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Vízminőség-javítást célzó beruházás indul a magyar-szerb 

határ menti régióban 
 

 

Szeged, 2017. november 30. – Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, mint vezető 

kedvezményezett projektpartnereivel, a szerb Vajdasági Vizek vállalattal és a 

Vajdasági Autonóm Tartomány Európai Ügyekért Felelős Alapjával együttműködve 

javítják a Kurca-főcsatorna és a Jegricska folyó vízminőségét az Interreg-IPA 

Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 

megvalósuló „Környezetbarát vízgazdálkodás extrém időjárási körülmények között a 

határ menti területeken” (ECOWAM) című beruházás során. 

 

Az 1.758.447,43 eurós összköltségű (melyből az EU támogatás 1.499.227,805 euró) 

projekt fő célja magyar területen, hogy az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 

(ATIVIZIG) kezelésében lévő legnagyobb vízgyűjtő területtel rendelkező Kurca-

főcsatorna vízszállító képességét helyreállítsa, valamint vízminőségének állapotát, és 

ezáltal a térség öntözővíz minőségét is javítsa. A beruházás során megújul a Szentes 

térségében lévő Bikaistállói vízvisszatartó műtárgy, mellyel hatékonyabbá válik a 

vízkormányzás. Ugyanezen a területen a vízminőség folyamatos megfigyelésére 

szolgáló monitoring állomás is épül. A fejlesztéssel érintett főbb települések: 

Mindszent, Szegvár és Szentes. Az itt élő lakossága száma körülbelül 39 ezer fő. 

 

A Vajdasági Vizek Vállalat a Jegricka folyó kotrását fogja végezni összesen mintegy 11 

km hosszon. A kotrással a káros vegetációt és a felhalmozódott iszapot távolítják el. 

A munkálatokhoz egy multifunkciós kétéltű járművet is beszereznek, mely alkalmas 

lesz a projektben érintett folyószakasz, illetve a Jegricka más szakaszainak 

fenntartására is.  

A projekt másik partnere, a Vajdasági Autonóm Tartomány Európai Ügyekért Felelős 

Alapja tanulmányt készít a Jegricka Nemzeti Parkról, valamint a környezetvédelmi és 

vízgazdálkodási létesítményekről, továbbá hidrobiológiai vizsgálatot és monitoringot 

végez a Jegricka folyót érintően. 

 

A projekt megvalósulásával nemcsak a térségben élők klímaváltozás hatásaihoz való 

alkalmazkodási képessége javul, de az Európai Uniós Víz Keretirányelv 
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megvalósításával összefüggésben a szerb-magyar közös erőfeszítéseink 

eredményeképpen a vizek jó állapotára vonatkozó célkitűzéshez is közelebb kerül 

térségünk. 

A projekt befejezése 2019 szeptemberére várható. További, illetve folyamatosan 

frissülő információkat a http://www.ativizig.hu/projektek/ipa/KurcaRehabilitacio 

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, Dél-

Bánát 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. 

 

Kapcsolat: 

Környezetbarát vízgazdálkodás extrém időjárási körülmények között a határ menti 

területeken (ECOWAM) 

Nagyszöllősi Nóra PR munkatárs 

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 

Tel.: +36 30 695 6217 

E-mail: n.nora@ativizig.hu 

 

 

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. 

http://www.ativizig.hu/projektek/ipa/KurcaRehabilitacio
http://www.interreg-ipa-husrb.com/

