
E§észsé§es ivóvíz
a Surián völgyében
Hét somo8yi tel€pülés ivóvíz
probléínája oldódik meg a na
lezá.uló ivóűzpro8rammal a
suián völgyében. Bőszénfa,
Cserénfa, Gálosfa, Hajmás, r,a
pos8yarmat, sántos e§ szentba
lázs €8y fontos egészségvédelrni
beruMzá§ érd€kében hozta lét-
re a surján völ8yi lvóvízminő,
ség-iavító Önkornányzatt Táí-
sulást, amely a fulvakat ellátó
négy víznú negújíásáfa pályá-
zott. A nettó 435 830 000 Ft költ-
ségvetésú fejlesztésíe elnyeíték
az Eunípai Untó 377 nitlió fo-
rinto§ támogaását, s6t a saját
eróként biztosítani szüksé8es
59 millió forintot is támogaás-
ból, a BM EU Önenó Aláp révén
finans7írózták. Fnnek kös7ön
hetóen a lakosságnak nem je_

]entett any€i terh€t a fejleszte§.
A 2500 lakos ellátását né8y

vizmú biztosí§a, nely€k mind-
egyikóen má8ás volt a kutak-
ból kitermett űz afinóntüm- és
vastaítalma, emellett sántoson
a ínangán, Bőszénlán pedig az
aüéntaítalom haladta In€8 az
eunjpat uniós határérteket.

A ,,surián vötg, ivóvízminő-
ségjavító progíam' reszeként
cálosíÁn a vizműben lij vízkeze-
lési t€chnológiát alakitottak ki
és bóvítették a kezelóépületet.
Fellijítoiták a m€aspontiüáro_
zót, va§iszaFiilepítő medencét
és udvaltéri caővezetékeket
épitetiek, szentbaláz§on

víztámzóra is. Bővült a vízkeze
lő épiilet, a na8aspontiámzót
pedig felírítoták. sántoson az
új vízkezetó t€chnológia melett
\asiszap üt€pítót, ud,lartffi m€
dencét és nyonásfokozót kellett
kialatdtani. A koníbbi mssz álla
potri kez€tőépütetet lebontla új
jáépítették, a ma8aspontitáozó
töltó-túIfoM veu etékét kicserél-
ták, Mindhárom vízműben fel-
újítottik a meglévő kutakaL Bő-
szenfán a vízmú régi konténe-
r€s kezelóépületá most egy tég-
laépíté§ú váltottá fel, s a beruhá-
ás részeként átépítették a vas-
iszap-ülepítót is. Elkészült a 25
köbméteres tlsztavíz-tároró és
a nyomásfokozó-telep, valanint
komplex vízkezelő berendezést
építettek ki, Felújították a na,
8asponti iározót és e8y új víz
t€rm€lő kutat fiirtak. Mind a hét
fatüban kics€rélték a csoínópon
tokat, telje§ e8é§zében átmosták
aziaiT lzhálózaffi.

A nost l€árutó benrtlíZá§
er€ünényeként a kutakbót nyert
víz aínmóniun, és \astartalma
nár nind€nben ne8f€lel az eu
rópai uniós eióííísoknak. sán-
toson a mangánnal, Bószénfán
pedlg az arzéntaltalommal sem
lesznek to\ábbi gondok,

szintén új vízkezelésl
t€chnológiát szereltek
b€, továbbá szükség
volt vasiszarFülepi
tőre, nyoíLásfoko,
zóra és €gy 25 köb
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Manap&ág egyré másra láthatjuk
aieleit annak, hogy Valami níncs
rendben a kőrnyezettel: ídén
nyáron az ídőjárás újabb vészjeL
zéseket küldött, Megéltünk egy
rc ko l d h o sszlls ág ú h ő seg i ad ót,
az egyíe pusztííóbb viharok pedig
hi hetetl en károkat o koztak,
Ha odaíigyelúnk, akkor tudhatjuk,
ígenis telÉtünk a kömyezetúnkert,
ltt és most!

A környezetv&elem alapveló
eszköze a szelektíV hulladékgyűjtés,
sajnos, a helyzeijelenleg nem túljói
a háziartásj hu|hdék 77 száza!éka
szemétlerakóía kerül, mindös§ze 23
§zázalékít szelektáljuk és dolgozzuk
fel újra. De a házhoz menó szelektíV
hulladékgyűjtés bevezetése megte"
remti annak feltételeit, h€y ezt az
arányt javitsuk, A szolgáfiató ingyen
adja, sőt hizhoz is szálítja a szelek-
iív zsákokat, nekünk nincs más
dolgunk, csak hasznáni azokat.
fur§ze nem mindégy, hogyan:
a sárgába csak paplrl, a kékbe
pedig műanyagot é§ fémet tehe-
tünk, az üV€ekét lovóbra i§

a gyúitószlgetekre kell vinni.

A háztartásban keletkézó 6zemét
nagyjából ogyharmada komposz-

táhaló szerves anya
kerii hulladék. Haszn
is| Eíre a komposáá
módszer. A Dél-Bala
Hul|adékgazdákodá
zati Tásulás e célbó
kat osrolt ki, így ad(
hogy hatékonyan kol
ezzel is csókkentve á

hulladék mennyiség(

Gondoljuk át! Nagy<

a szemétbe dobunk,
hasznáIlató, vagy hÉ

lenne, valakínek s2
már nem használt dl
Vásáróliunk utántóltl
ket! Elrcmlott eszkő
ruháinkat javíttassul
újat vennénk - így n
kőrnyezetúnkkel tes)
de pénztálánkat is

Egy kis odaíigyél
fengeteget tettiin
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