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Előző cikk
Hivatalosan is megnyílt Peking második
nemzetközi repülőtere

Felújítják a tiszalöki vízlépcsőt és hajózsilipet
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HAJÓZÁS IDŐRENDBEN

Megkezdődött a tiszalöki vízlépcső és hajózsilip felújítása, a munkákat 2022ben fejezik be.

Előző cikk
Változott a balatoni hajók és kompok
menetrendje

A hatvanöt évvel ezelőtt épült létesítmény felújítását az 1990-es években egyszer már
megkezdték, de nem fejeződött be. A jelenlegi rekonstrukció vissza nem térítendő
uniós támogatásból valósul meg, a több mint 5 milliárd forintból a műtárgy műszaki
állapotának átfogó javítását végzik el, ami közvetett módon az árvízi
veszélyeztetettség csökkentését is jelenti. A hajózsilipen kívül az egész vízlépcsőt
teljes mértékben felújítják.
A munkálatok során felújítják az al- és felvízi ideiglenes elzárásokat,
emelőberendezéseket, az úszódarut, a hajózsilipet és az ahhoz kapcsolódó
létesítményeket, valamint kikotorják a burkolatlan és burkolt medreket, fejlesztik a
sólyateret. A vízlépcső nagy szerepet játszik a vízi közlekedésben, a duzzasztásnak
köszönhetően Tiszalöktől Dombrádig, a Bodrogon a torkolattól az országhatárig teszi
lehetővé a vízi utat. A létesítménynek jelentős szerepe van az árvíz és a jeges árvíz
levezetésében, a vízminőségi kárelhárításban, az ökológiai vízpótlásban, az
ivóvízellátásban.
***
Indóház Online – Hivatalos oldal: hogy ne maradj le semmiről, ami a földön, a
föld alatt, a síneken, a vízen vagy a levegőben történik. Csatlakozz
hozzánk! Klikk, és like a Facebookon!
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Kapcsolódó cikkek
Ötszáz kilométernyi út
újulhat meg idén
Országszerte csaknem
százhatvan útszakasz
felújítása érhet véget
idén.

Megújult a LÁEV
Dorottya utcai
végállomása
Közel száz méter
hosszon épült ki új
peron. Hamarosan egy új
személykocsival is bővül
a járműállomány.

A fiúk a vágányban
dolgoznak:
pályafelújítások és
menetrendi
módosítások
szeptember 23-ától
Javában tartanak az őszi
karbantartások. Vannak
olyan vasútvonalak is
közöttük, ahol a
pótlóbuszok nem tudják
követni a teljes vonalat,
kimaradnak vasúti
megállók, illetve csak
jókora kerülővel lehet
oda jutni. Figyeljék a
kiírásokat!
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