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SURJÁN-VÖLGYI IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

SAJTÓKÖZLEMÉNY
VÍZMINŐSÉGET JAVÍTANAK A SURJÁN VÖLGYÉBEN

Hét Surján völgyi település ivóvízgondját oldja meg az a program, melynek megvalósítása most
fontos állomásához érkezett. Az Európai Unió és a magyar állam több mint 400 millió forintos
támogatásával újul meg a 2500 lakó ellátását szolgáló négy vízmű.
A hét somogyi község - Bőszénfa, Cserénfa, Gálosfa, Hajmás, Kaposgyarmat, Sántos, Szentbalázs – annak
érdekében fogott össze fél évtizede, hogy pályázati források segítségével oldják meg az ivóvíz minőségének
javítását. A települések otthonait ellátó négy vízmű mindegyikében magas a kutakból kitermelt víz
ammónium- és vastartalma, emellett Sántoson a mangán, Bőszénfán pedig az arzéntartalom is meghaladja
az európai uniós határértéket.
Az ammónium közvetlenül nem mérgező, de a körülményektől függően nitritté, illetve a nitráttá alakulhat,
amely különösen a csecsemők szervezetére veszélyes. A vas nehezíti a víz felhasználását a sárgás színe
és zavaros állaga miatt. Az arzén felhalmozódása a szervezetben előidézője lehet különféle daganatos
betegségeknek, ezért mértékének csökkentése különösen fontos feladat.
A hét település közös beruházását a földrajzi közelség indokolja. A pályázaton való részvétel érdekében
hozták létre a Surján-völgyi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást, és készítették el a vízminőségjavítást szolgáló terveket. Ezek alapján állt össze a beruházás 466 millió Ft-os költségvetése, melyhez 403
millió forintot biztosít az európai uniós forrás. A fennmaradó csaknem 63 millió forintot az Önerő Alap
pályázat igénybevételével teremtik elő. A lakosság számára semmilyen anyagi terhet nem jelent a
korszerűsítés.
A „Surján Völgy ivóvízminőség-javító program” keretében Gálosfán új vízkezelési technológiát alakítanak ki
és bővítik az épületet. Szentbalázson ugyancsak új vízkezelési technológia kiépítése, vasiszapülepítő
kialakítása és a vízkezelő épület bővítése várható. Sántoson vasiszapülepítő, udvartéri medence és 1
kezelőépület épül. Bőszénfán a jelenlegi konténeres kezelőépület helyett új épületet terveztek, emellett
vasiszapülepítő, udvartéri medence és új, komplex vízkezelő berendezés kerül kialakításra. Mindegyik
vízműben felújítják a meglévő kutakat, Bőszénfán pedig új kutat is fúrnak.
A társulást képviselő Tóth Imre elnök a közbeszerzési eljárás során nyertesnek nyilvánított WV 2014 –
Surján Völgy Konzorciummal kötötte meg a kivitelezésre szóló szerződést. A konzorciumot a WOLFBAU
TEAM Építőipari és Kereskedelmi Kft. és a Vattenteknik Hungary Kft. alkotja, akik előtt megnyílt a lehetőség
a munkák elkezdésére. A hét településen a következő év júniusától már a mai igényeknek megfelelő,
korszerű berendezések szolgálják az Európai Unióban elfogadott határértékeknek megfelelő, egészséges
ivóvizet a lakosságnak.
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