2008. 2. szám december

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket,
és sikerekben gazdag
Boldog Új Esztendõt kívánunk:
valamennyi munkatársunknak,
a társhatóságok munkatársainak,
a vízzel felelõsen gazdálkodó szervezeteknek,
a területünkön mûködõ önkormányzatoknak és szervezeteinek,
mûködési területünkön vízüggyel kapcsolatos munkát végzõ szervezeteknek,
valamint a vizek védelméért tevékenykedõ szervezõdéseknek!
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Tisztelt Olvasók, kedves Kollégák!
Schubert József
mûszaki igazgató-helyettes
DDKÖVIZIG

Közeleg az év vége, és idõszerû néhány szóval elbúcsúztatni az óévet és köszönteni az újat. Nekem úgy tûnik, hogy ez az év különösen gyorsan telt el. Különös
esemény ugyan nem történt, nem voltak árvizek és
egyéb hasonló katasztrófák, viszont nem szûkölködtünk
feladatokban a mindennapi munkát illetõen.
„Végre” beindultak a pályázatok, a fejlesztési lehetõségek. Ezt most még csak egy szûkebb kör élte meg napi
tevékenységként, szigorú határidõk és pályázati szabályozók dzsungelében hadakozva. Jövõ évben már a kivitelezõk is porondra lépnek.
Érdekessége a folyamatnak, hogy ott vagyunk mindkét
oldalon, pályázunk is és részt veszünk más pályázók elbírálásában is. Vannak kollégáink, akik az engedélyezõ
hatóság szerepében élik meg ezt a folyamatot. Bármelyik pozícióban is vagyunk, a kihívás komoly szakmai
megmérettetést jelent.
A legtöbb szakterületet és embert érintõ feladat talán a
vízgyûjtõ-gazdálkodási tervezés volt és lesz is még, a

következõ években. Ebben a felügyelõség és az igazgatóság is érintett. A nehezítõ körülmények ellenére
együttmûködésünk gyümölcsözõnek bizonyult.
Ez mondható el a vízminõségi kárelhárítás kapcsán is,
amit a Nyugati övcsatornán végeztünk.
Mély együttérzéssel követtük a felügyelõség sorsának
alakulását a mûködési területének változásait illetõen.
Az idõ gyorsulásának folyamatára figyelmeztet minket
az új arcok megjelenése közöttünk. Egy generáció váltás küszöbén vagyunk, amellett, hogy az újszerû feladatok és keményebb feltételek is személyi változásokat
generálnak.
Egyre több pályakezdõ fiatal szakember kapcsolódik be a
munkánkba, és reméljük, hogy nem elriasztják, hanem inspirálják õket a közeljövõ kihívásai, végrehajtandó feladatai.
A vezetõk nevében megköszönöm minden kollégának
az eddigi munkáját, és jó, új évet kívánok nekik a privát
életükben és a munkájukban.
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Karácsonyi fények
Este mikor kigyúlnak a karácsonyi fények,
a gyermekkori álmok egy percre visszatérnek.
Ekkor a szemekben a szeretet fénye lángol,
s a gyertyafényénél még a csillag is táncol.
Mikor a fenyõ illata megérinti szívünk,
ezen az estén, kicsit az álmokban is hiszünk.
Nem szeretnénk mást, csak boldogok lenni,
és másokért a szokottnál is többet tenni.
A rohanó világban megkoptak a fények,
halványak a hitek, és halványak a remények.
Nem szeretnénk mást, csak hinni a szóban,
õszintén szeretni, és bízni a jóban.
Õrizzük meg a karácsonyunk fényét,
S õrizzük a szeretetben való hitünk reményét.
Hisz ma este mink is gyermekek vagyunk,
s gyermeteg vágyainknak ma határt nem szabhatunk.
Ismeretlen szerzõ mûve

A 2008. évi Magyar Tudomány ünnepe
rendezvénysorozatról
dr. Horváth Anita
mb. osztályvezetõ-helyettes DDKÖVIZIG

A 2003. évi XCIII. Törvény november 3-át – a Magyar
Tudományos Akadémia alapításának napját – a Magyar Tudomány Ünnepévé nyilvánította.
A „Magyar Tudomány Ünnepe (MTÜ) 2008” Rendezvénytanácsának ülését 2008. június 20-án tartották az
Akadémián, amelyen megvitatásra került az idei MTÜ
rendezvénysorozat koncepciója.
Az idei esztendõ mottója: „A Föld éve”. A téma magában foglalja a tudomány és a felsõoktatás, valamint a
tudomány és a közgondolkodás kapcsolatának teljes
kérdéskörét.
A rendezvénysorozat koordinátora az MTA volt.

hogy az MTA Székházában tartották meg a „Tudomány az élhetõ Földért” kiemelt szakmai és széles
nyilvánosságnak szóló rendezvényeket, a négy + egy
elem (Föld, Tûz, Víz, Levegõ + Ember és társadalom)
témakörében.
Igazgatóságunk 2008. november 5-én, az MTA Pécsi
Bizottságának Nagytermében, a „Víz” témakörben tartott konferencia rendezõi között szerepelt, valamint
elõadóként is számos munkatársunk részt vett a rendezvényen. A konferencia címe Környezeti monitoring
– környezetállapot volt, jelezve hogy az ember és környezete fókuszba állításának óriási jelentõsége van az
élhetõ Föld megóvásának szempontjából.

A Rendezvénytanács döntése szerint 2008-ban november 3-7. volt az ún. „Nagyhét”, amely azt jelenti,
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Sikeres együttmûködés a Baranya
megyei Rendõr-fõkapitánysággal
dr. Makay Gábor mb. osztályvezetõ, DDKÖVIZIG
2008. november 20-án együttmûködési megállapodás aláírására került sor az igazgatóság és a Baranya megyei
Rendõr-fõkapitányság között, az igazgatóság mohácsi védelmi központjában.
A már több éves múltra visszanyúló kölcsönös együttmûködés célja, hogy a vízgazdálkodással, a környezetvédelemmel
összefüggõ szakmai feladatok, illetve a rendõrségi, határõrizeti munka az országos érdekek, a területi és helyi sajátosságok és igények szerint – komplex módon kapcsolódjanak.
A felek együttmûködésük keretein belül konkrét tevékenységüket elsõsorban a Dráva folyón, a Dráva folyó bal parti árvízvédelmi töltésén, a töltésre felvezetõ útszakaszokon, továbbá a Duna folyónak a Mohács alatti jobb parti árvízvédelmi töltésén, és a töltésre felvezetõ útszakaszokon fejtik ki.
A korábbi évek tapasztalatai alapján a rendõrség munkatársai nagy mértékben könnyítették meg a felügyelõink, gátõreink munkáját, elsõsorban a töltésen való szabályszerû
közlekedés, a védekezési szituációban a közrend biztosítása, a rongálási cselekmények megelõzése, illetve felderítése témakörökben.

