
"Az én filozófiám szerint, ha jövőbeni szolgáltatásomért fizetséget akarok majd kérni akkor az ide 

vezető útiköltségeket nekem illene megteremteni. Mi lenne ha azt mondanám a polgármesternek, hogy 

"mivel szomszédja vagyok" építsen a portámra egy olcsó áramfejlesztőt az anyagot is ö adja és majd ha 

kész akkor már csak a szolgáltatásért kell neki fizetni majd nekem!? Na meg a többi szomszédnak is ha 

rákapcsolódik. Mit szóltok belemenne ebbe a jó üzletbe? " 

 
Kedves honfitársak! Az alanti témát már korábban is megkaptam Bio Matyi testvérünktől igaz jóval 

rövidebb változatban, de akkor még elutasítottam megjelentetését mivel nagyon szűk és megcélzott 

eseménynek ítéltem meg ami talán csak az ottani magyarok megmaradásáért szólt volna, de jobban 

inkább azért döntöttem az elutasítás mellet mivel magam is adai származású vagyok és úgy gondoltam, 

hogy eme cikk magjelenetetése elfogultságot tükrözött volna ki egy kiválasztatott városka problémái 

irányában. 

A mai levele viszont újraértékelésre kényszerített. Panasza az volt, hogy nem tudja nyilvánosan sehol a 

gondolatait leközölni úgy, hogy azért névtelen is maradhasson, és ebben már nem csak az adai néphez 

fordult, hanem a más községekhez is, hogy jobban tájékozódjon. Ezek azok az okok melyek végett 

megjelent ez az "olvasónk írják" rovatban. Egyes sorait nem közlöm le csak ami az ügyről szól. >Zoli<  

 
.... most viszont újra jelenkezek kérésemmel, mert akadályokba ütköztem. Megpróbáltam több helyre 

elküldeni írásomat de azok nem jelentek meg nyilvánosan. Megpróbáltam a Magyar Szó -ban ott 

mindjárt a cikk alatt válaszolni, de nem engedte fel írásomat pedig regisztráltam magam ahogy 

követelte azóta lettem Bio Matyi. A panorámába is próbáltam az sem fogadta be írásomat. Elküldtem 

az adai hivatalos honlapra de ott sem jelent meg nyilvánosan. Így csak a polgármester és még valaki 

kapta meg levelem a saját drótpostájába.. Ez nem lenne baj mert nekik is szántam de jobban a 

lakosságnak szerettem volna, hogy   tudják meg én miért háborgok és azt is jó volna tudni, hogy csak 

velem lenne a baj és néhány szomszédommal? Ezért kérném szépen ujra az írásom felrakását igaz azóta 

még egy kicsit megtoldtam mert az első nekifutásom zavaros és kapkodott volt. 

Lakosság zsarolása Adán 
Mi-másnak nevezhetném ezt az ilyen erőltetett szerződéskötést amit Ada községünkben akarnak a 

lakosságra kényszeríteni mint zsarolásnak? Már évek óta etetnek minket ígéreteikkel, hogy válasszuk 

meg őket mert csak ők tudják kieszközölni, hogy Adának szennyívíztisztító hálózata és rendszere 

legyen. Nagy ünneplések közepette szajkózták dicsérték önmagukat, hogy elintézték azt is, hogy az EU 

is az állam is támogatja anyagiakkal a befektetést. Továbbá, hogy a lakosságnak majd csak 

rákapcsolások után kerül pénzbe amit a Standard vállalatnak kel fizetni a kezelési 

költségeket. Sajnos ez nem így lett. Most került a csizma az asztalra, hogy ilyesmire már nincs pénze 

az önkormányzatnak. Pedig olyan nagy ígéretek voltak választáskor, igaz azt is mondták, hogy ők ez 

véghez viszik és még csak most derül ki hogyan gondolták akkor. 

