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A tiszalöki vízlépcső és duzzasztógát fejlesztését a
Kötiviép’B végzi el.
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Régen várt vízgazdálkodási építkezésbe kezdtek Nyíregyháza
közelében:
megkezdődött
a tiszalökiAvízlépcső
és hajózsilip
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rekonstrukciója. A projekt a Nemzeti Vízstratégia kiemelt
részeként mintegy 5 milliárd forintnyi uniós támogatással
valósul meg. A többek között vízelosztási és árvízellenes
célokat is szolgáló építkezést a Kötiviép’B Közép-Tisza Vidéki
Vízépítő és Telekommunikációs Kft. végzi el.

Debrecen is innen kapja az ivóvizét

lakásépítés

Egyedülálló falazóelem Mit takar az Yntelligens
építkezés?
Iparági hírek

Az 1950-es években elkészült tiszalöki létesítmény az
energiatermelés mellett duzzasztóműként is működik. A
duzzasztómű építésére azért volt szükség, mert a Tisza
szabályozása után a víz jóval gyorsabb lefolyása miatt
időnként aszályok sújtották a mezőgazdaságot. A tiszalöki
műtárgy másik kiemelt feladata biztosítani az Alföldet öntöző
és ivóvízzel ellátó Nyugati- és a Keleti-főcsatorna friss
vízellátását. Utóbbi adja Debrecen ivóvízkészletének jelentős
részét is.
A beruházásban többek között

stadionépítés

felújítják a duzzasztómű gáttábláit és acélszerkezeteit,
illetve modernizálják a gépészeti és elektromos
berendezéseit is,
sor kerül a vízlépcső vasbeton szerkezeteinek átfogó

Májusban átadja a Vasasstadiont a KÉSZ és a
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vizsgálatára és korszerűsítésére,
a hajózsilip pedig szerkezeti és gépészeti felújítást kap.
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