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Sajtóközlemény
a Szillér-Baktó-Fertői-főcsatornán zajló munkálatokról
A Modern Városok Program keretében, a szegedi sportfejlesztések érdekében valósul meg
az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő Szillér-Baktó-Fertői-főcsatorna
kapcsolódó szakaszának szükséges fejlesztése. A Magyar Állam központi költségvetéséből
biztosított forrásból az igazgatóság a főcsatorna 0+000-0+600 cskm szelvények közötti
szakaszának és a Tápéi-főcsatornával közös kivezető szakaszának fejlesztését valósítja
meg.
A Szillér-Baktó-Fertői-főcsatorna jelenlegi állapotában a tervezett Etelka sori uszoda és
kézilabdacsarnok vizeit biztonságosan nem tudná fogadni, ezért szükséges a csatorna
torkolati szakaszának korszerűsítése.
A beruházás során az Irinyi utcai keresztezésben a régi műtárgy helyén egy új - felvízi
oldalán elzáró szerkezettel és gazfogó ráccsal rendelkező - ikeráteresz épül, valamint a
leendő sportuszodai bevezetéstől a főcsatorna Irinyi János utcáig tartó szakaszán mintegy
500 méter hosszban, előre gyártott elemek felhasználásával burkolt medret alakítanak ki,
ezzel jelentősen növelve a csatorna vízszállító képességét, hogy a megnövekedett
vízmennyiségek elvezetése biztosítható legyen. A további tervezett munkákat (mint pl.
egyesítő akna építése) a vízügyi igazgatóság telephelyén belül valósulnak meg.
Jelenleg a terület előkészítése folyik, majd április elején megkezdi a kivitelező cég az
építési munkálatokat. Az Irinyi János utca alatt lévő ikeráteresz rekonstrukciós munkái
miatt elengedhetetlen az érintett útszakasz felbontása, ezért szükséges e terület lezárása.
Ezért a kivitelező cég ütemterve szerint április 23-tól előreláthatólag egy hónapra lezárják
a Felső-Tisza part irányából Tápéra vezető útszakaszt az Irinyi János utca 1. számig úgy,
hogy a Göndör sorra a behajtás zavartalan maradjon. A kivitelező egyeztetett és
megállapodott a buszokat üzemeltető társasággal arról, hogy a lezárás időszakában az arra
közlekedő buszokat kerülő útvonalra terelik (lsd. térkép), amit a lakosság szintén
használhat. Így a Tápéra való közlekedés zavartalan marad a munkálatok idején is.
A munkavégzés és az útzár miatt kérjük a lakosság megértését és türelmét!
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