Térségtúra Domoszlón: víztározó is jön a
szennyvízprogram mellé
Teltház volt kedd este Domoszlón, ahol a 18 év várakozás után most már bizonyosan
megvalósuló szennyvízprogram kivitelezésének részleteibe avatták be az érdeklődőket a
program felelősei.

Több, mint ezer háztartást kötnek be a csatornába, a megjelentek széleskörű tájékoztatást kaptak a
722 millió forint (85%) állami támogatásban részesített, nettó 855 millió forint értékű programról. Talán
ennek is köszönhető, hogy senkiben nem merültek fel ellenérvek a beruházás szükségességéről a
Művelődési Házban.
Mint elhangzott, majdnem megakasztotta a beruházást, hogy a fejlesztés egyik fontos
helyszínén nem csak a lakosok, hanem az érvényes előírások szerint a békák nyugalmára is
figyelni kell majd, de ez az átmeneti nehézség is el lett hárítva némi képviselői lobbimunkával.
Olyannyira, hogy február negyedikén 13 órától az ünnepélyes alapcsőletételt épp a környezetvédelmi
államtitkár, Illés Zoltán végzi el, akit egyébként mindenki harcos környezetvédőként ismer - tehát nem
adná akármihez a nevét.

Ezen a saját lakossági fórumommal egybekötött rendezvényen jelentethettem be, hogy a
csatornázás mellett az állam egy másik nagy vízügyi fejlesztést is támogat a településen,
amelyet teljes egészében le is finanszíroz. A kormány nemrég úgy döntött, 15 milliárdos állami
víztározó-építési programjában 12 új víztározót tervez megvalósítani az országban.
Egy úgynevezett dombvidéki víztározó épül ki a tervek szerint 2014 tavaszára Domoszlón is,
amely munkát ad a helyieknek, erősítheti a turizmust és a térség árvízi biztonságát is, amellett, hogy
segítheti aszályos időszakokban a mezőgazdasági locsolást. A tározó méretei alapján 1,6 millió
köbméternyi víz befogadására lesz alkalmas, megépítésének költségeit jelenleg 1,2 milliárd forintra
becsülik, állami pénzből.

Illusztráció
Havelant István polgármester az itt látható kimutatáson összegezte tényszerűen, hol tartott a
település 2010 októberében, amikor átvette Domoszló vezetését - addigra csaknem
kilencvenmilliós adósságba hajszolta a falut a szocialista kormányzatok "törődése" és "szakértelme".
Majd megvilágította azt is, hogy két év után hogyan javult a helyzet: Domoszlónak
kormányoldalról nagy segítséget jelentettek a nyertes pályázatok - összesen 820 millió forint
értékben, a jelentős ÖNHIKI-támogatások - 52 millió forint erejéig, és az önkormányzati
adósságrendezés is, ami 44 millió forintot tett ki.

Ennek eredménye, hogy most lényegében tiszta lappal indulhatnak neki 2013-nak, két óriási
fejlesztés terveinek birtokában, miközben jó esélyük van az orvosi rendelő, a Deák tér és a
Községháza rendbehozására is.

Közel négymilliárd Sástóra, a Felső-Mátrába és
Domoszlóra: Újabb nagyprojektek indulnak el a
Mátraalján
A Mátra és a Mátraalja településein az új esztendőben is további hangsúlyos projektek indulhatnak
meg Balázs József országgyűlési képviselő közlése szerint, mintegy 3,7 milliárd forint összértékben.
Nemrég több száz millió forintot nyert el a gyöngyösi önkormányzat a Sástó rendbetételére,
ökoturisztikai fejlesztésére benyújtott pályázata. A 297 millió forintos, régóta várt projekt
kulcsfontosságú a kirándulóhely szempontjából. Annál is inkább, mert egy másik, 400 milliós
nagyberuházás lassan kulcsrakész az ország legmagasabban fekvő tava mellett: a megújult sástói
kemping az ország egyik legmodernebb kempingje lesz, egyedülálló lehetőségekkel - például a
sóterápia tekintetében. A sóbarlangba 60 tonna sótéglát és sósziklát szereltek be, ilyen exkluzív
körülmények között lesz élvezhető a sóhomokozó a gyermekeknek, de egy spinning terem is
hamarosan elkészül a sófalak között.
A Mátrában 470 millió forint jut egy másik nyertes projekt jóvoltából az Országos Kék Túra útvonal
korszerűsítésére a Magyar Természetbarát Szövetségnek, és a felső-mátrai Hotel Vadvirág
újjáépítésére is 395 millió forintot fordíthat egy magánvállalkozás a legfrissebb eredmények szerint.
Domoszlón pedig 18 év várakozás után most már bizonyosan megvalósulhat a szennyvízprogram –
tette hozzá Balázs József. Több, mint ezer háztartást kötnek be a csatornarendszerbe a 722 millió
forint (85%) állami támogatásban részesített, nettó 855 millió forint értékű program jóvoltából. Az
ünnepélyes alapcső-letételt várhatóan a környezetvédelemért felelős államtitkár, Illés Zoltán végzi el a
településen.
Ugyancsak Balázs József országgyűlési képviselő jelentette be hivatalosan egy lakossági fórumon a
domoszlóiaknak, hogy a csatornázás mellett az állam egy másik nagy vízügyi fejlesztést is támogatni
fog a településen, amelyet teljes egészében le is finanszíroz. A kormány ugyanis nemrég úgy döntött,
15 milliárdos állami víztározó-építési programjában 12 új víztározót tervez megvalósítani az
országban.
Egy úgynevezett dombvidéki víztározó épül ki a tervek szerint 2014 tavaszára Domoszlón is, amely
munkát ad a helyieknek, erősítheti a turizmust és a térség árvízi biztonságát is, amellett, hogy
segítheti aszályos időszakokban a mezőgazdasági locsolást. A tározó méretei alapján 1,6 millió
köbméternyi víz befogadására lesz alkalmas, megépítésének költségeit jelenleg 1,2 milliárd forintra
becsülik, állami pénzből.
Ezek a programok tovább növelik a mátraaljai térség fejlesztési sikereinek összértékét, amely a ciklus
kezdete óta immár megközelíti a 14 milliárd forintot – emlékeztetett a térség országgyűlési
képviselője.
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