Miért nem mondták egy választáskor sem, hogy ők bármikor leereszthetik a "saját csatornáikon" a 

kapott pénzeket anélkül, hogy elszámolnának a lakossággal? Vagy, miért titkolták el tőlünk, hogy a 

városi szennycsatornák árát, s azoknak lerakását majd rákapcsolódását, a megfélemlített lakossággal 

fizettetik majd meg? Nagyon szép szavakkal fejezte polgármesterünk is az alapkő lerakását, 

következőket mondta:, "Az alapkő mellé beépül az összetartás, a nagy és türelmes munka, és a hit, 

hogy mindannyian hozzájárulunk ahhoz, hogy gyermekeink büszkék legyenek tetteinkre." Vajon itt 

mindenkire, ránk is vonatkoztatta az összetartást? Vagy csak azokra akikkel akkor ott volt? Arra is 

kíváncsi lennék kinek a gyermeke lesz büszke arra, hogy a szülője szó és kérdés nélkül fizet mindent 

amire csak felszólítják? Az ilyen szülő nem nem sok gyerek ideálja. 

Összetartásra gondolt e amikor rejtve de még is érezhetően még a sajtóban is fenyegeti a lakosságot ha 

véletlen másképp merne gondolkodni, vagyis ha amennyiben nem az egyoldalú szerződés mellett 

döntene, "akkor na-na rossz gyerek lesz nemulass...?" Hogy mire célzok, ezért idézek a zsarolás ízű 

mondatából: "emiatt különféle adófajták többszörösét kell befizetniük, valamint a létesítménynek meg 

kell felelnie az előírásoknak."  

Valójában mi egy szerződés jelentősége? - Szerintem az amikor a felek saját meggyőződésük alapján 

hitelt tesznek egy közös érdekek által lefektetett megegyezésen, nem pedig az egyik fél - felek akarják 

rákényszeríteni különböző nyomások által ("különféle adófajták többszörösét kell befizetniük") azt 

amit csak ők látnak helyesnek. Ez így nem lehet szerződés tárgya, ez így csak a diktátorok 

megnyilvánulása. 
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Miért nevezem egyoldalú szerződésnek? - először is mert csak szerb nyelven dugják az orrom alá 

holott én nem értek szerbül! Pénzemet akarják és még is idegen diktátumokat hoznak. Ez magalázás 

felső foka. Továbbá, mert ebben a lakosság nem dönthetett, nem kérdezték véleményét, inkább a 

"kiválasztottak" hozzátartozóit még azért fizetik a lakosság adójából, hogy házaljanak és minél 

nagyobb nyomást gyakoroljanak  a lakosokra azért, hogy írják alá azt amit a hatalmaskodók éppen 

akarnak. Azért azt is nagyon szeretném tudni mennyibe kerülhetett eme népes csapat kitanítása az öt 

nap alatt akiket erre a lakossági fejmosásra képeztek ki, valamint mennyi a fizetésük amíg a lakossági 

agymosást végzik? Ezt és az ilyen adatokat biztos nem kötik a lakosok orrára . 

Ebben az egyoldalú kényszerszerződésben olyan pénzösszeg állandó folyósítását követelik (8 évig) 450 

dinártol 800 vagy még ennél is több dinárért sok helyen már az olyan kiöregedett lakosoktól is akik 

közül lehet lesz aki már meg sem éri még azt sem amikor rákapcsolódhatna a vezetékre, nem hogy 

kifizethessék a rájuk kényszerített kötelezettségeket. Mi lesz az elhagyatott üres házakkal? Ott nem 

folyik se be a víz de se ki a szennyvíz? Vagy fizessenek az örökösök? 

A pénzbeszedők bandája, akiket sajnos mi választottunk oda mert hittünk bennük, nem vállall magára 

semmi időrendbéli kötelezettséget az általunk fizetett nem elvégzett munka átadására, nem tette ezt 

máskor sem, miért tenné ezt most is? Inkább jó bevált szokás szerint ködösít és csúsztat. 

