
 

 

 

 

1 

 

 

A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tisztelettel meghívja Önt a 
SEE RIVER Projekt stakeholder munkacsoportjába, melyet 

 

Dráva folyókorridor turisztikai problémái és azok megoldása 
címmel 

 
2014. április 29-én 10.00 – 12.45 óráig tartunk, 

 
Drávaszabolcson, az Árvízvédelmi központban 

 
majd az azt követő, 13.00 – 14.00 óra közötti drávai hajókirándulásra 

 
 
Az esemény háttere 
A Dráva folyó és közvetlen környezete turisztikai helyzetének feltérképezése és jövőjének 
megfogalmazása érdekében ülnek ismét egy asztalhoz a szakemberek, hogy a Dráva 
mentén élőkkel közös munkacsoportban vitassák meg a felmerülő, drávai fenntartható 
turizmust érintő kérdéseket. A korábbi megbeszélések során a résztvevők egy közösen 
kialakított Dráva jövőkép megvalósítása érdekében együtt fogalmazták meg az 
együttműködés és konszenzus területeit, azokat az értékeket, melyek mentén elképzelhető a 
Dráva folyó és folyókorridor jövőbeni használata. 

A korábbi időszak megbeszélésein gyakorlatilag már minden szakterület szerepelt. Ezek a 
munkaértekezletek rávilágítottak arra, hogy a Dráva menti fenntartható turizmus is nagyon 
fontos helyet foglal el a térségben, melynek feldolgozása és a SEE RIVER Programba 
történő beépítése elengedhetetlen. 

A workshop célja 
A közösen beazonosított problémák és lehetséges megoldások további, konszenzuson 
alapuló pontosítása és a konkrét tennivalók megfogalmazása úgy, hogy a záró 
munkaértekezleten kialakítható legyen az érintettek egységes állásfoglalása a Drávát és 
környezetét érintő fenntartható turizmus alapelveiről és az elvárásokról. 
 
Részvételi feltételek 
A munkaértekezleten a részvétel ingyenes. Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb 
2014. április 23-ig jelezni szíveskedjék a 72/506-392 telefonszámon, vagy a következő e-
mail címen: klein.judit@ddvizig.hu 
 
Ezúton is szeretnénk megköszönni aktív részvételét az elmúlt találkozókon, melyek során 
építő gondolataival és véleményével támogatta munkánkat és hozzájárult a projekt céljainak 
eléréséhez. 
 
A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (Pécs, Köztársaság tér 7.) központi épülete elől 8:45-
kor kisbusz járatot indít a megbeszélés helyszínére. Kérjük, amennyiben igénybe kívánja 
venni, úgy részünkre ezt jelezni szíveskedjen. 
 
Megtisztelő részvételében bízva, üdvözlettel: 
 
Burián Alajos 
SEE River projektvezető 
www.see-river.net  
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Program - SEE RIVER Projekt munkaértekezlet, 2014. április 29. Drávaszabolcs 

 

Idő Program Előadó 

9.30 - 10.00 Résztvevők érkezése, regisztráció  

10.00 - 11.30 A Dráva menti turizmus munkaértekezlet Moderátorok, 
valamennyi 
résztvevő 

11.30 - 11.45 Kávészünet  

11.45 - 12.45 A Dráva menti turizmus munkaértekezlet, majd a 
munkaértekezlet zárása 

Moderátorok, 
valamennyi 
résztvevő 

12.45-13.00 Séta a drávaszabolcsi kikötőbe Valamennyi 
résztvevő 

13.00 - 14.00 A Dráva megtekintése hajóról Valamennyi 
résztvevő 

 


