III. HÍRLEVÉL
2020. november 23-án a munkaterület átadás-átvételi eljárással kezdődött meg a „TOP-6.3.3-15PC1-2016-00001 Lámpás patak rendezése” projekt keretein belül az érintett terület csapadékvíz elvezetési problémáinak megoldására irányuló fejlesztés. A kivitelezés 2020. november végén
a Tüskésréti úttól északra lévő szakaszon a patak közvetlen környezetének az elburjánzott növényzettől való megtisztításával – a mederben lévő fák eltávolítása – indult, majd a geodéziai kitűzések
zajlottak le. Ezt követően történt meg a meder kotrásának és korrekciójának a folyamata.
2021. január közepére az Eozin utcai szakaszon befejeződtek a meder tisztítási munkálatai, a geodéziai kitűzések, majd itt is elkezdődött a meder kotrásának és korrekciójának a folyamata. Január végén
a 6. sz. főközlekedési úttól délre eső területeken folytatódott a Lámpás patak rendezése. A műszaki
készültség február 2-án elérte a 25 %-ot.
Február hónap folyamán a Diósi úton kerültek elhelyezésre és beépítésre a mederelemek.
Márciusban a Baranyavár és a Vadász utcai szakaszon folytatódtak a kivitelezési munkálatok: megtörtént a patak közvetlen környezetének az elburjánzott növényzettől való megtisztítása, a geodéziai kitűzések, a meder kotrása és korrekciója is. Március végére elkészült a projektben tervezett 39
m3-es csapadékvíz tározó is a Vadász utcában. Ekkor indult a mederelemek elhelyezése és beépítése
az Engel János utcában és a Vadász utcában. A műszaki készültség március 5-én elérte az 50 %-os
szintet. Eddig a napig összesen 892 méternyi szakaszon történtek meg meder kotrási és tisztítási
munkálatok, emellett 224 folyóméternyi burkolást végeztek el.
Április elejére befejeződött a Vadász utcában a mederelemek beépítése. Ezt követően megindultak
a meder tisztítási munkálatai a Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma mögötti területen.
Április második felében meder kotrási és tisztítási munkálatok zajlottak a Diósi út északi részén, a Diósi út
és a Mészkemence utca közötti szakaszon, illetve a Mészkemence utca északi szakaszán.
A műszaki készültség április 20-án érte el a 75%-os szintet. Összesen 401 folyóméternyi burkolás,
1210 méternyi szakaszon meder kotrási és tisztítási munkálatok, 1575 folyóméternyi szakaszon bozótirtás történt meg.
A projektről további információkat a www.lampaspatakpecs.hu oldalon olvashatnak.
A projekt keretében tervezett fejlesztés a végéhez közeledik, a környezet rendezettségét előmozdító
tevékenységek viszont ezzel nem érnek véget. Ahhoz, hogy hosszútávon is megoldódjon a csapadékelvezetés problémája, hogy megelőzhető legyen az esővíz magántulajdonú pincékbe való beszivárgása, az udvarok, kertek belvizesedési nehézségei, folyamatos odafigyelésre, karbantartásra van
szükség. A fejlesztések eredményeinek hosszantartó megőrzéséhez a Lámpás-patak nyomvonalán
élők is nagymértékben hozzá tudnak járulni. Az épített és természeti környezet ápolásával (pl. az árkok
tisztán tartása, a növényzet ápolása, zöldterület fejlesztés), tudatos és felelősségteljes
magatartás segítségével (csapadékvíz-elvezető rendeltetésszerű használata)
kettős cél érhető el: egyrészt sok későbbi kellemetlenség válik megelőzhetővé, másfelől az emberiség egyre növekvő vízfogyasztása által
a bolygónkra nehezedő környezeti terhek is enyhíthetők ily módon.
Tartsa rendben a környezetét, tegyen Ön is a természet
lokális és globális védelméért! Járuljunk hozzá együtt
a fejlesztések hosszú távú eredményességéhez!
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