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2011. július 14. csütörtök Őrs, Stella

Megkezdődött a békésszentandrási vízierőmű építése
2011. július 14. 13:30 l. j.

BÉKÉS MEGYE | Szarvasra és Békésszentandrásra látogatott csütörtökön Bencsik János, a
Nemzetgazdasági Minisztérium energiaügyekért felelős államtitkára.
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Ez jó

Mik ezek?

A Hármas-Körös duzzasztójánál ő ejtette meg az első jelképes kapavágást, kezdődik ugyanis a vízierőmű építése.
Az államtitkár Szarvason előbb a Körös-Maros Nemzeti Parkba, majd az Ezüstszőlőben megépített biogázüzembe
látogatott el. Az üzemben egyébként éppen a napokban kezdődött meg a próbaüzem.
A látogatás következő állomása Békésszentandrás volt, ahová gyakorlatilag hazajött az államtitkár, lévén maga is
ebben a Körös-parti nagyközségben töltötte gyermekkorát. A Hármas-Körös duzzasztóművénél Sinka Imre,
Békésszentandrás polgármestere, Bak Sándor a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatója,
valamint Kapuváry Gusztáv, a vízierőmű beruházást végző Hydro Power Consulting Kft. ügyvezetője fogadta.
Bencsik János hangsúlyozta: Magyarország energiaellátása szempontjából fontosak a nagy alaperőművek, de
ugyanilyen fontos az is, hogy az ország területén egyenletes elosztásban mindenütt legyenek megújuló energiát
hasznosító kiserőművek. Ezek egyike lesz a 2 megawatt teljesítményű békésszentandrási vízierőmű, s jól illeszkedik
ebbe a sorba a 4,2 megawatt teljesítményű szarvasi biogáz-erőmű is.
Az államtitkár reményét fejezte ki, hogy az 1942. október 15-én Horthy Miklós által felavatott duzzasztónál 70 év
elteltével, azaz jövő októberben átadhatják majd a vízierőművet.

Bak Sándor, a Kör-Kövizig igazgatója azt hangsúlyozta, hogy a szentandrási duzzasztómű a Körös-vidék
vízgazdálkodásának egyik alaplétesítménye. Éppen ezért tartották fontosnak, hogy olyan vízierőmű épüljön itt meg,
amely a duzzasztót statikailag nem veszélyezteti, s nem változtatja meg annak képi megjelenését sem.
Sinka Imre, Békésszentandrás polgáremestere amellett, hogy örömét fejezte ki a beruházás megkezdése kapcsán,
emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt 70 évben milliárdok folytak itt el. (A vízierőmű megépítése már a duzzasztó eredeti
terveiben is szerepelt, de akkor közbeszólt a háború, aztán hosszú időre feledésbe merült az elképzelés).
Kapuváry Gusztáv, a beruházó Hydro Power Consulting Kft. ügyvezetője elmondta: a 2,7 milliárdos fejlesztéshez 46,6
százalékos pályázati támgoatást kaptak. A tényleges kivitelezési munka augusztusban kezdődik, s reményeik szerint 14
-16 hónapon belül befejeződik.
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