SAJTÓKÖZLEMÉNY
Rejtett kincsek a Dél-Dunántúlon
Elkezdődött három távlati vízbázis diagnosztikai vizsgálata
Barcs/Pécs, 2010. május 13. – A Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság (DDKÖVIZIG) elkezdte a régióban található három
távlati vízbázis - Csurgó, Felsőszentmárton-Drávakeresztúr és PiskóVejti – diagnosztikai vizsgálatát. A mintegy 200 millió forintos, Európai
Uniós támogatásból megvalósuló projekt 9000 fő biztonságos
ivóvízellátását biztosíthatja szükség esetén.
A beruházás részleteiről Kóthay László, a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium vízügyi szakállamtitkára és György Béla, a DDKÖVIZIG igazgatója
beszélt a projektet megnyitó rendezvényen Barcson. A DDKÖVIZIG Folyami
felmérő és kitűző szolgálatánál megrendezett sajtótájékoztatón és konferencián a
vízügyi szakemberek bemutatták a projektet és annak jogi hátterét, a kivitelezők
pedig részletesen ismertették az egyes vízbázisoknál elvégzendő munkákat.
A távlati vízbázisok egyre növekvő jelentőségét az adja, hogy a víz (különösen az
ivóvíz) napjainkban stratégiai elemmé válik. A most vizsgálandó készletek
biztosítják, hogy a későbbiekben jelentkező ivóvíz-igényeket ki tudjuk elégíteni
akkor is, ha a ma használt források esetleg már nem, vagy csak korlátozottan
állnak rendelkezésünkre. A jelenleg is használt víznyerő területeken kívül
Magyarországon még 75 ki nem használt, kedvező vízbeszerzési adottságokkal
rendelkező területet tartanak nyilván, ahonnan az eddigi ismeretek szerint
valamivel több, mint 2 millió m3/nap víz termelhető ki. A Dél-Dunántúlon nyolc
ilyen vízbázis található, amelyek közül három, a csurgói, Felsőszentmárton drávakeresztúri és Piskó-vejti vizsgálatát végzi el most a DDKÖVIZIG.
„Törvényben és kormányrendeletben szabályozott kötelességünk, hogy ezeket a
vízbázisokat biztonságba helyezzük, és megőrizzük a jövő generációinak –
mondta el György Béla igazgató. – Ezért mintegy kétéves munkával
megtervezzük és kiépítjük azokat a létesítményeket és monitoring hálózatot,
amelyekkel elvégezhetjük a vizsgálatokat, a megfelelő védőidomok, illetve
védőterületek kijelöléséhez.
A nyitó rendezvényhez és a sajtótájékoztatóhoz kapcsolódott a Magyar
Hidrológiai Társaság által szervezett, kreditpontokat érő szakmai szemináriuma,
illetve az MTA illetékes albizottságai által szintén a fenti helyszínen megrendezett
ülése.
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