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Falvak elöljárói lapáttal
Fontos állomáshoz ért a Rába menti szennyvízberuházás
Meggyeskovácsi (tk) - A Rum és térsége szennyvízberuházásban részt vevő önkormányzatok
polgármesterei ünnepélyesen lerakták az ötvenezredik méter csövet.
A jelképes aktus azt jelzi, hogy befejezéséhez közeledik a
több mint ötezer lakost érintő közműberuházás. A
csatornaépítés fontos szerepet játszik a Rába és a Sorok
vízminőségének megőrzésében is. A kilenc falu lakói az év
végére birtokba vehetik a szennyvízhálózatot és az új,
korszerű tisztítóművet
Meggyeskovácsi - Mérföldkőhöz érkezett Rum és térsége
közös szennyvízberuházása. Az érintett polgármesterek
tegnap ünnepélyesen rakták le az ötvenezredik méter
csövet.
A kilenc Rába-völgyi település - Rum, Meggyeskovácsi,
Ikervár, Zsennye, Csempeszkopács, Gyanógeregye,
Nemeskolta, Sorkifalud és Sorkikápolna - öt évig pályázott
sikertelenül a szennyvízberuházásra, amikor 2006- ban
végre sikerült címzett támogatáshoz jutniuk. Szükség volt
az összefogásra, a forrást ugyanis csak ötezer lakos felett
kaphatták meg, ezért aztán a nagyobb községek maguk köré
gyűjtötték a Rába és Sorok menti apróbb falvakat is. A 3,5
milliárdos beruházáshoz a regionális forrásokkal együtt
összesen hatvanszázalékos támogatást tudtak szerezni. A
fennmaradó negyven százalékot a 300 ezer forintos
lakossági hozzájárulásokból, illetve hitel felvételével
biztosítottak az önkormányzatok.
A beruházást részben a közeli folyók vízbázisának védelme sürgette, részben az, hogy a
kisebb szennyvíztelepeket tavaly be kellett zárni, s a hosszú szállítás nagyon megdrágította
volna a lakosság számára a szennyvízkezelést. A kilenc faluban a lakosságnak átlag 85
százaléka kötött szerződést a bekötésre, ám a kapcsolódás lehetősége mindenki számára
nyitott lesz.
A kivitelező Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. dolgozói tavaly februárban Nemeskoltán
tették meg az első kapavágást. A vezetékek fektetése és a közös ikervári tisztítómű építése
jelenleg is több helyszínen, párhuzamosan zajlik. Ha elkészül, összesen 76 kilométernyi
vezeték alkotja majd a megye jelenleg épülő legnagyobb térségi csatornahálózatát. Ennek a
hálózatnak az ötvenezredik méter csövét rakták le tegnap a falvak elöljárói. Afféle
bokrétaünnepként, jelezve, hogy közeleg a beruházás befejezése.

Meggyeskovácsi központjában gyülekeztek tegnap délelőtt a falvak elöljárói az ünnepélyes
aktushoz. Mielőtt a települések és a kivitelező nevével feliratozott csődarabot elföldelték
volna, Kondora Tihamér, a község polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket.
Mérföldkőnek nevezte a beruházást, mellyel az alig hétszáz lelkes település közműhálózata
teljessé válik. Kovács Ferenc megyei közgyűlési elnök, országgyűlési képviselő arról szólt,
hogy a Rába völgyében az élővíz minőségének védelme miatt kiemelten fontos a szennyezés
megszüntetése, a tisztítás korszerű megoldása. Szabó Lajos az anyagi források
megszerzésének nehézségeit idézte fel, biztatva a lakosságot, hogy nemsokára már az előnyeit
élvezhetik a közműnek. A kivitelező a bizalmat megköszönve biztosította a jelenlévőket, hogy
a beruházás a tervezett ütemben halad, június 30- ával megkezdődhet a hat hónapos
próbaüzem, s december végén a lakosság birtokba veheti a tisztítóművet és a
csatornahálózatot.
Az ünnepség lényegi aktusaként a falvak elöljárói és az országgyűlési képviselők ekkor
fejükre tették a védősisakokat, és elhelyezték az árokban a húsz centiméter átmérőjű műanyag
csövet. A kétkedők megnyugtatására a kivitelező elmondta: ez a csődarab nem csak a
protokoll kedvéért kerül a földbe, valóban a hálózat része lesz, legfeljebb egy kicsit igazítanak
még rajta.
A térségi összefogás iskolapéldáját jelentő csatornahálózaton 2352 ingatlanra jut el a bekötési
lehetőség. A gerinccsatornák hossza meghaladja a 41 kilométert, a nyomóvezetékeké pedig a
34500 métert. Németh László, a gesztor Rum község polgármestere bízik benne, hogy a
környezetvédelmi szempontok mellett a teljessé váló közmű a lakosság helyben maradását és
a vállalkozók megtelepedését is elő fogja segíteni a Rába - Sorok térségben.