Így a lakossági adópénzeken "jól-kiképzett" és fizetett házaló kiváltságos csatlósaik pedig arra 

tanították ki, hogy csavarjanak még a "présen" ott ahol csak szükség mutatkozik, talán engedélyt 

kaphattak arra is, hogy odasúghassanak olyat is mint pl. egyik szomszédomnak is; "nem csak a 

különböző adókat tudják azok számára megemelni akik majd nem írják alá "szerződést" hanem 

ha valaki később gondolná meg magát a csatlakozásra, annak attól kezdve a a lemaradt 

hónapokra is ki kell ám kifizetni még a kamatokat is." 
Egyszóval részletlefizetgetést és még kamatot is kérnek a nagy semmiért? Hol van még ilyen? 

Kérem mindazoktól akikhez eljutnak kérdéseim, és ha tudják mondják meg nekem, hogy hogy volt az 

olyan községekben ahol már üzemel a szennyvíztisztító? Hogyan oldották ott meg a politikusok vagy 

a lakosok? Nem hiszem, hogy ilyen diktatórikus módon mint nálunk ahol előbb arról szónokolnak, 

hogy micsoda sikereket értek el külföldön is a kéregetésekben és szinte minden szinten, majd amikor 

már azok kérik számon mit tettek azért az adományokért, akkor jönnek hozzánk, hogy lakosok 

fizessetek? 

Hol hallottunk olyat, hogy előre fizessünk egy árúért amit majd ha kifizettem akkor kapom meg. És 

azoknak fizessünk előre akik már eddig is becsaptak bennünket? A nem elvégezett munkáért sehol 

sem jár fizetés, nem hogy még kamat is visszamenőleg! Még kiskoromban hallottam a "nagyoktól", 

hogy előre csak a rányínak fizetnek. 

Mire költik az adóinkat ha nekünk minden hivatalos dolgainkért járulékot kell fizetnünk? Így van ez 

Európában is? Ha már oda haladunk? Ott is kell fizetni ha anyakönyvi kivonatot kérek, vagy ha a 

szennyvizet vezetik akkor mennek házalni? Nem hiszem, hogy ez lenne a nyugat. Az én filozófiám 

szerint, ha jövőbeni szolgáltatásomért fizetséget akarok majd kérni akkor az ide vezető 

útiköltségeket nekem illene megteremteni. Mi lenne ha azt mondanám a polgármesternek, hogy 

"mivel szomszédja vagyok" építsen a portámra egy olcsó áramfejlesztőt az anyagot is ö adja és 

majd ha kész akkor már csak a szolgáltatásért kell neki fizetni majd nekem!? Na meg a többi 

szomszédnak is ha rákapcsolódik. Mit szóltok belemenne ebbe a jó üzletbe?  
Velünk mindent megetetnek, mert lehet, és ezért nem hiszem, hogy gyermekeink ilyen szülőkre lenne 

büszke. Euróban számolják ha nekik tartozunk egy nem elvégzett munkáért de a nyugdíjat azt nem 

kötötték az euróhoz, de még a kereseteket sem, a munkáltatókat sem kötelezték az európai normákhoz, 

közben Európához közeledésről fújják dicshimnuszaikat. 

Hol voltak ugyan ezek a szakemberek akik ennyire ismerik az európai normákat amikor pár évvel 

ezelőtt már Ada egy részein lefektették a szennyvízvezetékeket és azokat a háztartásokat (lakosokat) 

felszólították, hogy nehogy egyenesbe - közvetlen engedjék ki a szennyvizet a szennyvízvezetékbe 

hanem csak az utolsó emésztőből legfelül vezethettek ki csövet a városi vezetékbe. Tehát nem a szenny 

megy ott sem ki hanem a víz. Tudomásom szerint Volt ahol legalább három nagy emésztő is van. 

