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Közösen próbálják megoldani
■ Jó lenne, ha kiemel
ten tám ogatnák a 
szennyvízkezelési beru
házásokat.

Debrecen (HBN -  P. Cs.) -  
A közelmúltban befejezett, il
letve jelenleg is zajló beruhá
zások sorában ott találjuk Haj
dúszoboszló, Hajdúnánás és 
Hajdúdorog, Püspökladány, 
Hajdúböszörmény szennyvíz-
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A ki nem köt rá 
a szennyvízcsa
tornára. környe
zetterhelési dijat 
kell fizetnie.
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csatorna-hálózatának, vala
mint Hajdúhadház és Téglás, 
Balmazújváros, Nádudvar 
szennyvíztisztító telepének és 
csatornahálózatának bővítési 
munkálatait, Biharkeresztes és 
Ártánd közös csatorna- és tisz
títótelep-építési programját. Jö
vőre indul európai uniós támo
gatással Hajdúsámson, Ebes, 
Mikepércs és Sáránd csatorna
hálózatának kiépítése. Ez utób
bi településekről a szennyvíz a

továbbfejlesztendő debreceni 
tisztítóba kerül majd -  tudtuk 
meg Búti Gergelytől, a Tiszán
túli Környezetvédelmi, Termé
szetvédelmi és Vízügyi Igazga
tóság vízgazdálkodási, vízellá
tási és csatornázási osztályá
nak vezetőjétől, illetve Kóthay 
Lászlótól, az igazgatóság igaz
gatójától.
Közösen készülnek

Még készülnek a pályázati 
anyagok Hortobágyon egy tisz
tító, Nagyhegyesen csatorna és 
tisztító, Nyíracsádon és a hoz
zá tartozó Asszonyrészen csa
torna létesítését célozva. 2004- 
ben a megyéből 23 település je
lezte összefogási szándékát kö
zös csatornahálózat, illetve 
tisztítók építésére. Közülük a 
Biharnagybajom-Sárrétudva- 
ri-Szerep, a Bihardancshá- 
za-Bihartorda-Sáp-Nagyrábé, 
a Vámospércs-Nyírmártonfal- 
va, a Hosszúpályi-Hajdúba- 
gos-Monostorpályi, valamint a 
Kaba-Tetétlen- Báránd telepü
léscsoportok elképzeléseit 
hagyta jóvá az Országos Kör
nyezetvédelmi, Természetvé
delmi és Vízügyi Főigazgató-
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ság. Ezek a települések közö
sen pályázhatnak támogatásért 
a tervezett létesítmények meg
valósításához.
Önerőből képtelenség

Az Európai Unió előírásai 
szerint a 15 ezer lakosegyen- 
érték feletti településeken 2010- 
ig, a 2 ezer és 15 ezer lakos-
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Magyarország 
eddig sikeresen 
megfelelt a :  
uniós vizkeret- 
irányelveknek.
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egyenérték közötti települése
ken 2015-ig kell kiépíteni a tel
jes szennyvízcsatorna-hálóza
tot. A felszín alatti vizek minő

ségének megóvása érdekében 
a szigeteletlen tavas tisztítókat 
2007-ig kell felszámolni, s he
lyettük újakat építeni.

Jó lenne, ha a határidők be
tartása érdekében a mindenko
ri kormányzat kiemelten támo
gatná a szennyvízkezelési be
ruházásokat, ugyanis a telepü
lések 50, esetleg 70 százalékos 
arányú segítség nélkül önerő
ből képtelenek megoldani ezt. 
Segíthet ugyan a szennyvízke
zelés helyzetén, ha nád-, illet
ve fűz-, éger-, nyárfa-gyökér- 
zónás vagy élővizes természe
tes tisztítókat létesítenek tele
pülések, de ez csak a 2000-nél 
kisebb lakos-egyenértékű hely
ségekben jelenthet megoldást. 
A szigetelési előírások miatt 
azonban e megoldások is egy
re költségesebbek, másrészt 
télvíz idején csökkent kapaci
tással működtethetők.

Lakosegyenérték
A lakosegyenérték-szá- 

mítás azt jelenti, hogy a 
településen term elődött 
bármilyen eredetű szenny
vizet úgy értékelik, m int
ha az lakossági eredetű 
lenne.

Egy ember sta tisztikai
lag meghatározott mennyi
ségű szennyvizet „termel”. 
A lakosegyenértékben ki
fejezett mennyiség megha
ladja a település valóságos 
lélekszámát.


