Határokkal osztott vizek –
Határtalan lehetõségek
A 2009-es esztendõ víz világnapi regionális rendezvényeinek lapja
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Csapvíz –

A Pécsi Vízmû Zrt.
víz világnapi rendezvényei

bármikor megengedhetjük

Ivókút avatás a Citrom utcában

magunknak!

március 20. 11.00

A Pécsi Vízmû az elmúlt évek hagyományainak
megfelelõen 2009-ben is programsorozattal köszönti a víz
világnapját. A vizet ünneplõ rendezvények célja, hogy
erõsítse a vezetékes víz iránti tiszteletet, elõsegítse társadalmi elfogadottságát. Reméljük, hogy sokakhoz eljut
üzenetünk: ugyan bármikor megengedhetjük magunknak,
az ivóvíz mégis egyre értékesebb kincs, amelyet együtt kell,
együtt fogunk megõrizni.
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Az ünnep tiszteletére a Pécsi Vízmû, a Pécs Holding
Zrt. és a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. évrõl évre
ivókúttal ajándékozza meg Pécs város lakóit. Idén
már a 11. ivókutat avatjuk fel, amely a Citrom utcában
kínálja majd friss, ásványi anyagokban gazdag vizét.

Családi nap, víz világnapi kalandok
március 22. 10.00-16.00
Felismeri a csapvizet az ízérõl? Vagy mégsem?
Próbálja ki! Jöjjön el március 22-én a Mecsextrém
Parkba, ahol a Pécsi Vízmû sokszínû programmal és
izgalmas játékokkal várja mindazokat, akik
szeretnének többet megtudni ivóvizükrõl.
Ízelítõ a programból: az internetes Vízmû Sarok játék
ünnepi állomásaként lesz kalandos vetélkedõ a parkban, kézmûves kuckó, különleges installáció,
(V)ízteszt és tudáspróba – egyszóval tengernyi
szórakozás a barátokkal, családdal és a Pécsi
Vízmûvel.
A rendezvényre a belépés ingyenes. A legügyesebbeket ajándékok várják, de senki sem megy haza
üres kézzel!
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március 24. 8.00-15.30
Az elmúlt évek egyik legnagyobb érdeklõdésre számot tartó programjaként a Pécsi Vízmû ismét megnyitja az érdeklõdõk elõtt a pellérdi szennyvíztelepet.
A nyílt nap keretében a nemzetközi referenciaminõsítéssel is rendelkezõ ivóvíz laboratóriumba és
(elsõ alkalommal) az újonnan kialakított szennyvíz
laboratóriumba is ellátogathatnak az iskolás csoportok. A gyerekek betekinthetnek a kulisszák mögé, a
vízmû szakembereinek a lakosság számára láthatatlan, de nagyon fontos munkájába.
A nyílt napon való részvételhez elõzetes bejelentkezés
szükséges.

Szeretettel várjuk
Önt és családját programjainkon!
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Víz világnapi szakmai konferencia
a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, a Magyar Hidrológiai
Társaság Baranya és Somogy megyei szervezetei, a Pécsi Vízmű Zrt.
és a Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. szervezésében
2009. március 23-án 9.00 órától, Kaposvárott a Technika Házában
(Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 1/c.)
9:00

Víz világnapi pályázatra beérkezett alkotások
eredményhirdetése, díjak átadása

9:45

Sajtótájékoztató

10:00

Ünnepi konferencia
Vikár Béla Vegyeskar Kaposvár
Levezetõ elnök: Ift Miklós ügyvezetõ igazgató, KAVÍZ Kft.,
és a Magyar Hidrológiai Társaság Somogy Megyei
Szervezetének elnöke
Elnökség:
Horváth Zoltán alelnök, BM. Közgyûlés
Juhász Tibor alpolgármester, Kaposvár Mj.Város Önkormányzata
Sík László Lajos kommunális bizottság elnöke, Pécs Mj. Város Önkormányzata
Korompay András fõosztályvezetõ,
VKKI Víz- és környezeti kárelhárítási Fõosztály
Nyirati István vezérigazgató, Pécsi Vízmû Zrt.
Ift Miklós ügyvezetõ igazgató, KAVÍZ Kft.
és a Magyar Hidrológiai Társaság Somogy M. Szerv. elnöke
György Béla igazgató, DDKÖVIZIG
Schubert József igazgató-helyettes, DDKÖVIZIG
és a Magyar Hidrológiai Társaság Baranya M. Szerv. elnöke

