Víz, egészség, élet
A 2008-as esztendõ víz világnapi regionális rendezvényeinek lapja
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Víz, egészség, élet

Középpontban
az ivóvíz tisztelete!
A Pécsi Vízmû az elmúlt évek hagyományainak megfelelõen idén
is programsorozatot rendez a víz tiszteletére. A világnap megünneplésével az a célunk, hogy minél több ember figyelmét ráirányítsuk az ivóvíz értékére, vízbázisaink, környezetünk fokozott védelmének szükségességére. Azt reméljük, hogy sokakhoz eljut üzenetünk: a csapból jövõ ivóvíz pótolhatatlan érték, a víz maga az élet.

„ A víz jósága az, hogy hasznára van minden létezõnek”
(Lao-ce)

A Pécsi Vízmû Zrt.
víz világnapi rendezvényei
Március 19. 14.00
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3
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aktuális kérdései Magyarországon
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Az ünnep tiszteletére a Pécsi Vízmû, a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. és a PVV Zrt. évrõl évre ivókúttal ajándékozza
meg Pécs város lakóit. Idén már a 10. ivókutat avatjuk fel,
amely a Tettye barlang elõtti téren kínálja majd ásványi anyagokban gazdag vizét.

Március 22. 15.00-17.00
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– az egészségügyi hatóság szemével

6

Utcaszínház – víz világnapi jelenetek Pécs város közterein.

Ásványvízadó rétegek védõidom lehatárolása
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Kaposvár Megyei Jogú Város Ivóvíz Minõség
Javító Program III. ütem,
Ammóniamentesítés törésponti klórozással
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Egy fiatal színjátszókból álló társulat elõadásában a jeles zöldnaphoz kapcsolódóan rövid jelenetek elevenednek meg a Ferencesek utcájában, a Citrom és a Király utcában, valamint a
Jókai téren. Érdemes lesz a belvárosban sétálni ezen a napon,
a színészek az utca emberét is bevonják a rövid történetekbe.

Kaposvár Megyei Jogú Város Vízminõség-javító
Programja – Az alkalmazott víztisztítási
technológia bemutatása
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A Víz Keretirányelv végrehajtása
Jelentõs vízgazdálkodási kérdések
a Dél-Dunántúlon

Március 28. 14.00
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Hogyan kerül a Tettye forrás vize a fürdõkádba?
A Pécsi Vízmû makettjének átadása a Tettye barlang ünnepélyes megnyitóján. A földalatti üregrendszer kiállítóterében elhelyezett makett a tettyei víz útját szemlélteti a felhõktõl egészen a fürdõszobai csapokig.
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A Víz Világnapjára meghirdetett pályázat
eredményei
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Bemutatkozik az Aquaprofit Zrt.
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Szeretettel várjuk

Támogatói lista 2008.
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Önt és családját programjainkon!

Március 29. 8.00-10.00
Víz világnapi gyalogtúra.
Mecsek túra 8 és 15 km-es távokra (Misina, Remeterét, Mandulás) a Baranya Megyei Szabadidõsport Szövetség szervezésében, vetélkedõvel, ajándékokkal, jó hangulattal fûszerezve.
A Pécsi Vízmû víz világnapi totóját helyesen kitöltõk között
ajándékcsomagokat sorsolunk ki. Indulás a Bártfa Utcai Általános Iskola elõl 8.00 és 10.00 óra között.
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A Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság,
a Magyar Hidrológiai Társaság Baranya és Somogy megyei szervezetei,
a Pécsi Vízmû Zrt., és a Kaposvári Vízmûvek Kft. rendezvényei
2008. március 19-én, a Pécsi Kereskedelmi Központ, Zsolnay-termében (7625 Pécs, Majorossy u. 36.)
9.00

Víz Világnapi pályázatra beérkezett alkotások
eredményhirdetése, díjak átadása

9.45

Sajtótájékoztató

10.00

Ünnepi Konferencia
Levezetõ elnök: György Béla igazgató,
Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Az elnökség:
Dr. Máté János fejlesztési és projekt csoportvezetõ,
Baranya Megyei Önkormányzat
Tasnádi Péter polgármester, Pécs MJ. Város Önkormányzata
Horváth Lászlóné osztályvezetõ, KvVM Vízgazdálkodási
Fõosztály
Dr. Király Roland mb. reg. tisztifõorvos, ÁNTSZ Dél-dunántúli
Regionális Intézete
Nyirati István vezérigazgató, Pécsi Vízmû Zrt.
Ift Miklós ügyvezetõ igazgató, Kaposvári Vízmûvek Kft.
György Béla igazgató, Dél-dunántúli Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság

„…Az élet: egyetlen esély, vedd komolyan
Az élet: szépség, csodáld meg.
Az élet: boldogság, érezd meg
Az élet: álom, tedd valósággá
Az élet: kihívás, fogadd el
Az élet: kötelesség, teljesítsd
Az élet: játék, játszd
Az élet: érték, vigyázz rá
Az élet: vagyon, használd fel
Az élet: szeretet, add át majd
Az élet: titok, fejtsd meg
Az élet: ígéret, teljesítsd
Az élet: szomorúság, gyõzd le
Az élet: dal, énekeld
Az élet: küzdelem, harcold meg
Az élet: kaland, vállald
Az élet: jutalom, érdemeld ki
Az élet: élet, éljed…”
Kalkuttai Teréz anya

10.00-11.20 Bevezetõ
Kamara zenekar ünnepi elõadása
Köszöntõt mond:
György Béla igazgató, Dél-dunántúli Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság
A Megyei Közgyûlések képviselõi
10.20-10.50 Horváth Lászlóné osztályvezetõ
KvVM Vízgazdálkodási Fõosztály
A vízellátás, az ivóvízminõség-javítás aktuális kérdései
Magyarországon
10.50-11.10 Dr. Király Roland mb. reg. tisztifõorvos
ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézezete
Víz, egészség, élet – az egészségügyi hatóság szemével – gondolatok
a víz egyéni egészségre gyakorolt valamint népegészségügyi hatásairól
11.10-11.30 Dr. Füle László földtani szakértõ
Aquaprofit Zrt.
Ásványvízadó rétegek védõidom lehatárolása
11.30-11.50 Boda Balázs vízellátási fõmérnök
Kaposvári Vízmûvek Kft.
Kaposvár Megyei Jogú Város Ivóvíz Minõség Javító Program III.
ütem, Ammóniamentesítés törésponti klórozással
Degré András BITT Kft.
Kaposvár Megyei Jogú Város Vízminõség-javító Programja
Az alkalmazott víztisztítási technológia bemutatása
12.20-12.40 Márk László osztályvezetõ
Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Vízgyûjtõgazdálkodási és Monitoring Osztály
A Víz Keretirányelv végrehajtása. Jelentõs vízgazdálkodási
kérdések a Dél-dunántúlon.
12.40

Állófogadás

14.00

Kútavatás

Víz világnapi jelmondatok:
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994

- VÍZ, EGÉSZSÉG, ÉLET
- Küzdelem a vízhiánnyal
- Víz és kultúra
- A víz az életért
- Víz és katasztrófa
- Víz a jõvõért
- A víz és a fejlõdés
- Víz az egészségért (WHO)
- Tiszta vizet a jövõnek (UNESCO/WWWWC)
- A folyók nem ismernek határokat
(UNEP, UN University)
- Felszínalatti készlet, a láthatatlan kincs
(UNICEF, UN/DESA)
- A víz az élõvilág bölcsõje (WMO, UNESCO)
- Élõhely (HABITAT)
- A víz érték
- Víz a jövõnk tükre
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A vízellátás, az ivóvízminõség-javítás
aktuális kérdései Magyarországon
Dr. Horváth Lászlóné osztályvezetõ
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

