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Békés 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

Ez az év különösen roszszul indult, hiszen a gazdasági válságnak „köszönhetõen” az elõzõ évihez képest jelentõsen
csökkentett központi támogatásban részesültünk.
Összedugtuk a fejünket:
mit lehet itt tenni? Hol lehet ennyi pénzt megtakarítani? Hamar kiderült,
hogy motorizált világunkban az üzemanyag ára a
legnagyobb olyan tétel a
költségvetésünkben, amit
meg tudunk „fogni”. Az
üzemanyag takarékosság
kárvallottjai természetesen elsõsorban a szakaszmérnökségek voltak. A legnehezebben azt tûrték az emberek,
hogy nem végezhették a megszokott fenntartási feladatokat, miközben a bért megkapták, a gép rendelkezésre állt,
csak „üres” volt a tank. Állítólag volt olyan köviziges dolgozó (nem nálunk), aki saját pénzén tankolta meg a traktort,

hogy kaszálhasson a töltésen. Nálunk is kaszáltak le olyan
területeket, ami nem fért bele a csökkentett feladattervbe,
csak azért, mert röstellték otthagyni gazosan. Ebbõl én azt
az üzenetet olvasom ki, hogy a megszokott feladatot magukénak, egyúttal fontosnak érzik az emberek, és nehezen viselik a visszalépést.
Aztán félév után javult a helyzet. Gõzerõvel beindultak a
projektek, sikerült bevételekre is szert tenni, és az egyébként katasztrofális aszály elvégezte helyettünk a fenntartási munka egy részét.
A megnyugtató gazdasági háttér mellett jót tett a közérzetünknek a szakmai feladatok szaporodása is. Lassan oda jutunk, hogy nem is tudnám puska nélkül felsorolni az összes
folyamatban lévõ és tervezett pályázatunkat és egyéb vállalkozásainkat. Ezek a projektek szerencsére számos szakmai
kihívást és emellett sajnos számos – legtöbbször adminisztratív – akadály leküzdését jelentik. Örülnünk kell ezeknek a
feladatoknak, mert ezáltal gyarapodik a tudásunk, ezáltal
kovácsolódnak össze és válnak ütõképesebbé „csapataink”.
A jövõ év indítása tekintetében még zordabbak a kilátások,
mint az idén voltak. Na, és?!
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Bevezetõ
Erdei Éva sajtóreferens, DDKTVF

Bár az idei évben utoljára jelentkezõ „Drávától a Balatonig”
címû újság elõkészítésekor szóba került szerkesztõségi ötletek, koncepciók latolgatása során a Felügyelõségünk
tisztában volt azzal, hogy a karácsonyi ünnepek elõtt megjelenõ lapszámban talán a könnyedebb, az ünnephez is valamelyest kapcsolódó témákról olvasnának szívesebben
többek között azok is, akiknek egyébként szakmai rálátásuk
van a napi tevékenységünkre. E terveink azonban módosultak, hiszen az elmúlt hónapok alatt elõkészített, majd levezényelt, s októbertõl már a gyakorlatban is mûködtetett
szervezeti változások alaposan felülírták az újság tartalmával kapcsolatos eredeti elképzeléseinket. A fenti okok miatt

döntöttünk tehát úgy, hogy az információ átadás, illetve a
megfelelõ tájékoztatás céljából vázoljuk röviden a Felügyelõségünkön történt átalakítást, illetve azok indokát. Bízunk
abban, hogy a következõ kettõ oldalon olvasható rövid összefoglalónkkal sikerül minden érdeklõdõ számára megfelelõ betekintést nyújtanunk az új felállás szerint zajló tevékenységünkbe. De itt ragadom meg a lehetõséget arra is,
hogy a Dél-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelõség nevében minden kedves olvasónknak, volt kollegánknak és családtagjainak boldog, békés karácsonyi ünnepet, sikerekben, egészségben gazdag
Új esztendõt kívánjak.

Szervezeti változások
a Dél-dunántúli Zöldhatóságnál
Jeszták Lajos igazgató, DDKTVF
A környezetvédelmi hatóságoknak fokozott figyelmet
kell fordítaniuk arra, hogy a
környezethasználók a jogszabályokba foglalt elõírások alapján végezzék tevékenységüket. Nem elegendõ az, hogy engedélyt kérnek a különbözõ tevékenységek folytatására, hanem
az is fontos, hogy a kiadott
engedélybe foglalt elõírások
betartását a hatóságok ellenõrizzék, és szükség szerint ki is kényszerítsék azokat. (felügyeleti munka).
A felügyeleti tevékenység gyakorlása során fontos a környezethasználók jogkövetését segítõ ellenõrzési rendszer
kiépítése.
Felügyelõségünkön már évek óta mûködik Ellenõrzési és
Felügyeleti Osztály, egy olyan szervezeti egység mely elsõdleges feladata a hatósági ellenõrzések lebonyolítása,
végrehajtása volt. Ezen szervezeti egység foglakozott a
közérdekû bejelentések kivizsgálásával, az állampolgári
bejelentésekben jelzett esetleges jogszerûtlen víz- és környezethasználatok ellenõrzése és a környezetszennyezések kivizsgálása is feladata volt.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ez évben a felügyeleti tevékenység megerõsítését tûzte ki általános célul
a Felügyelõségek tekintetében.

Az országban mûködõ 10 Felügyelõség az igazgatási jellegû feladatokon túl – mint elsõfokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság – hatósági tevékenysége
során két eltérõ típusú feladatot végez:
engedélyezés és más hatóságok eljárásaihoz kapcsolódó
szakahatósági közremûködés, valamint a felügyeleti tevékenység.
A Felügyelõségek engedélyezési és szakhatósági típusú
tevékenységeik során – általában – jogosító, az ügyfél számára kedvezõ, ugyanakkor sokszor kötelezettségeket is
tartalmazó határozatokat, szakhatósági állásfoglalásokat
adnak ki.
A felügyeleti tevékenység részeként megjelenõ ellenõrzési
feladatok végrehajtása magas színvonalú anyagi és eljárásjogi ismereteket, illetve a konkrét – ellenõrzés alá vont –
engedélyek, pontos ismeretét, esetenként az engedély nélküli tevékenység azonosításához szükséges szakértelmet
feltételezik. Az ellenõrzési feladatok hatékony és szakszerû
ellátásához a feladatot ellátó személyek megfelelõ szakmai
(környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi szakterületek) ismeretei mellett, objektív, tényszerû és jogszerû hozzáállásuk is szükséges.
A Felügyelõségek feladatai közé tartoznak az úgynevezett
adatfeldolgozási (regisztrációs) feladatok is. Ez a tevékenység elsõsorban a felügyeleti tevékenységhez kapcsolódik,
az ügyfelek által benyújtott adatszolgáltatások feldolgozása, rögzítése alapján a felügyeleti tevékenység hatékonyabban tervezhetõ és szervezhetõ.
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A felügyeleti tevékenység érdemi döntései kötelezést, tiltást
illetve fizetési kötelezettségeket tartalmaznak, melyek a
többnyire a nem önkéntes jogkövetõ ügyfelek számára hátrányt jelentenek.

