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Köszönet minden csabainak! 

Tisztelt Olvasónk! 

„A MI CSATOR-
NÁNK” előző három 
száma csak azokhoz 
jutott el, akik az el-
múlt hat év alatt ta-
karékoskodva járultak 
hozzá a város egyik 
legfontosabb fejleszté-
séhez, tehát csak mos-
tantól vehetik igénybe 
a szennyvízcsatornázás megvalósításának előnyeit. Befejező számunk nem véletlenül 
szól mindenkihez! Azért, mert ahogyan a beruházás kellemetlenségeit, úgy annak elő-
nyeit is minden csabai érezni fogja hamarosan! 

Ez egy jelentős uniós támogatással és példaérté-
kű városi és lakossági összefogással megvalósu-
ló nagyberuházás, amelynek üzembe helyezése 
után az új kapcsolódók kulturáltabb kiszolgálá-
sán túl 

–  várhatóan mindenhol csökken a talajvíz szint-
je, 

–  a város egész területén javul a talaj „egészségi 
állapota”, csökken a szennyezettség, 

–  lényegesen javul a vízminőség, és minden csa-
bai számára újra kellemes, tényleg „élő” vízzé 
válik „kis Körösünk”, 

www.amicsatornank.hu
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–  az újonnan megépülő 
tisztító telep pozitív hatá-
sa mindenkit érint majd, 
hiszen megszűnik az a 
bírság, amit a környezet 
szennyezése miatt eddig 
valamennyien fi zettünk a 
víz- és csatorna számlák-
ban. 

Amíg a régi csatornahasz-
nálók korábban fi zettek, 
addig az újak az utóbbi 
hat év alatt megspórolt fo-
rintjaikkal járultak hozzá 
a város történetének leg-

nagyobb és talán leghasznosabb beruházásához. Előbbieknek köszönet jár a megérté-
sért, amivel a gyakran közlekedést ellehetetlenítő munkálatokat türelmesen elviselték. 
Utóbbiaknak mindezeken felül azért, hogy több, mint egymilliárd forinttal járultak 
hozzá a csatornázás megvalósításához – a saját forrás komoly hányadát biztosítva ezzel. 
A csatornahálózat elkészült, a felújított és új átemelők működnek már, adott a lehetőség 
a rákötésre. Elkezdődött, és jövőre befejeződik az új világszínvonalú tisztító telep építé-
se is – mindannyiunk hasznára. 
A hosszú távú biztonságos és gazdaságos üzemelés egyik legfontosabb feltétele, hogy 
minél többen kapcsolódjanak rá az új hálózatra. 

***

A Békéscsabai Víziközmű Társulat az előkészületekről kezdve a beruházás teljes befejezé-
séig a lakosság tájékoztatását tartotta egyik legfontosabb feladatának. Így van ez most is!
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Az utak felújítása is megtörtént

Lakossági fórumok az egész városban



Tízszeresére emelkedett a talajterhelési díj, de elkerülhető!

MENNYI A MEGTAKARÍTÁS? MIÉRT ÉRI MEG? 
–  A megemelt talajterhelési díj (1.800 Ft/m³!) egy átlagos fogyasztású családnak 7,0 

x 1.800 Ft, azaz 12.600 Ft-t jelenthet havonta. Az egyszeri érdekeltségi hozzájárulás 
165.000 Ft. 

–  A telken belüli munkák 
átlagos ára 35.000 Ft, 
az összes költség tehát 
200.000 Ft. A megtérü-
lési idő mindössze 16 
hónap. 

–  A rákötés a törvény ér-
telmében jövőre kötele-
ző lesz! 

–  Aki a kiértesítő levél 
kézhezvételétől számí-
tott három hónapon 
belül elvégzi a rákötést, 
annak öt hónapig ingye-
nes a szolgáltatás. 

MI A TEENDŐ, HOGY A RÁKÖTÉS MEGVALÓSULJON? 
–  A rákötés szakszerű előkészítése, a telken belüli munkák elvégzése (elvégeztetése) az 

ingatlantulajdonos feladata. A társulat sok évtizedes múlttal rendelkező, megbízható 
kivitelezőket ajánl, kérjük, hívja a 66/430-901-es telefonszámot!

–  A rákötés megvalósítása. A program lebonyolító irodától érkező levél a rákötési enge-
dély! Minden ehhez kapcsolódó teendő megtalálható a borítékban. 

–  A csatornahasználat feltétele az érdekeltségi hozzájárulás teljes összegének megfi ze-
tése. Erről a társulat állít ki igazolást. A hátralékosoknak a társulat indokolt esetben 
megállapodást, részletfi zetési lehetőséget ajánl! Keressen bennünket! Békéscsaba, 
Szabadság tér 1.-3. I./2. • E-mail: vizikozmumacsai@invitel.hu
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Kezdődhet az új tisztítótelep építése

A RÁKÖTÉS A MEGOLDÁS! 
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A hírlevelet készítette: BetûNet Média- és Hírügynökség Kft. • Tel.: 70/639-1842

A Békéscsabai Víziközmű 
Társulat mindenben a lakos-
ság érdekeit tartotta és tart-
ja szem előtt, ezért alakult 
meg, és végzi feladatait az 
Önök segítségével. Köszön-
jük az együttműködést, az 
érdekeltségi hozzájárulást! 

A „mi csatornánk” haszná-
latához minden kedves csa-
bainak jó erőt és egészséget 
kívánunk. 

Köszönjük Önnek is!
Mácsai Sándor
a társulat elnöke

MEGÉRTE? MEGÉRTÜK! 
MEGÉRDEMELTÜK!

Boldog karácsonyt, vidám szilvesztert, 
kellemes, békés új évet kíván 

a Békéscsabai Víziközmű Társulat!

Unokáink is használni fogják!


