A nyár elejére befejeződik a Serházzugi Holtág rehabilitációja
Gyönyörű szabadidős és nagyszerű horgászterület jön létre a Serházzugban
A projekt megvalósítása során a közbeszerzési pályázaton megbízást elnyerő SZEVIÉP Zrt. és Marosdömper
Kft. által alkotott konzorcium szakemberei eddig több
mint 70 ezer köbméter iszapot kotortak ki a serházzugi
böge medréből, 10 hektár területen vágták ki az elburjánzott nádast és további 15 hektáron termelték ki
gyökerestől a nádat úszókotrókkal. Teljesen elkészült
a zagyfogó gát 470 méter hosszban, átereszt építettek

Elnádasodott holtág 2009 telén
Nagyon jól haladnak a Serházzugi Holtág rehabilitációs projektjének munkálatai. Ha rendkívüli esemény,
– mint amilyen például még egy esetleges árvíz – nem
jön közbe, júniusban befejeződik Csongrád város eddigi legnagyobb összegű és legnagyobb jelentőségű
környezet- és vízvédelmi, tájrendezési projektje és a
polgárok ezen a nyáron már élvezhetik a sokféle szabadidős tevékenységre alkalmassá tett holtág tiszta
Napról-napra rendezettebbé válik a holtág vidéke
vizét. A horgászok különösen örülhetnek annak, hogy
a korábbi sásos, náddal sűrűn borított holtág szabad 450 méter hosszúságban, a vízkivételi mű hullámtéri
vízfelülete háromszorosára növekszik, és kiváló élet- csővezetékéből is 200 méternyi már le van fektetve.
feltételeket teremt a halak számára.
2010. március végéig mintegy 9000 négyzetméter

A látványterven a nádashoz vezető híd, középen a csónakközlekedést a város felöli ágba biztosító emelt ívvel

hidromechanizációs kotrókkal nem lehetett elkezdeni
illetve elvégezni a kotrási munkát. A tervezővel és a
horgász egyesület vezetőivel való konzultáció eredményeképp, és természetesen a városvezetés illetve
a lebonyolító bevonásával
módosításra került a tervezett technológia, és a nagy
vízigényt jelentő technológia
helyett mocsárjáró és úszóönjáró hidraulikus kotrók segítségével lényegesen hatékonyabb eljárás került alkalmazásra.
Ennek az volt a legnagyobb
előnye, hogy a munkálatok
rendkívüli időjárási körülmények között is végezhetőek
voltak, ezáltal a projekt tervezett befejezése is megvalósíthatóvá vált. A civilek és a
szakemberek termékeny párbeszédének eredményeként
3
30-40 ezer m iszapot kell még kikotorni
kizárható, hogy a projekt által
az érintett terület növény- és
Ami még hátravan: további 30-40 ezer köbméter iszap állatvilága sérüljön. A tél elmúltával rendkívül gyorkotrása, a György-vízi bögébe építendő mobil szivat�- san „benépesültek” az elkészült területek, hiszen a
tyús vízkivételi mű befejezése, valamint az öt darab leglátványosabban a madárvilág foglalta el a számára
iszap- és olajfogó műtárgy telepítése. Ez utóbbiaknak rendkívüli jelentősége van a holtág jó minőségű
vizének biztosításában. Ahogyan évtizedek óta, úgy
jelenleg is még tisztítatlanul ömlik a holtág vizébe a
városból szennyezetten érkező csapadékvíz. A műtárgyak elkészültét követően ez a veszély elhárulhat.
A projekt megvalósítása külső körülmények miatt
nehezen indult. A 2009 évi csapadékhiányos időjárás miatt rendkívül alacsonyan volt a holtág vize, és
mivel a Tiszából való vízpótlás nem volt megoldott,
rézsűrendezést hajtottak végre, 1600 méter hosszban
járható partszakaszt alakítottak ki és 2600 köbméter
föld kiszállításával előkészítették egy gépkocsi parkoló létrehozását.

Horgászcsónak kikötőmóló a Kisrét felöli ágon.
A háttérben az Aranysziget végében a megmaradó
nádashoz vezető más pályázatban tervezett fahíd
látható. A megmaradó nádasban
a város tanösvény kialakítását tervezi,
ahol a tanulóknak a sekélyvízi élettér mutatható be.
(Látványterv, készítette a K&K Mérnöki Iroda Kft.)

Tisztább lesz ez a partszakasz is

kedvezően változott víz és partfelületeket. A továbbiakban sorra kerülő munkálatok jelentősen nem befolyásolják a kialakult élőhelyeket.

A holtág 547 millió forintos összköltségű rehabilitációs
projektjét Csongrád Város Önkormányzata kezdeményezte. Pályázatot nyújtott be Európai Uniós fejlesztési forrásra. A sikeres pályázattal összesen 492 millió
300 ezer forintos uniós támogatást nyert el. Az ilyenkor
kötelezően előírt önerő biztosítására további 33 millió
forint forrást szerzett az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumtól, így a nagyjelentőségű projekt
mindössze 22 millió forintjába kerül a városnak.