legnagyobb szervezeti egysége (48 fõ) Legfontosabb feladata a kérelmek alapján elindított eljárások határidõre történõ lezárása, a jogszerû pontos és szakszerû döntések
meghozatala.

A modern szervezeti struktúra a fõtevékenységekhez (funkciócsoportokhoz) kapcsolódó szervezési elvekre kell, hogy
épüljön. Teljesen más a közigazgatási funkció az engedélyezés és a szakhatósági közremûködés, illetve a felügyeleti, ellenõrzési tevékenység során. Funkciócsoportonként
mások a célok, más információkra és más módon kell tervezni és elvégezni is a feladatokat.
A funkciócsoportok elõbbieknek megfelelõ felosztását követõen a Felügyelõségünk szervezetét úgy kellett kialakítani, hogy az egyes feladatkörök ellátása és az azzal járó felelõsség egyértelmûen meghatározható legyen. Az új szervezeti rendszer lehetõvé teszi, hogy e feladatkörök ellátásának irányítása önállóan, nagyobb felelõsséggel és hatékonyan történik.
Mindezen elvárásoknak megfelelõen Felügyelõségünk
2009. október 1. napjától új szervezeti rendben mûködik. A
változások leglényegesebb pontja az, hogy az engedélyezési és felügyeleti feladatok teljesen elkülönülnek, külön Irodák -igazgató helyettesek vezetésével- látják el a tevékenységeket.(szervezeti ábra)
Ezzel annak az elvárásnak is eleget tettünk, hogy aki az engedély kiadásában közremûködött, az csak kivételes esetben vesz részt engedélyezett tevékenység ellenõrzésében.
A Hatósági Engedélyezési Iroda maradt a Felügyelõség

A Hatósági Felügyeleti Iroda a Felügyelõség felügyeleti tevékenységét teljes körûen lefedve végzi. Ellenõrzési, adatfeldolgozási feladatok, továbbá az ellenõrzésekhez kapcsolódó kötelezések, bírságok kiadása, illetve a kötelezések kikényszerítése a feladata. Az Iroda létszáma jelenleg
30 fõ (ez 12 fõvel több, mint az eddig a feladatokat ellátó
osztály létszáma volt). Az ellenõrzés megerõsítését Felügyelõségünk az erõforrások átcsoportosításával, a munkaszervezés hatékonyabbá tételével oldotta meg, plusz
erõforrásokat (mind személy, mind anyagi téren) Felügyelõségünk nem kapott.
A felügyeleti tevékenység megerõsítésétõl, hatékonyabbá
tételtõl a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a
Felügyelõség vezetése is azt várja el, hogy a jövõben a
környezethasználók jogkövetõ magatartása javul és megelõzhetjük, illetve amennyiben ez nem sikerül akkor korábban felfedezhetjük és megszüntethetjük az illegális víz- és
környezethasználatokat, a környezetet szennyezõ és károsító események száma pedig csökkeni fog.
Csökkennek a nem jogkövetõ ügyfelek által szerzett piaci
elõnyök is, így reményeink szerint Magyarországon is érdemes lesz betartani az ésszerû jogszabályi elõírásokat.
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Vízrendezés a Dél-Dunántúlon
Balázs Lívia vízkárelhárítási ügyintézõ, DDKÖVIZIG

Igazgatóságunk „A felszíni vizek védelmét szolgáló fejlesztések regionális jelentõségû vízvédelmi területeken” elnevezésû, DDOP-2009-5.1.5/A kódjelû pályázati kiírásának megfelelõ négy pályázatot kíván benyújtani. A pályázatok alapvetõ célja a település- és térségfejlesztés érdekében a regionális jellegû vízfolyások, tavak, holtágak, mellékágak esetében kiemelt jelentõségû a vízkárelhárítás biztonságának növelése valamint a
„jó állapot” elérése, fenntartása, a hatékony vízgazdálkodás, összhangban az EU Víz Keretirányelvével.

1. „Felsõszentmártoni mellékág revitalizációja a Dráván” címû pályázat, melynek projektmenedzsere Burián Alajos, a Vízkárelhárítási osztály munkatársa. A Felsõ-szentmártoni mellékág a Dráva bal oldalán a
125+000 – 126+350 fkm között húzódik Felsõ-szentmárton közigazgatási területén teljes egészében magyar területen. A Felsõszentmártoni
mellékág a Dráva szabályozások során véghezvitt kanyarlevágások, valamint a mellékág közepén épített mederelzárás következtében feltöltõdött, Drávával történõ kapcsolatát elvesztette.
A pályázat célja biztosítani a mellékág degradációjának megállítását, a
mellékágban a folyamatos víz utánpótlást az év minimum 200 napján, a
mellékágban a napi vízcserét, a „folyóvízi jellegû” flóra és fauna környezetét, valamint a halak ivóhely lehetõségét, melyet a Felsõszentmártoni mellékág jelenlegi szakaszán épült elzárás megnyitásával kívánunk megoldani oly módon, hogy az ne veszélyeztesse a kettõs meder kialakulását. A projekt költségvetése elõzetes becslés alapján mintegy 200 millió Ft.
A pályázat beadási határideje 2010. január 30.

