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Az ivóvízminőség javító projekt megvalósításának záró rendezvénye zajlott 2015. 03. 27-én a 

Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében. A rendezvényre meghívásra kerültek a 3. számú 

választókerület országgyűlési képviselője, valamint a lebonyolításban résztvevő szervezetek 

képviselői, a helyi Intézményvezetők, továbbá a sajtó és kommunikációért felelős szervezet 

képviselői is. A rendezvény átfogó képet adott a megvalósított beruházás műszaki tartalmáról és 

időbeli ütemezéséről az alábbiak szerint. 

 

A megjelenteket házigazdaként a polgármester köszöntötte. Kiemelte a beruházás jelentőségét és fontossá-

gát. Ezt követően a kezdetek nehézségei, a fejlesztési irányok meghatározásának körülményei, valamint az 

engedélyeztetési folyamatok buktatói kerültek szóba. Az életminőség javulását befolyásoló beruházások 

társa-dalmi szükségessége mellett, meg-említésre került a jó állam gondoskodó szerepe is. Ami 

megmutatkozik többek között abban, hogy a települések adósságát átvállalta a Kormány, s ennek 

köszönhetően a települések elindulhatnak a fejlődés útján, melyet jól példáz ez a beruházás is. A köszöntőt 

követően a megvalósított be-ruházás konkrét műszaki tartalma került ismertetésre. A tájékoztatóban az 

önkormányzati alapvető célok is ismertetve lettek, melyek végül is meghatározták a fejlesztés fő irányait. A 

fő célok között szerepelt a község vízbázisának megtartása, fejlesztése. A meglévő vezetékszakaszok belső 

tisztíthatóságának biztosítása, a tolózáraknák átalakítása annak érdekében, hogy a csőfalak tisztántarthatók 

legyenek, valamint a szabad ágvezetékek körvezetékké alakítása. A fejlesztés tartalmazta továbbá a Lujza 

major egészséges ivóvízzel történő ellátásához a távvezeték kiépítését, a meglévő kezelő épület átépítését, 

a tisztításhoz szükséges kiegészítő gépészet és műtárgyak megépítését. 

Az elképzelt fejlesztési célok megvalósultak, így 2015. 03. 26-án a műszaki átadás megtörténhetett. A 

tisztítómű működésének elvét, a nyers víz kezelésének módját már az új vízmű telepen tekinthették meg a 

jelenlévők, ahol a kivitelező ismertette a működés alapelveit is. Konzultáció keretében a kivitelező bemutatta 

a berendezést, valamint az épületet, vázolta, hogy a régi rendszerhez milyen módon kapcsolódik a 

tisztítómű, szót ejtett a meglévő kutak felújításáról és az 1/a melléfúrásos kútfelújítás jelentőségéről. A 

korrekt munkavégzésnek köszönhetően a próbaüzem alátámasztotta a várakozásokat és a kezelt víz 

határértéke arzén, vas és mangán tekintetében az előírt határérték alatt maradt. A próbaüzem három 

hónapja alatt üzemzavar, technológiai hiba nem lépett fel. Az üzemeltetési engedély megszerzésével az 

egészséges ivóvízminőség javítás a községben befejezettnek tekinthető. 