10:10

Köszöntõ: György Béla igazgató, DDKÖVIZIG
A Megyei Közgyûlések képviselõi

10:30-10:50

Korompay András fõosztályvezetõ, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Vízkárelhárítási Fõosztály
„Határvizi együttmûködés a Dráva mentén”

11:00-11:10

Pecze János osztályvezetõ, DDKÖVIZIG
„Tervezett fejlesztések a Kapos folyón”

11:10-11:20

Szegvári Zoltán tájegységvezetõ, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
„Víz - Természet – Védelem”

11:20-11:30

Hartner Rudolf Városgondnokság vezetõ, Kaposvár Megyei Jogú Város
„A névadó folyó szerepnövekedésének lehetõségei Kaposváron”

11:30-11:40

Bognár László szennyvízkezelõ fõmérnök, KAVÍZ Kft.
„A Kapos folyó vízminõség-védelme egy vízszolgáltató szemszögébõl”

11:40-11:50

Zdenko Kereša kiállításának ünnepi megnyitója

Állófogadás
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Kedves Barátaim!
Furcsa szó az édesvíz. Mert
egyfelõl természetesen arról
szól, hogy nem tengeri, sós
vízrõl van szó, hanem olyanról,
amely az ember számára fogyasztható, mi több, egy olyan
anyagról, amely nélkül élni sem
vagyunk képesek. Az édesvíz
testünk meghatározó anyaga,
háromnegyede ebbõl épül föl.
Az édesvíz mégis valami más. A
kémiai leírása szerint ugyan színtelen, szagtalan
folyadék, de számunkra azért mégis több. Édes? Olyan
valami, ami hozzánk tartozik, kedves, pótolhatatlan
valamennyiünknek.
Van valami meghatározatlan aromája, melynek ízét
tikkadt nyári napokon, munka és túrázás közben is
nagyra becsüljük. Minden okunk megvan erre, hiszen a
világ édesvízi készletei végesek. Földünk hetven százalékát víz borítja, de ennek csupán csekély része, néhány
százaléka alkalmas emberi fogyasztásra.
Mégis, gorombán bántunk eddig a vízzel. Csak hazai
példával élve, szinte élettelenné tettük hazai folyóinkat,
a Dunát, a Tiszát, a Sajót és a többit. Védekezésül persze
elmondhatjuk, hogy a szennyezés java határainkon túlról érkezett, de mi is megtettük a magunkét.
S hogy alsó szomszédaink nem kaptak tõlünk sokkal
rosszabbat annál, mint ami hozzánk érkezett, annak csak
az az oka, hogy a folyók az öngyógyításban csodákra
képesek. Bizonyította ezt a Temze is, mely a sok-sok
ipari szennyezés következtében évtizedekre halott
folyóvá vált, de a következetes rehabilitáció eredményeként újra feléledt, s ma már pisztrángok ficánkolnak benne.
Ezen az úton járunk mi is. Az elmúlt évtizedekben
hazánk polgárai rádöbbentek, hogy milyen hatalmas
érték az édesvíz. Megváltozott az emberek szemlélete.

Ma már a legritkább esetben látni olyan embert, aki a
Dunában mossa a kocsiját. Mozgalmak alakultak,
melyek tagjai árgus szemekkel figyelik az ipari vízszenynyezést, például a Rába esetében.
Hazánk hihetetlenül gazdag édesvízkészletben, egy
olyan stratégiai cikkben, mely szakértõk szerint a jövõ
kõolaja lehet. Mert világszerte nagyon kevés az
egészséges, fogyasztható édesvíz. Beleborzong az ember,
ha olvassa a statisztikákat arról, hogy a tiszta víz hiánya
milliószámra szedi áldozatait. Az UNICEF becslése
szerint naponta 4500 gyermekáldozata van a fertõzött
víznek.
Becsülnünk és óvnunk kell tehát a vízvagyont.
Örömömre szolgál, hogy a környezettudatos gondolkodás hazánkban is egyre népszerûbb, különösen az ifjú
nemzedékek körében.
Az Egyesült Nemzetek Szervezete március 22-ét a víz
világnapjává nyilvánította. Ehhez a mozgalomhoz Magyarország is csatlakozott. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium az idén is számos pályázattal,
rendezvénnyel, játékos vetélkedõvel ünnepli e jeles
napot, és támogatja több civil szervezet kezdeményezését
is.
Március 24-én tartjuk Nyíregyházán a víz világnapjának
központi rendezvényét. A hely azért is szimbolikus, mert
négy ország határainak találkozásánál fekszik. Csak
együtt, összefogva érhetjük el, hogy megõrizzük vizeink
tisztaságát, megvédhessük magunkat a pusztító árvizektõl. A víz világnapja azonban nem korlátozódik erre az
egy napra. Minisztériumunk önálló honlapot indított,
melynek feladata, hogy mindenkiben tudatosítsa: az
egészséges ivóvíz az egyik legnagyobb értékünk, s ezt a
kincset, együtt kell, együtt fogjuk megõrizni.
Szabó Imre
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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Tervezett fejlesztések a Kapos-vízfolyáson
Pecze János, osztályvezetõ