A 2008-as víz világnapi jelmondat, a Víz, Egészség, Élet gondolatkör magába sûríti mindazt, ami Magyarország településeinek közmûves vízellátási helyzetérõl napjainkban elmondható. Minden állampolgárt érintõ nagy fontosságú kérdésrõl
van szó, mely összefügg az Alkotmányban rögzített egészséghez való joggal, s befolyásolja életünk minõségét.
Elsõ közelítésben értékelve a közmûves vízellátás helyzetét
európai viszonylatban is igen kedvezõ kép tárul elénk. Hazánk minden települése rendelkezik közüzemi vízmûvel, az
ivóvízbekötéssel rendelkezõ lakások aránya pedig országos átlagban meghaladja a 94 %-ot. A lakások további 4 %-a vezetékkel ellátott területen található, bekapcsolásukra bármikor
sor kerülhet. Az ellátott területen kívüli lakások aránya mindössze 1-2 %. Ezen mutatók tekintetében nincsenek komolyabb eltérések az ország egyes régiói között. A szolgáltatás további jellemzõ adatai a következõk: az ivóvízvezetékek hossza
összesen mintegy 90 ezer km, a szolgáltatott ivóvíz mennyisége 550 millió m3/év, ebbõl a háztatásoknak szolgáltatott menynyiség 400 millió m3/év, a lakosság átlagos fajlagos vízfogyasztása 110 l/fõ, nap. A hazai közmûves vízellátás fontos jellemzõje, hogy meghatározó módon felszín alatti vízbeszerzésen
alapul.
Ha közelebbrõl vizsgáljuk a települések közmûves vízellátásának helyzetét, folyamatait, számos – egymással is összefüggõ –
problémával találkozunk. A vízbázisvédelmi hiányosságok a
vízellátás biztonságának jelentõs kockázati tényezõi. A fogyasztói csapnál kifolyó szolgáltatott ivóvíz minõsége a teljes
mennyiség 32 %-ára vonatkozóan néhány paraméter (bór, fluorid, nitrit, arzén, ammónium, valamint vas, mangán) tekintetében nem felel meg az uniós és a hazai elõírásoknak, ezen
belül 7 %-ra kiterjedõen csak a vas- és/vagy mangántartalom
okoz gondot. Más természetû probléma, hogy a szolgáltató
szervezetek egy része nem felel meg a követelményeknek. Sok
településen nem megfelelõen alakul a díjszínvonal, a megállapított díjak nem nyújtanak fedezetet az indokolt ráfordításokra. Ezen belül külön is kiemelendõk az amortizáció elszámolásának hiányosságai. Az elmaradt beavatkozások és a korábbinál szigorúbb elõírások miatt napjainkra jelentõs fejlesztési
és rekonstrukciós szükségesség halmozódott fel. Számos településre jellemzõ a csökkenõ szolgáltatási biztonság, egyes esetekben a szolgáltatás összeomlása sem zárható ki.
A hazai közmûves vízellátást érintõ vázolt problémák kezelése különbözõ megoldási irányokból közelíthetõ, úgymint a
víziközmûvekrõl és a víziközmû szolgáltatásról szóló törvényi
szabályozás megalkotása, a Vízbázisvédelmi és az Ivóvízminõség-javító Program végrehajtása, valamint a vízbiztonsági
szemlélet elterjesztése, az ún. Vízbiztonsági Terv ( WSP)
rendszer bevezetése. A meglévõ közmûves vízellátáshoz kap-

