Megoldódó csatornagondok: 160
kilométernyi vezeték épül
Nagykanizsán és környékén
Nagykanizsa és egy tucat környezı falu csatornázási gondjai oldódnak meg annak az unió által
támogatott nagyberuházásnak a jóvoltából, melynek dokumentumait tegnap írták alá a
Vasemberház dísztermében. A kivitelezést elnyert konzorciumnak 2013 tavaszára kell befejezni
a munkát.
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A szerzıdések aláírását megelızıen Tóth Nándor, a Nagykanizsa Regionális Szennyvíztársulás
elnöke ismertette a projekt elıéletét. Mint mondta, a társulást már 2005-ben létrehozták az érintett
települések, majd 2008-ban a pályázat benyújtására is sor került. A projektben akkor még Surd és
Liszó csatornázása is szerepelt, ám miután az unió a fajlagos költségek csökkentését írta elı, utóbbi
két település végül kimaradt a beruházásból. A projekt tehát átdolgozásra került, s tavaly az unió is
áldását adta a több mint 11 milliárd forintos nagyberuházás támogatására.
Ilyen elızmények után a tegnapi szerzıdéskötés fontos állomását jelentette a megvalósításnak. Ezt
Cseresnyés Péter polgármester is kiemelte, aki arra kérte a kivitelezıket, hogy a lakosság nyugalmát
és komfortérzetét a legkisebb mértékben zavarják.
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Kovács Tamás, a Szabadics Közmő- és Mélyépítı Zrt. vezérigazgatója, illetve a Közgép Zrt.-vel
közösen alkotott SZK Kanizsa Konzorcium vezetıje elmondta: cégük a környezı településeken Zalaszerntbalázs, Szepetnek, Bocska, Hosszúvölgy, Homokkomárom, Főzvölgy, Magyarszentmiklós,
Eszteregnye, Rigyác, Magyarszerdahely, Fityeház, Semjénháza - valamint Kanizsa bajcsai és
korpavári városrészében építi majd ki a csatornahálózatot.
Kele Sándor Zsolt, a SADE Magyarország Mélyépítı Kft. ügyvezetıje, illetve az Euroaszfalt Kft.-vel
közösen alkotott S-E Nagykanizsa Konzorcium vezetıje elmondta: ık a teljes szabadhegyi városrészt,
illetve a belváros csatornahálózatának bıvítését, rekonstrukcióját végzik majd, melynek
eredményeként Kanizsa százszázalékosan csatornázott településsé válik.
Mint elhangzott: a kivitelezésre 843 nap áll rendelkezésre, ez idı alatt több mint 62 kilométernyi
nyomóvezeték, 67 kilométernyi gravitációs csatorna és mintegy 37 kilométer bekötıvezeték épül.
Kialakításra kerül továbbá 15 regionális és 23 házi beemelı akna, illetve felújításra kerül a város
központi átemelıje is. A munkálatok várhatóan tavasszal kezdıdnek, mind Kanizsán, mind a környezı
12 kistelepülésen.
● A több mint 11 milliárd forintos beruházást négy részre bontották. PR- és reklámtevékenységre 34,5
millió forint, tervezésre 394 millió forint, a csatornahálózat építésére 7,3 milliárd forint, míg a
szennyvíztelep rekonstrukciójára 2,5 milliárd forint jut
● A csatornaépítésbe több kanizsai alvállalkozót is bevonnak a konzorciumok, alkalmanként 200-250
ember is dolgozik majd a munkaterületeken.
● A beruházáshoz kapcsolódva a Szabadics Zrt. egy kreatív pályázatot is hirdetett a kanizsai és az
érintett kistelepüléseken lévı óvodások és iskolások részére: azt kell bemutatniuk alkotásaikon
keresztül, hogy milyen lesz településük az építési munkákat követıen.