Kapos vízfolyás földrajzi helyzete
A Kapos folyó a Dél-dunántúli Régióban három megyét
érintve a somogyi Kiskorpádtól eredve Tolnanémedinél
torkollik a Sióba. Hossza megközelítõleg 110 km, vízgyûjtõ területe több mint 3100 km2. Fenékszint magasság a torkolatnál: 92,70 mBf, a felsõ határánál: 148,60
mBf, melyekbõl az átlagos fenékesés 0,42 m/km.
A vízgyûjtõ a Dunántúli-dombság Belsõ-Somogy,
Külsõ-Somogy, Tolna-Baranyai-dombság és a Baranyaiszigethegység egyes területeit foglalja magába, melybõl
a KDTKÖVÍZIG mûködési területére közel 900 km2, a
fennmaradó cca 2.200 km2 a DÉDUKÖVÍZIG területére
esik.

Vízgyûjtõ ismertetése
– A Koppány felsõ vízgyûjtõje a Somogyi-dombság tájegységhez tartozóan jellegzetes dombvidéki terület.
–A zömmel Baranyához tartozó hegyháti részvízgyûjtõ
domborzatilag átmenetet képez a dombvidék és a
hegyvidék (Mecsek-hegység) között. A domináns vízfolyás, a Baranya-patak.
– A Dombóvártól nyugatra esõ Kapos-völgy vízgyûjtõje
alapvetõen dombvidéki. Különbség van azonban a
fõvölgytõl délre és az ettõl északra elterülõ táj között.
A Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kezelésében a Kapos vízfolyás 65+281-101+343
km szelvények közötti 36,062 km hosszú szakasza van,
amelyhez az utóbb említett, Dombóvártól nyugatra esõ
vízgyûjtõ tarozik.

A Kapos-völgy korábbi vízrendezései
Kaposvár és környéke a 18-19. sz idején a Kapos kiterjedt mocsaras árterületén helyezkedett el. Az elsõ számottevõ vízrendezési terv Mária Terézia idején
datálódott, „Kapos-berkek víztelenítése” címen.
Beszédes József 1815-ben újabb tervet készített, majd az
1900-as évek elején egységes elveken alapuló terv
készült.
Az utolsó nagy „szabályozás” óta (1954-60 évek) jelentõs vízrendezési munka a Kapos tározós vízrendezése
volt. Az 1970-es évek megvalósult nagy tározók Desedatározó, Hársasberki-tározó az északi irányból bejövõ legnagyobb
vízgyûjtõjû
mellékágak
árhullámait
csökkentik.
További rendezési munka volt az 1975. évi kaposvári
belterületi szakasz rendezése, mely során a jelenlegi
kiépítettség kialakult (partfalak kialakítása).

Ezek után a Kapos Kaposvár alatti szakasza 2001-ben a
66.sz.fkl. út (sántosi) hídja és a Deseda-patak közötti szakaszon rendezésre került. Az iszapolás és szelvénybõvítés – padkás szelvény került kialakításra - pozitív
hatása a 2005. évi árhullám során is megmutatkozott.
Ennek a beruházásnak elmaradása az elöntések számát
nagyságrenddel növelte volna

Jelenlegi állapot ismertetése
A Kapos medre Dombóvár és Kaposvár között középszakasz jellegû, „beállt” meder. Esésviszonyai
megfelelõek, 0,4 ‰ körüliek. Szelvénye Dombóvár
feletti szakaszon padkás, feljebb összetett szelvény.
A Deseda-patak torkolata 89+579 km szelvény és a
96+440 km szelvényben lévõ jp-i lokalizációs töltés
közötti 6,861 km hosszúságú szakaszt tekinthetjük belterületi szakasznak.
A belterületi szakasz átlagos esése 0,73 ‰, azaz 5,00 m..
A belterületi szakasz feletti a 96+026 km szelvényben
lévõ Kecelhegyi-híd „szabályozza” a belterületi szakaszra bejövõ vizek mennyiségét. A hídnyílás keresztmetszetén csak 2005. évi árhullám idején átfolyt
vízmennyiség tud lefolyni. Az ennél nagyobb vizek a
környezõ mélyfekvésû mocsaras területen szétterülnek.