2. „Vésztározás a Kaposon” címû pályázat, melynek projekt-menedzsere Matusz Dániel, a Vízkárelhárítási osztály dolgozója. A projekt
megvalósításával Kaposvár, illetve a Kapos vízfolyás által érintett települések árvízi veszélyeztetettségének mérséklését kívánjuk elérni. Kiemelt megvalósítandó cél a regionális jelentõségû sík- és dombvidéki
vízgyûjtõ területeken az élet- és vagyon-biztonság megteremtése, a
nagy csapadék okozta árvizek elõfordulása esetén a vizek kártételei elleni biztonság fokozása. A vésztározó – a vízfolyás 96+440 km szelvényének környezetében történõ – kialakításával az árhullámok levonulását – a nagy vizek visszatartásával, a lefolyás késleltetésével – kedvezõen befolyásolná. Az épülõ gát, a mûszaki létesítmények, illetve mûtárgyaik helyét igazgatóságunk a projekt keretein belül meg kívánja vásárolni. Emellett a projekt keretein belül tervezett még a Kapos vízfolyás rekonstrukciós munkáinak elvégzése a Bárdi patak torkolatától (101+343 fkm) a 95+600 fkm-ig. A projekt költségvetése elõzetes becslés alapján mintegy 500 millió Ft.
A pályázat beadási határideje 2010. január 30.

3. „Karasica és a Vasas-Belvárdi vízfolyások vízkárelhárítási fejlesztése” címû pályázat, melynek projektmenedzsere Resitcky Gergely,
a Vízkárelhárítási osztály munkatársa. A projekt keretein belül a
Karasica szederkényi vízhozammérõ mûtárgytól a Pécsvárad-Szellõ patakig tartó szakaszán, illetve a Vasas-Belvárdi vízfolyás Karasicába torkollásától a Hásságyi halastóig tartó szakaszán ökológiai rendezést kívánunk végrehajtani, melynek lényege a természetközeli állapot helyreállítása, megõrzése lenne, jelen esetben a kisvízi meder kanyargósságának megõrzése, a megfelelõ árnyékolás céljából a part menti fák
megõrzése, rétek, legelõk bizonyos idõnkénti elöntésének biztosítása.
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Másik megvalósítandó elképzelésünk lenne a Vasas-Belvárdi vízfolyáson új vízhozammérõ mûtárgy építése. A projekt
költségvetése elõzetes becslés alapján mintegy 340 millió Ft.
A pályázat beadási határideje 2010. január 30.

4. „Határtmetszõ vízfolyások rendezése” címû pályázat, melynek projektmenedzsere Weisz Gábor, a Vízkárelhárítási osztály dolgozója.
A pályázat keretein belül a Dombó csatorna, Bara patak, Karasica vízfolyás, Borza patak, Ilocskai csatorna, Ilocskai keleti ág, Karasica szívócsatorna, Sároki vízfolyás, Tapolca patak, Topolyás árok rendezését kívánjuk megoldani. A vízfolyások mentén nagy többségében a Délszláv
háború idején aknatelepítések történtek, melyek akadályozzák a fenntartási munkákat, ezért az aknasáv felszedését elsõdleges feladatunknak tartjuk. Az aknamentesítési munkák után célunk még a vízfolyás
mentén liget-szerûen facsoportok érintetlenül hagyása vagy kialakítása,
árnyékos élõhelyek biztosítása a vízfolyásban. A meder vonalvezetését
a természeti viszonyokhoz közeli állapotba kívánjuk hozni. A medret kísérõ fás-bokros zóna kialakítását részben a meglévõ növényzet megkímélésével, részben telepítéssel, természetes benövéssel szeretnénk elérni. A projekt költségvetése elõzetes becslés alapján mintegy 150 millió Ft.
A pályázat beadási határideje 2010. január 30.

Dombvidéki vízrendezési mûvek
õszi kiértékelõje
Weisz Gábor vízkárelhárítási ügyintézõ, DDKÖVIZIG

A Vízkárelhárítási Osztály szervezésében 2009. október
30-án tartottuk meg az ez évi Dombvidéki vízrendezési
mûvek kiértékelõ értekezletét. Az értekezlet célja volt,
hogy a DDKÖVIZIG mûködési területén vízgazdálkodással
foglalkozó szervek megoszthassák egymással tapasztalataikat, beszámoljanak problémáikról, véghezvitt fejlesztéseikrõl, fenntartási munkáikról.
Pecze János vízkárelhárítási osztályvezetõ bevezetõjében
ismertette a DDKÖVIZIG általános adatait, terveit és fejlesztési elképzeléseit. Beszámolt arról, hogy a január-augusztus hónapok csapadék átlaga az idei évben a szokásostól elmaradt, mely többek között a kaszálásoknak kedvezett. A fenntartási munkák finanszírozásának nehézségei
miatt azonban a Pécsi Szakaszmérnökség (PSzM) területén 128 km-en egyszer, 15 km-en csak kétszer, összesen
442 ha-on, míg a Kaposvári Szakaszmérnökség (KSzM) területén 118 km-en egyszer, 75km-en csak kétszer, összesen 536 ha-on tudtak kaszálni a fenntartást végzõ kollégáink. Mindezekkel együtt vízfolyásainkon közel 50 %-ban
még mindig legalább egyszer elvégeztük a kaszálási munkákat. A 2009. évi beruházásaink az alábbiak szerint alakultak: Baranya megyében az Egyesült-gyöngyös 9 km-es
szakaszán helyenként a kettõs medrek megszüntetése,
padkarendezése, rézsûmegcsúszások helyreállítása, míg
Somogy megyében összesen 1,5 km vízfolyásszakasz jó

karba helyezése történt meg. Preventív munkákat a
Karasicán Villány és Szederkény között, a Gyöngyös Nyugati ágán, valamint a Bükkösdi árapasztó kitorkollásánál
végeztünk.
Pályázatok terén viszonylag gazdagnak mondható az ez
évi tevékenységünk: a DDOP 2007-2008-as idõszakában a
Rinya vízrendszer rekonstrukciója címû nyertes pályázatunk megvalósítását kezdtük meg, míg a 2009-2010-es akcióterv keretén belül a vésztározó létesítése a Kapos folyón, a Karasica és Vasas- belvárdi, valamint a határt metszõ vízfolyások rendezésére, összesen három pályázat kidolgozását indítottuk el.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. január 31.

