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Meghaladta az ötven százalékos készültségi szintet a kedvezményezett Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság „Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása” című, a Dél-Alföldi Operatív Program
keretében megvalósuló projektjének kivitelezési munkái. A Szatymaz és Szeged-Kiskundorozsma
településeket érintő beruházás megoldást jelent majd a többlet csapadékvizek elvezetésére, valamint a
térségben jelentkező vízhiány pótlására is.
A kivitelezési munkák várhatóan ez év végén fejeződnek be.
A projekt megvalósításával a belvízi elöntés kockázata kb. harminc százalékkal fog csökkenni. A fejlesztés által a
közvetlenül érintett településrészek csapadékvíz elvezetése javul, a megfelelő szivattyúkapacitás kiépítésével a
keletkezett belvíz biztonságosan és rövid időn belül levezethető lesz. A projekt vízpótlást megvalósító elemei
fogják megteremteni a térségben jelenleg tapasztalt rendkívüli vízhiány mérsékléséhez szükséges
vízmennyiséget.
A kivitelezési munkák jelentősen előrehaladtak az év eleji kezdés óta. Ezt az előrehaladást ismertette a mai
napon Kováts Zsuzsa az ATI-VIZIG projekt adminisztrátora, a Szegeden megrendezett sajtótájékoztatón. A
kivitelezés keretében ezidáig főként irtási munkák, fakitermelések, betonozási, gépészeti és villamos munkák
folytak.
Az Algyői-főcsatornán az elvégzett földmunkák közül a legjelentősebb a speciális gépi hátteret igénylő
tevékenység, a bennmaradó HDPE fólia – lemez – résfal építése volt. A főcsatornán a mederrendezési és
töltésépítési munkák fokozatosan haladnak.
Az újonnan épülő Domaszéki szivattyútelepen a szivattyú bevezető idomok beszerelésre alkalmas,
szerkezetkész állapotban vannak. A 0,4 KV-os kapcsolószekrény összeszerelése folyamatban van, a szádfalazási
munkák teljes mértékben megvalósultak már, valamint átsajtolásra került a közút alatti védőcső is.
A Dorozsmai tiltós vízszintszabályzós műtárgy helyszínén a betonműtárgyak közül a tolózárakna beton
munkái és az előfejek száz százalékos készültségűek.
A fentieken túl a kivitelező a szükséges csővezetékek, karimák, tolózárak, szerelési közdarabok stb. beszerzését,
ezek előkészítését, illetve korrózióvédelmi munkáit is végezte.
A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21 - 2013.december 31.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 674.882.421 Ft, mely támogatás
intenzitása 100 %-os.
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