Fejlesztési elképzelések
A régióban vízrendezési, vízgazdálkodási célú fejlesztéseket – köztük az elõbb említettet is - igazgatóságunk az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Dél-dunántúli Operatív Program keretében kívánja végrehajtani. Többek között Kaposvár város védelme
érdekében is a Kapos vízfolyás város feletti szakaszán
árvízcsúcs csökkentõ vésztározó kialakítását, míg alatta
a vízfolyás rendezését tûztük ki célul. Ennek
megfelelõen a város belterülete felett kerülne
kialakításra egy vízi létesítmény, hogy a városra érkezõ
árhullámokat késleltetve, a városon átfolyó vízhozamot
lecsökkentve növelje az árvízzel szembeni biztonságot.
A megvalósítást két ütemben tervezzük végrehajtani a
tározó létesítményeinek kialakításával, illetve a vízfolyás
rendezésével. Elképzeléseinkhez szorosan kapcsolódnak
a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Kapos vízfolyáson tervezett vízrendezési célú
fejlesztései is.
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Víz – természet – védelem
Szegvári Zoltán
Vízkár-elhárítás – a köztudatban még egyenlõ az
árvízvédelemmel, az áradások elleni, folyóvölgyekben
megvalósuló mûszaki megoldások megvalósításával.

Természeti állapotuk romlásának megállításával,
ujjáélesztésükkel hatékony természetvédelmi elõrelépést
valósíthatunk meg.

A víz hiánya idõben és térben is kiterjedtebben jelentkezõ kár.
Szintén víz által okozott kár a nemzeti összvagyon harmadát kitevõ termõtalaj pusztulása (talajlemosódás
mértéke: ~ 30 t/ha/év!).

Mindez nem önmagáért való, nem kizárólag a ritka
fajok, társulások védelemrõl szól. Tudjuk, hogy a fajgazdagság, a sokszínûség, ökológiai stabilitás is egyben.
Az ökológiai egyensúly pedig az ökonómiai biztonság
alapja.

A vizek felgyorsított elvezetése és az ezzel együtt járó talajvízcsökkenés megváltoztatja, károsítja környezetünket.

Nem mellékesen a szélsõséges vízjárások, a vízminõségi
problémák megelõzésére is a természet kínálja a legjobb
megoldásokat.

Átgondolt, következetes tájhasználat megoldás lehet
mind az emberi környezetre veszélyes nagy vizek, mind
a jelentõs gazdasági, természeti károkat okozó vízhiány
mérséklésére.

Azonban, ha megvizsgáljuk milyen fajok foglalnak
területet, terjednek itt legeredményesebben, azt látjuk
ezek komoly károkat okozó behurcolt, a természetes
életközösségtõl idegen özön fajok.

Vízfolyásaink jelenlegi állapotukban is vázát képezik az
ökológiai folyosók rendszerének. Veszélyeztetett fajok
menedéke, populációk közötti összeköttetés lehetõsége e
hálózat.

