Elkezdték fektetni
A hosszú elıkészítı munkát követıen, csütörtökön megkezdıdött a csıvezeték fektetése a
bajcsai településrészen. A közel 11 milliárdos szennyvízberuházás Nagykanizsa és további egy
tucat környékbeli falu gondjait oldja meg.
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Tegnap jelentıs állomásához érkezett a térségi szennyvízprojekt, a bajcsai településrészen
elkezdıdött a tényleges kivitelezés. Az elsı, pár méteres csıvezetéket a város polgármestere, a
szennyvíztársulás elnöke és a kivitelezı cég vezetıje kezdte betemetni. A munka megkezdése elıtt
persze volt alkalom felidézni az elmúlt évek történéseit, azt, hogy az ötletbıl, miként vált valósággá a
megaberuházás.
Mint Tóth Nándor, a szennyvíztársulás elnöke elmondta: eredetileg Kanizsa és 14 kistelepülés
tartozott a projektbe, ám az unió szakemberei úgy ítélték meg, hogy Surd és Liszó esetében nem
lehet gazdaságosan üzemeltetni a rendszert, így e két falu kikerült a körbıl. Az unió egyébként 7,9
milliárd forinos támogatást nyújt, míg a magyar állam 1,4 milliárd forinttal járul hozzá a beruházáshoz.
A fejlesztésben érintett települések és a lakosság pedig a fennmaradó részt biztosítja.

Készülıdés az ünnepélyes alapcsıletételre. Többéves elıkészítı munka eredményeként
kezdıdhetett meg a kivitelezés - Fotó: Szakony Attila
Cseresnyés Péter polgármester úgy fogalmazott: ha a jó munkához idı kell, akkor a térségi
szennyvízprojekt kivitelezésével nem lesz különösebb gond, hiszen az elmúlt 5-6 évben rengetegen
dolgoztak azon, hogy sikeres legyen. A polgármester hozzátette: ez a beruházás fıként a Kanizsa
környéki kistelepüléseknek jelent nagy elırelépést. Kanizsának pedig az is érdeke, hogy a térség is
fejlıdjön, hiszen a város és a környezı kistelepülések egymásra vannak utalva. Cseresnyés Péter
szólt a kanizsai szennyvíztisztító telep modernizációjáról is. A beruházás keretében a
kapacitásbıvülésen túl, a biológiai tisztító átalakítása, a mőtárgyak cseréje, az iszapkezelés kiépítése
is megvalósul.

Szabadics Attila, a kivitelezésben részt vevı SZK Kanizsa Konzorcium képviseletében elmondta: a
kivitelezési munkálatok Bajcsával párhuzamosan Zalaszentbalázson, Bocskán és
Homokkomáromban, Szepetneken és Rigyácon is elkezdıdnek. A nyáron a gravitációs gerincvezeték,
télen a nyomóvezetékek fektetésére kerül sor, jövıre pedig az átemelık kiépítése valósul meg.
KÖZEL 170 KILOMÉTER VEZETÉK
A Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás már 2005-ben megalakult. A kormány 2009-ben döntött
a projekt támogatásáról, 2010-ben írták alá a támogatási szerzıdést. A munkaterület átadására idén
márciusban került sor. A projekt keretében 105 kilométer gravitációs csatorna, 63 kilométer
nyomóvezeték, 33 darab helyi, regionális, illetve központi átemelıt kell megépíteni. A kanizsai
szennyvíztelep a korszerősítést és bıvítést követıen naponta 21 250 köbméter szennyvíz kezelésére
lesz képes.

