SAJTÓKÖZLEMÉNY
Vízminőség javulás és belvízi kockázat csökkenés a szerb-magyar határ mentén
A két hasonló jellegű vízfolyás, a magyarországi Kurca-főcsatorna, illetve a szerb oldalon lévő Jegricka folyó
kotrási munkálatai és monitoringja valósult meg a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló
Együttműködési Program keretében. Az 598.624,60 EUR összköltségből megvalósult projekt hozzájárul az
eredményes belvízmegelőzéshez és a vízkészletek megújulásához a határ menti régióban.
2014. július 09-én Szegeden tartotta az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (projekt partner) a
„Környezetbarát vízgazdálkodás sík területen” (eWAM) c. projekt záró rendezvényét.
Az eseményen a vezető partner Vode Vojvodine (Vajdaság Vizei - Vízgazdálkodási Közvállalat) és a két projekt
partner, az ATIVIZIG és a Fond "Evropski poslovi" AP Vojvodine (Vajdaság AT - Európai Ügyek Alapítványa)
képviselői bemutatták be a projekt eredményeit.
A projekt keretében elvégzett főbb tevékenységek:
A szerb oldalon a Jegricka folyó 44+015-37+892 km szelvényei között, a magyar oldalon a Kurca-főcsatorna
1+857-4+750 km szelvényei közötti végeztek kotrási munkálatokat. Mindkét vízfolyáson a kotrási munkálatok
előtt, közben és után vízminőségi és biológiai monitoringot végeztek a szakemberek, melyek eredményeinek
kiértékelése is megtörtént. Az EU Víz Keretirányelve mentén végrehajtott teljeskörű monitoring alapján a
beavatkozások összehasonlító-kiértékelése is megtörtént. A projekt és az eredmények bemutatására egy
weboldal jött létre: www.ewamcbc.org.
A megvalósult projekt a fenntartható és biztonságos környezet, valamint belvízi kockázatok eredményes
csökkenését és a vízkészletek megújulását segíti elő a szerb-magyar határ menti régióban.
A projekt költségvetéséből az ATIVIZIG támogatása 296.920,6 EUR volt. Ebből a költségből megvalósított főbb
projektelemek: a Szentes térségi Kurca-főcsatorna kotrásának tervezése és kivitelezése, monitoring és az
eredmények kiértékelése, monitoring eszközök (multiparaméteres szonda) és terepi notebook beszerzése, a
magyar-szerb szakemberek tapasztalatcseréje.
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Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum, tartalmáért teljes mértékben a Szegedi Tudományegyetem és az AlsóTisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság
állásfoglalását tükröző tartalomnak.
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