csolódóan az ésszerûség határáig az ellátási hiányok felszámolása jelölhetõ meg további cselekvési területként.
A víziközmûvekrõl és a
víziközmû szolgáltatásról
szóló törvény a szektor magas szintû, átfogó, komplex
szabályozását hivatott megteremteni, hatásaiban reformértékû folyamatok elindítója lehet, az Ivóvízminõség-javító Program (és a
Nemzeti Szennyvízprogram) végrehajtásának szabályozási feltételeként is
értelmezhetõ. A törvény
megalkotására a közmûves
vízellátással és szennyvízelvezetéssel kapcsolatos alapvetõ feladatok, jogok és kötelezettségek meghatározása érdekében kerül sor. A törvény
szellemisége szempontjából meghatározóak a következõ alapelvek: ellátási felelõsség elve, szolgáltatói felelõsség elve,
regionalitás elve, költségmegtérülés elve, költséghatékonyság
elve. A Víz Világnap gondolatisága is megjelenik a törvénytervezetben, amikor kimondja, hogy a víziközmû szolgáltatást
az élet, az egészség, valamint a környezet és természet védelmének érvényesülésével kell végezni. A törvény-tervezet legfontosabb szabályozási területei: a víziközmûvekkel kapcsolatos állami és önkormányzati feladatok, a víziközmûvek tulajdonjogára vonatkozó rendelkezések, a víziközmûvek mûködtetésére és üzemeltetésére vonatkozó rendelkezések, köztük a
koncesszióra, a vagyonkezelésre és az üzemeltetési szerzõdésre vonatkozó elõírások, a szolgáltató és a fogyasztó közötti jogviszony, benne a közüzemi szerzõdés kötelezõ tartalmi elemei
és a víziközmû fejlesztési hozzájárulásra vonatkozó rendelkezések, a Magyar Víziközmû Felügyeletet létrehozó törvényi
rendelkezések, a víziközmû mûködtetési engedély bevezetése,
a víziközmû szolgáltatás díjának törvényi megalapozása.
A vízellátás szempontjából külön kiemelendõ az a részletszabály, mely szerint a tulajdonos illetõleg a vagyonkezelõ a
víziközmû vagyon tekintetében felújítási és rekonstrukciós
tervet köteles készíteni. Összességében a törvény megalkotása
és hatályba léptetése alapvetõ fontosságú a közmûves vízellátás területén az elmúlt évtizedekben felhalmozódott problémák megoldásában, a jövõbeni biztonságos vízellátás megteremtésében.
A Vízbázisvédelmi Program napjainkban új lehetõséget kapott a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretei között, a még meg nem kezdett vízbázisvédelmi feladatok
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esetében mind az alapállapot felmérés, mind a biztonságba
helyezés támogatása iránt lehet indulni a pályázaton. A pályázati lehetõségek kihasználása mellett a már folyamatban lévõ
vízbázisvédelmi beruházások befejezését is biztosítani kell.
Mindezek nagy jelentõséggel bírnak az érintett települések
közmûves vízellátásának biztonsága, másfelõl az Ivóvízminõség-javító Program szakmai megalapozása szempontjából.
Magyarország településeinek közmûves vízellátása mennyiségi szempontból alapvetõen rendezettnek tekinthetõ, így az elmúlt években a szolgáltatott víz minõsége és a szolgáltatás
biztonsága került elõtérbe. Hazánk az Európai Unióhoz történõ csatlakozás iránti tárgyalások során - átmeneti mentességek elérésével - kötelezettséget vállalt az emberi fogyasztásra
szánt víz minõségérõl szóló 98/83/EK irányelv elõírásainak
történõ megfelelésre. A 2001. évben elindított Ivóvízminõségjavító Program azon településekre terjed ki, amelyeken a fogyasztói csapon kifolyó víz minõsége gondos üzemeltetés mellett sem felel meg a kiemelt paraméterek – bór, fluorid, nitrit,
arzén, ammónium – valamelyike szempontjából az elõírásoknak. Az érintett települések ivóvízminõség-javítását kezdetben címzett támogatás, illetõleg az elsõ Nemzeti Fejlesztési
Terv idõszakában Strukturális Alapokból és Kohéziós Alapból biztosított támogatás segítette. Az Ivóvízminõség-javító
Program végrehajtása szempontjából az igazi áttörést a KEOP
1.3.0 Ivóvízminõség-javítás támogatási konstrukció meghirdetése jelenti. A két alföldi régióban a nagyprojektek elõkészítése már az 1067/2005.( VI. 30.) Korm. határozat alapján zajlik, ezért a szaktárca az ország többi térségébõl várja az ivóvízminõség-javításban érintett települési önkormányzatok és társulásaik jelentkezését a kétfordulós pályázat elsõ fordulójában
annak érdekében, hogy minõségi szempontból is teljesíteni
tudják ellátási kötelezettségüket, másfelõl az ország is eleget
tudjon tenni az uniós tagságból fakadó követelményeknek.
Különösen fontos a Dél-dunántúli Régió mielõbbi aktivizálódása, hiszen a két alföldi régió után ez a térség a leginkább
érintett az ivóvízminõség-javítás szükségessége tekintetében.
Miközben Magyarországon a közüzemi ivóvíz szolgáltatást
számos negatív jelenség terheli, az Európai Bizottság elõtt folyamatban van az emberi fogyasztásra szánt víz minõségérõl
szóló 98/83/EK irányelv megújítását célzó tevékenység, melynek keretében az eddigi határérték szemlélethez viszonyítva
elõtérbe kerül a vízbiztonsági kérdések kockázat alapú kezelése a fogyasztók egészségvédelme érdekében. A tervezett új
irányelv hatályba lépését követõen ún. Vízbiztonsági Terv készítése válik majd szükségessé, melynek segítségével megvalósulhat a megelõzés elvén alapuló üzemeltetés-irányítás. Kedvezõnek tekinthetõ, hogy több ivóvízszolgáltató már megkezdte a felkészülést a Vízbiztonsági Terv rendszer bevezetésére. A közegészségügyi és vízügyi szervek kezdeményezésére
várhatóan rövid idõn belül lehetõvé válik, hogy a Vízbiztonsági Terv készítése bekerüljön a második fordulóban támogatható tevékenységek körébe a KEOP 1.3.0 Ivóvízminõség-javítás támogatási konstrukció keretében. Ez az intézkedés reményeink szerint segíteni fogja a vízbiztonsági szemlélet erõsödését az ivóvízminõség-javításban érintett településeken.
A lakosság egészséges ivóvízzel történõ ellátása szempontjából
nem hagyható figyelmen kívül, hogy Magyarországon vannak
még ellátási hiányok, melyek a lakások/lakosság 1-2 %-át érin-
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tik. Ezeken a területeken nem biztosított a hozzáférés a közüzemi ivóvízellátó rendszerhez. Ellátási hiányok a települések
belterületének peremein, különálló belterületi településrészeken, külterületi lakott helyeken, szociális- és gyógyintézményekben fordulnak elõ. A Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium 2008. év folyamán átfogó felmérést készít a jelzett ellátási hiányokról, melyre alapozva meghatározható,
hogy mely területeket lehet racionálisan bekapcsolni a közüzemi vízellátó rendszerbe, s hol marad hosszabb távon is
egyedi vízellátás, melyet természetesen biztonságossá kell tenni. Az Ivóvízminõség-javítás támogatási konstrukció keretében lehetõség nyílik az ellátási hiányok egy részének felszámolására.
Településeink vízellátásának jövõképében megalapozottan
szerepel az ésszerûség határáig a lakások teljes körû bekapcsolása a közmûves vízellátásba. Fontos célkiûzés az egészséges
ivóvízhez való hozzájutás elõsegítése azon fogyasztók esetében, akik helyzetüknél fogva nem képesek a szolgáltatás ellenértékének megfizetésére. A jövõkép a mennyiségi és minõségi
szempontból egyaránt biztonságos ivóvíz szolgáltatásról szól,
melynek elérését segíti a Vízbázisvédelmi és az Ivóvízminõség-javító Program végrehajtása, s melynek eszközeként bevezetésre kerül a Vízbiztonsági Terv rendszer. Egy pozitív jövõképhez vezetõ úton feltétlenül szükséges a víziközmû üzemeltetési struktúra továbbfejlesztése a tervezett törvényi szabályozás alapján. A vízellátás jövõjét nagyobb léptékû problémák is befolyásolhatják, mint például az éghajlatváltozás hatásai, mely kérdésre az elkövetkezõ években a jelentõségének
megfelelõ figyelmet kell fordítani.
Magyarország komolyan veszi az idén jelszóvá vált Víz,
Egészség, Élet gondolatkör üzenetét, ezt jelzik múltbéli események, mint a Csatlakozási Szerzõdésben történt kötelezettségvállalás az ivóvíz minõségének javítására, vagy a Víz és
Egészség Jegyzõkönyv aláírása és kormányrendelettel való kihirdetése. Bár halasztási kérelemmel fordultunk az Európai
Bizottsághoz az ivóvízminõség-javítás elhúzódása miatt, minden törekvésünk az Ivóvízminõség-javító Program végrehajtására irányul, melyhez ma már reálisnak tekinthetõ ütemezéssel rendelkezünk. Mindamellett a közmûves vízellátás jövõjének kulcskérdése a víziközmûvekrõl és a víziközmû szolgáltatásról szóló törvényi szabályozás elfogadása.
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Víz, egészség, élet - az egészségügyi hatóság szemével
- gondolatok a víz egyéni egészségre gyakorolt valamint népegészségügyi hatásairól Dr. Király Roland, mb reg. tisztifõorvos

A víz alapvetõ szerepet játszik az élet fenntartásában, fizikai
és mentális egészségünk elengedhetetlen feltétele. Életkorunk
függvényében ugyan, de testünk nagyobb részét víz alkotja, és
a vízháztartásunkkal kapcsolatos bármilyen kis méretû anomália is azonnali szomatikus illetve pszichés hatásokat vált ki.
A szervezetben betöltött szerepe is rendkívül sokrétû, hiszen
egyszerre tölti be az oldószer, vivõközeg, hõtároló szerepét valamint sok fontos biokémiai reakció kiindulási és végterméke.
A víz nagy része ténylegesen ivóvíz formájában jut a szervezetünkbe, kisebb részben pedig az ivóvíz felhasználásával készített
táplálékokkal. A fiziológiás vízszükséglet mellett szintén nagyon
fontos szerepet játszik az ún. „társadalmi”, az emberiség különbözõ szükségleteit fedezõ használati vízigény, melyet pl. fürdésre, mosásra, mosogatásra használunk. A víz fiziológiai és társadalmi szerepét csak akkor tudja ellátni, ha bizonyos minõségi feltételeknek megfelel illetve elegendõ mennyiségben rendelkezésre is
áll Elmondhatjuk, hogy a fenti alapvetõ emberi szükségletek csak
megfelelõ mennyiségû és minõségû vízzel elégíthetõek ki.
A vízben levõ szennyezõdések lehetnek természetes eredetû
szennyezõdések, illetve olyanok is, melyek az emberi tevékenység nyomán keletkeznek és kerülnek a vízbe. A víz fizikai, kémiai, biológiai és bakteriológiai összetevõit, azok megengedett
határértékeit szabványok rögzítik. Ha összefoglaljuk az ivóvízzel szemben támasztott egészségügyi követelményeket, azt
mondhatjuk, hogy a víz ne tartalmazzon olyan anyagokat vagy
élõlényeket, amelyek az emberi szervezetet bármilyen módon
károsíthatják, másrészt tartalmazza mindazokat a kémiai
anyagokat, amelyekre a szervezetnek szüksége van, és amelyek
felvételében a víz szerepe lényeges. Elvárjuk az ivóvíztõl azt is,
hogy esztétikailag is megfelelõ legyen, vagyis legyen idegen íztõl mentes, színtelen, szagtalan, megfelelõ hõmérsékletû és ne
tartalmazzon szemmel látható részecskéket vagy élõlényeket.

