Vélemények a tisztított szennyvízr l és annak a Burnót-patakba történ bevezetésér l
Az els tiltakozás:
„1. Nem értünk egyet azzal, hogy a tisztított szennyvizet a Burnót patakba vezessék
közvetlenül.
2. Ha már semmiképpen sem kerülhet el ennek a megoldásnak a kivitelezése, hol vannak a
garanciák (ülepít k, pufferrendszerek, víztározó tavak), hogy m szaki meghibásodások
vagy rendkívüli id járás esetén (havária) milyen szennyvíz kerül a patakba, illetve a
Balatonba.
3. A torkolat áthelyezését is kifogásoljuk, hiszen tudomásunk szerint él településhez
ennyire közel sehol sem vezetnek tisztított szennyvizet a Balatonba.”
Nádirigó KHE, aug. 13.
-----------------------------------------------------------------------------„Ábrahámhegy részér l két aggály merült fel, az egyik az volt, hogy a strandunk néhány
méterre van a torkolattól, és azon belül is a gyermekfürd mellett folyik be ez a víz, a másik
pedig a jelentkezhet b zhatás.”
Lakossági tájékoztató, augusztus 19.
-----------------------------------------------------------------------------„Ha ez a beruházás egyszer megvalósul, beláthatatlanul hosszú ideig fogja rontani, s t
rombolni az ábrahámhegyi strand adottságait, min ségét.”
Helyi üdül , e-mail, szeptember 1.
-----------------------------------------------------------------------------„A tisztítótelep üzeme bizonytalanságot rejt magában, a normál üzem miatt nem kell aggódni.
… A hatóság a téli id szakra nem állapított meg külön határértéket, pedig a téli id szakban
tápanyagdúsabb a kibocsátott tisztított szennyvíz. A havária-terv egyenl re nem ismert. …
Szeretnénk garanciát kapni arra, hogy a kockázatok megfelel en kezeltek lesznek.”
Falugy lési jegyz könyv, egy szakember felszólalása, szeptember 4.
-----------------------------------------------------------------------------„A nyári id szakban a vízmin ség romlás a mostanihoz képest, a jelenleg szabványos
módszerekkel nem lesz kimutatható – de véleményem szerint, az öntisztulási folyamat
következtében egészségkárosító vízmin ség-probléma nem várható. … A szennyvíztelep
átmeneti üzemzavara, vagy kezel i hiba esetén a szennyvíz akár tisztítatlanul is bejuthat a
Burnót patak medrébe. … Magam és családom (és még sokak) nevében tiltakozom az ellen,
hogy a tisztított szennyvizet bevezessék a Burnót patak medrébe, mert bármi hiba, havária
esetén a szennyvíz szennyezi a Balatont, veszélyezteti Ábrahámhegy lakóit és üdül it,
valamint a fürd z vendégeket és a gyermekeket. … A békesség kedvéért jobb lenne, ha nem
folyna ide a tisztított szennyvíz.”
Helyi üdül , szennyvíz-szakember, szeptember 14.
------------------------------------------------------------------------------„A bánya által betelepített horgásztóból akkor pusztultak ki a halak, amikor a kékkúti tisztított
szennyvizet bevezették a Burnót patakba.”
„Balatonhenyénél is van egy tó, ami jelent sen eliszapolódott, és valószín síthet en nagyban
hozzájárul a mai rossz vízállapothoz.”
„Összegezve, az ökológiai elvárásokat túllép , jelenleg is jelent s szerves-anyag terhelésnek
kitett vízfolyást kívánják tovább terhelni az öt falu tisztított szennyvizével.”
Helyi lakos, tiltakozás-szervez , október 4.

- november 11-ig 830 tiltakozó aláírás gy lt össze
- november 22. „Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képvisel -testülete elfogadja a
Füsthy és Mányai Ügyvédi Iroda (székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 74-76.) megbízási
szerz dését arra vonatkozóan, hogy a szennyvíztisztító joger s létesítési engedélyében
foglaltak szerint ne valósulhasson meg.”
- december 20 ig az ügyvéd által összeállított anyagot a következ hivatalokhoz
nyújtották be: Vízügyi Felügyel ség, Ügyészség, Jöv Nemzedékek Országgy lési
Biztosa, Vidékfejlesztési Minisztérium.