Az igazgatóság elsõsorban az államhatár rendjével összefüggõ jogsértõ cselekmények, a tudomására jutott vagyon
elleni és egyéb bûncselekmények, illetve a lakosság biztonságát veszélyeztetõ környezeti bûncselekmények észlelése
esetén segíti a jövõben is a rendõrség munkáját.
A két szerv közötti jövõbeni szorosabb együttmûködést
szolgálja az a megállapodás is, mely szerint a felek kölcsönösen biztosítják egymás szakembereinek a közös területeket érintõ témájú szakmai rendezvényeken (konferenciák,
munkaértekezletek) és tanfolyamokon való részvételt.
Kölcsönös szándékukat fejezték ki továbbá a felek a jövõre
nézve abban is, hogy negyedévenként – elõre egyeztetett
idõpontban és töltésszakaszokon – közös bejárás, ellenõrzés keretében végzik munkatársaik a hatáskörükbe tartozó
feladatokat.
A két szerv közötti találkozó a megállapodás aláírásán túl
mindkét fél számára lehetõséget teremtett az elmúlt évben
a szervezetüket ért változások bemutatására, és a kollégák
közötti kötetlen eszmecserére is.

Összefoglaló a települési vízkárelhárítási tervek
ellenõrzése során tapasztaltakról
Matusz Dániel DDKÖVIZIG
A Baranya Megyei Védelmi Bizottság megbízása alapján a
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársával – a védelmi bizottság által összeállított listának
megfelelõen – az ár- és belvíz által veszélyeztetett települések vízkárelhárítási terveinek ellenõrzését végeztük. Az
érintett települési önkormányzatok, illetve körjegyzõségek
felkeresése után, az ellenõrzés tapasztalatait az alábbiakban összegezzük.
A helyszíni ellenõrzések során a települések vízkárelhárítási tervének meglétét, illetve helyenként azok megfelelõségét vizsgáltuk. A listán szereplõ 40 település mellett – a
körjegyzõség érintettsége miatt – további 2 település ellenõrzését is elvégeztük. Több helyen tapasztaltuk, hogy tervvel nem rendelkeznek, és az ellenõrzés idõpontjáig elkészítésével nem is foglalkoztak az önkormányzatok (16 db).
Mindemellett jelentõs volt azon települések száma is, ahol
bár tervek (14 db) készültek, azokat igazgatóságunkhoz véleményezésre nem küldték meg, illetve a korábban elõírt kiegészítéseket az ellenõrzés idõpontjáig nem végezték el.

Az ellenõrzés után több település pótolta mulasztásait. Az
idõközben megküldött, véleményezett tervek közül igazgatóságunk többet is vízügyi-mûszaki szempontból megfelelõnek talált (5 db), azonban akadtak olyanok is, melyekben a
mûszaki hiányosságok oly mértékûek, hogy azokat hiánypótlásra vissza kellett küldeni.
Valamennyi ellenõrzés során jegyzõkönyv készült, melyben
esetenként többek között rögzítésre került, hogy a tervvel
nem rendelkezõ önkormányzatok milyen határidõvel vállalják annak elkészítését. A tervek összeállításához minden
esetben az önkormányzatokat szakmai tanácsokkal láttuk
el, és a dokumentáció szükséges elemeire, tartalmi vázlatára vonatkozó iránymutatásunkat átnyújtottuk.
Összességében megállapítható, hogy a települések bizonyos része még nem, vagy csak felületesen foglalkozott a
vízkárelhárítási tervek elkészítésével. Az ellenõrzés végrehajtása, a személyes kapcsolatfelvétel elõrelépést hozott a
probléma megoldásában.
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Dombvidéki vízrendezési kiértékelõ
értekezlet 2008
Weisz Gábor DDKÖVIZIG
Idén november 5.-én tartották meg a dombvidéki vízrendezési kiértékelõ értekezlet. A felszólalók között jelen voltak
többek között az FVM Baranya Megyei Földmûvelésügyi Hivatalából, a Baranyai Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól,
és több vízitársulattól is. György Béla megnyitója utána
Pecze János számolt be a DDKÖVIZIG 2008-as tevékenységérõl és a fejlesztési, pályázati elképzelésekrõl. A vízfolyások felülvizsgálatára Baranyában október 28.-án, míg
Somogy megyében október 29.-én került sor. Idén se találtak számottevõ hiányosságot. A Pécsi Szakaszmérnökség
827 ha kaszálást, 1,34 km cserjeirtást és 11,8 km mederfenntartási munkálatot, míg a Kaposvári szakaszmérnökség
1025 ha kaszálást, 11,9 km cserjézést végzett. A fenntartási munkák során igyekeznek a természet közeli állapot
megtartásával elvégezni a munkálatokat. Az idei beruházások között szerepelt az Almás patak, Fekete-víz, Bükkösdivíz, Babócsai Rinya, Zsdála-patak összesen 16,1 km hoszszú szakasza. Pályázatok terén a Rinya vízrendszer, a
Karasica-Vasas-Belvárdi vízfolyások, valamint a Kapos vízfolyás rekonstrukciója és egy árvízcsúcs csökkentõ tározó
építése szerepel a tervek között. A jövõre nézve a fejlesztési elképzelések között szerepel a Rinya-rendszerek rekonstrukciója, valamint a Kapos, a Karasica és a VasasBelvárdi vízfolyások rendezése. György Béla hangsúlyozta,
hogy a nagyvizek levezetését, és a medrek fenntarthatóságának biztosítását összhangba kell hozni a VKI ökológiai
szempontú minõségi követelményeivel. Horvárt Attila a Baranya Megyei Földmûvelésügyi Hivatal képviseletében elmondta, hogy idén a száraz idõjárásnak köszönhetõen sokkal könnyebb volt elvégezni az iszapolási munkálatokat.
Szintén az idõjárásnak köszönhetõen nem kellett védekezési munkálatokat végezni, csak karbantartást. A társulatok
prevenciós támogatást kaptak, melynek összege 21 millió
forint, elosztása a kezelt vízfolyások hossza alapján történt.
Vidák Zoltán A Baranyai Katasztrófavédelemi Igazgatóság-