A víz egyéni egészséggel kapcsolatos, fent vázolt hatásai társadalmi illetve globális népegészségügyi hatásokkal is bírnak.
A víz használatával kapcsolatos egyik legnagyobb veszély a
mai világban is a közvetlen vagy közvetett mikrobiális szennyezés következtében kialakult ivóvíz fertõzés. Ezen problémák elsõsorban a fejlõdõ országok lakosságát sújtják: a vízzel
összefüggõ megbetegedések végzetesek is lehetnek: a világon
évente 2 millió ember, a WHO európai régiójában pedig emberek ezrei kapnak fertõzõ vízzel összefüggõ megbetegedést.

A víz globális népegészségügyi fontosságát nemzetközi szinten rendkívül sok aktuális project és program hangsúlyozza és
képviseli.
Ezek közül pár aktuális program (teljesség igénye nélkül):
– 2005-2015, „Víz az Életért” évtized program
– Zaragoza Expo 2008 („Víz és egészség”, „Víz az életért”
valamint „A víz, az oktatás és kultúra” problémakörök körüljárása)
– WHO - International Year of Sanitation 2008 (Water
Sanitation and Health)
– Magyar Turizmus Rt.- 2008. a „vizek éve”

A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy a víz egyrészt az egészség megõrzésének, másrészt a fenntartható fejlõdésnek is az
elõfeltétele. Elõadásomban ezt a kettõsséget szeretném megjeleníteni, illetve részletesebben körüljárni, fõként az egészségügyi hatóság szemszögébõl.
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Ásványvízadó rétegek védõidom lehatárolása
Dr. Füle László – Korcsog Attila
Aquaprofit Zrt.
Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Üzletág
E-mail: laszlo.fule@aquaprofit.com, attila.korcsog@aquaprofit.com

A természetes ásványvizek a 65/2004. (IV.27.) FVM-ESZCSMGKM együttes rendelet szerint természetes állapotukban emberi
fogyasztásra alkalmas, hivatalosan elismert vizek, melyek védett
felszín alatti vízadó rétegbõl származnak, eredendõen szennyezõdés mentesek, összetételüket tekintve egészségügyi szempontból
elõnyös tulajdonsággal rendelkeznek. A termelõk és a fogyasztók
érdeke, hogy a természetes ásványvizek hozama és mennyisége
hosszútávon megmaradjon, melynek érdekében védelmi intézkedéseket kell bevezetni.
A védelmi intézkedések egyik legfontosabb módja a védõidom,
védõterület kijelölése, melyet a 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet szabályoz. A rendelet elõírásai mind a hasznosított, mind
pedig a lekötött, vagy távlati hasznosítás érdekében kijelölt azon
vízbázisokra vonatkoznak, melyek napi átlagban legalább 50 személy vízellátását biztosítják. Fokozott védelemben kell tartani az
ivó-, ásvány- és gyógyvízbázisokat.

Védõidom 50 év
A fokozott védelem rendeletben elõírt módja felszín alatti vízadók
esetében védõidom, védõterület meghatározása, hatósági kijelölése, ezt követõen a vízjogi határozatban elõírtak szerinti kialakítása, majd fenntartása. A védõidom a megadott idõtartamhoz tartozó utánpótlódási felszín alatti térrész, a védõterület pedig az ennek
van felszínt elérõ része. Van 20 napos, 6 hónapos, 5 éves és 50 éves
védõidom, melyeket a határozat szerint hidrogeológiai számításokkal kell meghatározni. A kijelölt védõidomon és védõterületen
területhasználati korlátozások lépnek életbe, nem végezhetõ olyan
tevékenység, illetve felülvizsgálat után, mely ezt veszélyezteti.
A védõidom lehatárolását hidrogeológiai adatgyûjtés, terepi bejárás,
adatfeldolgozás elõzi meg. A vizsgálati területre össze kell gyûjteni
a rendelkezésre álló földtani információkat és térképeket, vízkémiai-, vízföldtani adatokat, a vízföldtani naplókat, vízföldtani szakvéleményeket, illetve a termelõ és megfigyelõ kutak mûszaki, termelési és megfigyelési adatait, mûszeres vizsgálati adatait. Az összegyûjtött meteorológiai, vízrajzi, hidrogeológiai, földtani, geofizikai
adatokat feldolgozása és kiértékelése során hasznos lehet a térinformatikai adatbázis kialakítása, melynek során a területi információk
térképhez kötötten, földrajzi koordinátákhoz kapcsolódnak.
A vízbázisvédelmi munkák során a feltételezett utánpótlódási területen légifotókkal és terepi bejárásokkal azonosítani kell a po-

tenciális veszélyforrásokat. Az utánpótlódási terület meghatározásához elõzetes számításokat lehet végezni mûszaki irányelvek
segítségével, illetve egyszerû modellszámításokkal.
A vízföldtani modell kialakítása után szivárgáshidraulikai modellfuttatásokat kell végezni a vízbázis áramlási és utánpótlódási viszonyainak meghatározása céljából. A modellfuttatások során határolhatjuk
le a védõidomokat, védõterületeket, melyeket térképen ábrázolunk.
A modell kialakítása során definiáljuk a modellezett terület geometriáját, rétegeit, szükséges peremfeltételeket, beszivárgási adatokat, kutak termelési és megfigyelési adatait. A paraméterek
megadása után lefuttatjuk a modellt és vizsgáljuk a vízmérleg számítási eredményeket. Az egyensúlyi állapot szerint elvégzett kalibrációs számítások során a kutak észlelési adatainak és a modellezett értékeknek lehetõség szerint a legkevésbé szabad eltérniük.
A szimulációs futtatások alapján az elérési idõk szerint határoljuk
le a vízbázis védõövezeteit a 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet 2. melléklet elõírásainak megfelelõen. Az engedélyezett kitermelés alapján 20 napra, 180 napra, 5 évre, illetve 50 évre kell meghatározni az elérési idõket. Ennek érdekében a modellezõ szoftverrel a vízrészecske mozgásokat vizsgáljuk a termelõ kutak körül. A víztermelések celláiban kiindulási pontokat definiálunk,
melybõl kiindulva a program kirajzolja a megadott idõtartamhoz
tartozó áramlási pályákat. Az áramvonalakat 20 nap, 6 hónap, 5
év, 50 év elérési idõkre számított, és ábrázolt határoló vonalakkal
jelenítjük meg a védõövezetek meghatározása érdekében.
Az elõadás további részében a védõidom, védõterület meghatározás gyakorlati problémáit szeretnénk bemutatni a Káli-medencében található Kõvágóörs Cédrus-forrás termelõ kút
vízbázisvédelmi munkáinak esettanulmányán keresztül. A Kékkúti Ásványvíz Zrt. megbízásából 2006-2007. év során az
Aquaprofit Zrt. végezte a Kõvágóörs Cédrus-forrás termelõ kút
vízbázisvédelmét megalapozó állapotfelmérési munkálatokat, a
védõövezet rendszer lehatárolását, és a vízbázis biztonságba helyezési tervének kidolgozását.
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a Kékkúti Ásványvíz Zrt. vezetõségének, hogy lehetõvé teszi a vízbázisvédelmi program bemutatását.
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Kaposvár Megyei Jogú Város Ivóvíz Minõség
Javító Program III. ütem,
Ammóniamentesítés törésponti klórozással
Boda Balázs vízellátási fõmérnök,
Kaposvári Vízmûvek Kft.

