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Bizonyára sokakban felme
rült már a kérdés: a csatorná
zást követően mit tegyenek az 
immár feleslegessé vált szenny
víztárolóval? Van, aki úgy gon
dolja: nem kell itt semmit tenni, 
„elvan” az az emésztő ott a kert
ben üresen. Ez azonban bal
esetveszélyes – gondoljunk csak 
arra, hogy az évtizedek alatt 
elöregedett falak, tetők berogy
hatnak, beszakadhatnak. Mások 
inkább betemetnék a felesleges 
gödröt – ezzel viszont eleshet
nek egy jó hasznosítási lehető
ségtől, ugyanis némi ráfordítás
sal a szennyvíz helyett esővizet 
tárolhatunk a feleslegessé vált 
gyûjtőben. Az átalakítás mód
járól, költségeiről, hasznáról 
tudhattak meg hasznos infor
mációkat azok, akik részt vet
tek a Fidesz Zöld Tagozata által 
szervezett május 8i előadáson, 
amelyen több szakértő felszó
lalt, és a jelenlévők is megoszt
hatták egymással tapasztalatai
kat, feltehették kérdéseiket. 

Hogy ez a téma milyen sok 
érdit foglalkoztat, mi sem 
mutatja jobban, mint az, hogy 
a Városi Galéria előadóterme 
teljesen megtelt érdeklődőkkel, 
akik elsőként Almássy Piroska 
előadását hallgathatták meg. 
A szakértő felhívta a figyelmet 
arra: a csapadékvíz hasznosí
tásának nemcsak gazdasági 
haszna van (azaz: a vízdíjunkat 
jelentősen csökkenthetjük, nem 
beszélve arról, hogy a csator
názott területeken az ivóvízzel 
történő locsolás esetén meg kell 

fizetnünk a csatornadíjat is, ha 
csak nincs almérőnk), hanem 
környezeti előnyökkel is jár: a 
csapvíztől szikesedik a talaj, 
míg a csapadékvíztől nem.

– Az emésztő csapadékvíz
gyûjtővé történő átalakításával 
20–40 ezer forintot spórolha
tunk meg évente, hiszen nem 
az ivóvízzel öntözünk, ezen
kívül ingatlanunk értéke akár 
félmillió forinttal nő, ráadásul 
a nagy esőzések okozta károk, 
elöntések veszélye is csökken – 
hangsúlyozta a szakember, aki 
fényképekkel illusztrálva bemu
tatta, hogyan alakítható át egy 
szennyvízgyûjtő. Az emésztőt 
először tisztítani, szigetelni kell 
(általánosságban elmondható, 
hogy a szennyvízgyûjtők zöme 
nem zárt rendszerû, de még ha 
betonozott is, a szennyvíz évek 
során kikezdhette a betonfalat 
is). Erre speciális habarcsok 
állnak a lakosság rendelkezé
sére. Meg kell oldani, hogy az 
ereszcsatorna által gyûjtött csa
padékvíz a tárolóba kerüljön, 
és természetesen szükség van 
szivattyúra is, ami öntözéskor 
a vizet kiemeli. A szakember 
szerint az átalakítás költsége 
– amennyiben a kivitelezéssel 
vállalkozót bíznak meg – 200–
500 ezer forint között mozog, 
de hangsúlyozta azt is, hogy az 
anyagköltsége nem túl nagy, így 

házilagos kivitelezéssel nagyon 
sokat spórolhatunk. Erre a hall
gatóságnak is voltak ötletei: 
volt, aki a meszelést ajánlotta 
(zárt rendszerû szennyvíztároló 
esetén), megint mások a speciá
lis fóliával történő kibélelést. 

Szabó Dezső mezőgazdasági 
mérnök előadásában arra hívta 
fel a figyelmet, hogy az átla
gos csapadékmennyiség évről 
évre csökken hazánkban – az 
előrejelzések szerint a száraz 
időszakok hossza nőni fog, 
de a csapadék intenzitása is. 
A csapadékvíz 80 százaléka a 
tárolókban összegyûjthető, és 
a száraz időszakokban ezzel 
locsolva több tízezer forintot is 
megtakaríthatunk évente.

