
A disznókhoz be sem tud menni a víztől

Tejfelék háza előtt színültig telt az árok vízzel fo tó k : kedves  z ila h i enikő

Márciusban hó, április 
elején belvíz okozott 
fejtörést Nyíracsádon 
-  pályázati segítségre 
várnak.

N Y ÍBA C SÁ D . A március végi 
havazás, valamint az április 
elején lezúduló, szokatlanul 
nagy mennyiségű eső komoly 
gondokat okozott belvízfron
ton a nyírségi településen. Az 
alacsonyabban fekvő kertek, 
szántók, ültetvények nagy 
részén szinte teljesen a víz 
vette át az uralmat. A telepü
lés vezetője, dr. Nagy János 
folyamatosan a helyszínen 
tájékozódott a belvízhelyzet
ről, majd megtette a szüksé
ges intézkedéseket. - Az eső
zések okozta belvízhelyzet 
sok helyen azonnali intéz
kedést igényelt. A szivattyú
zás, a szikkasztó árkok ásása 
csupán tűzoltás, de nem ez a 
végleges megoldás. Ezért már 
2011-ben pályázatot nyújtot
tunk be, amit első körben saj
nos elutasítottak. Önerőből 
pedig ekkora beruházást nem 
tud finanszírozni a község.

A hodályig Jött a víz
Az április eleji csapadékos 
időjárás miatt a szántók, 
kertek mellett mintegy tíz 
lakóház is veszélybe került 
Nyíracsádon. Az Ady End
re utcán élő Gyurina Illésné 
Erzsiké néni portáján a kert 
felől tám adt a belvíz, egé
szen a hátsó udvar feléig 
merészkedett. A 80-as évei 
elején járó Erzsiké néni sze
me könnybe lábad, ahogy 
mutatja a víz pusztítását. 
Nem az a legfőbb baj, hogy 
nem tud lemenni a kertbe, 
de víz alatt áll a disznóól, a 
hodályba be se lehet men

ni, a fáskamrát is elöntötte 
a víz. Erzsiké néni konyha
kertje inkább hasonlít ka
csaúsztatóra, mintsem vete
ményesre, pedig a hagyma 
már kidugta a fejét, szépen 
sorjázott. A közfoglalkozta
tottak nem tudták gépekkel 
megközelíteni az átázott ta
lajú kertet, ezért kézi erővel 
vájtak árkot a víznek, s így 
vezették a kertek alatt elfutó 
árokba az összegyűlt csapa-

állt. A ribizliültetvény mint
ha csak rizsföld lenne, a tyú
kok vízben kapirgálnak, a 
szomszéd kertben meg csak 
a talajerősítésre szánt trá
gyacsomók teteje kandikált 
ki a vízből.

Sürgős a hálózat építése
A Tejfelék háza előtti árok
ban hamar tetőzött a víz 
szintje, majd kilépett a me
derből, s utat tört magának 
az udvar felé. A tulajdono
sok már a házat féltették. 
Az önkormányzat és a helyi

vízmű szakemberei siettek 
segítségükre, s szivattyúzták 
át az árok vizét a keresztutca 
nagyobb befogadóképességű 
árkába.

Dr. Nagy János polgármes
ter tűzoltásnak nevezte a 
belvíz elleni küzdelmet, az 
igazi megoldást azonban a 
pályázati segítség jelente
né. - 20ll-óta többször bebi
zonyosodott, sajnos idén is, 
hogy mennyire nagy szük
sége lenne a településnek 
egy komoly, csapadékvíz
elvezetési hálózat kiépítésé
re, ami hosszú távra biztosíta
ná a megelőzést - fogalmazott 
a polgármester, aki optimista 
a kérdésben, s bizakodik a 
pályázat mielőbbi sikeré
ben, ami létkérdés lenne a 
nyíracsádiak számára.
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szinte minden kert víz alatt
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