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Újabb árvízvédelmi fejlesztés kezdődik az Tisza és a Maros folyó bal partján. A több mint 1 milliárd
forintos uniós támogatásból megvalósuló projekt az árvízi biztonság növelését és az árvízi kockázatok
csökkentését valósítja meg, ezzel több, mint 65 ezer lakos élet- és vagyonbiztonságát javítja. A védelmi
infrastruktúra fejlesztésével a jövőben az árvízvédekezés költségei is csökkenhetnek a projekt által
érintett térségben.
Ma tartotta Szegeden hivatalos projektindító rendezvényét a kedvezményezett Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság (ATI-VIZIG).
A KEOP 2007-2013 programozási időszakában az ATI-VIZIG 1.258.746.990 Ft-ot nyert, 100 %-os támogatási
intenzitás mellett a „11.06. árvízvédelmi szakasz védelmi képességének komplex fejlesztése” című
projektre.
Az elmúlt években a Tiszán levonult rendkívüli árvizek és a Maros folyó magas vízállásai negatív hatást
gyakoroltak a nem megfelelő állapotú védművekre, ezzel tovább rontva állapotukat, még jobban veszélyeztetve a
víz mentén élők élet- és vagyonbiztonságát.
A kivitelezési munkák első részét (generál kivitelezés) a Békés Drén Kft., a második részt, azaz a monitoring
állomások fejlesztését, valamint az informatikai és távközlési fejlesztéseket a BD – DH Konzorcium végzi.
A 11.06. számú árvízvédelmi fővédvonal beavatkozással érintett szakasza a Torontáli árvízi öblözetet és az itt
lévő településeket védi. A projekt beavatkozási munkálatai által közvetlenül érintett település: Szeged I. kerület
bel- és külterületi része, Deszk, Kiszombor, Klárafalva, Makó és Nagylak. A projekt a Tisza és a Maros folyó bal
partját érinti a szerb határtól a Maros-torkolaton keresztül, a román határig.
A beruházás keretében árvízvédelmi rendszer fejlesztése (magassági hiány megszüntetése, töltéskorona
burkolat kialakítás, állékonyságnövelés, töltésrézsű rendezés, parapetfal és véderdő rekonstrukció), védelmi
központok, gátőrtelepek állagmegóvása és fejlesztése, ill. vízrajzi létesítmények fejlesztése (monitoring
állomások fejlesztése), és informatikai és távközlési fejlesztés fog megvalósulni.
Az ATI-VIZIG a projekttel, az érintett térség árvízi biztonságának növelését és az árvízi kockázatok csökkentését
tűzte ki célul, a Torontáli öblözetben élő emberek és javaik, valamint az ipari-, gazdasági létesítmények és a
projekt hatásterületén fekvő mezőgazdasági területek védelme érdekében.
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