Milos Attila úr a Baranya Megyei Területi Védelmi Iroda
képviseletében beszámolt arról, hogy az önkormányzatok
vízkárelhárítási terveinek elkészítése még mindig probléma, Baranya megyében összesen 41, míg Somogy megyében 49 település készítette el a terveket. A tervkészítés elmaradásának legfõbb oka a forráshiány mellett sajnos az
önkormányzatok részérõl mutatkozó motiváció hiánya. Példával alátámasztva, amennyiben a vis major támogatás
megítéléséhez a tervek megléte kötelezõ lenne, az önkor-
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mányzatok részérõl mutatkozó motiváló erõ is megnövekedne a vízkárelhárítási tervek elkészítésére.
Domján Gábor úr a Baranya Megyei Katasztrófavédelem
képviseletében megerõsítette Milos Attila úr védelmi tervekre vonatkozó megállapítását. Ezen túlmenõen elmondta,
hogy 3x50 fõ árvízi komplex csoportot képeztek ki a civil lakosság körébõl pályázati forrás felhasználásával, valamint,
további 2x50 fõ kiképzését tervezik a 2010. évben.

azt mutatták, hogy a pénzügyi források hiánya nagy gondot
jelent az önkormányzatoknak. Négy vízitársulattal közösen
(Észak-Somogyi, Dél-Balatoni, Nagyatádi, Rinya - Dombómenti) kezdeményeztek együttmûködési megállapodást,
mely létre is jött. A Barcsi Helyi Védelmi Bizottság által szervezett Szentborbás és Tótujfalu települések parancsnokságainak, illetve az árvízvédelmi alegység felkészítése megtörtént. Jövõre tervezik Nagyberki község elméleti és gyakorlati felkészítését a vis major esetekre.

Vadkerti Tóth Tihamér úr a Rinya- Dombó-menti
Vízitársulat képviseletében beszámolt arról, hogy az önkormányzatok, több alkalommal a vízitársulattól kértek segítséget a védelmi terveik elkészítéséhez. Ezen túlmenõen
jónak tartják a VÍZIG Rinya térségi pályázatát, mert saját
beruházásuk is kapcsolódik a három rendezésre kerülõ vízfolyáshoz.
Horváth Attila úr az FVM Baranya Megyei Földmûvelésügyi Hivatal képviseletében megemlítette, hogy az elmúlt
évek során sokat javult a kisvízi medrek állapota, de számos olyan vízfolyás szakasz van még, ahol vízi munkáról
nem lehet beszélni tekintve, hogy rendezési munkák nem
történtek. A fenntartási munkákat fontosságuk szerint rendezik, ezt követõen kaszálást és cserjézést is végeznek.
Beruházási és fejlesztési tevékenységet csak a pályázatok
keretében tudnak kivitelezni, saját forrásból nincs rá keret.
Prevenciós munkákra csak az év elején és végén van lehetõség, azonban ezek csak „tûzoltásra” elegendõek.
Ferenczi Zoltánné asszony a Pécsi Vízitársulat képviseletében ismertette társulatuk ez évi mûködését és kiemelte,
hogy sikeres évet zárnak, melynek keretében, és elvégezték a feladattervben foglaltakat. A kaszálásokat érdekeltségi hozzájárulásból finanszírozták. Iszapolást végeztek a Füzes árkon, és a Meszes patakon, terveik között szerepel a
Lámpás patak rekonstrukciója.
Erb Pálné asszony a Szentlõrinc Térsége Vízitársulat
képviseletében kifejtette, hogy a társulat igen kevés pénzbõl gazdálkodik, komolyabb munkákat csak beruházásból
tudnának finanszírozni. Távlati terveikben szerepel a
Gerde-Szabadszentkirályi árok beruházásának indítása.
Jobban Ferenc úr a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság képviseletében elmondta, hogy a Megyei Védelmi Bizottsággal közösen Somogy megyében is megtörtént kárelhárítási tervek felülvizsgálatának ütemezése,
2009-ben 40 település tervét ellenõrizték, a benyomások

Presits Ferenc úr a Dél-Balatoni Vízitársulat képviseletében megerõsítette, hogy õk is segítettek az önkormányzatoknak a vízkárelhárítási tervek elkészítésében.
Vízitársulatuk vállalkozókkal végeztette el a fenntartási
munkáikat, összesen 34 millió Ft-ot költöttek, melybõl 60 %ot cserjeirtásra, 40 %-ot kaszálásra fordítottak. Elsõsorban
belterületi medrek kaszálását végezték közel 30 vízfolyáson. A balatoni szivattyútelepen 2,6 M Ft értékben végeztek
védekezési céllal szivattyúzást, továbbá rekonstrukciós
munkálatokat terveznek a Büdösgáti vízfolyás felsõ, Karád
külterületi szakaszán pályázati forrásból.
A kérdések között szerepelt Milos Attila úr azon kérdése,
hogy a fenntartási munkák csökkenésével nõtt-e a veszélyeztetettség? György Béla úr a DDKÖVIZIG igazgatója kifejtette, hogy amíg egyszeri kaszálást tud végezni a
DDKÖVIZIG a vízfolyásainkon jelentõs veszélyeztetettségnövekedés nem várható. Viszont az iszapolási és cserjeírtási munkák mértéke nem éri el a kellõ mennyiséget,
ezek sajnos növelik a veszélyeztetettséget.
Domján Gábor úr felvetette, hogy a völgyzáró gátas felszíni vízfolyások alatti településeket veszélyeztetettség szempontjából ismét fel kellene mérni. György Béla igazgató úr
válaszában elmondta, hogy a víztározók és halastavak
esetében a potenciális veszély fennáll, hiszen egy felhalmozott víztömeg található a település felett, és ha ennek
kezelõje nem tartja rendben a mûtárgyakat, akkor ez a veszély fokozódik. A felülvizsgálatot a Felügyelõségnek kell
ellenõrzízni, azonban kapacitás hiányában csak bejelentés
alapján járnak el.
György Béla igazgató úr a kérdésre adott válaszokat követõen felajánlotta a DDKÖVIZIG segítségét a vízkárelhárítási tervek ellenõrzésében.
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Fejlesztések, de mibõl?
Horváth Gábor vízgyûjtõ-gazdálkodási és monitoring osztályvezetõ-helyettes, DDKÖVIZIG

Igazgatóságunk részére központi vízrajzi feladatokra már évek óta nem tud
a minisztérium fedezetet biztosítani.
Sajnos a vízrajzi hálózat öregedése
halaszthatatlanul szükségessé teszi a
tönkrement mûszerek pótlását és elkerülhetetlenek alapvetõ fejlesztések.
A hálózat szintentartására, esetleges
fejlesztésére így egyetlen megoldásként a pályázatok útján történõ beszerzések jöhetnek szóba.
Ilyen forrásból történt az utóbbi két év
legnagyobb mûszer és eszköz fejlesztése is. A GEF keretében a Világ Bank finanszírozásában több éve folyó a Fekete tenger tápanyag terheléscsökkentését szolgáló projektbõl tavaly és
az idei évben tízmilliós beszerzéseket
tudtunk lebonyolítani. A beszerzett mûszereket elsõsorban a Béda Karapancsa, Gemenc térségi területek
monitorozására vásároltuk. Az eszközök, mûszerek, berendezések segítik a
területen a vízszintek, a vízminõség, a
vízhozam, a hordalék alakulásának
megfigyelését.