ról elmondta, hogy a polgári védelmi kirendeltségek bevonásával február közepétõl március közepéig végrehajtották
az ár-és belvízi veszélyhelyzet elhárításával kapcsolatos
felkészülést. Az igazgatóság a DDKÖVIZIG-gel közösen
mintegy 40 település vízkár-elhárítási tervét ellenõrizte. A
40 közül 16 település nem rendelkezett tervvel. A hiányzó
tervek pótlásra, valamint a meglévõ, de szakmailag nem ellenõrzött tervek bemutatásra (pontosításra) az érintett települések polgármesterei (jegyzõi) ígéretet tettek. Idén is
okozott a hirtelen jött csapadék vízkárokat. Márok, Almamellék, Mecseknádasd, Ófalu, Mecsekpölöske, Orfû, és
Vékény településekrõl jelentettek károkat. Az idei
dunaszekcsõi közös árvíz védekezési gyakorlat is erõsítette a szakmai kapcsolatot és az együttmûködést a katasztrófavédelem és a DDKÖVIZIG között. Vadkerti Tóth Tihamér a Rinya-Dombó menti Vízitársulat képviseletében elmondta, hogy a társulat önálló munkaszervezettel rendelkezik, az alapfeladatai elvégzéséhez kézi és gépi kapacitása biztosított. Az éves feladattervét a tagi érdekek és a mûszaki szükségesség alapján állítja össze az anyagi lehetõségek függvényében. A Vízitársulat 2008. évben saját
erõs-, és FVM támogatott vízkár megelõzési célú fenntartási munkákat is végzett. FVM támogatásból végzett prevenciós munkák hossza összesen 21 km. Az elvégzett fenntartási munkák a biztonságos üzemeltetés feltételeit megteremtették, az ár és belvíz károkat nagyban csökkenthetik. A
társulat a fenntartási munkák elvégzése mellett, a következõ években, pályázatok segítségével további beruházások
megvalósítását is tervezi. Kovács János a Kaposvölgyi
Vízitársulat képviseletében elmondta, hogy az idei évben
110 millió forint értékû beruházást végeztek, két tározót építettek és fenntartásra mintegy 28 millió forintot fordítottak.
György Béla az értekezlet végén hangsúlyozta még, hogy
fontosnak tartja a további koordinációt és az egymás tájékoztatását.
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Közös összehasonlító vízhozam mérések a Dráván
(2008. 05. 26.)
Horváth Gábor osztályvezetõ-helyettes DDKÖVIZIG
Folyóink vízmennyiségének minél pontosabb mérése állandó kihívást jelent az ezen a szakterületen dolgozó kollégák számára. A
nagy hagyománnyal rendelkezõ „forgószárnyas sebességmérés”
a nagy folyókon fárasztó, idõigényes mérési mód. Szerencsére 45 évvel ezelõtt megjelentek hazánkban is a korszerû, mederkötél
feszítése nélkül is jó eredménnyel bíró „doppler elven” mérõ berendezések. Az eltelt évek alatt a teljes hazai vízrajzi szolgálat felszerelkezett ezen az elven mûködõ berendezésekkel. Az évek során a különbözõ vízállásoknál történt mérések esetében végzett
összehasonlítások, ellenõrzések azt a tényt állapították meg, a különbözõ mérõcsoportoknál, hogy a mérés ideje alatt bizonyos sebességek felett a „medervándorlásból” származó sebesség nem
elhanyagolható. Ennek a hibának a kiküszöbölésére a mérési
módszerben a GPS helymeghatározót lehet segítségül hívni. A
magyar-horvát Dráva-Mura vízrendszeren 3 vízügyi szervezet végez méréseket. A Murán a NYUDUKÖVIZIG szombathelyi és a
Meteorológiai és Hidrológiai Szolgálat zágrábi csoportja, a Dráván
a DDKÖVIZIG és szintén a zágrábi csoport végez méréseket. A
három mérõcsoport az évek alatt azonos rendszerû és típusú Rio
Grande 1200-as mérõeszközt szerzett be. Ez a helyzet lehetõvé
tette a három mérõcsoport által összegyûjtött mérési tapasztalatok
kölcsönös kicserélését az egységek között.
A tapasztalatok átadását még idõszerûbbé tette, hogy egy éve
igazgatóságunk, ha a Dráva vízsebessége miatt a medervándorlást nem elhanyagolható, GPS-el kiegészített méréseket is alkalmaz. Ilyen jellegû mérést sem a horvát, sem a szombathelyi

csoport még nem végzett. A horvátok a GPS-el kiegészített mérés helyett az AGILA szoftver segítségével módosítják szükség
esetén a mérési eredményüket.
A tapasztalatok cseréjére, a három egység találkozójára Barcson
az igazgatóság Folyami Felmérõ és Kitûzõ Szolgálat telepén került sor. A mérésekre is itt a Dráván biztosítottunk lehetõséget.
A találkozó célja a három mérési eljárás, a mederkövetéses (nincs
medervándorlás figyelembe véve), a GPS-el kiegészített mérés,
valamint a szoftverrel javított mérés összehasonlítása volt.
A barcsi vízmérce 110-111 cm-es vízállástartományában 11.
00 és 13. 00 óra között 2-2 sorozatban 8 mérést hajtottak végre csónakból a csoportok a saját eszközeikkel.
A mérések után lehetõség volt az eredmények azonnali kiértékelésére a telep kellemes környezett biztosító teraszán.
Mivel a vízállás okozta sebesség éppen a medervándorlás szempontjából kritikus 2 cm/s körül volt, ez érdemben nem „zavarta” a
vízhozammérést. Ezért a mederkövetéssel, illetve a GPS-el kiegészített mérések esetében az eltérés a 700 m3/s feletti vízhozamok
esetében csak 20 m3/s volt, ami 3 % alatti eltérést okozott. Magasabb vízállás esetén ez az eltérés már valószínû számottevõbb
lett volna. A horvát mederkövetéses mérés AGILA programmal
történõ korrigálásával azonos mérési üzemmód esetén (WM1,M5)
a mérés az igazgatóságunk értékével teljesen azonos 729 m3/s
lett. Igazgatóságunk a helymeghatározáshoz kétféle GPS-t használt az elsõ sorozatban Garmin eMap kézi, majd a második sorozatban a pontosabb differenciál GPS-t. A kétféle eszközzel kiegészített mérések között az eltérés 4 m3/s volt. Korábbi méréseink
során is hasonlóan közeli eredményeket mértünk a 2 fajta GPSel! A közös mérések során lehetõség adódott a másik fél mérési
eljárásának és mérés feldolgozásának a megismerésére is. Ezek
a kölcsönösen átadott ismeretek lehetõvé teszik, az eredmények
még jobb (azonos alapokon nyugvó) összehasonlíthatóságát.
A résztvevõk megállapították, hogy a jövõben rendszeresen
célszerû volna ilyen jellegû „összeméréseket” végezni a mérõcsoportok között, lehetõleg nagyobb medervándorlások esetén.
A jól sikerült összehasonlító mérések után a horvát fél meghívta a magyar mérõcsoportokat õsszel a Száván tartandó nemzetközi mérõgyakorlatra.