I. A program elindításának indoka: a kaposvári rétegvíz vízbázisból kitermelt víz természetes eredetû vas-, mangán- és
ammóniatartalma nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, fenti komponensek a vízellátást megnehezítik, ezért
a kitermelt víz vízkezelést igényel. Az elosztóhálózati vízminõséget szabályozó 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet Kaposvár városban szolgáltatott ivóvíz tekintetében 2009. 12. 25.-éig
írta elõ a szigorúbb vas-, mangán- és ammónia határértékeknek való megfelelést. A jogszabály 47/2005. (III. 11.)
Korm. rendelettel módosult, ahol a vas és mangán tekintetében megszûnt a fenti derogációs idõpont, a szigorúbb határértékek 2005. 03. 26.-án léptek hatályba. A jogszabályi elõírásoknak való megfelelés kényszere az érintettek elõtt jól ismert
volt, sõt mintegy elé-be menve a szigorúbb követelményeknek Kaposvár város 1998-ban 6 vízmûtelepen vas- és mangántalanító berendezéseket helyezett üzembe, amelyek normál
körülmények esetén megfelelnek a vonatkozó követelményeknek (de továbbra is kezelendõ probléma maradt az ammóniatartalom). Tekintettel az ammóniamentesítési beruházás költségvonzatára, a közmûtulajdonos Önkormányzat az
üzemeltetõ Kaposvári Vízmûvek Kft. szakmai támogatásával
többször eredménytelenül pályázott annak megvalósítására.
2005. év végén lehetõség nyílott állami támogatás igénybevételére, amelynek feltételeként érvényes vízjogi létesítési
engedélyes tervdokumentáció birtoklását szabták meg.
II. A technológia kiválasztása: az ammónia eltávolítására a
gyakorlatban jelenleg két használatos technológia ismert, a törésponti klórozásos (kémiai) és a biológiai ammóniamentesítés (egyéb technológiák még a fejlesztés stádiumában vannak, vagy költségvonzatuk miatt nem jöhetnek szóba a vízellátásban). Az üzemeltetõ és a SUEZ cégcsoport szakemberei már
1995-tõl, a kaposvári vízkezelés vizsgálatakor komplex (azaz a

vas-, a mangán- és az ammónia tartalom eltávolítására vonatkozó) vizsgálatokat végeztek annak megállapítására, hogy a kaposvári ivóvíz tekintetében melyik technológia adaptálása
lenne kedvezõbb megoldás. Az eredmények alapján, pusztán
technológiai szempontból mind a törésponti klórozásos, mind
a biológiai eljárás alkalmazható, a végleges döntést megvalósíthatósági tanulmányok mûszaki - gazdaságossági számításai
alapján kellett meghozni. Végül a döntéshozók a törésponti
klórozásos technológia telepítését támogatták, elkészültek
az engedélyes tervek, rendelkezésre állt a vízjogi létesítési
engedély, a beruházás megkapta az állami támogatást.
Az Önkormányzat által lefolytatott közbeszerzés nyertese a
szükséges referenciák birtokában lévõ BITT Kft. - OMS Hungária Kft. által alkotott konzorcium lett.
III. Az érintett vízmûtelepek és projekt elõrehaladása jelen
elõadás készítésének idõpontjában: Kaposvár vízellátását közel 100%-ban biztosító II. sz. (Füredi úti), IV. sz. (Fácánosi),
VI. sz. (Sántosi), VII. sz. (Szigetvári úti), Iszák utcai és a
Töröcskei vízmûtelepek érintettek, összesen 20300 m3/d vízkezelési kapacitással. Jelen idõpontban a Töröcskei és Iszák
úti vízmûtelepek rész-mûszaki átadása megtörtént, a telepek
üzeme problémamentes, a vízminõség minden paraméter tekintetében kielégíti a vonatkozó jogszabályi elõírásokat. A IV.
sz. és VII. sz. vízmûtelepeken próbaüzem folyik, az ÁNTSZ
engedélye után kezdõdhet a hálózatra termelés. A II. sz. és a
VI. sz. vízmûtelepeken a vizes üzempróbák sikeresek voltak, a
próbaüzem megkezdése van napirenden. Amennyiben a próbaüzemek lefolytatása a terv szerinti lesz, úgy 2008. 03. 01.-tõl
kezdõdhet a teljes rendszer együttes 1 hónapos próba-üzeme,
és várhatóan, 2008. 04.01.-tõl a Kaposvári Vízmûvek Kft. üzemeltetésében biztosítják majd az új technológiák a vonatkozó
vízminõségi elõírásoknak való teljeskörû megfelelést.
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Kaposvár Megyei Jogú Város Vízminõségjavító Programja
Az alkalmazott víztisztítási technológia bemutatása
Degré András, BITT KFT.

Elõzmények
Kaposvár város ivóvízellátása a város tulajdonában lévõ, felszín alatti rétegvízre telepített vízbázisból van megoldva.
A termelt víz a korábbi vízminõségi elõírásoknak vas- és mangántartalom szempontjából nem felelt meg. A víztisztítást
kútcsoportonként, vízmû telepenként oldották meg.
Az Európai Unió egységes vízminõségi elõrásait 1998-ban
rögzítették. Magyarország a csatlakozási elõtárgyalások során
ezeket a vízminõségi elõírásokat elfogadta, és ezt a 201/2001
sz. Kormányrendeletben tette közzé.
Az új elõírásokban rögzített határértékek egy része szigorúbb
a korábbiaknál. Ezek közé tartozik az ammónium-ion, amely
a Kaposvárt ellátó vízbázisokban a 0,5 mg/L határértéket
meghaladja.
A meglévõ víztisztítási technológiákat ezért ki kellett egészíteni ammónium-ion mentesítõ berendezésekkel. A város pályázaton nyert pénzt a beruházás megvalósításához.

Az alkalmazott technológia
A többlet ammónium-ion tartalom nagyon gyakran más vízminõségi kifogásokkal együtt fordul elõ. Ez Kaposváron is így
van, ahol határérték feletti vas-és mangán-ionok vannak a termelt vízben.

Az ammónium-ion- tartalom eltávolítására elvileg többféle
módszer lehetséges:
– Biológiai eljárás
– Törésponti klórozásos eljárás
– Kilevegõztetés pH emeléssel
Az eljárások közül a biztonságos üzemmenet, a sok száz világszerte telepített, és Magyarországon is jól bevált törésponti
klórozásos eljárást választották. A referencia berendezéseknél
szerzett tapasztalatok alapján a törésponti klórozásos technológia jól kézben tartható és automatizálható.
A szükséges szûrõtöltetek inert ásványi anyagok és granulált
aktív szén, melyek összeválogatása és kombinációja a kezelendõ vízminõség függvényében történik.
A kivitelezés
Kaposvár Megyei Jogú Város Vízminõség Javító Programját
részben a meglévõ vas-mangántalanító technológiák kiegészítésével, részben teljesen új technológiai sor megvalósításával
oldottuk meg.
A kezelt víz minõsége mindegyik vízmû telepen megfelel a
201/2001 sz. Kormányrendeletben elõírtaknak.
Kaposvár Megyei Jogú Város Vízminõség Javító Programjának kivitelezõje a városban mûködõ BITT KFT (7400 Kaposvár, Guba S. u. 87. www.bitt.hu) volt.

