Sajtóközlemény
Vízpótlás és infrastrukturális fejlesztések a magyar-szerb
határ menti területen

Szeged, 2017. november 30. – Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, mint vezető
kedvezményezett a homokhátsági vízpótlás továbbfejlesztését, míg szerb
projektpartnerei, Magyarkanizsa Önkormányzata és a Vajdasági Mezőgazdasági,
Vízgazdálkodási és Erdészeti Tartományi Titkársága szennyvíztisztító telep fejlesztést,
mobil árvízvédelmi fal beszerzést, vízvizsgálatot és monitoringot valósít meg az
Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program
keretében, a „Vízpótlás és a határ-menti vízgyűjtők vízgazdálkodásának
infrastrukturális fejlesztése” (WASIDCA) című projekt során.
Az Interreg-IPA CBC Magyarország-Szerbia program IPA pályázati forrásai
lehetőséget adnak a szakemberek és a térségben élők számára, hogy
tapasztalataikat és gyakorlataikat megosztva határon átnyúlóan közös
erőfeszítéseket tegyenek a vizek jó állapotának megőrzésért, az ár- és belvizek,
valamint a vízhiány okozta károk csökkentése érdekében, folytassák a már elért
eredmények hasznosulását, illetve új megoldásokat dolgozzanak ki. Ennek jó példája
a jelenlegi projekt is.
A 6.980.607,96 eurós összköltségvetésű (melyből az EU támogatás 5.933.516,76
euró) beruházás magyar oldali célkitűzése a vízgazdálkodás javítása Magyarország
egyik leginkább vízhiánnyal sújtott térségében, a Duna-Tisza közi homokhátságon, az
ország déli területén. A projekt keretében tervezett beavatkozás a Tisza folyó
hasznosítható vízkészletére alapozva kívánja megoldani a térség felszíni vízpótlását.
A kiépítésre kerülő infrastruktúra a vízvisszatartásra és vízelvezetésre is alkalmassá
válik. A kivitelezés során szivattyútelep, illetve szivattyúállás is épül, valamint
csatorna-fejlesztések és műtárgy építések valósulnak meg. A tervezési terület az
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Algyői belvízrendszerét érinti, mely a Tisza folyó
jobb partján fekszik, és nagyobb részben Csongrád megyét, kisebb részben BácsKiskun megyét érinti. Az érintett területen élő lakosság száma mintegy 34 ezer fő.
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Magyarkanizsa Önkormányzata szennyvíztisztító telep fejlesztését végzi a város
területén, melynek célja a kapacitás és a tisztítási hatásfok növelése, ezáltal a
vízminőség javítása a Tisza folyón. A korszerűsítéssel csökken a környezeti terhelés,
amely kedvező hatással lesz a település talajvíz szintjére is.
A projekt másik partnere, a Vajdasági Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti
Tartományi Titkárság két projektelem teljesítését vállalta: 2500 méter hosszú tömlős
mobil árvízvédelmi fal beszerzését, illetve magyar és szerb árvízvédelmi
szakemberek képzését valósítja meg.
A Homokhátság területén élők számára a vízpótlás megteremtése biztosíthatja
megélhetési helyzetük javulását, a szélsőséges vízháztartási helyzetekkel összefüggő
károk csökkenését. A vízkészletekkel való közös és komplex szemléletű gazdálkodás
a határ menti térség szakemberei számára vízmennyiség és vízminőség
szempontjából is kiemelten fontos, melyre kiváló alkalmat kínál ez a beruházás is.
A projekt befejezése 2020 májusára várható. További, illetve folyamatosan frissülő
információkat a http://www.ativizig.hu/projektek/ipa/HomokhatVizpotlas oldalon
olvashatnak.
###
Az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Programról
Az Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program az Európai Unió
2014-2020 időszakra vonatkozó pénzügyi keretrendszerének előcsatlakozási eszköze (IPA)
keretében valósul meg. A résztvevő országok – Magyarország és Szerbia – „közös irányítási
rendszerben” végrehajtva a Program különböző szervezetek közötti együttműködési projekteket
támogat a magyarországi Csongrád és Bács-Kiskun megyékből és a következő szerbiai területekből
álló programtérségben: Nyugat-Bácska, Észak-Bácska, Dél-Bácska, Észak-Bánát, Közép-Bánát, DélBánát és Szerémség.
A Program egy stabil és együttműködő régió kialakítását és a határtérség általános
életminőségének javítását támogatja. Lehetővé teszi a két ország szervezetei közötti gazdasági
együttműködést, támogatja a közös identitást és a határtérség kulturális és történelmi örökségét,
továbbá hozzájárul környezeti fenntarthatóságához és biztonságához.
További információkért látogasson el a www.interreg-ipa-husrb.com weboldalra.
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JOGI NYILATKOZAT
Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum
tartalmáért teljes mértékben az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vállalja a felelősséget, és az
semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság
állásfoglalását tükröző tartalomnak.