Néhány jelentõsebb a projekt keretében vásárolt eszköz:
– motorcsónak + utánfutó
– precíziós GPS mûszer
– vízállás-regisztrálók mûszerek
– ADCP elven mûködõ vízhozammérõ berendezés
– lebegtetett
szoftver

hordalék

kiértékelõ

– meteorológiai állomás
– adatkinyerõ egységek

A beszerzett eszközökkel jelentõsen
felgyorsul és hatékonyabbá válik a területeken a természeti jelenségek
megfigyelése.

A hálózatunk fejlesztésére a jövõben
is a pályázatok útján történõ beszerzések tûnnek az egyetlen lehetõségnek.

EUROTEAM - ECO Környezetvédelmi Tábor
Kaposvár (2009. 08. 04.-2009. 08. 17.)
Bencs Zoltán kaposvári szakaszmérnök, DDKÖVIZIG
Lechner Péter ifjúságsegítõ, projektvezetõ, Compass Egyesület
Egyesületünk a Compass Európai Ifjúsági Közösségért
Egyesület (Kaposvár, 7400 Kaposvár, Nyár u. 23.) évek óta
fiatalok képességfejlesztésével, szabadidõs tevékenységeinek irányításával foglalkozik. Kaposvár és Somogy megye
több általános és középiskolájában, valamint egyesületünk
ifjúsági központjában tartunk külföldi önkéntesek bevonásával képességfejlesztõ, személyiségfejlesztõ és környezettudatos életformára nevelõ foglalkozásokat.
2009. augusztusában rendeztük meg immár hagyományos
nemzetközi ifjúsági táborunkat, melynek témája a környezettudatos életforma, a tudatos fogyasztói magatartás.
A Földön minden élõlény hagy valami nyomot maga után.
Vajon mi is hagyunk maradandó nyomokat magunk után?
E kérdés adta a csereprogramunk ötletét. Nem a tudósok
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könyveire, a különleges épületekre, vagy a nagy találmányokra gondoltunk, hanem
azokra a müzlis papírokra,
amit eldobunk, minden, amit
megeszünk, a kedvenc
együttesünk CD-je, a zsömlénk zacskója, a cicánk ételének doboza, vagy az, ha
sokáig nézzük este a TV-t.
A táborban résztvevõ, 6 ország (portugál, olasz, spanyol, török, magyar), 40 fiatalja ökológiai lábnyomot
mért, kidolgoztuk a korosztályunkra jellemzõ optimális idõtervet, hulladékokból társasjátékokat készítettünk, hajóztunk a Dráván és a Berzsenyi
Park körüli futással hívtuk fel a figyelmet az egészséges
életmód fontosságára.
E programnapra meghívtuk Németh Lajos meteorológust, a környezetvédelem nagykövetét, aki saját példájával bizonyította, a sport egészségmegõrzõ szerepét.
Nemcsak a külföldi fiataloknak, de nekünk magyar résztvevõknek is életre szóló élményt jelentett a Drávai hajóút,
melyet a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság biztosított számunkra.

lat és Barcs közötti szakaszt
nemzetközi hajóútnak nyilvánították. A II. világháború
után a hajózás megszûnt, illetve alkalmi járatokra és folyószabályozási munkákkal
kapcsolatos anyagszállításra korlátozódott. 1975-ben a
magyar és jugoszláv kormány megállapodást kötött
a drávai hajózásról (0-198,
6 fkm közötti szakaszra).
Tekintettel arra, hogy a drávai hajóút iránya nem esik
egybe a fõbb szállítási irányokkal, így a hajóút lehetséges elvi kapacitásának jelenleg
csak töredéke kerül kihasználásra. A hajóút minõsítése: II.
Azért, hogy nem láttunk halakat, még vannak, méghozzá
48 õshonos halfaj, és ilyenkor a Dráva homok- és kavicspadjaiba bújnak meg. Egyébként nem telepítenek újakat, az
ipari méretû halászat gazdaságtalan és nem esik egybe a
vízügyi, környezetvédelmi és természetvédelmi irányelvekkel.
A napot az igazi magyaros pincepörkölt zárta, mely azt hiszem mindannyiunk nevében mondhatom, hogy megkoronázta a programot.
A program során összehasonlítottuk, hogy a projektben
résztvevõ fiatalok saját országaikban, közvetlen környezetükben hogyan élnek az emberek, és azt, hogy ez az életmód hogyan befolyásolja környezetüket. Mindezt az elméleti ismeretek és tapasztalati tanulás ötvözésével sok játékkal, a nem-formális pedagógia eszközeivel valósítottuk
meg.
A projekt végén egy 10 pontos ajánlást fogalmaztunk meg
közösen, melyet minden csoport a saját országának döntéshozói felé tolmácsol.

A háborítatlan ártéri erdõk és löszfalak között haladva vártuk, hogy megpillantunk egy-egy õshonos madarat. A végén már egy vadkacsával is kiegyeztünk volna, de csak
partifecske és gyurgyalag fészkeket láttunk Barcsig.
Kísérõnk, Bencs Zoltán a Kaposvári szakaszmérnökség vezetõje késõbb elõadást tartott a Dráva természeti adottságairól, valamint a VIZIG feladatáról. Mivel Magyarországon
nem erednek csak keresztül folynak a nagy folyóink, ezért
a VIZIG feladata az érkezõ vizek vízminõségének megõrzése, javítása.

A résztvevõk visszajelzései alapján a program elérte a célját. Mi magunk is megismertük és felhívtuk a helyi lakosság figyelmét a környezettudatos életvitel fontosságára a
természeti, az épített környezet, valamint saját egészségünk megõrzése érdekében.