A mérõcsoportok mérési adatait az alábbi táblázat tartalmazza:
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A Dráva Jövõképe
Tálos András DDKÖVIZIG

Az osztrák – szlovén „Lebensader Obere Drau” LIFE projekt, (LIFE06NAT/A/000127) keretében 2008. szeptember
23-25. között Mariborban, Szlovéniában került sor - a Dráva vízgyûjtõre esõ országok részvételével – a folyó jövõjével foglalkozó szimpóziumra „Drava River Vision” címmel.
A szlovén projekt koordinátora, dr. Ales Bizjak (Szlovén Köztársaság Vízügyi Intézet) kereste meg az EU Víz Keretirányelve végrehajtásának koordinálásával is foglalkozó Duna
Védelmi Egyezmény Vízgyûjtõ-gazdálkodási szakértõi csoportjának a Dráva vízgyûjtõre esõ országok Ausztria, Szlovénia mellett Horvátország, Magyarország, valamint Olaszország képviselõit, hogy vegyenek részt a szimpóziumon és
segítsenek közösen kialakítani a Dráva folyó jövõképét.
A Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot György Béla igazgató, Troszt Sándor szakaszmérnök,
valamint Resitcky Gergely és Tálos András ügyintézõk képviselték a Szimpóziumon. Tálos András a Cún-Szaporca
holtág-rendszer helyreállításáról tartott elõadást.
A „Lebensader Obere Drau” elnevezésû LIFE projekt munkatársai, valamint a Dráva Jövõkép Szimpózium résztvevõi,
– akik a vízügy, természetvédelem, oktatás különbözõ területeit és a különbözõ civil szerveket képviselik – egy deklarációt fogalmaztak meg, azon a közös felismerés és igény
alapján, amely a Dráva jó állapotának, értékeinek hosszú
távú megõrzését célozza. A dokumentumban különös
hangsúlyt kaptak az EU víz-, természet-, árvízvédelmi és
megújuló energiaforrásokkal foglalkozó irányelvei. Mint például a Dráva-folyó part menti tájképének védelme és fenntartása, a folyó
jó állapotának elérése. Az aláírók
megerõsítették
együttmûködési
szándékukat a közös módszerek kidolgozását, támogatását és fejlesztését, valamint a Dráva-folyó és annak
topográfiai, hidrológiai és ökológiai
rendszereinek megõrzését, fenntartását és megfelelõ továbbfejlesztését
illetõen.

1. Elõ kell segíteni az EU vízügyi és természetvédelmi
szakpolitikáinak mintaként történõ integrált megvalósítását a Dráva-folyón
2. Elõ kell mozdítani az árvízvédelmet jobb árvízriasztási
rendszerek alkalmazásával és fokozottabb információcserével
3. Erõsíteni kell az árvízvédelmet a vízvisszatartó területek
védelmével és helyreállításával a Dráva-folyó mentén
4. Folytatni kell, és tovább kell fejleszteni a Dráva és árterei helyreállítását
5. A Dráva-folyót, mint „ökológiai folyosót” fenn kell tartani, és tovább kell fejleszteni
6. Helyre kell állítani a Dráva folyó ökológiai kapcsolatrendszerét a vándorló halfajok számára
7. Létre kell hozni a Dráva folyó országhatárokon átnyúló
rekreációs területét
8. Ki kell használni azokat a lehetõségeket, amelyek a
Dráva-folyót különbözõ nemzeteket összekapcsoló
„életvonallá” teszik
9. Széttagolt ágazati intézkedések helyett integrált vízgyûjtõ-gazdálkodást kell megvalósítani
10. A Dráva-folyó területének továbbfejlesztését az ott él
lakossággal partnerségben kell megvalósítani

Magyar részrõl Holló Gyula a Nemzetközi Duna-védelmi Bizottság
(ICPDR) magyarországi szervezetének delegáció vezetõje írta alá a
Deklarációt. A jövõ nemzedékek számára a Dráva vízgyûjtõ értékeinek és
ökológiai funkcióinak biztosítása érdekében az alábbi tíz, prioritásként
kezelendõ célkitûzésben állapodtak
meg a Szimpózium résztvevõi:
A Dráva Jövõkép Deklaráció aláírói
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„Térinformatikai alapú, légszennyezettségi modellezõ rendszer
tervezése és kifejlesztése a Baranya és Somogy megyében és
kiemelten Pécsen” címû projekt megvalósítása.
Emesz Tibor DDKVF Környezethasználat-engedélyezési osztály helyettes vezetõje
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium által kiírt Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez nyújtott be pályázatot
2008. január hónapban. A benyújtott, "Térinformatikai alapú,
légszennyezettségi modellezõ rendszer tervezése és kifejlesztése a Baranya és Somogy megyében és kiemelten Pécsen"
címû pályázatot a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Fejlesztési Igazgatósága támogatásra érdemesnek ítélte (pályázati azonosító szám: KEOP-6.3.0/1F-2008-0006). A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség szakmai koordinátorként vesz részt a pályázati feladatok végrehajtásában.

Az AerMod modell alkalmas arra, hogy az egyes kibocsátó források által kibocsátott szennyezõanyagok mennyisége és
egyéb jellemzõi (vonal- területi-, vagy pontforrás), valamint meteorológiai, domborzati és az útkanyon hatásra vonatkozó adatok figyelembevételével egy átlagos (éves, negyedéves)
szennyezettség eloszlást (immisszió) határozzunk meg.

A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség az Országos Légszennyezettségi Mérõhálózat részeként üzemelteti illetékességi területén a levegõ szennyezettségét mérõ hálózatot. A mérõhelyek elhelyezkedése és a mérõhelyek száma nem teszi lehetõvé, hogy az illetékességi terület levegõszennyezettségi állapotára rendelkezzünk teljes körû méréses
információkkal. E projekt keretében a mért levegõszennyezettségi
adatok kiegészítéseként a közlekedési, a lakossági és az ipari légszennyezõanyag kibocsátási adatok felhasználásával, a légszennyezõ anyagok légköri diszperziójának modellezésével a mûködési területre vonatkozó szennyezettség eloszlás meghatározható. A projekt vizsgálati területe, amely azonos a felügyelõség illetékességi területével, mintegy 10000 km2-es területen 520 települést érint. A Regionális Immisszió Modellezõ és GIS rendszer
mellékelt folyamat ábráján a rendszer mûködése jól követhetõ.
A projekt eredményeként elõálló levegõszennyezettségi információk a lakosság tájékoztatása mellett a felügyelõség és a települési jegyzõk levegõvédelmi hatósági feladatainak ellátását
is segítik, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény elõírásaival összhangban.
A projekt eredményeként létrejövõ informatikai rendszerben a
modellezési feladatokat az úgynevezett AerMod modellezõ alkalmazás segítségével kívánjuk megvalósítani.

Kollegáink állami kitüntetése
A 2008. Október 23-i Állami Ünnep alkalmából a
környezetvédelmi igazgatás területén végzett hosszú idejû, magas színvonalú hatósági munkájáért
és eredményeiért Tóth
Miklósné kolleganõnk Miniszteri Elismerõ Oklevél
kitüntetésben részesült.

Az Augusztus 20-i Állami
Ünnep Alkalmából a zajvédelmi szakterületen végzett
hosszú idejû, magas színvonalú hatósági munkájáért és
eredményeiért Miniszteri Elismerõ Oklevélbe részesült
Ropoliné Lázár Mária kolleganõnk.

A kiemelt és megérdemelt elismerésekhez Gratulálunk!