A Víz Keretirányelv végrehajtása
Jelentõs vízgazdálkodási kérdések a Dél-Dunántúlon
Márk László
Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Az Európai Tanács és az Európai Unió Bizottsága 2000. október 23-án hagyta jóvá a 2000/60/EK számú irányelvet, amit általában a Víz Keretirányelv elnevezéssel említünk, és ami
gyakorlatilag az EU vízvédelmi politikáját foglalja össze.
Az ezzel kapcsolatos jogharmonizáció – az EU direktíva magyar jogrendbe történõ integrálása – számos jogszabály kiadásával 2004-ben megtörtént és kijelölésre kerültek a hatáskörrel rendelkezõ hatóságok is. A Vízgyûjtõ-gazdálkodási tervezést megalapozó munka 2005-ben vette kezdetét.

2005. évben megtörtént
– A vízgyûjtõ kerület magyarországi része jellemzõinek elemzése
– A felszíni víztestek tipológiájának kidolgozása
– Felszíni víztestek kijelölése
– Az erõsen módosított és a mesterséges felszíni víztestek
elõzetes kijelölése
– Természetes felszíni víztesteknél a típusonkénti
referencia feltételek megállapítása
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– Felszín alatti víztestek kijelölése, lehatárolása
és jellemzése
– Fedõképzõdmények jellemzése
– Felszín alatti vizektõl függõ ökoszisztémákkal érintett
(felszín alatti) víztestek azonosítása
– Az emberi tevékenységek felszíni és felszín alatti vizek
állapotára gyakorolt hatásainak vizsgálata
– Felszíni vizeket érintõ jelentõs terhelések
meghatározása
– Kockázatos felszíni víztestek kijelölése
– Felszín alatti vizeket érintõ jelentõ terhelések
meghatározása
– Kockázatos felszín alatti víztestek azonosítása
– Javaslatok megtétele a monitoring fejlesztésre
– Minõségi monitoring
– Mennyiségi monitoring
– A vízhasználatok gazdasági elemzése
– Társadalmi, gazdasági szempontból fontos
vízhasználatok elemzése
– Költségmegtérülés alakulásának felmérése a
vízszolgáltatásokban
– 2015-ig mutató gazdasági és vízgazdálkodási elõrejelzés
készítése
– Védett területek regiszterének elkészítése

Ezek az anyagok szerkezetükben hasonlóak, hármas felépítésûek. Az elsõ rész a tervezési egység leírását tartalmazza, a második a jelentõs emberi hatásokat foglalja össze, míg a harmadik a tulajdonképpeni fontos vízgazdálkodási problémákat
taglalja.
A Dél-Dunántúlra jellemzõ fõbb problémák a felmérés szerint
a teljesség igénye nélkül a következõk:

Vízrendezési, hidromorfológiai kérdések
A vízfolyások túlszabályozottsága következtében elõálló problémák (zonáció hiánya, kereszt- és hosszirányú átjárhatósági
problémák). A tározók, tavak lefolyást módosító hatása

Vízhiány, ökológiai állapot problémái
A túlzott vízkivételek hatására jelentkezõ vízhiány. Komoly
ökológiai problémák jelentkeznek a Drávai mellékágak és
holtágak esetében is az eutrofizáció miatt. A múlt mederszabályozási munkáinak keretében több vízfolyáson mederátmetszések is történtek (Fekete-víz, Egerszegi-csatorna). Ezeken a felhagyott mederszakaszokon a vízellátottság megváltozása következtében az ökológiai állapotok jelentõsen módosultak.

Jelentõs vízkárok megelõzésével kapcsolatos problémák
Itt elsõsorban a Dráva melletti területek árvízi biztonságának
a fokozása a feladat, de problémaként jelentkeznek a kisvízfolyások kiépítetlenségébõl adódó helyi vízkárok is.

2006. évben elkészült a
– Kérdéses vízfolyás víztesteknek a megfelelõ KÖVIZIGekhez való besorolása (2006-06)
– Vízfolyás víztestek vízgyûjtõ területei lehatárolásának
pontosítása (2006-07)
– Mesterséges (vízfolyás és tó) víztest csoportok kialakítása és
a víztestek csoportba sorolása (2006-08)

Vízszennyezések
E fejezetek az általános problémákon túl (diffúz szennyezések, szennyvíztisztító telepek elfolyó vizének minõségi problémái, hulladéklerakók stb.) konkrét és jelentõs szennyezõforrásokat is említ, mint pl. az egykori uránbányászati tevékenység során keletkezõ zagy elhelyezésére szolgáló kazetták.

2007. évben zajlott

Mindezen kérdések széles társadalmi rétegekkel való megismertetése, az ezzel kapcsolatos észrevételek, javaslatok összegyûjtése és hasznosítása a közeljövõ feladata. Ezek ismeretében folytatható a munka, aminek a végsõ célja vízeink jó állapotának fenntartása, illetve a jó állapot elérése.

– A felszíni és felszín alatti vizek monitoring terveinek
elkészítése, a monitoring programok elindítása
– Hidromorfológiai szempontból befolyásolt felszíni
víztestek újraértékelése
– Felszín alatti víztestek határainak felülvizsgálata
és pontosítása
– A vízgyûjtõ-gazdálkodási tervezés ütemtervének
és munkaprogramjának társadalmi véleményezése
– Jelentõs vízgazdálkodási kérdések összefoglalása
és nyilvánosságra hozatala
A múlt év végén összeállított, a jelentõs vízgazdálkodási kérdéseket, problémákat összefoglaló anyag több tervezési alegységre bontva készült, illetve készült egy dokumentum a Dráva vízgyûjtõjére vonatkozóan is.
A drávai anyag a Mura, a Rinyák és a Fekete-víz vízgyûjtõ területét foglalta magában.
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Kaposvári Vízmûvek Kft.
A Kaposvári Vízmûvek Kft. 1994. február 1-tõl koncessziós társaságként biztosítja Kaposvár, Juta,
Kaposhomok és Zselickislak közmûveinek üzemeltetését. A koncessziós szerzõdés 15 éves idõtartamra biztosította a társaságnak, hogy szolgáltatását
a felsorolt településeken folytassa.

A gyógyító víz...
Harkányfürdõ az ország egyik leghíresebb, legkeresettebb fürdõje. Speciális összetételû gyógy-hévize révén mozgásszervi betegségek gyógyításának egyik hazai központjává vált. A fürdõ – gyógyidegenforgalma – jelentõsége túlnõ a megye és az ország határain.

