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Földünk ivóvíz tartalékai 
egyre csökkennek. Az ivóvíz tehát 

drága kincs, ha azonban törekednénk
 arra, hogy a drága és egyre fogyó, emberi 
fogyasztásra alkalmas csapvíz helyett eső-

vizet használjunk, amikor csak lehet – 
például WC-öblítésre, mosásra, öntözésre –, 
sokat spórolhatnánk a víz- és csatornadí-

jon, valamint nem utolsósorban a 
környezetet is kímélnénk.

A csapadékvíz 
összegyűjtésének legegyszerűbb 

módja, ha az épület tetejéről lefolyó 
vizet az eresz alá állított hordóba vagy 

műanyag tartályba engedjük. 
Ezt felhasználhatjuk a kerti növények 

öntözésére vagy 
az autó lemosására.
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Szeged MJV Önkormányzata a 2014–2020-as 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Prog-
ram – TOP-6.3.3-15 keretében városi környe-
zetvédelmi infrastruktúra-fejlesztésekre, a Tá-
mogató döntése alapján nettó 950.000.000 
Ft összegű támogatást nyert, melyhez a Szege-
di Csatornamű Társulat 75.000.000 Ft össze-
get biztosított, hogy az infrastrukturális fejlesz-
tés további elemekkel bővülhessen.

A Szeged, belterületi csapadékvíz-elvezetés I. 
és II. ütem projekt fő célkitűzése Szeged város 
belterületi csapadékvíz-elvezetési rendszerének 
fejlesztése, a belvíz- és helyi vízkár veszélyezte-
tettségének csökkentése, a további környezeti 
káresemények megelőzése, a belterületre hul-
lott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó 
vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a 
belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsa-
tornák, belvízelvezető rendszerek rendezése, il-
letve az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 
a kockázatmegelőzés és –kezelés előmozdítá-
sa. Szeged város belterületén, kertvárosi lakóö-
vezetekben összesen 12.000 méter belterületi 
csapadékvíz-elvezető csatorna épült a követke-
ző városrészekben: Újszeged, Új-Petőfitelep, 
Szeged-Szentmihály, Kiskundorozsma, Szőreg, 
Tápé, továbbá megépült a 19.380 négyzetmé-
ter alapterületű, 48.000 köbméter hasznos 
térfogatú Kiskundorozsma Bánomkerti táro-
zó átemelő szivattyúval. A beruházás várható 
eredményeként az érintett területeken javul a 
belterületi csapadékvíz-elvezetése, ezzel együtt 
pedig az itt élő lakosok életkörülményei is.

Annak érdekében, hogy ez a javulás hosszú tá-
von megmaradjon, a csatornákra figyelmet kell 
fordítani. Elengedhetetlen a tisztán tartásuk, 
hogy az esővíz akadály nélkül lefolyhasson – er-
ről az ingatlanok tulajdonosainak, kezelőinek, 
használóinak kell gondoskodniuk egy miniszté-
riumi rendelet szerint, akárcsak a járdák és a 
házak előtti zöldsáv tisztán tartásáról is a kis-
városias, illetve kertvárosias lakóterületen élők 
számára előírt közgyűlési rendelet alapján.