Drávától a Balatonig

9

A Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonprofit Kft.
nyolcadik közép- és hosszú távú terve a Központi Nukleáris
Pénzügyi Alapból finanszírozandó tevékenységekre.
Muck Péter DDKVF radiológus, szakértõ
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 62.§-ának
(1) bekezdése szerint a Központi Nukleáris pénzügyi Alap
(KNPA vagy Alap) elkülönített állami pénzalapként finanszírozza a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésével, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti tárolásával és végleges elhelyezésével, továbbá a nukleáris létesítmények leszerelésével összefüggõ feladatok elvégzését. Az Alappal
az Országos Atomenergia Hivatalt (OAH) felügyelõ miniszter rendelkezik, az Alap kezelõje az OAH. A Kormány megbízásából az OAH a feladatok ellátására megalapította a
Radioaktív Hulladékokat Kezelõ közhasznú Társaságot,
mely 2008. január 7-tõl RHK Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelõsségû Társaságként mûködik.
Ahhoz, hogy a távoli jövõben esedékes kiadásokra reális fedezetet biztosítson a KNPA, a közép- és hosszú távú tervek
(továbbiakban: terv) és a költségbecslés rendszeres felülvizsgálata szükséges. Így valósulhat meg az az alapelv,
hogy az atomenergetikát felhasználó generáció fizesse
meg a felhasználásból fakadó, jövõben esedékes kiadások
költségeit. A KNPA-ból finanszírozandó tevékenységekre
vonatkozó terv egyik legfontosabb célkitûzése az Alapba
történõ befizetések mértékének megalapozott, átlátható
meghatározása. A következõ néhány évben olyan változásokra számíthatunk, amelyek jelentõs hatást gyakorolnak a
KNPA-ba történõ befizetésekre (pl.: a Paksi Atomerõmû
üzemidejének meghosszabbítása, a nagy aktivitású hulladék és kiégett üzemanyag elhelyezésére vonatkozó ország-specifikus költségtényezõk figyelembevétele). Ezen
változások egymástól eltérõ idõpontban jelentkeznek, így
hatásuk az Alapba történõ befizetéseket is több lépcsõben
változtatná meg, mely jelentõsen módosíthatná a villamos
energia fogyasztói árát. Az egyes változások hatását az
RHK Kft. folyamatosan elemzi, így a tervekbe megfelelõen
beépítve elérhetõ lenne, hogy az erõmû befizetési 2012-ig
állandóak maradjanak, 2013-tól pedig elviselhetõ átmenetet

biztosítana az erõmû által befizetendõ összegek tekintetében, így a villamos energia fogyasztói ára sem változik meg
jelentõs mértékben.
A terv külön tárgyalja a költségvetési intézmények által üzemeltetett nukleáris létesítményekben (BME NTI oktatóreaktor, KFKI AEKI kutatóreaktor) képzõdõ kiégett nukleáris
üzemanyag kezelésével kapcsolatos kérdéseket, mivel az
Alapba történõ befizetést a központi költségvetés biztosítja.
A terv részletesen foglalkozik az atomerõmûvi, illetve a
nem atomerõmûvi eredetû (kutatóintézetek, egészségügy,
ipar, mezõgazdaság, laboratóriumok) kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok keletkezésével, tárolásával, a
tárolási kapacitás várható alakulásával, az új végleges tároló kapacitásának becslésével (püspökszilágyi RHFT,
bátaapáti NHRT). Hosszú távú stratégiai célokat és feladatokat határoz meg a Magyarországon keletkezõ nagy aktivitású és hosszú élettartamú radioaktív hulladékok végleges elhelyezése, illetve az atomerõmûvi és nem atomerõmûvi eredetû kiégett nukleáris üzemanyag kezelése vonatkozásában, továbbá foglalkozik a paksi atomerõmû, a
KKÁT (kiégett kazetták átmeneti tárolója) és az egyéb nukleáris létesítmények leszerelésével kapcsolatos jövõbeni
tervekkel, megvalósítandó feladatokkal.
A terv részét képezik a felsorolt célok és feladatok megvalósításához szükséges gazdasági számítások alapjául
szolgáló adatok, információk és koncepciótervek bemutatása, a számítások módszere, a KNPA-ba történõ befizetés
mértéke és a hetedik közép- és hosszú távú tervben foglalt
számításokhoz képest történt lényegesebb változások, továbbá szó esik az OAH – mint Alapkezelõ – mûködési célra fordított költségeirõl is.
A nyolcadik közép-és hosszú távú terv a Felügyelõségünkön megtekinthetõ.

Drávától a Balatonig

10

Zöld intézmény lett a Belvárosi óvoda
Erdei Éva sajtószóvivõ DDKTVF

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld Óvoda programja az iskoláskor elõtti intézmények zöldítését célozza. A
projekt sikeres, amit jól mutat, hogy idén megduplázódott a
Zöld óvoda címet viselõ gyermek intézmények száma. Ezt az
elismerést éppen szeptemberben vehette át hivatalosan is a
pécsi Belvárosi óvoda, ahova Felügyelõségünk ellátogatott.
Gyõri Márta óvoda vezetõ megjegyezte: bár a tenderkiírás feltételeinek teljesítése sok idõt és munkát igényelt, a fáradozás
azonban megérte.

A pécsi történelmi belváros szívében fekvõ óvoda küllemében
is jelzi, a hivatalos zöldesítés megtörtént. Minderrõl nem csak
a bejáratnál kihelyezett tábla tanúskodik, de az épületen belüli környezet is. A földszinten például hatalmas szemléltetõ figyelmeztet a szelektív hulladék gyûjtés fontosságára, hasznosságára. Az épületbe lépve úgy folyósokon mint a meghitt
hangulatú csoportszobákban szinte minden tárgy – például akvárium – vagy éppen a falakon látható, kedves mese figurákkal ábrázolt, minden tekintetben a „zöld filozófia” jelenlétét érzékeltetõ dekoráció egyértelmûen visszaigazolja azt a pedagógiai irányt amely a környezettudatosság irányába vállalt teljes
elkötelezettséget.
Ezért aztán nem csoda, ha az idejáró, 3-6 éves apróságok
már világosan tudják azt, amirõl sok felnõttnek nincs fogalma.
A környezet védelme és a természet szeretete ugyanis az õ
kicsi életüket – az elõdökkel ellentétben – már más aspektusba helyezte át. Azaz: „megzöldítette”.
Zöld minõsítést azok az óvodák kaphatnak, amelyek megfelelnek egy húsz pontból álló pályázati kritérium rendszernek kezdte a bemutatkozó beszélgetést Gyõri Márta, a pécsi intézmény vezetõje. Ezen kívül legalább ennyire fontos volt az is,
hogy óvodánk valamennyi dolgozója teljes elkötelezettséget
vállaljon az ügy iránt.
Ez utóbbi feltétel teljesítése persze nekünk nem okozott gondot, hiszen nem akkor váltunk zöld óvodává, amikor a minisztériumtól megkaptuk hivatalosan is ezt a címet. A helyi nevelési programunk ugyanis már évek óta a környezeti nevelésrõl
szól. Erre jó példa, hogy a szelektív hulladékgyûjtést már jóval
korábban is gyakorolták a gyerekeink.