Ilyet például az én információm szerint Ausztria, de lehet még Németország sem engedne meg. Akkor 

az akkori szakembereink milyen normákat néztek? Hiszen továbbra is ott lapulnak és és lehet még 8 

évig is szennyezik talajvizeinket az összes emésztőkben lévő mérgek független attól kinek sikerült már 

csatlakozni a városi vezetékre. Az így rákapcsolt háztartások emésztőiböl ugyan úgy állandóan 

szivárognak továbbra a talajvízeinkbe a mérgek. Ilyet csak olyan alulképzettek rendelhetett el akit azért 

fizettek, hogy ilyet mondjon, vagy olyanok akik tudták, hogy ami érték lefolyt a beavatottak csatornáin 



azt majd megfizeti az a jámbor nép aki megbízott bennük. Szerintem most ennek a szüleménye ez a 

végrehajtásszerű pénzbehajtás. Az ilyen máról holnapra gondolkodó szakemberek csináltak 

szennycsatornát a budzsáki patakból is, később kapkodtak mindenbe mint a vízbe hótt, hogy valahoan 

helyrehozzák megalkuvási hibáikat amikor megengedték még a legnagyobb vízszennyezőnknek is a 

buzacop-nak, hogy a mocskát közvetlen ebbe a patakba engedje, de hogy a többit már ne is soroljam. 

 A legnagyobb természetességgel tolják halasztják az ígéreteiket mintha nem is ők lettek volna azok 

akik azokat az időket meghatározták. "Az alapkő letételére 2010. novemberében került sor, kiépítését 

2011. június végén kezdték meg, befejezésének határideje pedig 2012. február 28-a volt" Már itt is 

csúsztatniuk kellett. Kifogások halmazát találhatjuk az egész építkezések ideje alatt. Mindég 

magyarázkodniuk kellett, de ami csak a lakosság felé kellet addig elég volt egy rossz időjárásra fogni 

vagy éppen rossz lábbal keltek fel egy néhány hónapig. Azt nem mondják a népnek, hogy ez már 

egyszer ki volt fizetve és nem attól fogyott el a pénz mert hideg volt volt vagy éppen melegen tűzött a 

nap. Hova lett a pénz? Most lehet valaki aki adta ezeket az pénzeket erősen spannolt egyesek 

herezacskóin és most már mutatni kell az europadbácsinak valamit. Na ehhez kellek én és a többi naiv 

lakosság és ha kell a zsarolástól sem vonakodnak de itt el kell készíteni azt amit az adományért ígértek 

"nekik" 

Mit is kellene nekem egyik naiv lakosnak fizetnem akinek még nincs is kivezetve a szennyvíz, ha 

belemennék a diktátum aláírásába? 

Az eddigi anyagi kötelezettségeim mellett most még meg kellene toldanom havi 800 dinárral de ettől 

függetlenül továbbra is szennyezem a talajvizet a meglevő emésztővel, lehet majd csak 8 év múlva 

kapom meg a rácsatlakozási lehetőséget. Ez mellett továbbra is fizetnem kell a szippantó szolgáltatást 

aki ki tudja most hova viszi a szennyemet. Ez is kb 2-3000 dinár plusz költség. Ez évente 9600 + 3000 

dinár pluszköltség ha az euró ára a mai. Ebből már megvehetném az euróapailag is elfogadott zárt-

tartályt és le is ásathatnám és még hozzá sem kellene nyúlnom amiből szippantóval kivitetném 

mondjuk évente kétszer az kb 2000 dinár lenne. Persze akkor jönnek a fúróval, hogy de akkor 

megemelnek mindenféle adót nekem. Ezt hogyan lehet jogilag elintézni hogy az utcámban négy 

háztartás emelkedett adót fizet? A Tartálykocsi oda viszi a szennyvizet ahova kell és semmi a 

környezetben nem lett károsítva. Milyen jogi alapon büntethetnek meg csak négyünket? Erre is 

kérnék választ. 

De ha mondjuk, hogy megkapom a rákapcsolási lehetőséget már az idén! Mit fizetek akkor? 