Minõségbiztosítás, vízbiztonság
A társaság 2003. évtõl teljeskörû minõségbiztosítási rendszerrel rendelkezik. 2007. évben sikeresen megújítottuk az MSZ EN ISO 9001:2001 és az
MSZ EN ISO 14001:2005 szabványok szerinti akkreditációt és 2006. évben
megfeleltünk a kaposvári központi szennyvíztisztító telep tekintetében a jóval környezet specifikusabb európai uniós EMAS szabvány követelményének is. Az országban hatodikként, a szolgáltató szervezetek között elsõként
kapta meg az EMAS minõsítést társaságunk.
A társaság 2006. évben felépítette vízbiztonsági rendszerét. A bevezetett vízbiztonsági rendszer alapján a társaság egészére vonatkozóan sikeresen teljesítette az ISO 22000 szabvány szerinti vízbiztonsági megfelelõséget és sikeres audittal megszerezte ennek tanúsítványát is. Az ellenõrzési tevékenység
tekintetében a társaságnál mûködõ minõségvizsgáló laboratórium nemzetközi akkreditációját a NAT 2007. évben elvégezte. Az akkreditációval a minõségvizsgáló laboratórium 2010-ig rendelkezik nemzetközi akkreditációs
státusszal.
A Kaposvári Vízmûvek Kft. mûködési tevékenységének és területének teljeskörû akkreditácójával rendelkezik.
Fogyasztói kapcsolatok
2007. évben továbbfejlesztettük a szervezet mûködési rendszerét. Kiemelt
figyelmet fordítottunk a gazdasági kihívások figyelembe vételével a kinlevõség kezelési program fejlesztésére. A jogi eszközökön túlmenõen a társaság élt a szerzõdés felmondás és a szûkítés, korlátozás lehetõségével is. Folyamatosan felmérjük a fogyasztóink elégedettség mutatóit annak érdekében, hogy információt kapjunk szolgáltatási tevékenységeinkrõl. A felmérések eredményeként megállapíthatjuk, hogy folyamatosan javul a társaság
kapcsolata a fogyasztókkal és a megelégedettségi indexek emelkednek.
Informatika, belsõ kommunikáció
Az elmúlt évek fejlesztéseinek következtében kalibrálásra került a Piccoló
hálózatelemzõ szoftver, mellyel lehetõségünk nyílik az üzemeltetési feltételek javítására, valamint a hálózat hidraulikai elemzésére és felügyeletére.
Továbbra is fontos szerepet tulajdonítunk a belsõ kommunikációnak, a dolgozók folyamatos továbbképzésének és az ezzel összefüggõ kiemelten környezet tudatos szemlélet fejlesztésére.
Víz- és csatornaszolgáltatás
Az elmúlt évben jelentõs feladat volt az ISO 22000 szabvány szerinti vízbiztonsági rendszer tanúsítása. Ennek keretén belül bevezetésre került egy
gyorsteszt vizsgálati módszer, mellyel 12 óra alatt információt kapunk a
szolgáltatott ivóvíz bakteriológiai állapotáról.
Kaposvár városban folytatódott a vízminõség-javító program III. üteme és
kiépítésre kerül hat vízmûtelepen az ammónia és mangán eltávolításra alkalmas vízkezelési technológia.
Az elmúlt évben befejezésre került Kaposvár Töröcskei városrészének
szennyvízcsatorna-hálózat építése és ezzel a város területének 98 %-án lehetõség nyílik a szennyvízcsatornára történõ rákötésekre.
A kaposvári központi szennyvíztisztító telepen fogadjuk a város teljes
szennyvízmennyiségét, valamint Somogyjád és térségébõl, továbbá Taszár
településrõl átvezetett szennyvizeket. A telep mûködését folyamatosan biztosítottuk, 2007. évben szennyvízbírság kivetésére várhatóan nem kerül sor.
Szolgáltatási területünkön 2007. évben folyamatos ellátást tudtunk biztosítani mind a vízellátás, mind a szennyvízelvezetés tekintetében. Jelentõs
üzemeltetési probléma nem merült fel.
Összegzés:
Az elmúlt évben elért eredmények jelzik, hogy a stratégiánkban rögzített
akciók megvalósításával képesek leszünk elérni kitûzött céljainkat. Ezek a
célok elsõsorban a fogyasztóink elégedettségének a növelése, javítása, illetve a közmûtulajdonos önkormányzatokkal való kölcsönös megelégedettség
biztosítása.

A Harkányi Gyógy- és Strandfürdõ a család fürdõhelye. A Harkányi Gyógy- és Strandfürdõt 4 db, 62 oC-os „elismert gyógyvízzé” nyilvánított pozitív termeltetésû hévízkút látja el.
A felszín alatt sasbércszerûen kiemelkedõ triászkorú dolomitos
mészkõrög törései mentén 52-75 méter mélységbõl tör fel a hévíz. A fürdõ területén lévõ bõvizû termál kutakból nátrium-kálcium hidrogénkarbonátos kloridos, magas szulfidkén tartalmú
hévízet nyerünk.
A gyógymedencék napi friss vízzel történõ feltöltéssel üzemelnek, mivel a vízforgatás a kénes gyógyvíz gyógyászati szempontból értékes biológiailag aktív alkotórészeit károsítaná.
A 183 éves fürdõ gyógyító vize a reumatikus megbetegedések,
ízületi gyulladások, mûtétek után visszamaradt mozgáskorlátozottságok, törések, baleseti utókezelések, idült bõrbántalmak,
pl. psoriasis stb. gyógyítására alkalmas.
A strandfürdõben 6 medence 24-33 °C, a gyógyfürdõben 3 medence 34-38 °C, a látványfürdõben 80 m2 pezsgõmedence + 2 jakuzzi
30- 32 °C kínálják a fürdõvendégeknek a gyógyulást, kikapcsolódást.
A Harkányi Gyógyfürdõ kiemelt kategóriába tartozik a TB szolgáltatások biztosítása terén. Gyógyulhatnak az egész ország területérõl TB beutalóval érkezõ vendégek.
Új szolgáltatás a megújult gyógyfürdõben a természetgyógyászat:
állapotfelmérés, orvosi tanácsadás, testmasszázs- illóolajjal, mézzel, vákuummal, reflex-zóna masszázs, biorezonanciás kezelés.
Szórakoztató programok várják a kikapcsolódni vágyókat:
Harkányi Fürdõfesztivál, Hosszú Hétvége Harkányban, Szüreti Fesztivál, a Harkányi Nyár rendezvény sorozata.

Gyógyfürdõ
Strandfürdõ
pénteken és szombaton
vasárnaptól csütörtökig
várja a vendégeket.

Nyáron
9.00-18.00

Télen
9.00-18.00

9.00-22.00
9.00-22.00

9.00-22.00
9.00-18.00

Harkányi Gyógyfürdõ Zrt.
7815 Harkány, Kossuth L. u. 7.
Tel: 72/480-251, Fax: 72/480-435
E-mail: harkanyfurdo@axelero.hu
Internet: www.harkanyfurdo.hu
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Töltés, gát, közút, vasút karbantartásához, városüzemeltetési és kommunális feladatok ellátásához, vízfolyások, tavak karbantartásához szükséges téli, nyári adapterek,
gyártása, forgalmazása, traktor és más univerzális eszközhordozóra, gépjármûre. Speciális gépek, úszó munkagép,
kaszáló csónak gyártása igény szerint.
Epoke, Dücker, Terex-Schaeff, Beilhack, VOTEX és
VANDAELE cégek kizárólagos magyarországi képviselete és szervize, Gribaldi és KUHN gépek forgalmazása.
Látogassa meg honlapunkat, keressen bennünket!
7634 Pécs, Szentlõrinci út 6.; Postacím: 7615 Pécs, Pf. 7.
Telefon: +36 (72) 552-340; Fax: +36 (72) 552-341
E-mail: hidrot@hidrot.hu, Web: www.hidrot.hu
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Szigetvári Gyógyfürdõ
A Szigetvári Gyógyfürdõ a 2007. szeptemberében megnyitotta kapuit vendégei elõtt. A régi termálfürdõ helyén, Szigetvár város szívében, egy kiemelkedõen impozáns, szemet gyönyörködtetõ létesítmény épült fel a gyógyulni vágyó látogatók igényeinek kielégítésére.