A Serházzugi Holtág madártávlatból

Nagy ütemben folynak a mederkotrási munkálatok
„Régi törekvésünk válik hamarosan valóra” – mondta
Bedő Tamás polgármester. „A holtág vízrendezésére
nélkülözhetetlenül szükség van. A korábban elhanyagolt, sással és náddal borított, lápos vizű holtág rendbetétele nemcsak városunk polgárainak életminőségét fogja javítani, hanem feltétele a későbbi Aranysziget programunk megvalósításának, amellyel városunk az Alföld
egyik fontos turisztikai vonzerejének birtokába jut. Nagy
öröm számomra, hogy a Serházzugi Holt-Tiszából már

az idén tökéletes horgász-, pihenő- és kirándulóhely válik, amelynek látogatása örömet okoz polgárainknak és a
tiszai természet idelátogató szerelmeseinek egyaránt”.
A polgármester elmondta, hogy a Serházzugi Holtág
Rehabilitációja projekt annak a céltudatos politikának
a szerves része, amelynek köszönhetően Csongrád
eredményesen aknázza ki az Európai Uniós fejlesztési
forrásokat. „A serházzugi projekt 492 millió forintja
mellett a Tisza-Körös-zugi gyalogtúra útvonal kialakításához 32 millió forint, az önkormányzati tulajdoni
utak fejlesztésére pedig több mint 150 millió közösségi forrást szabadítottunk fel”.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Közreműködő szervezete a DARFÜ Délalföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit
Kft. A tájrendezés és helyreállítás a Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) keretében történik.

Csongrád felülnézeti térképe a holtággal

(Részlet a Csongrádi Serházzugi Holtág rehabilitációja projekt (DAOP-5.2.1/B) 2008-ban
készült megvalósíthatósági tanulmányából)

Ismerd meg a Serházzugi Holtág
természeti értékeit!

Miért szükséges a projekt megvalósítása?
A holtág jelenlegi környezetvédelmi állapota
nem teszi lehetővé a végső rekreációs igényeket
kielégítő hasznosítási cél elérését. Mert az ezt
megelőző műszaki-környezetvédelmi feltételek
sem teljesülnek. Jelentős eliszapolódás található az Aranyszigeti Bögében. A szivattyútelep
hiánya miatt a vízszint megfelelő szinten tartása
nem megoldott, ez problémás a Tiszától elzárt
holtág ökológiai egyensúlyának fenntartása
szempontjából, száraz (meleg) időszakban a
vízszint jelentősen le tud csökkenni. Nem megoldott továbbá a városi csapadékvíz hálózatból
származó szennyeződések kiszűrése sem. Jelenleg a város irányából érkező csapadékvizek minden fizikai tisztítási folyamat nélkül kerülnek a
holtágba, tovább rontván annak vízminőségét.
Szükséges tehát a városi bebocsátási pontokon
(5 db), pontonként egy homok- és zsírfogó műtárgy megépítése és üzemeltetése.
Miért kell támogatni a megvalósítást?
Azért, mert élővizeink minősége nemzeti kincsünk. A környezetvédelmi-műszaki célok mellett a holtág társadalmi célokra is hasznosítható. Az Önkormányzat integrált városfejlesztési
stratégiájában a holtág környezete mint akcióterület szerepel. Így az ökológiai szempontú
megközelítés mellett a társadalmi hasznosság is
érvényesül. Ezen célok elérésének és fenntarthatóságának azonban előfeltétele a pályázatban
megpályázott műszaki beavatkozások megtámogatása. Ellenkező esetben a vízminőség nem
javul fel a társadalmi hasznosításhoz szükséges
minőség szintjére, az ökológiai eltartó képessége véglegesen leromlik az alacsony vízállás
melletti szintre (pl. kevés meleg víz, alacsony
oldott oxigén tartalommal rendelkezik, halpusztuláshoz vezethet). A városi csapadékvíz – mely
származásából fakadóan olajos, homokos szen�nyeződéseket is tartalmaz – tovább szennyezi a
holtágat, amely véglegesen elszennyeződhet.

Játékos vetélkedő alsó és felső tagozatos diákoknak
Csongrád Város Önkormányzata Humánpolitikai
Irodája a serházzugi Tisza-holtág befejezés előtt álló
környezet- és tájvédelmi rehabilitációs projekt céljainak és várható eredményeinek mélyebb megismertetése érdekében játékos vetélkedőt hirdet a városi általános iskolák alsó és felső tagozatos diákjai számára.
A rendezésben részt vesz a Csongrádi Sporthorgász
Környezet és Természetvédő Egyesület, a Környezetés Természetvédők Csongrád Városi Egyesülete, a
Csongrádi Íjász Sport Egyesület.
A vetélkedő időpontja:
2010. május 20-a csütörtök 14:00 órától 16:00 óráig.
Helyszíne:
Ifjúsági Ház (Csongrád, Hunyadi tér 9-11.) és a tiszai
holtág mentén kijelölt útvonal
A vetélkedőn a város általános iskoláinak a 3-4. osztályai alsó tagozatos, az 5-8. osztályok felső tagozatos kategóriában, iskolánként több csoporttal is részt
vehetnek. A tanulók eredményes szereplésére való
felkészítéséhez az iskolák előzetesen egy rövid ismertetőt kapnak a holtággal kapcsolatos tudnivalókról.
Ezzel egy időben adunk tájékoztatást a lebonyolítás
részleteiről is.
A vetélkedő során a diákok tízfős csapatokban mérhetik össze tudásukat. A majdani tanösvény útvonalán kijelölt különféle állomásokon bizonyíthatják
jártasságukat a többi között a szűkebb pátriájuk vízi
növényeinek, fáinak, a holtágban honos halfajtáinak,
apró vadjainak, madarainak felismerésében és meghatározásában, és próbára tehetik ügyességüket az íj
használatában is. Javaslatokat tehetnek a tervbe vett
aranyszigeti fejlesztés természetvédelmi és szabadidős hangsúlyaira.
A résztevő diákok ajándékot kapnak, a két nyertes
csapat pedig díjazásban részesül.
Jelentkezés: Csongrád Város Önkormányzata, Humánpolitikai Iroda.
A jelentkezés határideje: május 14 péntek.
A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

A kiadvány az Európai Unió támogatásával készült.