Hatékony védekezéshez e biológiai invázió ellen, szükség van a probléma reális megítélésére, szemléletváltásra,
a gazdálkodók, területhasználók, önkormányzatok,
összehangolt munkájára.
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A névadó folyó szerepnövekedésének
lehetõségei Kaposváron
Hartner Rudolf
Ahol a Somogyi dombság és a Zselic közötti mélyvonal
összeszûkül, ott telepedett meg a mai somogyi
megyeszékhely õsi lakossága és várat épített a szélesen
elterülõ, mocsaras folyó közepén. A stratégiailag kiváló
helyszínt mindaddig nem tudta a török bevenni, amíg a
város felett a folyó vizét el nem zárta, és száraz lábbal
nem tudott a vár közelébe férkõzni.
A törökök, de már elõbb a kelták hajóztak – legalábbis
valamivel közlekedtek- a vízen a várostörténet irodalma
szerint.
A folyót a XIX. szd. elsõ felében kezdték rendezett
mederbe terelni. Az elsõ munkák Beszédes József
irányításával 1836-ban fejezõdtek be. Ezt követõen többször próbálták a vizet kordában tartani több- kevesebb
sikerrel. A folyó azonban rendszeresen kilépett, amikor
a város közigazgatási területén a tíz oldalirányból belépõ
patak zöldár, vagy nagy nyári záporok esetén nagyobb
vízhozamot produkált. Legutóbb 2005. augusztusában
történt tragédia, amikor az Iszák utcában méteres vízben
úsztak a lakások bútorai. A látvány és az emberek elkeseredettsége döbbenetes volt. A 120 km hosszúságú folyó
– sokak szerint inkább csak patak –a 3240 km2 vízgyûjtõ
területrõl 4,44 m3/ sec vizet szállít középvíz és 115 m3/
sec-ot nagyvíz esetén a dombóvári vízmércénél.
A folyó a város életében jelentõs szerepet játszik és játszott az elmúlt évszázadokban is. A víz minõsége a város
felett általában kifogástalan volt, de a városi szennyvízvezetékek és az ipari terhelések folytán a város alatt 1520 évvel ezelõtt annyira szennyezett volt, hogy abban
gerinces állat nem fordult elõ. A folyó és mellékágai illetve néhány elmocsarasodott rész ugyanakkor gazdag
madárvilágot és szerény halfaunát tartott fenn. A térségben a vadászat jellemzõ évszázadok óta ( Kaposváron a
múlt század elején a leírások szerint a nádas-mocsaras
területeken még nádi farkasra is vadásztak. Kiváló írónk
Fekete István leánya, Edit visszaemlékezése szerint rajongással szerette. Visszaemlékezését apja riedenburgi
látogatásáról így idézi: „a Boden tavon etette a hattyúkat, fényképezte a havasokat és – hazavágyott. Egy
délutáni sétánkon a gyors folyású havasi folyó, az Aache
partján kérdeztem: Ugye szép? - Szép – mondta elgondolkodón -, de te nem láttad a Kapost.”
Mi kaposváriak azt szeretnénk, ha ez a víz nagyobb,
ugyanakkor biztonságos lenne. A város szabályozási tervei a meder mentén egy zöldfolyosót javasolnak, amelynek tudatos kialakítására már évtizedek óta gondosan
figyelünk. A zöldfolyosó közepén lévõ víz szélesebb
kiterjedésû, vagy több ponton elágazó lehetne, szervesen
illeszkedve e vonal mentén kialakított parkok,
zöldterületek vízfolyásaként.

