
Nyáron kezdik el a Kurca kotrását 

Szentes - İsszel fognak hozzá Szentes legrégebbi Kurca-hídjának bıvítéséhez, 
elıtte vízteleníteni kell a medret. A város alatti és feletti szakaszon nyáron 
kezdıdik meg a kotrás, ezzel egy idıben a berki, a szegvári és a mindszenti tiltót 
átépítik, hogy jobb legyen a csatorna vízszállítási kapacitása. 

Mivel ısszel a legalacsonyabb a vízszint, akkor 
kezdenék meg Szentesen a belvárosi Kurca-híd 
szélesítését. Tavaly elkészült a települést kelet–
nyugati irányban átszelı kerékpárút, amelyet a 
Kurca-hídon csak úgy tudtak kiépíteni, hogy az 
autósoknak fenntartott útpályát 75 centiméterrel 
leszőkítették. Az átmeneti megoldást idén váltanák 
ki: a fahíd felıli oldalán kibıvítenék az 1884-ben 
emelt kıhidat. Mint megtudtuk, az átalakításhoz 
szükséges dokumentációt beszerezték, az építési 
engedély már jogerıre is emelkedett. 
 
A beruházás mintegy 30 millió forintba kerül, a forrást a városközpont fejlesztési 
pályázatának keretében szeretné elnyerni az önkormányzat. Az elsı fordulót már 
sikerrel vette a program. A tervek szerint a szerkezet bıvítése után felújítanák a 
téglaboltozatot, megerısítenék a pilléreket, a vasbeton mellvéd helyére pedig egy 
kovácsoltvas korlát kerülne, így a hídon átkelık akadály nélkül ráláthatnak majd a 
Kurcára. Mindehhez azonban elıször vízteleníteni kell a medret, de úgy, hogy közben 
az átfolyást is biztosítsák.  
 

BÍRÓ DÁNIEL - DÉLVILÁG NAPILAP

2011.02.10. 10:43

  
© Délmagyarország, www.delmagyar.hu | Minden jog fenntartva.

Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás

név

e-mail cím

OK

1. oldal, összesen: 3Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2202908



 
Nem csak a hídbıvítés lesz látványos munka idén a Kurcán: megkezdıdhet a 
fıcsatorna rehabilitációjának második üteme, amelyre 685 milliós támogatást nyert a 
vízügyi igazgatóság. A projekt során a Kurca vízszállítási kapacitását kell 
helyreállítani, mert jelenleg csupán 25 százalékos teljesítménnyel képes mőködni. Ez 
visszahat a teljes rendszerre, csapadékvíz-levezetési problémákat, illetve magas 
talajvízállást okoz. Jászné Gyovai Ágnestıl, az Atikövizig szentesi 
szakaszmérnökségének vezetıjétıl megtudtuk, nyár elején kezdıdhet meg a 
mindszenti, a szegvári és a Szentes alatti berki tiltó átépítése, ezeken egyszerre 
fognak dolgozni a szakemberek. A program része a Kurca kotrása is, méghozzá két 
szakaszon. A berki résztıl Szegvárig, illetve Szentes fölött, a két zsilip között július 
derekától október végéig fogják kotorni a medret. A beavatkozás így fogja a 
legkevésbé zavarni a Kurca élıvilágát. A tervek között szerepelt, hogy a Szentes 
fölötti zsilipeket modernizálják, de az a pályázat nem kapott támogatást.  
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