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lndul a csatornaépíltés a Rlnya mentén
ru.lpcsó Húszezer lakos áehninősége javul a térség infrasforrkturáüs beruházásában

ínakm8azda§á8i szenpontból á-
1ftsa talpla az or§zá8ot, hánem az
ilyen kis közössé8eknek, mint a
na8yaLádi is, se8ító kezet n}úit-
sm a tovíbbi fejlődéshez,

Hozátettg kiiltinijs€n íontos,
ho8y a hítÉn}os heb,zetű tér
s€ek i§ kapjartak lehetó§€8et a
fejl&iésre, Ez a komoly fejlesz
t€§ n€n püsztán kömyezehé ]

dehn, gazdagá8fejleszéd vagy
lnfrastruktuális bexuháZás, ha- i

nem olyal éfiekteremtés, amely
áz emberek életninft€ét nagy
Lávlatokbon minfu égileg ial.ítja,

- Eddi8 ttftü mint 170 telepü-
léseí! mint€y 1000 kilométer
szenn},víz\rzeéket fukt€ttiink
le - eme]te ki bemutatkozágiban
szabadics Atdla, a kivitelezó sza
badtcs Közmú- és MéIy€pítő ht.
aleJniike, - A munkálatoü( §onín
tartós munkanélküüeket i§ fog,
lalkoztahmli a mo§tani beíui.á-
zás réíen 130 somo8}rnai l€sz
munlúia,
A íesztvevő településeken

írl,áI várját( a ktvttelezők felvo-
nulását. Az elnúlt kei hétben
mhdenütt lakossági fórumokon
kaptak álékoztatást a helybéltek
a kezdódó munká,loól és a főbb
tüdntvalóknil.

l

létették a sze,nnyvízcsatü-
rra-lrálózat els6 elenét Nagy-
atídoí! A kil€rrc t€]epiilés á,ltal
megalakított Na8}átádi R€tG
ní s 9enn}r.íZtá$üIís 5 íúl-
liárd ioliltto6 b€ Mzá§t \aló-
sft meg a Rinya mentén, A Nagy-
atíd es kömya(e csatünahálózá-
táDák es Na8}atód §eenn}r.ízte-
lep&Ek fojleszése clmú pojer<t-

hez 4 nüllüfud foIinto§ táIn(4e
trá§t nyíit áz Eun pai Unió é§ a
ED8yar áláíL A plo8Tam ínlnt,
€gy hl§z€uex ]akos a€fintrrórÁ
gét jaűt a a kiivett€ző ét dzedek,
ben Bakiáza, Göí8eteg, Hímm-
b, Kub§ Líbod, N€}áád, 0t-
tskónyi, Rin},aveítkiííly é§
Tamny településeke[

- Ebbm a téí§égb€n ho§szú
6tizedek óta íIem lolt ilyen lóP
tékú €rtéktercíntó b€rulü{Zás -
nordta az iinn@\€s projekt
nyiüín ormai l§tvá$ a tililüás
ehirke, N€yatád poleímestere.
- A fel€sztés nerncsak a Ílai kor,
Dat suól, hanem a j6\ó n€ínzed&
kének is. A láko§9á8 ér:d eníek
ld@tóég&, hiszen 3200 lakos-
sági b€köt€§i herynől már 250G
al wn éló §zerződé§ünk A kis-
iérsé8 önkormán}zatai közel
€8y é\dzede foglalkoznak a csa

tomahilózat építésen€k 8ondc
latáitl. El6í€Liüó és ftlelfu dön-
test hoztalq amikor felismerté&
hogy a hh?k §atomázotM8a
kiemdt fuladat, Ezt a htányzó ini-
rá§hukninát}aió,§ítiákínostmeg
atetepülések, ame }€lkomJofto-
sabb, egeszsé8esebb aedeltétele,
ket ter€íntenek,

A Rin}t úend klsÉ§é8 ll€:
na8yobb inírá§truktuáiis pro8
ramiámt keretéb€n köz€l ó0
ezel fol}órneter graütációs 8B-
rhcv€zetéket fektetnek le a tj-
]enc telepiilAen, Me8épül csak-
nem 50 ez€r fol}óméteT nyomó-

vezetár több mint 33 ezrr fob-lí-

méter b€kijtóvezftdq 3218 h.ázi

bekiit6, 40 h.ázi é§ 27 hálózati
átemeló A pmiekt §orán megúiul
a í}agyatádt szenn}n íziisztító te
lep ne8nó a biológiai tisáítóka
pdcitli§ö korszerrúsódik a t€ch
noló8ia, az épiilete\ a b€rerüe
zéset( és a2 ele}trornos hálizat t§,

Ho§szú é\€k álmaim, ten€|
íe es ij6szefo8á§í.ra \oft §ziilG€?
mirc a 9 telepü6 áetébm elér-
kezett a íni pi]laltat , mondta
köszöntőjében szászfulü lászló
minisáed blzto§, - A koltnány
eHjkat szándéka, hogy ire c§ák

Jolkáp€*n élh.lygáók a csatoínahálózat olsó §lsmót Natlatádon