nokat, mielõtt azt a megfelelõ hulladékos edénybe bedobják.
Itt jegyezném meg, ma már könnyebben megy a flakonok lapítása, hiszen idõközben kaptunk e célra egy speciális prést,
aminek használatát már az összes itteni gyermek ismeri. De a
felsorolt zöld tevékenységen kívül az udvarunkon komposztálunk, s a kupakot is lelkesen gyûjtjük. Az ebbõl származó szerény bevételt pedig óvodánk csinosítására fordítjuk.
Számunkra azonban nem ez a szerény anyagi bevétel a legfontosabb. Kollegáimmal arra törekszünk, hogy az óvodánkba
járó apróságok megtanuljanak környezettudatosan élni és
gondolkodni. Ennek érdekében rengeteget kirándulunk, az állatkert és a terrárium „lakói” már jó ismerõseink. De a Pintérkert növényei között is otthonosan mozognak a nebulóink.
Sõt, nem csak a gyerekek részesülnek zöld nevelésben, de
minket pedagógusokat is rendszeresen okítanak Legutóbb
például egy komoly tudományos elõadáson vettünk részt,
amely a békák életét tárgyalta. Az idei év ugyanis a Békák éve.
– Igen, ez rendben is van, ám ehhez a gondolkodáshoz az
óvodán kívül egyéb, fontos partnerek is kellenek, akik esetünkben a család – vetettük fel a zöld-nevelés másik fontos dilemmáját.
– Ez valóban így van, hiszen a család elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy az ott növekedõ apróságból majd az évek során a környezetét tudatosan védõ- óvó felnõtt váljék – válaszolt
az igazgatónõ. Azt azonban, hogy a késõbbiek során a Zöld
oviból „elballagó” gyerekek folytatják-e azt a szemléletbeli utat,
amire mi itt megtanítottuk õket, sajnos nem tudjuk. Annyi azonban biztos: a zöld filozófia csak akkor mûködik tovább, ha a
gyermek környezete is hasonló elvek szerint él és gondolkodik. Megnyugtatásként azonban elmondhatom, mi nem tapasztalunk ellentétes dolgokat. Azon családi közösségek számára ugyanis,ahonnan hozzánk bekerülnek a gyerekek sok
esetben már természetes mindaz, amit mi nyújtani tudunk. Ezt
erõsíti az óvodánk pedagógiai koncepciója, amely megalapozza a környezettudatos gondolkodást, a természet védelmét,
tiszteletét és szeretetét – zárta gondolatát Gyõri Márta, óvoda
vezetõ.

Érdeklõdésünkre, miszerint nehéz volt-e a pályázati kiírásnak
megfelelni, Gyõri Márta elmondta: hatalmas munkát fordítottunk arra, hogy a tender minden passzusát teljesítsük, amiért
cserébe megkaptuk ezt a címet, amely valójában egy erkölcsi
elismerést takar. A Zöld óvodák ugyanis ezen kívül semmilyen
plusz támogatásban nem részesülnek – tette hozzá a vezetõ.
Mindebbõl logikusan következik, hogy ahhoz ami nálunk ez
idáig történt, illetve jelenleg is zajlik helyi pályázatok révén kapunk segítséget, de munkánkat segítik még számos hasznos
ötlettel a civil zöld szervezetek is.
Így indítottuk a Biokom kezdeményezése alapján az elem
gyûjtést és a mûanyag flakon szelektív gyûjtését. Ekkor tanítottuk meg a gyerekeinknek, miként lehet összelapítani a flako-
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Mobilitási Hét: sorban álltak a gyerekek
Erdei Éva sajtószóvivõ DDKTVF

Hetedik éve szervezi a Környezetünkért Közalapítvány a Nemzetközi Mobilitási Hét keretén belül az Autómentes Napot,
amelyen Felügyelõségünk is minden évben aktívan részt vesz.
Idén különösen sikeresnek mutatkozott a Zöld Pont Irodánk által bonyolított program: a kihelyezett standunkat , illetve mérõbuszunkat valósággal körbezsongták a kíváncsi gyerekek.

Miután Pécs városa ebben az évben is csatlakozott az európai
mozgalomhoz, újra programokban gazdag, mozgalmas hetet
szervezett szeptember 16-22 között. A hét csúcspontját szeptember 22. jelentette, amely megegyezett az Autómentes Nap
dátumával. Ezúttal a rendezvény mottója a "Tiszta levegõt
mindenkinek" elnevezést kapta.
Az autóktól lezárt belváros meghitt sétáló utcává változott
ezen a napon, gépjármû-veszély és kipufogógáz nélküli levegõben járkálhattak kicsik, nagyok, idõsek és fiatalok. A jókedvû fesztivál hangulatot még inkább fokozta , hogy az idõjárás
idén kegyeibe vette a rendezvényt: a nap hétágra sütött, a felhõk messzire menekültek.
Amíg a délelõtti programokat az óvodások számára állították
össze a szervezõk, ahol bábokat készítettek, megnézték a levegõben élõ állatokat, de többen bogárkáknak öltözve énekeltek is. A délután azonban már az iskolásoké volt.

Felügyelõségünk Zöld Pont Irodájának standja a Virág cukrászda elé települt, amit szinte azonnal megszálltak a kíváncsi
kisiskolások. Az érdeklõdést fokozták azok az Iroda által öszszeállított, s könnyen kitölthetõ teszt-lapok, amelyek kérdéseinek helyes megválaszolásáért jutalom járt. Az idei fõdíj egy kerékpár volt, melyet a város Közalapítványa ajánlotta fel, illetve
sorsolt ki a nap végén.
A gyerekek érdeklõdését külön fokozta a Zsolnay kút közelében lévõ, a Mérõállomásunk által "leparkoltatott" és közszemlére bocsátott emissziós mérõbuszunk, ahova sokan felmásztak és tették fel a kollegáinknak a levegõ mérésével kapcsolatos kérdéseiket. A kíváncsiskodók között nem csak a gyermekek voltak szép számban , de az õket kísérõ pedagógusok, illetve a szülõk is szorgalmasan kérdezgettek, kíváncsiskodtak.
A további színes programok sora állatsimogatással, buszfestéssel, buborékfújással illetve egy élõ társas , óriási puzzle kirakásával folytatódott.
A Zöld Pont Irodánk munkatársai Kiskuti Károlyné, Julika, valamint Poszpisek Éva szerint az elmúlt idõszak tapasztalatai
azt mutatják, hogy évrõl évre nagyobb számú közösséget vonz
a nemzetközi Mobilitási Hét, amelynek egy héten át tartó színes programjai már igazi fesztiválhangulatot varázsolnak a
történelmi belváros szívébe.

