Jól haladnak a Száraz-ér projekt kivitelezési munkái
A projektet az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság és Tótkomlós Város Önkormányzata
által alkotott konzorcium valósítja meg.
A beruházás a Sámson-Apátfalvi Száraz-ér és a Királyhegyesi Száraz-éri főcsatorna
Csanádalberti és Tótkomlós közötti mintegy 16 km-es szakaszát érinti, mely Ambrózfalva,
Nagyér, Csanádalberti és Tótkomlós települések közigazgatási területeit érinti.
A tervezett élőhely-helyreállítási (rekonstrukciós, revitalizációs) fejlesztés célja a további
kiszáradás megakadályozása, vízvisszatartás megvalósítása, az idegenhonos növények további
terjedésének megakadályozása, a már meglévő állományok irtása, ezáltal a természetes,
őshonos növény- és állatfajok védelme. A Száraz-ér védelem alatt álló területén a vizes
élőhely-rekonstrukciókkal és fejlesztésekkel együtt környezettudatosságot növelő bemutatószemléltető-oktató eszközrendszer is kiépül.
A kivitelezési munkák jelenlegi állása:
Csanádalbertinál a 3. számú, Tótkomlós belterületén az 1. számú új építésű duzzasztó
műtárgyak elkészültek. A külterületi részen a Sámson-Apátfalvi Száraz-ér és a
Királyhegyesi Száraz-éri főcsatorna találkozásánál lévő két (1. és 4. számú) duzzasztó
műtárgy felújítása is megtörtént már.
Tótkomlós belterületi részén létesülő tározók (I. és II. számú) töltésépítési és rézsűképzési
munkái, valamint a belső vezérárok kialakítása befejeződött.

Tótkomlós belterületi víztározó építése

Az I. számú tározó ún. tiltós műtárgyainak (4 db) építése még folyamatban van, az év
végéig e munkálatok is elkészülnek.
A külterületi III. számú tározó földmunkái folyamatban vannak. A teljes befejezés és a
leeresztő műtárgyak megépítése a jövő évre húzódik át.
A kotrási munkálatok ez év júniusában kezdődtek el, és október 31-ig lezárulnak. A
Tótkomlós belterületén hátra lévő mintegy 600 méteres szakasz kotrási munkáit 2015

tavaszán végzi el a kivitelező csakúgy, mint a cölöpös partbiztosítási munkákat és a
növénytelepítést. Jövőre kerül sorra a kapcsolódó tanösvény kialakítása másfél km hosszban,
bemutató táblákkal, megfigyelő toronnyal.
A projekt kivitelezési munkálatai 2014 májusában kezdődtek, a szerződés szerinti befejezés
2015. május 10. A munkálatok megfelelő ütemben, a hatósági időkorlátok teljes körű
figyelembe vételével folynak. Teljes egészében a munkák készültségi szintje már meghaladja
a 75 %-ot.
A projekt bruttó összköltsége 492.514.577.- Ft, mely 100 %-os európai uniós támogatásból
valósul meg. (http://www.ativizig.hu/projektek/keop/szarazer.aspx)
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