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Baranyában harminckét település érintett abban, hogy ivóvizének

arzéntartalma magasabb, mint a 2012 végén hatályos literenkénti tíz

milligrammos határérték. Több helyütt elindultak már a víztisztító

berendezések korszerűsítési munkálatai, ám addig a honvédség látja

el a lakosságot tiszta vízzel az ország veszélyeztetett ivóvízbázisú

településein.

Harminckét baranyai település érintett abban, hogy ivóvízének

arzéntartalma meghaladja az uniós határértéket, a literenkénti 10

milligrammot. A probléma akkor vált sürgetővé, mikor az Európai Unió 2012

májusában visszadobta a magyar állam azon kérvényét, melyben 2015.

júniusig kértek haladékot az arzénmentesítésre. Magyarországnak

egyébként először 2006-ig kellett volna teljesítenie az ivóvíz

arzéntartalmának uniós szintre történő csökkentését, ám 2009-ig kért

haladékot, de nem teljesítette az elvárásokat.

Mivel tavaly decemberig nem sikerült az ország 123 településének ivóvizét

mentesíteni a szennyezőanyagtól - ez a probléma közel 340 000 embert

jelent -, így a kormány több intézkedést is elindított: egyrészt felkérte a

Magyar Honvédséget, hogy lássa el a településeket tiszta vízzel 2013.

január elsejétől, amelyet vagy lajtoskocsival szállítanak, vagy pedig a

helyszínen felállítanak egy víztisztító és csomagoló egységet. Lakossági

fogyasztásra egyébként naponta és fejenként két liter vizet osztanak ki. 

Mindezek mellett az érintett önkormányzatoknak a Magyar Közlöny szerint

kiutalják a víztisztító berendezések korszerűsítési munkálatainak önerejéhez

szükséges összegeket, valamint több helyütt a kormány magára vállalja a

Arzénos víz Baranyában: harminckét
település érintett

STOP friss STOPlista

fotó videó

címlap »

fotó, videó »

"Folytatjuk!" - újra fórumozik a pécsi
HaHa

Lakatlan ház pincéjében termesztette a
drogot

A legrosszabbkor ütöttek rajta a
tolvajokon

Eltűnt a netről VV Éva mellvillantó
videója

Del Bosquénak is első helyet hozott az
Eb-arany

Betonozás? Egyszerűsítik az
egyszerűsített honosítást

Dalt írtak az egyik legszebb magyar
modellről

Gyilkos háztűz: nő és férfi halt meg a
lángokban

Újságban üzennek: Nem leszünk
gyarmat

Zsebkendőnyi királyság Pécsett

Elhunyt a Szécsi ikrek nagymamája

Madárházak réme: papagájokat lopott

"Nincs ma olyan egészségügyi dolgozó,
aki ne rettegne"

Mindenkit megvert egy 9 éves kislány

Gyűjtőknek: ilyen érméket bocsát ki az
MNB 2013-ban

Hende: Nem játszadozni kellenek a
helikopterek

Oláh Gergő nem fogja elherdálni a sok
pénzt

Mégsem kopik el a dombóváriak lába: új
cég bonyolítja a helyi buszközlekedést

Gázolás miatt késnek a vonatok

2012-ben történt: kávéfőzés közben
bukkantunk a legendára

Rémes szilveszter volt, csak újév
reggelén szabadult a 73 éves asszony

Évszázadokig öntözték, de most baj van

Arzénos víz Baranyában: harminckét
település érintett

Kiszel Tünde megfogadta

Pelé pályára lépett - beleremegett a

Keresés

MEGOSZT / NYOMTAT A+ / A-

1/10

A legrosszabbkor ütöttek rajta a tolvajokon Gyilkos háztűz: nő és férfi halt meg a lángokban

EZT OLVASTA MÁR?