(Ráfizetek) Fizetem továbbra is 8 évig a 800 dinárt, plusz egy nagy költségbe verem magam, hogy 

rákapcsolódjak a vezetékre, mondjuk az 20 000 dinár, majd közben azonnal elkezdem fizetni a 

standardnak a "kezelési költségeket" amit még nem tudunk mennyi lesz éspediglen azért a kezelésért 

fizetek amiért az általam megvett és lefektetett csöveken keresztül, a fenséges Standard ingyenes 

épültben kezelgeti nekem a szennyet. 

Nos így néz a mai adai önkormányzati diktátum. Fizess mert itt élsz és neked úgy is azt mondunk amit 

hallani akarsz és azt csináljuk amiről még álmodni sem mersz. 

Utoljára mielőtt kommentár nélkül hagynám az idézeteket még ezt a "meggondolatlan mondatod azért 

ide idézném a nyomaték kedvéért: "A határidőkhöz tartani kell magunkat, ezért 2012 januárjától 

biztosan üzemelni fog a telep." Azt hiszem azóta már megbánta hogy időbeni ígéretet is tett!  

Folytathatnám tovább de már így is nagyon hosszúra alakult. Befejezésül idézeteket másolok ide be egy 

olyan címet adva neki, hogy; 

Tények és ígéretek avagy a hazugságaik csapdája: Volt itt pénz is ígéret is csak elfolyt 

az ígérgetők "szenny-csatornáin". Idézetek a médiákból: 
"Az alapkő szimbolizálja a jó emberközi, és nemzetek közötti kapcsolatokat, Vajdaságunknak, és 

Szerbiánknak, az utunkat az országunk európai jövője felé. Az alapkő mellé beépül az összetartás, a 

nagy és türelmes munka, és a hit, hogy mindannyian hozzájárulunk ahhoz, hogy gyermekeink büszkék 

legyenek tetteinkre." 

"Szeptemberben kezdődik Mohol déli végén, az Alsórétben a szennyvíztisztító telep kiépítése, amely 

2012. januártól már üzemelni fog, hallottuk Bilicki Zoltántól,Ada polgármesterétől: 

– A telep teljes kapacitása az adai és a moholi háztartások mintegy 40 százalékának, valamint az 

ipari zónában lévő vállalatok szennyvizének megtisztítására elegendő. Ez kezdetben elég lesz, 

hiszen a létesítmény esetleges bővítése már jóval kevesebbe kerül. Egyelőre Ada és Mohol mintegy 25 

százaléka van lefedve szekunder szennyvízcsatornával. A határidőkhöz tartani kell magunkat, ezért 

2012 januárjától biztosan üzemelni fog a telep. Ami nem azt jelenti, hogy ekkorra minden háztartást 

rákapcsolunk a rendszerre." 
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Ha azonban azokon a területeken, ahol már kiépült a csatornahálózat, be tudjuk szedni a 

szennyvíztisztítási és rákapcsolódási díjat, akkor az már elegendő tőkét fog biztosítani az önkormányzat 

számára, hogy folyamatossá váljon az újabb háztartások rákapcsolódása a hálózatra –közölte a 

polgármester, aki hozzátette, hogy a nyár folyamán az adai II. helyi közösség területén hét utcában 

kezdődik meg a szekunder csatorna kiépítése a Tartományi Nagyberuházási Alap támogatásával. 

Ugyancsak az Alap támogatásával a jövő hónapban Adán kezdetét veszi a szennyvízcsatorna-

hálózat fővezetékének befejezése. Az utolsó, negyedik szakaszban a Cseh Károly Iskola II. számú 

épülete és az egykori vasútállomás közötti szakaszon épül meg a fővezeték." 