Együtt a baranyai rendõrök és a környezetvédõk
Erdei Éva sajtószóvivõ DDKTVF
Együttmûködési megállapodást kötött a Baranya megyei
Rendõr-Fõkapitányság és a Dél-dunántúli Zöldhatóság. A
megállapodás célja az eddigieknél is hatékonyabb felderítés
és megelõzés volt. A dokumentumot Dakos József r. dandártábornok és Jeszták Lajos igazgató írta alá.
Mindkét fél együttmûködési kötelezettséget vállalt a környezeti káresetek hatékony megelõzése és felszámolása érdekében, különös tekintettel az elmúlt idõszakban megszaporodott
illegális tevékenységek (veszélyes és nem veszélyes hulladékok illegális elhelyezése, tárolása, szállítása, vizek szennyezése, stb.) okán bekövetkezett környezetszennyezésekre.

ményeket. A kooperáció segítségével javulhat a védett természeti területeken a jármûvel történõ engedély nélküli közlekedés felderítési aránya (quadozás, a Dráva folyón történõ
motorcsónak használata), valamint a természeti területeken
engedély nélkül folytatott technikai és egyéb sporttevékenység
is könnyebben szankcionálhatóvá válik.

A megállapodás értelmében a Fõkapitányság és a Környezetvédelmi hatóság az egymás hatáskörébe tartozó eseményekrõl rövid úton tájékoztatják egymást. A környezetvédelmi szerv
tájékoztatást ad a kiemelten védendõ környezeti elemekrõl, a
védett természeti értékekrõl, az azokat veszélyeztetõ cselekményekrõl és jelenségekrõl.
A megkötött, kétoldalú együttmûködés különösen az engedély
nélküli hulladéklerakók feltárásában, azok létrejöttének megakadályozásában és a hulladékgazdálkodással foglalkozó
gazdasági társaságok ellenõrzésében hozhat jelentõs ered-
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A jövõ tartaléka
Berényi Üveges István DDKÖVIZIG

A víz az emberiség számára mindig létkérdés volt. A települések a történelem folyamán ott alakultak ki, ahol az emberek és állataik számára elegendõ, tiszta ivóvíz volt beszerezhetõ.
Az lakosság létszámának növekedése és az ipar erõteljes
növekedése mára sok területen bizonytalanná tette a biztonságos ivóvízellátást részben a felszíni, részben a felszín
alatti vizek elszennyezõdése miatt. A szélsõségessé hajló
klíma is kedvezõtlen hatású: a nagy intenzitású, gyors esõk
és a beolvadó hótakaró elmaradása a beszivárgó csapadékvíz mennyiségét csökkenti.
Világszerte egyre több gondot fordítanak a meglévõ vízkészlet megõrzésére, tározására, és körültekintõ felhasználására is.
A folyóvizek visszatartásának a környezõ országokban
nagy hagyományai vannak, Magyarországon ennek – politikai okokból – kedvezõtlen a fogadtatása, annak ellenére,
hogy a Tisza-tó sikertörténetnek számít.
Hazánk – ezen belül szûkebb környezetünk – ivóvízellátásának zömét a felszín alatti vizek biztosítják.
A Duna mentén és a Dráva felsõ szakaszán jelentõs szerepet játszik a parti szûrésû víz, mint ezt a drávavölgyi távlati vízbázisok diagnosztikai vizsgálatai is igazolták.
A Mecsek és a Villányi-hegység térségében jelentõs vízkivételek települtek a karsztvízre, melynek legnagyobb elõnye, hogy gyakorlatilag fertõtlenítés után közvetlenül a hálózatba vezethetõ. A karsztos vízbázisok azonban a felszí-

ni szennyezõdésre különösen érzékenyek, ezért megóvásukra folyamatosan gondot kell fordítani.
A térség vízmûveinek többsége a pannóniai rétegekben tárolt vízkészletet használja fel. Ezek a rétegvizek sok esetben az ivóvízminõség határértékein belüli oldott anyagot tartalmaznak, azonban gyakori a határérték feletti vas-, mangán-, ammónia-, arzén- és nitráttartalom. Ennek egy része
(sekély kutaknál) lehet felszíni szennyezõdés eredménye,
de gyakori a rétegbõl származó káros anyag tartalom is.
A trícium izotóp vizsgálata alapján megállapítható, hogy a
kitermelt víz kora alapján a határérték feletti oldott anyag
tartalom felszíni, vagy réteg eredetû.
Így a rétegvizes vízmûvek többségénél vízkezelés szükséges a kívánt vízminõség eléréséhez.
Összességében térségünk még jelentõs, kiaknázható, felszín alatti víztartalékkal rendelkezik. A mennyiségi termelés
az adott rétegek kapacitását a nagyobb városok környezetében használja csak ki, a térség nagyobb részében a felszín alatti víz kitermelése bõvíthetõ. A mecseki karsztforrások közül is az orfûi Vízfõ és a mánfai Kõlyuk vize a kapacitásához képest csak kis részben szolgálja az ivóvízellátást.
Az elõbbieket összegezve kimondhatjuk, hogy térségünk
jelentõs felszín alatti vízkészlettel rendelkezik, így a kitermelés fejlesztésének vízföldtani szempontból mennyiségi
akadálya nincs. A víz nagyobb távolságban lévõ felhasználóhoz való eljuttatása már nem földtani, hanem gazdaságossági kérdés.
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Expo Zaragoza (édesvízi világkiállítás)
Polgár Károly osztályvezetõ-helyettes DDKÖVIZIG

Idén nyáron, Spanyolországban került megrendezésre
az édesvízi világkiállítás, ahol Magyarország is kiállítóként képviseltette magát. A szakkiállítás vezérgondolata
„A víz és a fenntartható fejlõdés” volt. A témában lehetõség volt felhívni a figyelmet az édesvízi vízkészletek
fontosságára, végességére, gazdaságos hasznosításának lehetõségeire. A kiállító országok saját pavilonjaikban bemutatták a nemzetük vízkészletekkel kapcsolatos
politikáját, egyedi sajátosságaikat ill. tudományos eredményeiket. Ezen kívül a kiállítás szervezõi tematikus pavilonokat is felállítottak, melyben a „a víz az életért”, „a
víz, oktatás és kultúra”, valamint „a víz és egészség”
gondolatkörök kerültek bemutatásra. Igazgatóságunk
néhány vezetõ munkatársának lehetõsége adódott az
expo megtekintésére – nagyon hasznos és impulzív tapasztalatokkal gazdagodtak a túra során.

Egyik fõ látványosság az Ebro folyón átívelõ Expo híd

Magyar delegáció az Expo bejáratánál
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UTIBESZÁMOLÓ
IFAT 2008 MÜNCHEN
Kanyukné Fenyvesi Ildikó osztályvezetõ, DDKÖVIZIG
2008. május 4.-e és 8.-a között szakmai utazáson vettünk
részt, cégünktõl 4 fõvel, Bácskainé Baka Margit, Kanyukné
Fenyvesi Ildikó, Troszt Sándor és Pecze János. A cél München volt, az IFAT 2008 Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kiállítás.