Ahhoz, hogy a városra nagyobb mennyiségû víz hirtelen ne zúduljon, célszerû volna megfogni a város elõtt a
víztömeget gát építésével. A Szarkavár és a Kecel-hegy
közötti terep morfológiája alkalmat ad arra, hogy 2,5
millió m3 tárolókapacitás létesüljön, amelynek szabályozott leengedésével részben visszatartható lenne a kárt
okozó vízmennyiség, részben szabályozható volna a
belváros déli határán kialakítható szélesebb víztükör.
Az elmúlt hetekben végigjártuk a folyó töltését és szemrevételeztük azokat a mélyfekvésû területeket, ahol
kisebb tó, mederszélesítés volna lehetséges, a város
lakosságának rekreációs igényeit kielégítve. Így adódik
lehetõség a kecelhegyi híd után a Szokola berek
térségében mintegy 1 ha-os tó kialakítására, illetve a volt
cukorgyári ülepítõ gödrök helyén az Ivánfa patak vizével
duzzasztva ugyanekkora tavacska létesítése az Ivánfahegy alatt.
A folyó töltésén illetve közvetlen közelében már régi
elképzelés sétányok, kerékpárutak, pihenõhelyek
kialakítása. Ebbe a lineáris rendszerbe illeszkedik a
városi fürdõ területe a maga szabadtéri és fedett
medencéivel.
A folyó több szakaszán erdõtelepítések történtek, illetve
kisebb erdõsávok, ligetek növényzete cseperedik.
Különösen fontos lenne ilyen növénytelepítések további
folytatása a folyóval párhuzamos vasút, és rövidebb szakaszokon az ugyancsak párhuzamos városi közúthálózat
környezetterhelése miatt.
Az oldalirányból belépõ patakok völgyei mentén
ugyancsak zöldfolyosók megtartását szorgalmazzuk,
amelyek a zselici völgyek mélyvonalain jórészt megtartottak és a város természetes átszellõzését biztosítják.
A víz az utóbbi években szemmel láthatóan kifogástalan, a partokon ismét megjelentek a horgászok. Ugyancsak jó a minõsége a befolyó patakoknak, így reményünk
az, hogy a város vízrendszere alkalmas mai, degradált
szerepkörének megváltoztatására.
Kaposváron a várost lényegében középtájon átszelõ
folyó szerepét a közeljövõben lényegesen változtatni
óhajtjuk, ami a megyeszékhely lakosságának életében, a
városképben, a biodiverzitásban alapvetõ változásokat
hozna.
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Dunántúli Regionális Vízmû Zrt.
A Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. – az ország területileg legnagyobb víziközmû-szolgáltatója – állami
és önkormányzati tulajdonban lévõ vízellátó- és szennyvízrendszereket üzemeltet. A társaság
alaptevékenységét képezi az ivóvíztermelés és -szolgáltatás, ivóvíz-értékesítés, szennyvízelvezetés és tisztítás, valamint az iparivíz-termelés és -szolgáltatás. Víztermelési tevékenységhez kapcsolódóan a vállalat feladataihoz tartozik többek között a csõhálózatok, vízkivételi mûvek, vízkezelõ létesítmények és
tározók üzemeltetése és fenntartása. A DRV Zrt. többféle kiegészítõ tevékenységet is végez, részben a
felmerülõ saját igények ellátásának érdekében, részben vállalkozási tevékenység keretében. A DRV Zrt.
akkreditált vizsgálólaboratóriumaiban a hatósági és jogszabályokban foglalt követelményeknek
megfelelõen vizsgálják a megtisztított ivóvíz minõségét, valamint külsõ megrendelõknek is nyújtanak
szolgáltatásokat. A DRV csatornarákötéssel nem rendelkezõ háztartásoknál vállalja a keletkezõ szennyvizek szippantását, elszállítását és ártalmatlanítását. Mûszaki szolgáltatásaik között említhetjük a vízmérõ
javítást, és -hitelesítést, a szivattyújavítást, illetve a diagnosztikai tevékenységet. A részvénytársaság ezen
túlmenõen folytat ipari és építõipari tevékenység – mélyépítést, vízépítést – valamint vállalja beruházások szervezését, lebonyolítását. Jelentõs a vízgazdálkodási és kutatásfejlesztési tevékenységük is, melyet
jelenleg 8 szabadalom fémjelez.
A DRV Zrt. a Dunántúl hat megyéjében – Baranya, Fejér, Somogy, Veszprém, Tolna és Zala megyében
– 141 állami, illetve 221 önkormányzati tulajdonú vízi közmûvel rendelkezõ településen mintegy 730
ezer lakos közmûves ivóvízellátásáról gondoskodik, valamint 50 állami, valamint 104 önkormányzati tulajdonú vízi közmûvel rendelkezõ település számára biztosít csatornaszolgáltatást. A DRV Zrt. vízátadóként közremûködik többek között Dunaújváros, Székesfehérvár, Ajka, Mohács, Pécs és Komló
ellátásában.
A termék-minõségellenõrzési tevékenységet a DRV Zrt. centralizált laboratóriumi szervezete látja el, itt
végzik a különbözõ eredetû vizek fizikai, kémiai, bakteriológiai és mikroszkópos biológiai vizsgálatát,
valamint számos telep mûködését követik figyelemmel folyamatos, online monitorozással.
A vízügyi ágazaton belül a DRV Zrt. az elsõk között szerezte meg az ISO 14001 szabvány elõírásainak
megfelelõ tanúsítást, ily módon számos szennyvíztisztító-telepük már a Környezetközpontú Irányítási
Rendszer európai normáknak megfelelõ szabványai szerint mûködik. A társaság Környezeti politikája
értelmében az új beruházásban megvalósuló szennyvíztisztító-telepeken és a hozzájuk kapcsolódó szennyvíz-elvezetési rendszereken bevezetik és üzemeltetik a Környezetközpontú Irányítási Rendszert.
A DRV alapvetõ célkitûzése az ügyfélkapcsolatok folyamatos erõsítése, a különféle fogyasztói célcsoportok – a lakossági és közületi fogyasztók, társasházak, társvízmûvek – eltérõ igényeinek rugalmas és
széleskörû kiszolgálása.

DRV Zrt., 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.
Postacím: 8601 Siófok, Pf.: 59., Tel.: 84/501-250; Fax: 84/501-001,
E-mail: drv.zrt@drv.hu,
Honlap: www.drv.hu
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A gyógyító víz...
Harkányfürdõ az ország egyik leghíresebb, legkeresettebb
fürdõje. Speciális összetételû gyógy-hévize révén mozgásszervi betegségek gyógyításának egyik hazai központjává
vált. A fürdõ – gyógy-idegenforgalma – jelentõsége túlnõ a
megye és az ország határain.
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.