Dienes György az összegyûl
teknek táblázatok segítségé
vel mutatta be, hogyan oszlik 
meg az ivóvíz felhasználása 
– érdekesség, hogy éves adatot 
nézve ivóvízfogyasztásunknak 
mindössze 6 százaléka megy 
el locsolásra, de 22 százalé
ka vécéöblítésre. Az ivóvíz 56 
százalékát kiválthatjuk (szûrt) 
csapadékvízzel: a már említett 
vécéöblítésnél, locsolásnál, de 
mosáshoz, takarításhoz, autó
mosáshoz is felhasználhatjuk. 
Az esővíz hasznosítását több 
közintézmény, vállalat már 
megvalósította. Arra azonban 
oda kell figyelni, hogy a rend
szer kiépítése során az esővíz a 
hálózati vízzel nem keveredhet 
– tette hozzá a szakember, aki 
felhívta a figyelmet arra is: az 
erre fordított összeg megtérülé
sénél figyelembe kell venni azt 
is, hogy a vízdíjak folyamatosan 
emelkednek országszerte.

Simó Károly, a csatornatár
sulat elnökhelyettese a rendez

vényen arról beszélt, milyen 
károkat okozhat, ha valaki az 
esővizet a szennyvízcsatornába 
vezeti.

– A csapadékvíz elvezeté
se jelentős problémát jelent. 
Érdemes tudni: míg száraz idő
ben a szennyvíztisztítóba 3500
4000 köbméter szennyvíz folyik 
be, esős időben ez a mennyiség 
20 000 köbméterre emelkedik. 
Sajnos, tapasztaltuk, hogy a most 
átadásra kerülő szakaszon is 
több helyen rákötik a tisztítónyí
lásra az ereszcsatornát, ahogy az 
a régi csatornarendszernél is elő
fordult – ez utóbbinál az ellen
őrzések során 76 ilyen ingatlant 
találtak, de bizonyos, hogy több 
ilyen eset is előfordult – jegyezte 
meg Simó Károly. Hozzátette: 
a csapadékvíz utcára történő 
kivezetése szintúgy nem meg
engedett Érden, így a lakóknak a 
telkükön belül kell megoldaniuk 
a csapadékvíz elszikkasztását 
vagy éppen összegyûjtését és 
hasznosítását.

– Azt ajánlom mindenki
nek, térképezze fel a lehető
ségeket, hogyan lehet minél 
költségkímélőbb módon átala
kítania a szennyvízgyûjtőjét. 
Kényszeríteni persze senkit nem 
lehet arra, hogy esővízgyûjtőt 
alakítson ki, de talán a mai
hoz hasonló összejövetelek 
meggyőzik arról az embereket, 
hogy a csapadékvizet gyûjteni 
és felhasználni több szempont
ból is jó dolog – zárta szavait az 
elnökhelyettes.

(A Fidesz Zöld Tagozata a té
mával kapcsolatos kérdéseket, 
felvetéseket köszönettel fogad
ja a zoldtagozat@erdifidesz.hu 
elektronikus levélcímen.)

 Ádám Katalin

Tízezreket spórolhatunk évente, és a kertünkkel is jót teszünk

Emésztõbõl – esõvízgyûjtõ
Mi legyen a csatornázás 
után az addig használt 
emésztõkkel? Üresen 
hagyni évtizedekig veszé-
lyes, a betemetésnek költ-
ségei vannak, és ha már 
fizetni kell érte, érdemes 
egy környezet- és hosszabb 
távon pénztárcakímélõ 
megoldást választani: 
a csapadékvízgyûjtõvé 
történõ átalakítást. A 
Fidesz Zöld Tagozatának 
legutóbbi összejövetelén 
ezt a témát járták körül a 
meghívott szakemberek.

Május 8-án az esõvíz hasznosításáról és a szennyvíztárolók átalakításáról hallhattak elõadásokat az érdeklõdõk a 
Fidesz Zöld Tagozatának rendezvényén. Képünkön: Szabó Dezsõ mérnök és Bada Zoltán, a Pest megyei 8. sz. vk. 
Fidesz Zöld Tagozat elnöke
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Ökumenikus istentisztelet
Mennybemenetel ünnepén, azaz 2012. május 17-én, áldozócsütörtökön 
este fél hétkor ökumenikus istentisztelet lesz az Érdligeti Református 
Egyházközség templomában (Duna utca 77.), a három református, két 
baptista gyülekezet és a Tusculánumi Római Katolikus Plébánia szerve-
zésében, ahova mindenkit nagy szeretettel várnak a szervezők.