Szigetváron a gyógyfürdõ legnagyobb vonzereje a kiváló minõségû
gyógyvíz, mely számos kedvezõ tulajdonsággal rendelkezik, és már
jelenleg is nagyon közkedvelt vendégeink körében. A kiemelkedõen jó minõségû gyógyvízre alapozva olyan gyógyrészleg kialakítására került sor, mely komplex gyógyszolgáltatásokat nyújt a gyógyulni vágyók számára.
Látogasson el hozzánk, és tapasztalja meg a gyógyvizünkben rejlõ gyógyító erõt!
www.szigetvarigyogyfurdo.hu

TENKESVÍZ
Víz- és Csatornamû
Szolgáltató és Üzemeltetõ Kft.
7800 Siklós, Gordisai u. 2.
Tel: 72/579-840, Fax: 72/579-849
e-mail: tenkesviz@tenkesviz.hu
www.tenkesviz.hu

Ivóvíz termelés és szolgáltatás
Szennyvíz elvezetés és tisztítás
Bérüzemeltetés
Víz- és csatornarendszerek építése
Mélyépítési munkák
Gépbérlet
Gépi csatorna tisztítás
Ingyenes szaktanácsadás
MSZ EN ISO 9001:2000
MSZ EN ISO 14001:2006
MSZ EN ISO/IEC 27001:2006
MSZ EN ISO/IEC 17025:2005

A mindennapok szolgáltatója!

Víz- és Szennyvízmû üzemeltetés
Mélyépítés
Gazdasági Társaságunk 1990 óta végez víz-, szennyvízmûvek, csatornahálózati rendszerek és közutak tervezését és kivitelezését az ország különbözõ területein.
Másik fõ tevékenységünk vízmûvek és szennyvízmûvek üzemeltetése koncessziós szerzõdés keretében. 1994 óta 25 többségében Somogy megye területén lévõ településen állunk a
lakosság szolgálatában egészséges ivóvíz-szolgáltatással, mérsékelt vízdíjak kialakításával.
2000 óta rendelkezünk ISO 9001/2000 minõsítéssel, melynek
során a rendszer minden elemét sikeresen beépítettük szervezetünkbe.
A mélyépítési munkák szervezettségével, minõségével, határidõkkel megbízóink részérõl kifogás nem merült fel, építési
brigádjaink jó minõségû munkát végeznek.
VÍZ-COOP
Vízhálózat-építõ és vízközmû üzemeltetõ Kft.
7400 Kaposvár, Széchenyi tér 8.
Dorottya Üzletház II/3.
Tel: 82/512-000, FAX: 82/512-001
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A Víz Világnapjára
meghirdetett pályázat
eredményei
A víz rendkívül fontos természeti kincs mindannyiunk számára. A megfelelõ minõségben rendelkezésre álló víz óvása
és megõrzése az emberiség egyik alapvetõ feladata. A tiszta
víz egészséget, életet jelent valamennyi élõlény számára.

Kiemelt feladatunk, hogy felhívjuk a jövõ nemzedékének figyelmét a víz értékének megbecsülésére és tudatosítsuk megóvásának fontosságát. A Víz Világnapjának célja, hogy a víz
fontosságára irányítsa az emberiség figyelmét.

I. kategória, 1. helyezett: a Honvéd Utcai Központi Óvoda
nagycsoportosai, Kaposvár

Pályázatunkkal igyekeztünk megszólítani a „jövõ nemzedékét”, a gyermekeket, így az óvodás korúaktól a tinédzserekig
vártuk a rajzokat.
Rengeteg gyönyörû munka érkezett – rajztól a tûzzománcig,
szõttesig, igazán nehéz volt kiválasztani azokat a munkákat,
melyeket végül a szakmai zsûri helyezéssel illetve különdíjjal
jutalmazott.
Minden gyereknek és segítõ, felkészítõ pedagógusaiknak köszönjük, hogy részt vettek a pályázaton és megtisztelték rajzaikkal, kézmûves munkáikkal a zsûri tagjait.

I. kategória, 2. helyezett: Jókai Mór Általános Iskola 1. c
osztályának 6 tanulója, Pécs

II. kategória 1. helyezett: Horváth Alexandra (6.b)
Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola, Marcali

I. kategória 3. helyezett: Bajcsy-Zsilinszky Utcai Óvoda,
Kisvakond csoportja, Kaposvár

II. kategória 2. helyezett: Király Katinka (5. b)
Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola, Marcali

II. kategória 3. helyezett: Hajnal Dániel (6. osztály),
Sztárai Mihály Iskola, Óvoda és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény, Pécs
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Különdíjasok:

Aquaprofit Zrt.
A Víz Világnapja apropóján mindig elõtérbe kerül vizeink védelme, s egyre többen tisztában vannak azzal, hogy a folyamatos környezetszennyezéssel a tiszta víz mindinkább stratégiai kinccsé válik. Hazánk geológiai adottságainál fogva rendkívül gazdag vizekben, de készleteinkkel tudatosan kell gazdálkodnunk. A vízben rejlõ lehetõségek kiaknázása természetes igény a lakosság, mezõgazdaság, turizmus részérõl, ugyanakkor nagy figyelmet kell fordítani
arra, hogy e fontos természeti kincsünkben rejlõ lehetõségeket
csak olyan mértékben hasznosítsuk, hogy a felhasználás mértéke
ne károsítsa vízbázisainkat, ne zsákmányolja ki a természetet.

Csendes NikolettaMolnár Médea szõttese,
6. osztály,
Kisfaludy Utcai
Általános Iskola

Szabadi Gábor
Általános Iskola és
Óvoda „Pipacs”
csoportja, Mernye
Címe: Csatornáznak a
falunkban

Csószó Viktória, Pál
András, Rumi Eszter és
Horváth Dorina
alsó tagozatos tanulók
munkája,
Mikszáth Kálmán
Utcai Általános Iskola,
Marcali

Amikor a vízzel kapcsolatos problémákról hallunk, leggyakrabban a
megfelelõ minõségû ivóvíz hiányára gondolunk, de nem szabad megfeledkezni ásvány-, gyógy- és termálvizeinkrõl sem. Az Aquaprofit
Zrt. mottója: „a vízzel való törõdés a természettõl a fogyasztóig”, ennek
megfelelõen a víz számtalan megjelenési formájával és felhasználási
területével foglalkozunk a vízbázisok védelemétõl kezdve, az ivóvízminõség-javító programokon, termál- és gyógyfürdõ fejlesztéseken át,
az ásványvíz palackozó üzemek létesítéséig. A szakmai segítségünkkel
megvalósított fejlesztések esetében törekszünk arra, hogy a gazdaságossági szempontok figyelembe vétele mellett a
környezetvédelmi szempontok is maximálisan
érvényesüljenek. Bár egyre több önkormányzat és
vállalkozás
felismeri,
hogy környezetünk védelmére áldozni kell, a
környezettudatosságot
még tanulnunk kell. Hosszú távon nem csak jogszabály által meghatározott kötelezettség, hanem alapvetõ belsõ elvárás kell, hogy legyen
ez a szemlélet, minden fejlesztésnél.
Az Aquaprofit Zrt. szakmai tevékenysége mellett a vizekkel kapcsolatos ismeretek széles körben való terjesztését is fontosnak tartja, éppen ezért 2006-ban megjelentette a magyar piacon egyedülálló Ásványvizek könyvét, amely olyan kevéssé ismert kérdésekre ad
választ, hogy hogyan keletkezik az ásványvíz, mi a különbség az ásványvizek, forrásvizek, ivóvíz és szikvíz között, hogyan alakultak
át a fogyasztói szokások az elmúlt fél évszázadban, milyen változásokon ment át a csomagolás, valamint összegyûjti és kategorizálja
a Magyarországon fellelhetõ palackozott vizek szinte mindegyikét.
Akár magánszemélyként, akár
egy szervezet felelõs vezetõjeként, a vizeinkkel való törõdés
szükségességét tudatosítani kell
magunkban, s az adott területen
és lehetõségeinken belül mindent meg kell tennünk vízkészleteink megóvásáért.

Takács Anna szõttese,
6. osztály,
Kisfaludy Utcai
Általános Iskola

www.aquaprofit.com

Aquaprofit Zrt.
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