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

Nyáron
Gyógyfürdõ
9.00–18.00
Strandfürdõ
pénteken és szombaton 9.00–22.00
vasárnaptól csütörtökig 9.00–22.00
várja a vendégeket.

Télen
9.00–18.00
9.00–22.00
9.00–18.00

KAVÍZ Kaposvári Víz- és
Csatornamû Kft.
7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 1-9.

A LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN
Üzemeltetési terület:
Kaposvár város, Juta, Kaposhomok,
Zselickislak, Jákó települések
Ügyfélszolgálat:
7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 1–9.
Telefon: 82/528-580
Nyitvatartás:
Hétfõ-kedd-szerda: 07.45-15.00-ig;
Csüt.: 07.45–20.00-ig; Péntek: 07.45–12.00-ig
Hibabejelentés:
(éjjel-nappal) 7400 Kaposvár, Zaranyi út
Telefon: 82/316-157
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KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamû
Korlátolt Felelõsségû Társaság
A társaság 2009. február 1-tõl – mint 100 %-os önkormányzati tulajdonú szolgáltató szervezet – üzemelteti Kaposvár
Megyei Jogú Város, Juta, Kaposhomok és Zselickislak víziközmûveit. A Kaposvári Vízmûvek Kft. koncessziós szerzõdése 2009. január 31-én lejárt és a tulajdonos önkormányzatok döntése alapján üzemeltetés szempontjából
folytonosan mûködteti a KAVÍZ Kft. a települések víziközmûveit. Az új társaság munkavállalói és eszközei a Kaposvári Vízmûvek Kft-tõl átvételre kerültek, így a jól felkészült személyi állomány biztosítani tudja a víziközmû szolgáltatást. A KAVÍZ Kft. folytonosan teljesíti a teljeskörû minõségbiztosítási rendszer mûködtetését, mely az MSZ
EN ISO 9100:2001 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványok szerinti akkreditációt tartalmazza. Folytonosan
mûködtetjük a 2006 évben a kaposvári központi szennyvíztisztító telepre megszerzett európai uniós EMAS szabvány
szerinti akkreditációs rendszert.
Folyamatosan fejlesztjük a 2006 évben felépített vízbiztonsági rendszert. Ennek alapján a KAVÍZ Kft. egészére
vonatkozóan érvényes az ISO 22000 szabvány szerinti vízbiztonsági megfelelõség. Az ellenõrzési tevékenység tekintetében a társaságnál mûködõ minõségvizsgáló laboratórium nemzetközi akkreditációja folyamatos, és ennek
megfelelõen a laboratórium 2010-ig rendelkezik nemzetközi akkreditációs státusszal.
Fogyasztói kapcsolatok
A KAVÍZ Kft kiemelt figyelmet fordít a gazdasági kihívások figyelembe vételével a fogyasztóbarát szolgáltatói státusz megtartására. Az egyre nehezedõ gazdasági helyzetben minden intézkedést megtesz a tekintetben, hogy a szolgáltatás díjához hozzájusson. Kiemelten foglalkozunk a szociális rászorultság alapján a családtámogatási rendszer
önkormányzat által mûködtetett egységének további fejlesztésére és a rászorultság elvének a kiterjesztésére. Folyamatosan felmérjük fogyasztóink elégedettségét a szolgáltatás minõségérõl és ezen információk alapján fejlesztjük
tovább rendszerünket. A jogi eszközökön túlmenõen a társaság élni fog a szolgáltatási szerzõdés felmondás, szûkítés
és korlátozás lehetõségével is.
Víz- és csatornaszolgáltatás
Kaposvár városban 2008 évben befejezõdött a vízminõség-javító program III. üteme és üzembe helyezésre kerültek
a vízmûtelepeken az ammónia- és mangán eltávolítására alkalmas vízkezelõ berendezések. Tovább folytatódik az
ivóvíz-hálózat mechanikai tisztítása megteremtve annak lehetõségét, hogy a fogyasztói csapokon mért vízminõség
feleljen meg az európai uniós elvárásoknak.
2008 évben befejezésre került a város szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítési programja. Ennek keretében a város
98 %-ában lehetõség nyílik a szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötésre. A kaposvári központi szennyvíztisztító
telepen fogadjuk a város teljes szennyvíz mennyiségét valamint Somogyjád és Mernye térségébõl, továbbá Taszár
településrõl átvezetett szennyvizeket. A telep mûködését folyamatosan ellenõrizzük és az átfogó fejlesztésre
vonatkozó elképzeléseket egyeztetjük a tulajdonos önkormányzatokkal.
Üzemeltetõi stratégia
A tulajdonos önkormányzatokkal egyeztetve a társaság folyamatosan részt vesz a Kaposvár 30 km-es körzetében
kiírt, illetve kiírásra kerülõ koncessziós pályázatokon. Célunk, hogy ezeken a településeken olyan üzemeltetõi struktúrát alakítsunk ki, amely kedvezõ díjakon, hosszútávon biztosítja a közüzemi víz- és szennyvízszolgáltatást. 2009.
január 1-tõl koncessziós szerzõdés keretén belül Jákó településen végez vízszolgáltatást a társaság.
Összegzés
A Kaposvári Vízmûvek Kft. 15 éves üzemeltetõi tapasztalatait felhasználva a KAVÍZ Kft. folytatni kívánja a térségben szolgáltatási tevékenységét. Az elmúlt években elért eredményeink jelzik, hogy az elõzetesen megfogalmazott
stratégiánkban rögzített célok jók, és ezek elérhetõek. Ezek a célok elsõsorban a fogyasztóink elégedettségének
növelése, javítása, a szolgáltatási színvonal emelése és a stratégiai térségben történõ terjeszkedés.
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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.
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.

