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Nagykanizsa városrészei, s 
több dél-zalai település csator-
názásával kapcsolatban az év 
elején írták alá a beruházás do-
kumentumait.

Kovács Tamás, a Szabadics 
Közmû- és Mélyépítõ Zrt. ve-
zérigazgatója, illetve a Közgép 
Zrt.-vel közösen alkotott SZK 
Kanizsa Konzorcium vezetõ-

Csatornáznak Semjénházán (is)

je arról tájékoztatott akkor, 
hogy cégük a környezõ tele-
püléseken – Zalaszentbalázs, 
Szepetnek, Bocska, Hosszú-
völgy, Homokkomárom, Fõz-
völgy, Magyarszentmiklós, 
Eszteregnye, Rigyác, Magyar-
szerdahely, Fityeház, Semjén-
háza – valamint Kanizsa 
bajcsai és korpavári városré-

szében építi majd ki a csa-
tornahálózatot.

A kivitelezésre 843 nap áll 
rendelkezésre. Ezalatt több 
mint 62 kilométernyi nyomó-
vezeték, 67 kilométernyi gra-
vitációs csatorna és mintegy 
37 kilométer bekötõvezeték 
épül. Kialakításra kerül to-
vábbá 15 regionális és 23 házi 
beemelõ akna, illetve felújítás-
ra kerül Nagykanizsa központi 
átemelõje is.

A több mint 11 milliárd fo-
rintos beruházást négy részre 
bontották. PR- és reklámtevé-
kenységre 34,5 millió forint, 
tervezésre 394 millió forint, a 
csatornahálózat építésére 7,3 
milliárd forint, míg a szenny-
víztelep rekonstrukciójára 2,5 
milliárd forint jut.

A csatornaépítésbe több 
kanizsai alvállalkozót is bevon-
nak a konzorciumok, alkal-
manként 200-250 ember is 
dolgozik majd a munkaterüle-
teken.

A beruházáshoz kapcsolód-
va a Szabadics Zrt. egy kreatív 

pályázatot is hirdetett a kani-
zsai és az érintett kistelepülé-
seken lévõ óvodások és iskolá-
sok részére: azt kell bemutat-
niuk alkotásaikon keresztül, 
hogy milyen lesz településük 
az építési munkákat követõen.

A munkálatok javában zajla-
nak Semjénházán is.

– 200 ezer forint a bekötés 
ára, s a költségek könnyítése 
céljából részletfizetési lehetõ-
ség is van – mondta lapunk-
nak Preksen László polgár-
mester. – A munkák szeptem-
ber 1-jén kezdõdtek Semjénhá-
zán a Szabadics Zrt. kivitelezé-
sében. A fõúton november vé-
gére végeznek, új aszfaltburkolat-
tal ellátva. Az önkormányzat ke-
zelésében lévõ utaknál az év 
vége a határidõ, tavasszal ezek 
az utak is új burkolatot kapnak. 
Télen és tavasszal elkészülnek 
a településen belüli átemelõk, 
2012-ben a falvak közötti össze-
kötõ rendszer épül ki, majd fél-
éves próbaüzem után 2013 
nyarán adják át a teljes 
rendszert az üzemeltetõnek.

A bekötéseken dolgoznak a szakemberek, Semjénházán.

Muraszemenyén is becsen-
gettek szeptember elsején. 
Mint azt Stefanec Mária pol-
gármester elmondta, zömében 
a körjegyzõség településeirõl 
és Murarátkáról 98 diák kezd-
te meg az új tanévet a 8 osz-
tályos iskolában, az óvodába 
pedig 40 kisgyermek érkezett.

Huszár Hajnalka intéz-
ményvezetõ két nyertes pályá-
zatról tájékoztatta lapunkat az 
új tanév kapcsán.

Muraszemenyei változások
– A TIOP- pályázat révén 

5,2 millió forint értékben 4 in-
teraktív táblával, s a hozzá tar-
tozó kiegészítõkkel, 6 számító-
géppel és tartozékaival gazda-
godott az iskola. Az IPR-pá-
lyázat (halmozottan hátrányos 
helyzetû gyermekeket érint) 
keretében osztálykirándulás, 
színházbérletek, iskolaszerek se-
gítik a nehéz körülmények kö-
zött élõ diákokat. Gyermekba-
rát környezet kialakítására nyílt 

lehetõség, s a program kereté-
ben felújítottuk az öltözõket is.

Az intézményvezetõ megje-
gyezte: saját erõbõl több he-

lyiség új burkolatot kapott, s a 
szokásos festések sem ma-
radtak el.
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Megújult az étterem is.

Huszár Hajnalka az egyik interaktív táblával.
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