MEGHÍVÓ
„ZÁPORTÁROZÓK ÉPÍTÉSE A BARANYA CSATORNA VÍZGYŰJTŐJÉN”
SAJTÓNYILVÁNOS LAKOSSÁGI RENDEZVÉNY
A Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság tisztelettel meghívja Önt a „Záportározók építése a Baranya
csatorna vízgyűjtőjén” megnevezésű projekt sajtónyilvános lakossági rendezvényére.
HELYSZÍN: Magyarszék, Faluház (7396 Magyarszék, Kossuth u. 51.)
IDŐPONT: 2018. január 23. kedd 14:00
A projekt bemutatása: A projekt célja a Baranya csatornán levonuló nagyvíz hozamok mérséklése.
A Baranya-csatorna vízgyűjtőjének vízfolyásai mentén különösen nagy károkat okoztak a 2010. évi
május–június havi esőzésekből kialakult árhullámok. A DDVIZIG, mint az érintett térség vízkészletgazdálkodásáért felelős állami szervezet, elkészíttette a „Tározási lehetőségek a Baranya-csatorna
vízgyűjtőjén” elnevezésű műszaki tanulmánytervet. A tanulmányterv feltárta a tározó építésére alkalmas
helyeket a Baranya-csatorna vízgyűjtő területén lévő jelentősebb vízfolyásokon.
A Magyarszéki tározó a tervezett tározók közül a legnagyobb záportarozási kapacitással valósítható meg,
amely által vízkárenyhítés szempontjából jelentős a szerepe. A Baranya-csatorna felső szakaszáról-,
valamint a Kaszánya-patakon érkező árvizek visszatartását biztosítja. A komplex hasznosíthatósága miatt
további gazdasági lehetőségeket teremt a térségben. A tározó üzemvízszinten 28 hektár nagyságú
állandó vízborítottsággal fog rendelkezni. Árvízszinten 54 hektár nagyságú területen tervezzük az
elöntést.
A tározó a tervek szerint hossztöltéses kialakítású lesz, az árvizeket 60 m szélességű oldalbukón
tervezzük bevezetni a tározótérbe. Üzemi vízszinten a tározó jóléti és horgászhasznosítású lehet.
További műszaki információ Polgár Károly osztályvezetőtől kérhető: 72/506-357 polgar.karoly@ddvizig.hu
A rendezvény szervezését részünkről Pinczehelyi-Tátrai Tímea kolléganő koordinálja: 72/506-382
tatrai.timea@ddvizig.hu
A rendezvény a KEHOP-1.5.0-15-2016-00007 azonosító számú, „Záportározók építése a Baranya
csatorna vízgyűjtőjén” című projekt keretében valósul meg.

PROGRAM:
13:45 - 14:00
14:00 - 14:15

14:15 - 14:35
14:35 - 14:55
14:55 - 15:15

15:15 -

REGISZTRÁCIÓ
KÖSZÖNTŐK (Nagy Csaba elnök – Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási
Tanács, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke; Márk László
igazgató – DDVIZIG; Kárpáti Jenő polgármester – Magyarszék;
Szeledi Katalin polgármester - Magyarhertelend)
ÁLTALÁNOS PROJEKT BEMUTATÓ (Polgár
Károly osztályvezető, DDVIZIG)
TÁJÉKOZTATÓ A KIVITELEZÉSRŐL
(Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt.)
A MÉRNÖK FELADATAI (Janotka
János Projektvezető Mérnök,
Eurout Kft.)
SZENDVICSPARTI