II. kategória, 1. helyezett:
Szanyi Bianka,
Mikszáth Kálmán Ált. Isk. Marcali

I. kategória, 1. helyezett:

Rayman Judit-Pataki Réka Dalida,
Jókai Utcai Általános Iskola, Pécs

I. kategória, 2. helyezett:

I. kategória, 3. helyezett:

Csanádi Luca,
Szekszárdi Általános Iskola

Róth Kinga,
Kinizsi Általános Iskola, Kaposvár

II. kategória, 2. helyezett:
Illés Dániel, Mágocsi Ált.Isk.

II. kategória, 3. helyezett: Horváth Alexandra,
Mikszáth Kálmán Ált. Isk., Marcali
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Különdíjasok:

Különdíj 1.: Levárdy Kristóf,
Berzsenyi Dániel Ált. Isk. Kaposvár

Különdíj 2.: Oláh Viktória,
Búzavirág Óvoda, Mókus Csoport, Kaposvár

Különdíj 3.: Visnyovszky Karina,
Búzavirág Óvoda, Süni Csoport, Kaposvár

Különdíj 4.: Baksa Mercédesz,
Nagyboldogasszony Katolikus Gimn. Kaposvár

Különdíj 5.: Nyugati Városrészi Óvoda,
Radnóti M. Utcai Tagóvoda

Különdíj 6/1.: Szikszai Gábor,
Festetics Karolina Bázisóvoda Kaposvár

Különdíj 6/2.: Szikszai Gábor,
Festetics Karolina Bázisóvoda Kaposvár

Különdíj 7.: Schenk Gertrúd-Melegh Liliána
Jókai Utcai Általános Iskola Pécs
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Támogatói lista 2009
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kelet-baranyai Vízitársulat
Baranya Megyei Önkormányzat Komló-Víz Kft.
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyar Ásványvíz Szövetség és Terméktanács
Somogy Megyei Önkormányzat Magyar Hidrológiai Társaság Baranya megyei szervezete
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyar Hidrológiai Társaság Somogy megyei szervezete
Baranya csatorna-menti Vízitársulat Mecseki Erdészeti Zrt.
Dráva-menti Vízitársulat Pécsi Vízitársulat
Dráva-Tenkes Vízitársulat Pécsi Vízmû Zrt.
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Pécsváradi Vízmû Kft.
Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. Rinya-dombómenti Vízitársulat
Észak-somogyi Vízitársulat Szentlõrinc és térsége Vízitársulat
Harkányi Gyógyfürdõ Zrt. Szigetvár és térsége Vízitársulat
Hidrot Kft. Sziget-Víz Kft.
Kapos Hidro Kft. Tenkes-Víz Kft.
Kaposvári Víz-és Csatornamû Kft. Vízcoop Kft.
Kaposvölgyi Vízitársulat BITT Kft.

Feladó:
Dél-dunántúli Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság
Pécs, Köztársaság tér 7.
7623

NYOMTATVÁNY

Díj hitelezve
7602 Pécs PFÜ

