség-javító Program
felgyorsításáról szóló kormányhatározathoz kapcsolódó "arzénos
települések" listáján. A megoldásra pályázati lehetőség állt
rendelkezésre, amelyen sikerrel szerepeltek, elnyerve az Európai
Unió és a magyar állam támogatását.

A beruházás keretében Magyarmecskén két új kút fúrása történt
meg, a régi kút tartalék kútként megmaradt. A megfelelő minőségű
ivóvíz biztosítása érdekében biztonságos, modern víztechnológiát
építettek ki. Ez megoldja a kútvíz arzén-, vas, magán- és
ammóniumtartalmának eltávolítását. Elkészült az új kezelőépület
is, a környezetét parkosították. A két új kút nyersvízét bevezették a
vízműtelepre, ahol megtörténik a víz tisztítása. Gilvánfa Varga
telepen kiépítésre került egy új megfelelő átmérőjű gerinc vezeték
melyre a régi és új ingatlanok rákötésre kerültek. A szakemberek
átépítették a gerincvezetéken lévő közterületi csomópontokat, és
átmosták a teljes hálózatot.

Questor ügy: nem lesz
nyomozás hanyag kezelés miatt
Elutasította a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség a
győri önkormányzat ellen egy magánszemély által tett
feljelentést.

Másodfokon is tagadnak a
tescós rablás vádlottjai
Az eljárás törvényességét vitatták órákon át a vádlottak a
tescós rablás, kettős gyilkosság és más fegyveres
bűncselekmények ügyében tartott másodfokú
büntetőperben.

Bán Tamás váltja Nagy Sándort
a vezérigazgatói székben
Lezárult a Paks II. beruházás új vezérigazgatójának
kiválasztása, a miniszterelnök is jóváhagyta Bán Tamás
kinevezését.

Vége a balatonparti roma
vécéosztogatásnak
SONLINE.HU  Idén a polgármester pályáztatja a
strandok WC-inek üzemeltetését. Eddig a
kisebbségi önkormányzat osztott.

Belealudt a lopásba a lúzer
autótolvaj
SONLINE.HU  Nem tudta elindítani a lopott autót,
ezért tolni kezdte, de elfáradt. A barcsi rendőrök
ébresztették fel.

Nők verték össze a
biztonsági őrt
BEOL.HU  A békéscsabai piac harcos amazonjai
nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket okoztak a
rend felügyelőjének.

Egészséges ivóvízhez jut négy baranyai
település
2015. május 13. 09:55 bama.hu

Sikeres próbaüzemet követ ően zárul a Magyarmecskén, Magyarteleken,
Kisasszonyfán és Gilvánfán megvalósított ivóvízmin őség-javító program.

Recommended by

A ROVAT TOVÁBBI CIKKEI

Borsónyi jég hullott több baranyai városban
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Balikó Tamás  | Bédy István | Bódis József |
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Tiffán Zsolt | Tóth Bertalan
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traffipax | Baranyaiak külföldön |

ParasztParkoló | Egyetemi oldalak |

napi menü

ASTRONET – A NAP GONDOLATA

Azért, ami két ember között történik,
mindketten felel ősek. A jóért is, a
rosszért is.

Feldmár András

Még több gondolat »

A gyorshajtás gyakran okoz súlyos
karambolt

Pécsnek rugalmasnak kell lennie a
befektet őkkel szemben

NB I: nem kapott licencet a PMFC a
következ ő szezonra

Ne legyen riasztó a jelzálog!

Vájárképzés: megvolt az els ő út a
bányában

Átadták az Ős-Dráva
Látogatóközpontot

előző következ ő

Csónakázni is lehetett a
Balokányban

AJÁNLOTT CIKKEK

ORSZÁG, VILÁG, GAZDASÁG
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Megyei Piactér

 

További horoszkópok
»
Profi jósok várják
kérdéseit! »

SPORTHÍREK A NEMZETI SPORT OLDALÁN

Mai horoszkóp

A barátság és a munkája során számos
kapcsolatot köt. Sikersorozat következik
életében. Szívügyek terén boldog, s
bizakodó lehet.

     

     

RECEPTVÁLOGATÁSOK

BODZAMÁNIA

Szörp, palacsinta, fánk, leves és muffin -
mind bodzával! Virágzik! Egy séta vagy
kirándulás, pár tányér bodza, és máris
készülhet a finomság!

 

TOVÁBBI HÍREK

MLSZ: megvan Dárdai Pál pro
licence

Chelsea: a klub is bejelentette
a csodagyerek érkezését

MU: „A következő idényben
sem lesz esély a bajnoki
címre”

Hoki-vb: Kanada beszáguldott
a négybe, Seguin triplázott

Bajnok a Fradi! A Győr itthon
sem maradt a trónon

A 100 LEGJOBB ANDRÉ RIEU JEGYEK KÉPES SPORT NITRO CIRCUS -
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Legfrissebb cikkeink

Borsónyi jég hullott több baranyai városban

Az MLSZ döntése valóban teljesen tönkreteheti a PMFC-t, a pécsi
futballt

Jogsértőnek tartja az MLSZ döntését a PMFC

A DK népszavazást kért Pécsett az atomtemető miatt

Tigrisek, elefánt, lovak, légi akrobaták

Legolvasottabb cikkeink

Nem kapta meg a licencet a PMFC

Egy nő miatt estek egymásnak a Rákóczi úton

Három autó ütközött a 6-os úton

Rita Prigmore beszámolója a népirtás időszakát idézte fel

Borsónyi jég hullott több baranyai városban
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MAGYAR BOR 2014
1 290 FT

8 900 FT-TÓL
FÉLÉVES ELŐFIZETÉS

9 030 FT

MOTO MAYHEM
6600 FT-TÓL
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