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a mai napon ünnepélyesen átadták Újhartyánban a település pályázati támoga-
tással korszerűsített és káros anyagoktól mentesített ivóvízrendszerét. Schulcz 
józsef Újhartyán polgármestere hangsúlyozta: az elkövetkezendő évtizedek leg-
nagyobb értéke a  tiszta víz, ezért  becsüljük meg, ha egy településnek hosz-
szú távra megoldódott az egészséges ivóvízellátása. a rendezvényen jelen volt Dr. 
Horváthné nagy Orsolya, a környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság Osztályve-
zetője, aki örömét fejezte ki, hogy egy újabb sikeres projekt zárórendezvényén 
vehet részt, és egyben megköszönte a pályázatban közreműködők munkáját. 

Hangulatos sváb zene hangjai fogadták péntek délelőtt az Újhartyáni községi Vízmű 
kft. központi telephelyén az érdeklődőket. a mai napon zárult le egy csaknem két év-
vel ezelőtt kezdődött fejlesztési program, amely a település ivóvízellátásának korsze-
rűsítését tűzte ki célul. az Újhartyán ivóvizét biztosító kutak vízkémiai komponense-
iben ugyanis mind az arzén, mind a vastartalom meghaladta az előírt határértéket, a 
mangántartalom tekintetében pedig csak az egyik kút felelt meg a jogszabályoknak. 
az ivóvízminőség-javítás kötelező feladat, a határértékeket a 201/2001-es kormány-
rendelet írja elő.  a település 2010 nyarán “Újhartyán község Vízkezelő berendezése-
inek korszerűsítése” címen 171 millió 810 ezer forint támogatást nyert el az európai 
Unió, valamint a kohéziós alap társfinanszírozásával. a beruházás összértéke megha-
ladta a 200 millió forintot. a támogatáson felüli összeget - mintegy 20 millió forintot 
- Újhartyán község  önkormányzata biztosította. az  ünnepélyes  zárórendezvényen  
- amelyen   többek  közt  részt  vettek a helyi  kisiskolá sok is - Buttinger antal, a be-
ruházás műszaki vezető-tervezője ismertette a felújítás részleteit, valamint a vízkeze-
lő berendezés működését.  megtudhattuk: az eddig alkalmazott vízkezelési rendszer 
mellett új technológiájú szűrők lettek felhelyezve, korszerűsödött a vezetékrendszer,  
megszüntek  a  pangóvizek és felújításra  került a települési víztorony is. az átadást 
követően az érdeklődők megtekinthették a beruházás fázisait, majd a rendezvény ál-
lófogadással zárult.
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