A több, mint 2500 kiállító mellett kísérõprogramként szimpoziumokat rendeztek több ezer résztvevõvel a kiállítási témákban, ahol az érdeklõdõk különbözõ elõadásokat hallgathattak meg. Az egész napot a vásárközpontban tölthettük, és mindent megnéztünk, ami érdekes volt számunkra.

Május 4.-én, hajnalban indultunk Budapestrõl, és a Gyõrben felszálló utitársainkkal együtt 58-an utaztunk egy meglehetõsen szûkös emeletes busszal, plusz idegenvezetõvel.
Kövizigesek, Köfe-sek és Vízmûvesek voltunk, az egész ország területérõl.
Az elsõ nap az utazással telt, kisebb megállókkal két szép
tónál, és a melki apátságnál. Este értünk Landsberg am
Lech-be, a szállásunkra, ami egy a Tulip Inn hotellánchoz
tartozó modern szálloda kb. 60 km-re Münchentõl. Itt laktunk a következõ három éjjel.
Második nap reggel új lendülettel indultunk megnézni az
IFAT kiállítást a müncheni vásárvárosba, amit az idén 14 témakörben rendeztek meg, melyek a következõk:
1. Víznyerés és kezelés
2. Víz- és szennyvíz tisztítás: mechanikai-fizikai eljárások,
kémiai-fizikai eljárások, biokémiai eljárások, iszap- és
hulladékkezelés, tisztító telepek építése.
3. Vízelosztás, csatornázás: csövek és csõcsatlakozások,
különleges szerkezetek, új csatorna konstrukciók, csatorna korszerûsítés, csatorna vizsgálat, csatorna tisztítás, szivattyúk, átemelõk, szerelvények.
4. Árvíz védelem: védmûvek, mobil gátak, árvíz megelõzés.
5. Hulladék elhelyezés és újrahasznosítás: gyûjtés és
szállítás, hulladék konténerek, radioaktív hulladékok
kezelése, elhelyezése, újrahasznosító üzemek.
6. Energiatermelés hulladékból: biogáz telepek.
7. Köztisztaság, síkosság mentesítés
8. Kármentesítés

Este a buszunk visszavitt minket Landsbergbe, ahol még
vacsora elõtt ezt a festõi kisvárost jártuk be, megnéztük a
nevezetességeit és a gyönyörû Lech folyót.
Harmadik nap Geiselbullachban kezdtük a szakmai programot, itt a helyi szennyvíztisztító telepet tekintettük meg és
meghallgattunk egy ismertetést az alkalmazott textilmembrános technológiáról. A délelõtt további részében újra az
IFAT-ra mehetett, aki akart, mi többiek az idegenvezetõnkkel bemetróztunk München négy kapuval határolt régi városát megnézni. Megnéztük a belváros fontosabb nevezetességeit, a Régi és az Új Városházát az órajátékkal, a
Theotínusok Templomát, a kétkupolás Mária templomot, a
piacot, az Angolkertet a kínai toronnyal, az Isar folyót, és
természetesen a sörkerteket. Persze láttuk a vásárlóutcát is
a nagy márkák áruházaival, és a neves divattervezõk
excluzív butikjait is. Fárasztó, de nagyon szép nap volt.

9. Füstgáz tisztítás
10. Zajcsökkentés
11. Üres palackok visszaforgatása
12. Mérés, szabályozás, laboratóriumi technikák
13. Szolgáltatások, tervezés, tanácsadás
14. K+F

Negyedik nap reggel összecsomagoltunk, és buszunkkal
elindultunk Landsbergbõl az ún. „Romantikus úton” a Bajor
Alpok felé, és útközben a fõbb látványosságok helyszínein
megállva, mindent megnéztünk, megmásztunk, megcsodáltunk, majd továbbmentünk. Így láttuk a Wieskirche-t ami zarándokhely, a festõi Schwangauban pedig a két – II. Lajos
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által épített – lovagvárhoz (Schlos Hohenschwangau és
Schlos Neuschwanstein) másztunk fel. Itt már a havas
hegycsúcsok közelében voltunk, gyönyörû panoráma fogadott minket a ragyogó napsütésben.

Továbbmenve megálltunk Füssenben, egy festõi kisvárosban, majd Bad Tölz fürdõvároskában is eltölthettünk egy
órát a festett homlokzatú házak között sétálgatva.
Szállásunk ezen az estén az osztrák-német határ közelében, Inzellben volt, ahol igazi bajor stílusú családias panzióban laktunk, a hófödte hegycsúcsok tövében. Nagyon
hangulatos, otthonos kis hely volt, vacsoránál pedig meglepetésként élõzene szólt.

Utolsó – ötödik – napunkon elindultunk hazafelé Salzburgi
pihenõvel. Itt három órát tölthettünk, ami alatt idegenvezetéssel megcsodáltuk Mozart városának fõbb nevezetességeit. Éjjelre értünk haza, fáradtan, de élményekkel telve, az
alpesi naptól lebarnulva.
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Nyugdíjas találkozó 2008
dr. Horváth Anita mb. osztályvezetõ-helyettes DDKÖVIZIG
A hagyományoknak megfelelõen idén is megrendeztük a vízügyi állományból nyugdíjba vonult kollégák találkozóját, melyet ebben az évben is külsõ helyszínen tartottunk.
2008. szeptember 24-én igazán kellemes idõvel lepett meg bennünket az idõjárás, a
reggeli hûvösséget hamar napos idõ váltotta fel. A zengõvárkonyi Míves Tojás Múzeum és Tájház megtekintése után Pécsváradra mentünk, ahol az István király alapította várban sétáltunk. Az ebédet a Gesztenyés Vendéglõben fogyasztottuk, házias babgulyás és túrós-, meggyes mákos rétes menüvel. A 36 fõs jókedvû társaságot a 15
órai indulásra nehezen tudtuk feloszlatni…
Számunkra is nagy örömet jelentett a volt munkatársakkal való találkozás. Reméljük,
hogy jövõre is ilyen szórakoztató és élményekben gazdag összejövetelben lesz részünk.

Kiadó:
DDKÖVIZIG Pécs
Köztársaság tér 7.
DD-KTVF Pécs
Papnövelde utca 13.
Felelõs kiadó:
György Béla, igazgató
Jeszták Lajos, igazgató
Felelõs szerkesztõ:
dr. Makay Gábor
dr. Horváth Anita
Kiadványterv, olvasószerkesztés, tördelés:
Hétfõ Pr- és
Reklámügynökség
Példányszám: 800 db

Feladó:

Díj hitelezve
7602 Pécs PFÜ

Dél-dunántúli Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság
Pécs, Köztársaság tér 7.
7623
Dél-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
Pécs, Papnövelde utca 13.
7621

NYOMTATVÁNY

Drávától a Balatonig