Kérdéseinkre, hogy nem láttunk hajókat, és halakat, Zoli azt
válaszolta:
Az igazgatóságunk kezelésébe tartozik a Dráva folyó 70, 2
(Matty) - 237 fkm (Õrtilos) közötti magyar-horvát közös érdekû folyószakasz 138 km hosszúságú része.
A Dráva természetes vízi út, az I. világháború után a torko-
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Környezetterhelések alakulása
a Dél-Dunántúlon 2004-2008. közötti idõszakban
Torma Zoltán engedélyezési koordinációs titkárság osztályvezetõ, DDKTVF
A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség – mint
Zöldhatóság – a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen Baranya és Somogy megye területén, valamint Tolna megye egy részén végzi a környezetterhelést okozó telephelyek
szennyezõanyag kibocsátásának, környezetterhelésének ellenõrzését, illetve határértéket meghaladó kibocsátások esetén ezek szankcionálását.
A Felügyelõség a kibocsátások okozta terheléseket az üzemeltetõk önbevallásai és saját
hatósági ellenõrzései alapján tudja összegezni, majd értékelni. A 2008. évi kibocsátási
adatok bevallása idén márciusban kezdõdött és az adatrögzítõ programok lezárására,
egyben a 2008. évi adatok véglegesítésére 2009. augusztus végén került sor.
A bevallási idõszak lezárásával lehetõség nyílt arra, hogy a 2008. évi kibocsátásokat
összehasonlítsuk a korábbi idõszak adataival, ezzel is képet kapva a környezetünket érõ
terhelésekrõl.
Légszennyezõanyag kibocsátások
A Felügyelõség területén mûködõ levegõt terhelõ kibocsátások közül kiemelkedõk a nagy tüzelõberendezéseket üzemeltetõ telephelyek kibocsátásai. Ilyen meghatározó nagykibocsátók Baranya megye területén a pécsi hõerõmûvet üzemeltetõ Pannon Hõerõmû Zrt., mely kibocsátásaival meghatározóan befolyásolja a régió és Pécs város levegõminõségét, a
Duna-Dráva Cement Kft. beremendi cementgyára, és a szomszédságában található Carmeuse Kft. mészüzeme, illetve
Somogy megye területén a Kaposváron üzemelõ Béke Füredi Fûtõmû Kft. gázmotoros fûtõmûve, valamint a Magyar Cukor Zrt. cukorgyártási technológiájához kapcsolódó nagy tüzelõberendezése.

1. Táblázat: Légszennyezõ anyagok emissziója 2004.-2008. között
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Az 1. táblázatban szereplõ kibocsátásokat vizsgálva megállapítható, hogy 2008. évben tovább csökkent a nagy ipari szereplõk szennyezõanyag-kibocsátása. A kibocsátott szennyezõanyagok mennyiségében jelentõs fordulat 2005-ben következett be, amikor a régió és Pécs levegõminõségének alakulását erõsen befolyásoló Pannon Hõerõmû Zrt. tüzelõanyagváltásának befejezésével drasztikusan csökkent a megye összes kén-dioxid-, nitrogén-oxid- és szilárd, nem mérgezõ
szennyezõanyag-kibocsátása.

Szennyvízterhelések
A felszíni vizeket érõ szennyezõanyag terheléseknél meghatározóak az úgynevezett nagykibocsátók (városok szennyvíztisztító telepei). A települési szennyvízkibocsátók körében a megyeszékhelyek és a nagyobb városok (Mohács, Komló,
Barcs, stb.) szennyvízmennyiségeihez viszonyítva az egyéb vízhasználók (pl. ipari) nagyságrendekkel kisebb terhelést
okoznak.
Az ipari szennyvízkibocsátók körébõl kiemelhetõ a pécsi hõerõmû, valamint a kaposvári cukorgyár a tisztító tavaiból történõ jelentõs mennyiségû kibocsátott szennyvizével. A kiragadott kibocsátók egyben a megyék legnagyobb ipari szennyvízterhelõ tevékenységei.
A kibocsátott szennyezõanyagok mennyisége (2. táblázat) 2004. évtõl folyamatosan csökkent, 2007-tõl egyenletes képet
mutat. Jól látható, hogy a szennyvíz mennyiségek csökkenésével szemben a kibocsátott szennyezõanyag mennyiségek
nem csökkentek. Ennek oka a csökkenõ vízfogyasztás mellett a szennyvizek "töményedése", az egyre nagyobb koncentrációjú szennyvizek keletkezése.

2. Táblázat: Összegzett szennyvízterhelések 2004.-2008. között
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Hulladék kibocsátások
A keletkezõ hulladékokról a tárgyévet követõ év március 1-ig köteles adatszolgáltatást benyújtani minden olyan szervezet vagy természetes személy, aki vagy amely hulladékot termel, birtokol, kezel.
A vizsgált idõszakban a bejelentett hulladékok mennyisége igen változó képet mutat (3. táblázat), az évenkénti kisebbnagyobb ingadozásokból messzemenõ következtetéséket levonni nem lehet.
A hulladék kibocsátásban jelentkezõ egyes kiugró értékek valamilyen tevékenység adott évben történõ megugrásával magyarázható. 2004-ben Baranya megye meghatározó hulladéktermelõje a bányászati meddõ képzõdéssel járó Karolina
külfejtés volt, míg 2008. évben a termelési hulladékok jelentõs növekedését az EKF beruházások kapcsán bekövetkezõ
bontási munkálatok megkezdése okozta.
A veszélyes hulladékok mennyiségét jelentõsen befolyásolja, hogy az adott évben végeztek-e kármentesítési munkákat:
2008-ban a MÁV Zrt.-nél a megkezdett, illetve a már folytatott kármentesítésekbõl származó veszélyes föld és kövek
mennyisége növelte meg jelentõsen a keletkezõ veszélyes hulladékok mennyiségét.
A települési hulladékok idõsora 2007. évben mutat kiugró mennyiségeket, melynek oka a rekultiválásra került hulladéklerakók felszámolásából eredõ hulladék mennyiségek megjelenése.