http://www.pecsistop.hu/misc/rss.php
http://www.pecsistop.hu/regio/arzenos-viz-baranyaban-harmincket-telepules-erintett/1111793/#
http://www.pecsistop.hu/regio/arzenos-viz-baranyaban-harmincket-telepules-erintett/1111793/#
http://www.pecsistop.hu/regio/
http://www.pecsistop.hu/campus/
http://www.pecsistop.hu/belfold/
http://www.pecsistop.hu/kulfold/
http://www.pecsistop.hu/bulvar/
http://www.pecsistop.hu/kultura/
http://www.pecsistop.hu/velemeny/
http://www.pecsistop.hu/sport/
http://www.pecsistop.hu/tudomany/
http://www.pecsistop.hu/auto/
http://www.pecsistop.hu/eletmod/
http://www.pecsistop.hu/regio/igy-szilvesztereztek-a-tuzoltok-fotok/1111417/
http://www.pecsistop.hu/regio/evvegi-szammisztika-nekunk-ilyen-volt-2012/1110625/
http://www.pecsistop.hu/regio/evvegi-szammisztika-nekunk-ilyen-volt-2012/1110625/
http://www.pecsistop.hu/belfold/kodlampa-csak-indokolt-esetben-hasznalhato/1111087/
http://www.pecsistop.hu/belfold/kodlampa-csak-indokolt-esetben-hasznalhato/1111087/
http://www.pecsistop.hu/regio/megnyilt-a-jarasi-hivatal-pecsen--fotok/1111657/
http://www.pecsistop.hu/campus/ezrek-lajkoltak-mar-orban-facebookjan-a-diakok-koveteleseit/1111549/
http://www.pecsistop.hu/campus/ok-lepik-el-a-pecsi-utcakat/1111771/
http://www.pecsistop.hu/regio/ilyen-lett-baranya-jarasi-rendszere/1110950/
http://www.pecsistop.hu/regio/megsem-kopik-el-a-dombovariak-laba-uj-ceg-bonyolitja-a-helyi-buszkozlekedest/1111865/
http://www.pecsistop.hu/regio/megsem-kopik-el-a-dombovariak-laba-uj-ceg-bonyolitja-a-helyi-buszkozlekedest/1111865/
http://www.pecsistop.hu/campus/folytatjuk-ujra-forumozik-a-pecsi-haha/1111910/
http://www.pecsistop.hu/campus/folytatjuk-ujra-forumozik-a-pecsi-haha/1111910/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.pecsistop.hu/
http://www.pecsistop.hu/foto-video/
http://www.pecsistop.hu/campus/folytatjuk-ujra-forumozik-a-pecsi-haha/1111910/
http://www.pecsistop.hu/belfold/lakatlan-haz-pincejeben-termesztette-a-drogot/1111970/
http://www.pecsistop.hu/regio/a-legrosszabbkor-utottek-rajta-a-tolvajokon/1054352/
http://www.pecsistop.hu/bulvar/eltunt-a-netrol-vv-eva-mellvillanto-videoja/1111915/
http://www.pecsistop.hu/sport/del-bosquenak-is-elso-helyet-hozott-az-eb-arany/1111963/
http://www.pecsistop.hu/belfold/betonozas-egyszerusitik-az-egyszerusitett-honositast/1111957/
http://www.pecsistop.hu/bulvar/dalt-irtak-az-egyik-legszebb-magyar-modellrol/1111930/
http://www.pecsistop.hu/regio/gyilkos-haztuz-no-es-ferfi-halt-meg-a-langokban/1111939/
http://www.pecsistop.hu/
http://www.pecsistop.hu/regio/arzenos-viz-baranyaban-harmincket-telepules-erintett/1111793/
http://www.pecsistop.hu/regio/a-legrosszabbkor-utottek-rajta-a-tolvajokon/1054352/
http://www.pecsistop.hu/regio/gyilkos-haztuz-no-es-ferfi-halt-meg-a-langokban/1111939/


2013.01.03. Arzénos víz Baranyában: harminckét település érintett - Régió - Pécsi STOP

2/3www.pecsistop.hu/regio/arzenos-viz-baranyaban-harmincket-telepules-erintett/1111793/

Nyugdíjasok,

haza - Orbánék

megint

odasóztak

Élve temették el

az idős párt -

folytatódik a

tárgyalás

Mi szétszórtuk,

a Biokom

összeszedte

Maradt a

recesszió

Baranyában,

több iparág

leépül lassan

Száz hullócsillag

óránként -

instabil

meteorrajba

rohan a Föld

Abszolút

nyerők 2012

végén: Pi élete,

és A hobbit

Ha tetszett a cikk, kövesd a
Pécsi STOP-ot a Facebookon is!

Pécsi STOP.hu

Tetszik 22.706

0

beruházások lebonyolítását. 

Baranyában 32 településen magasabb az ivóvíz arzéntartalma az uniós

határértéknél. A kormány által juttatott támogatás összértéke 145,7 millió

forintot tesz ki a megyében. Csányoszró 2,8 millió forintot, Drávafok, mint

gesztor és Bogdása települések együtt 15 millió forintot, Drávaiványi 2,8

millió forintot, Drávasztára 15 millió forintot, Gyöngyfa 10 millió forintot,

Hetvehely 12 millió forintot, Hirics 2,8 millió forintot, Ibafa 13,5 millió forintot,

Kákics és Okorág együtt 8,8 millió forintot, Katádfa és Bánfa együtt 2,8 millió

forintot, Kemse 2,8 millió forintot, Királyegyháza 3,5 millió forintot kap az

államtól. 

Lúzsok 2,8 millió forintos, Magyarmecske gesztorságával Gilvánfa,

Kisasszonyfa és Magyartelek együtt 15 millió forintos, Páprád 2,5 millió

forintos, Piskó 13 millió forintos, Sósvertike 2,8 millió forintos, Vejti 15 millió

forintos, míg Zaláta 2,8 millió forintos támogatásban részesül az államtól. 

Mindezen települések mellett a KEOP-pályázatoknál a kormány saját

hatáskörbe utalja a fejlesztések lebonyolítását, ez Baranyában a

Királyegyháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást -

Királyegyháza, Szentdénes, Sumony, Gyöngyfa - jelenti. A felsorolt

településeken kívül a bama.hu cikke még Sámodot, Baranyahidvéget,

Kisszentmártont, Majláthpusztát és Mattyot említi, utóbbi településnél pedig

már egy éve lajtoskocsival látják el a lakosság ivóvíz-szolgáltatását. 

Az ügyben felkerestük a Honvédelmi Minisztériumot is, hogy a Vízforrás

2013 elnevezésű akció baranyai vonatkozásairól érdeklődjünk.

Rákérdeztünk a honvédségnél, hogy megyénkben hány településen látják el

a vízszolgáltatást, lajtoskocsival, vagy helyi telepítésű víztisztító

berendezéssel dolgoznak-e. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mely alakulat

látja el Baranyában a vízszolgáltatást, mekkora létszámmal dolgoznak, illetve

mekkora összeget emészt fel a Magyar Honvédség részéről a Vízforrás

2013-akció, és meddig tart. A honvédség válaszai után frissítjük cikkünket. 
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ezer Ft-os fizetésből nem tudják megvenni a viztisztitó berendezést. Igaz valahogy el

kell tüntetni az országból a szegényeket, és hamarosan 4 millió ember gazdag
országa lesz Magyarország.
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