"- Ada község megragadta az Európai Unió által kínált lehetőséget, és sikeresen pályázott az ún. „IPA" 

Határon átnyúló együttműködési programon belül, 1.176.470,00 euró értékre. Ebből az összegből 90% 

marad községünkben, 10% pedig a Magyarországon lévő Mórahalom települést illeti, amely határon 

túli partnerünk ebben a projektben. A ránk eső részt, kb. 150.000,00 eurós önrésszel kellett pótolnunk, 

így tudtunk biztosítani elegendő pénzeszközt egy szennyvíztisztító berendezés kiépítéséhez. Ez a 

berendezés a legkorszerűbb technológián alapul, illetve minden Európai Uniós szabványnak meg fog 

felelni. Az alapkő letételére 2010. novemberében került sor, kiépítését 2011. június végén kezdték meg, 

befejezésének határideje pedig 2012. február 28-a volt, amely meglett hosszabbítva 2012. március 

31-ig , tekintettel a rossz időjárási viszonyokra és a rendkívüli helyzetre. 

A kanalizáció, illetve a szennyvíz elvezetéséhez szükséges fő vezetékek lerakása szinte 

befejezettnek tekinthető, ugyanis a II. és a III. fázis átadása után, sikeresen folytatódnak a IV. fázis 

utolsó szakaszának az építési munkálatai. Az említett IV. fázis kiépítéséhez szükséges megközelítőleg 

50 millió dinárt szintén a Tartományi Nagyberuházási Alap hagyta jóvá, és a munkálatok 

megkezdődtek. A teljes vezetékhálózat kiépítésének az összértéke 180 millió dinár, és eddig az Alap 

már 140 millió dinárt fizetett ki. 

A szennyvízcsatorna-hálózat fővezetékének kiépítése négy szakaszban zajlott, illetve zajlik Adán és 

Moholon. Bilicki Zoltán, Ada község polgármestere elmondta: a mostani önkormányzat irányításával 

befejeződtek a második és harmadik fázis munkálatai, illetve megkezdődött az utolsó, negyedik 

szakasz kiépítése is: 
– A fővezeték kiépítése 180 millió dinárba kerül. Eddig 140 millió dinárt fizetett ki az állam a 

kivitelező cégnek, amely már a negyedik szakaszra is kapott tízmillió dinárt az elvégzett munkáért. A 

negyedik fázis befejezésével kiépül a szennycsatorna fővezetéke Ada északnyugati részétől a moholi 

szennyvíztisztító telepig – mondta az adai polgármester. – Ez a szakasz magában foglalja: a moholi 

szennyvíztisztító és a Tisza közötti csatornaszakasz, valamint Adán a Baraparti iskolától a 

vasútállomásig a fővezeték kiépítését a Budzsák-patak mentén, több szivattyúállomás kialakítását, 

továbbá a meglévő fővezeték kitisztítását és összekapcsolását a másodrendű szennycsatorna-hálózattal. 

Nagyon fontos, hogy ez elkészüljön február 28-áig, mert az Európai Unió ütemterve szerint ekkor 

üzembe kell helyeznünk szennyvíztisztítót Moholon. Ezt azonban nem tudjuk megtenni, ha hiányzik 

a fővezeték egy része. Február végéig a meglévő szekundáris csatornahálózatot és az ipari övezetben 

lévő csatornát összekötjük a fővezetékkel. Így február végétől a másodrendű csatornahálózattal 

összekötött háztartások is használhatják a szennyvíztisztítót, függetlenül attól, hogy legálisan vagy 

illegálisan csatlakoztak-e rá. A csatornahasználatot a jövő év folyamán rendezni kell, és lehetővé tenni 

a többi adai és moholi háztartásnak is a rákapcsolódást. Kezdetben az ipari zóna vállalatain kívül az 

adai és moholi háztartások 25 százalékának lesz lehetősége a csatornába engedni a szennyet. Azzal, 

hogy február végéig Adán, a József Attila és a Marko Miljanov utcában is kiépül a szekundáris 

csatorna – közölte Bilicki Zoltán" 

Eddig a többségében be nem tartott ígéretek és a pénzösszegek közleményeinek idézetei. Még egyszer 

kérek mindenkit aki tud válaszoljon nekem másik városokból falvakból községekből is, kik hogyan 

oldották meg a szennyvízelvezető és tisztító hálózatot. 

Tisztelettel  

Bio Matyi 
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