3. Táblázat: Hulladék mennyiségek alakulása 2004.-2008. között
Zaj terhelések
A Felügyelõség mûködési területének zajhelyzetét meghatározó domináns forrás a közúti közlekedés, melynek zajterhelõ hatása elsõsorban a településeken áthaladó országos közutak nyomvonalai melletti területeken jelentkezik.
Kedvezõen befolyásolják a zajhelyzet alakulását az utóbbi években tervezett és megépített, vagy jelenleg építés alatti, településeket elkerülõ utak (Pl.: Nagyatád, Hosszúhetény), illetve az épülõ gyorsforgalmi utak, melyek elvezetik az átmenõ
forgalmat a településekrõl, emellett a meglévõ útszakaszok megerõsítése, újraaszfaltozása révén csökkentik a jármûvek
futómûve által okozott zajt. Tovább javítják a települések zajhelyzetét a kiépített, illetve építés alatti körforgalmi csomópontok, melyek a forgalom gyorsabb lefolyását segítve elõsegítik a kisebb zajterhelés kialakulását.
Az ipari zaj vonatkozásában meghatározó, hogy több üzemi létesítmény megszûnt, vagy jelentõsen csökkentette termelését, illetve a folyamatos három mûszakról 2 mûszakra, vagy 1 mûszakra csökkent a termelés. Mindez önmagában a környezetük zajhelyzetének javulását is eredményezi. Több üzem az elfogadott intézkedési tervnek megfelelõen, ütemezetten végzi a zajcsökkentési intézkedéseket.
Az újonnan létesülõ üzemi létesítmények már nem terhelik a környezetüket a megengedettnél nagyobb mértékû zajjal,
mert a követelmények teljesülését már az engedélyezési idõszakban igazolni szükséges, és az üzemelés során ezek betartását az üzemeltetõknek folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell. Kedvezõen befolyásolja a
zajhelyzetet, hogy az üzemek egy része eleve a meglevõ Ipari Parkokba települ.
Összefoglalóan megállapítható, hogy a térségben jelentkezõ különféle kibocsátások nagysága évrõl-évre, változó intenzitással csökken, amit nem csak a termelés változása okozta, hanem a szigorodó jogszabályi követelményeknek, illetve
a környezettudatosabb üzemeltetõi gondolkodásnak is köszönhetõ.
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Beszámoló a 12. EWRS nemzetközi
szimpóziumról
Purger Dragica biológus, DDKÖVIZIG

A különbözõ tudományos és szakmai konferenciák lehetõséget nyújtanak mindenki számára, hogy bemutassák kutatásaik legújabb eredményeit, vagy megismerjék a szakma újdonságait. Az idén, 2009-ben, tizenkettedik alkalommal rendezték meg az EWRS nemzetközi szimpóziumot, amely a vízi növényzetet kutatók tudományos eredményeit hivatott
bemutatni. Az esemény Finnországban, az Agora központban, a Jyväskylä Egyetemen augusztus 24-28. között zajlott le.
Fõ szervezõk:
Európai Gyomkutató Társaság (European Weed Research Society -EWRS),
Nemzetközi Limnológiai Szövetség (International Society of Limnology SIL),
Finnországi Környzetvédelmi Intézet (Finnish Environment Institute) (SYKE),
Jyväskylä Egyetem és Waterpraxis Project.
A szimpózium fõ témája: vízi özöngyomok hatása a vízi növényzetre – környezeti változások. Az egyéb szekciók témái:
vízi növények elterjedése, ökológiája, indikátor értékei, kezelések és azok mellékhatásai.
Külön szekció foglalkozott a tájidegen gyomok vízi növényzetre gyakorolt ökológiai hatásaival, környezetvédelmi és természetvédelmi kezelésekkel, azok gyakorlati használatával.
13 országból több mint százan vettek részt a konferencián (mely magas részvételi aránynak számít – figyelembe véve a
szûk témakört, valamint a meglehetõsen drága konferencia részvételi díjat!).
A „Biológia, Ökológia és Elterjedés” szekcióban poszteren mutattunk be a magyarországi vízi növényzet új szintetikus
eredményeit, különös tekintettel a féltermészetes és az özönnövényekkel fertõzött állományokra (Csiky J., Babai D.,
Botta-Dukát Z., Horváth F., Lájer K., Purger D., Mesterházy A.: New synthesis of the Hungarian freshwater aquatic vegetation: semi-natural and invaded stands). Az elmúlt tíz évben gyûjtött felvételek alapján, a legújabb tudományos
módszerekkel különítettük el a hazai vízi (hínár) növényzet jellemzõ típusait. Meghatároztuk azokat a természet közeli vízi
növényzet típusokat, amelyeket a tájidegen özöngyomok a leginkább veszélyeztetnek.
A következõ, 13. EWRS Szimpóziumra 2012-ben kerül majd sor Lengyelországban, Poznan városában.
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CAFETERIA: A rendszer, amivel mindenki jól jár.
Havasi Mónika igazgatási osztályvezetõ, DDKÖVIZIG

2009-ben változatlan törvényi feltételekkel voltak adhatók a
cafetéria juttatások.
Igazgatóságunkon 103 szellemi, és 83 fizikai besorolású
munkatársunk részesülhetett a választható juttatásokból
egyéni döntése szerint, megállapított kerete mértékéig.
Idén 13 féle juttatás közül választhattak munkatársaink
ezek a következõk voltak:
– melegétel utalvány
– hidegétel utalvány
– iskolakezdési utalvány
– helyi közlekedési bérlet (egyvonalas és összvonalas)
– kultúra utalvány
– internet utalvány
– üdülési csekk
– üdülési csekk közvetlen hozzátartozónak
– pénztári befizetések (önkéntes nyugdíjpénztár és önkéntes egészségpénztár)
– maradék elv, ha valaki mégis pénzben kérné, erre is volt
lehetõség.
Az alábbi diagrammon láthatjuk a választható elemek arányait:

Táblázatban, százalékokkal láthatjuk az egyes elemek népszerûségét:
Étkezési jegy Meleg
30,34%
Önkéntes Egészségpénztár
19,64%
Étkezési jegy Hideg
15,71%
Üdülési csekk saját részre
13,42%
Üdülési csekk közeli hozzátartozó részére
5,32%
Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár
4,78%
Internet utalvány
4,20%
Össz-vonalas helyi autóbusz bérlet
2,81%
Iskola- kezdési támogatás
2,61%
Kultúra utalvány
0,56%
Egy-vonalas helyi autóbusz bérlet
0,42%
Magán-nyugdíj-pénztári kiegészítés
0,19%
„Maradék-elv” min
0,00%
ÖSSZESEN
100,00%
És most nézzük, vajon mi várható 2010-ben?
A Magyar Köztársaság Parlamentje 2009. június 29-én szavazott e témában, és döntésük eredményeképpen a béren
kívüli juttatások rendszerében nagymértékû változások következnek be 2010. január 1-jétõl.
A törvényalkotók három kategóriába sorolják 2010-tõl a béren kívüli juttatások elemeit.
1. 2010-ben is adómentes marad az INTERNET utalvány, melyet a felhasználók továbbra is az internet szolgáltatás havi- és forgalmi, illetve az internet-hozzáférés
létesítésének díjára vehetnek igénybe.
2. A kedvezményes adózású körben 25 %-os adóteher
hárul a következõ elemekre:
– MELEGÉTEL utalvány havi 18 ezer Ftig
– ISKOLAKEZDÉSI utalvány és iskolarendszerû képzés
díja éves szinten a minimálbér 30 %-a / gyermek
– Helyi közlekedési bérlet közlekedési társaság tarifája
szerint, korlátozás nélkül
– Üdülési csekk éves szinten a minimálbér összegéig,
Az Üdülési csekk felhasználási jogköreit az üdülési és
mûvelõdési szolgáltatások igénybevételére redukálják.
– Pénztári befizetések:
– Önkéntes nyugdíjpénztár: havonta a minimálbér
50 %-a
– Önkéntes egészségpénztár: havonta a minimálbér
30 %-a
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3. A normál adózású körben 95,6 %-os adóteher hárul
többek között az alábbi Cafeteria elemekre:
– HIDEG étkezési utalvány
– AJÁNDÉK utalvány
– KULTÚRA utalvány
A normál adózású elemek esetében 2010-ben megszûnnek a korábban érvényes értékhatárok, így azok korlátlan
mértékben adhatók a megfelelõ mértékû adó megfizetése
mellett.
Mivel a jövõ évben érvényes minimálbér összegét még
nem ismerjük, ezért számszerûsíteni nem tudjuk az összegeket, ahol a minimálbér (vagy annak meghatározott %-a)
jelentkezik korlátként.
Igazgatóságunk 2010 évre vonatkozó költségvetési számait, melyek a pénzügyi lehetõségeinket meghatározzák, még
nem ismerjük. A Cafetéria rendszer 2010 évi mûködése ettõl függ. Az elõzetes információk alapján optimisták vagyunk, reméljük a cafetéria a jövõ évben is belefér a költségvetésünkbe, ezt teljes bizonyossággal azonban csak
akkor jelenthetjük ki, ha a végleges számokat megkaptuk.
A törvényi feltételek módosulása miatt, – ha a költségvetés
nem szab korlátot elképzeléseinknek, – az Igazgatóság vezetõinek döntése alapján a következõ változások várhatóak a cafetéria rendszerében 2010 évben:
– A 2009-ben érvényben lévõ keretek módosításra kerülnek
oly módon, hogy a keretösszegeket 25%- kal csökkentjük.

elemek közül. Igazgatóságunkon ez a Hideg étkezési
utalvány, és a Kultúra utalvány, mivel a Kisértékû ajándék utalvány nem volt része a cafetéria választható elemeinek.
Tetszik, nem tetszik ehhez a törvényhez is kénytelenek leszünk alkalmazkodni, próbáljuk tehát kihozni belõle a legjobbat. Az elmúlt hónapokban rengeteg olyan vélemény
hangzott el a sajtóban, amelyek mind azt hangsúlyozták,
hogy az adómentes lehetõségek eltûnésével megszûnik a
cafeteria létjogosultsága, jövõre már nem éri meg ilyen módon juttatásokat biztosítani a munkavállalók számára. Ezek
a vélemények elbizonytalaníthatják azokat a cégeket is,
akik már régóta alkalmazzák ezt a juttatási formát. E filozófia indíthatta a legnagyobb magyar utalványozó céget, a
Sodexo Pass-t is hírlevelének – a törvény kihirdetése utáni
napokban való – szétküldésére. Az ebben közzétett számítások szerint a munkáltatók a béren kívüli juttatások rendszerében még így is 31 százalék költséget tudnak majd
megtakarítani a bér jellegû kifizetésekkel szemben. Számokra vetítve ez annyit tesz, hogy a havi 18 ezer forintos
juttatás ( pl 1 havi melegétkezési utalvány) éves szinten és
adóval terhelve 270 ezer forintot jelent majd a munkáltatónak, míg ha ugyanezt bérként fizetné ki alkalmazottjának,
az rögtön 393 ezer forintra rúgna. És bár a dolgozók is
érezni fogják a különbséget, még mindig jóval többet vihetünk majd haza az utalványos rendszerben, mintha a járandóságunk bérként lenne kifizetve. Tehát, a számok azt mutatják, hogy semmi ok nincs pánikra, hiszen továbbra is jelentõsen olcsóbb marad ez a juttatás, mint a bér.

– A választható elemek listája oly módon szûkül, hogy a 3as kategóriába kerülõ elemek, melyek 95,6%-os adóterhet viselnek majd a jövõ évben, kikerülnek a választható

A Néma Dráva…
Ma egész nap keserû volt az ég, Kopasz faágak,
kopott házak hátterén.
Így kelt útra a márciusi szél,
A félhomályba burkolt Dráva árterén.
De néha-néha a magányos évek
Hazug szavait mossa a tisztaság,
Mely fogva tartja õrült létem,
Hol nincs más, csak csend és némaság.
A nyugalmat egy hajó zavarja meg- semmi más,
A távolból hallatszik a halk csobogás.
Akadályok közt tovasiklik- lágyan,
A köddé vált halandóság tavában.
Olykor-olykor felbukkan egy büszke vad,
Kit majd a hajnal dicsõ diadallal arat.
Koronaként viseli fõjén az agancsot,
Ma õ húzza meg a csataharangot.
Lelkemet átjárja a néma Dráva szépsége,
Gondolata árad, átölel a szava.
A mi folyónknak csodás az értéke,
Õ itt maga a Haza.
Ózdi Annamária, Pécs 2009. március
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Forrás:
adozona.hu,
cafeteriatanacsado.hu,
sodexo.com

KOSZTOLÁNYI DEZSÕ:
Karácsony

Ezüst esõben száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés sûrû;
a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörg, gõzöl a tejsûrû.
Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezõket
karcolja éles, kék jégkörmivel.
Fenyõszagú a lég és a sarokba
ezüst tükörbõl bókol a rakott fa,
a jó barát boros korsóihoz von,
És zsong az ének áhítatba zöngve…
Csak a havas pusztán a néma csöndbe
sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony.
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