Az Érdi Evangélikus Egyház
község lesz a házigazdája az 
Északi Evangélikus Egyház
kerület Missziói napjának. 
A május 19i eseménynek a 
Százhalombattai Városi Sport és 
Szabadidőközpont ad otthont. 
A négy legnagyobb történelmi 
egyház között számon tartott 
Magyar Evangélikus Egyház 
három egyházkerületből, 17 
egyházmegyéből és 256 egyház
községből áll. A Fabinyi Tamás 
püspök által vezetett Északi 
Evangélikus Egyházkerület 81 
egyházközségének egyike az 
érdi, amelyhez a diósdi, az érdi, 
a százhalombattai, a tárnoki, a 
sóskúti és a pusztazámori luthe
ránusok tartoznak. 

A missziói napok fontos ese
ménynek számítanak a hívek 
körében. Ezek a rendezvények 
alkalmasak arra, hogy meg tud
juk beszélni dolgainkat, felvetni 
kétségeinket, hogy bölcsebbek 
legyünk mások tapasztalata 
által, hogy feltöltekezzen a lel
künk, és hitben tovább erősöd
jünk – mondta Labossa Péter 
érdi evangélikus lelkész. 

A „Küldetésünk Isten család
jában” címet viselő egyházkerü
leti missziói nap „Jól vigyázza
tok tehát, hogyan éltek!” bibliai 
idézetet választotta mottójául, s 
a központba a családot állította.

Valóban a legtöbb előadás és 
beszélgetés a család körül forog, 
de nemcsak világi, hanem vallá
si értelemben is. Egy hívő ember 
a családon elsősorban Isten csa
ládját érti, amelynek Jézus által 
mi valamennyien tagjai vagyunk. 
Ebben az értelemben szól Ittzés 
István lelkész evangelizációja 
is, amelynek az „Isten szeretett 
gyermekei” címet adta. Szarka 
Miklós református lelkész test
vérünk is a hit alapon beszél a 
család védelméről. Ugyancsak 
a földi és égi értelemben vett 
családról szól a püspökünk által 
moderált pódiumbeszélgetés is 
– vázolta a délelőtti programot a 
lutheránus lelkipásztor.

Az egyházi és világi szemé
lyek közremûködésével zajló 
rendezvényen Szeretetnyelv 
címû irodalmi előadásával sze
repel Oberfrank Pál és Kéry Kitty 
színmûvész. Az ezt követő isten
tiszteleten Keczkó Szilvia lelkész 
szolgál, majd úti áldásra kerül 
sor. Az egész napos programot 
Benczúr László egyházkerületi 
felügyelő zárja be.

A missziói nap résztvevői
nek pénzadományait a gödöllői 
Tessedik Sámuel Szeretetotthon 
és Családok Átmeneti Otthona 
lakói kapják, amelyet a nyári 
táborozásukhoz kívánnak majd 
felhasználni. Vizsy Ferenc

Házigazdák: az érdi evangélikusok 

Egyházkerületi  
missziói nap

Labossa Péter érdi evangélikus lelkész: A legtöbb elõadás és beszélgetés 
a család körül forog

Mikor épül az Ágnes utcai csatorna?
Az Ágnes utcai gravitációs csatorna a párhuzamosan tervezett nyomott vezetékkel egyidő-
ben fog megépülni. Ennek az az oka, hogy ne legyen szükséges kétszer felbontani ugyan-
azt az utcát. A nyomott vezetéket ésszerűségi okokból az Ágnes utcai (Balatoni út sarkán 
levő) átemelő átépítésével egyidőben fogják megépíteni, 2013. I. félévben. Ezért az Ágnes 
utca és környékének lakói (a Balaton út lakóit is beleértve) leghamarabb 2013. I. félévben 
köthetnek rá a csatornára, előbb nem fog rendelkezésre állni az átemelő kapacitás.


