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Baka György az ötödik, egyben utolsó, munkacsoport ülésén köszöntötte az egybegyűlteket. 
Kiemelte, hogy rövidtávon a Klímakörnek két dolgot kellene elérnie. Az egyik, hogy májusra 
a beérkezett ötletekből, javaslatokból egy Klímastratégia tervezet elkészüljön, a másik, hogy 
egy-egy önálló projektjavaslat életre kelljen. Majd felkérte Gaál Zoltánnét, hogy vázolja fel, 
hogy a vízgazdálkodási munkacsoportnak milyen területekkel kellene foglalkoznia. 

Gaál Zoltánné: Mindig felmerül, hogy az egyik legfontosabb a víz. Stratégiai elem, létkérdés! 
Már régóta mondjuk, hogy a jövőben a háborúk az édesvízért fognak folyni. Ahol lesz 
édesvíz, ott lesz élet. Szekszárdnak adottságait tekintve jelentős lehetőségei vannak. A 
dombvidéki vízgazdálkodás szerepét kell erősíteni. 

Fontos, hogy koncentráljunk az ivóvízre. Tudatosítani kell a lakosságban, hogy iható, és hogy 
takarékoskodni kell. Alapvető a bizalom megerősítése, hogy csapvizet igyanak. Ehhez hiteles, 
meggyőző elfogadtatás kell. Akár kistérségi szinten is. Ennek az ügynek az érdekében lenne 
fontos az új vízbázis kérdése is, hiszen a lakosságban jelentős a bizalomvesztés. 

A városnak szüksége van egy egységes vízgazdálkodási stratégiára. Mely minden pontot és 
lehetőséget megvizsgál. Fel kell mérni, mert ugye erőforrás válság van, hogy hogyan lehet a 
vizet eljuttatni a lakossághoz energiahiány esetén. Ugyanis komoly területi gondok lehetnek. 

Baka György: Mácsai Antal a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője 
elmondta, hogy gyakorlati realitása van annak, hogy a várható egyre növekvő erejű 
viharoknál, egy 100 km/h feletti orkán erejű vihar olyan rongálást okozzon, hogy több napra 
megszakadjon az elektromos ellátás. Erre is fel kell készülni. 

Gaál Zoltánné: Igen, de ez a könnyebb. Itt az a baj, hogy a huzamosabb idejű 
áramkimaradásra is fel kell készülni. Mivel az első vízadórétegek annyira elszennyeződtek 
mára, hogy ivóvíznek nem használhatóak, ezért a régi ásott kutak használhatatlanok lennének 



már. Ráadásul energiahatékonysági stratégia kell. Nem stratégia az, hogy energiaválság idején 
teherautókkal akarjuk szétosztani a vizet. 

Nagyon fontos elem, hogy a közszolgáltatások árát meg kell fizetni. A közszolgáltatás nem 
lehet választási kampány. Az embereknek tisztában kell lenniük a saját fogyasztásukkal, és 
annak költségével. 

Még egy fontos dolog, hogy a városi nagy rendezvényeken (szüreti fesztivál, Szent László 
nap) minden esetben lehessen csapvizet kapni. 

Magyar Károly: Régen a Vízműnek volt egy busza, ami minden ilyen rendezvényen kint 
volt. 

Gaál Zsófia: Fontos lenne, hogy azt is tudatosítsuk, hogy a legjobb vízmegtartást a zöld 
felületek növelésével lehet elérni. A palackos víz ellen pedig a szódásokat is be lehetne vonni. 

Benkő Dóra: Igen. Szekszárd löszös dombvidék jellegéből adódóan nagyon fontos lenne az 
erősávok kialakítása, kiemelten a löszös szurdokok miatt. 

Kővári Ildikó: Vízbiztonsági tervek léteznek, folyamatos konferenciákat is tartanak a 
vízbiztonságról. 2012-ig kell elkészítenie mindenkinek. 

Gaál Zoltánné: Igen, de az főleg csak a vízminőségre vonatkozik, ráadásul ez a normális 
üzemeltetésre vonatkozó vízbiztonsági terv. 

Baka György. A csapvízzel kapcsolatban lehet, hogy egy elégedettségi felmérést kellene 
csinálni. 

Kővári Ildikó: Az a baj, hogy a csapvízzel kapcsolatban nehéz a hosszú évek negatív 
kampányát eltüntetni. Ráadásnak még ott van a műanyagos ásványvizek PR-ja. 

Benkő Dóra: Franciaországban például az éttermekben a csapvíz mindig kint van egy nagyon 
igényes, szép palackban. 

Baka György: A tömegek visszanyerése nem egyszerű. Ki a hiteles? Egy hatósági mintavétel 
vagy egy civil szervezet? A rendezvényeken ki kell függeszteni a vízvizsgálati eredményeket. 

Gaál Zoltánné: Valamikor készült egy felmérés Dr. Sudár Géza csinálta Tolna Megye 
ivóvizeiről. Érdemes lenne rá hivatkozni, meg utánajárni. 

Bíró Péter: A víznek a mezőgazdasággal kapcsolatos dolgaival is foglalkozni kell. A 
szekszárdi vízminőség problémát pedig kezelni kell. Nálunk például a csapvíztől mindenkinek 
fáj a hasa. 

Kővári László: Egy helyi építési szabályzat kellene, amibe sok mindent bele lehet építeni. 
Esővízgyűjtés. 



Gaál Zoltánné: Igen. Ezt már az építésnél be kellene kalkulálni. Vannak rá nagyon jó példák. 
A régi házakra azonban nehéz, és drága. Viszont az újonnan tervezetteknél be kell tervezni az 
esővíz hasznosítást. Ezt erőltetni kéne. 

Kővári László: Például a most megépített záportározó víztározóként is működhetne. 
Hatalmas luxus, hogy a locsoló autó ivóvízzel locsol. A víztározóból meríthetne. 

Kővári Ildikó: Kellene egy olyan, hogy a lakosság mit tehet. Apró trükkök, hogy jobb legyen 
a csapvíz. 

Baka György: Egy átlag szekszárdi fogyasztó kitől várja a tanácsokat? Az ilyen apró trükkök 
is a Vízmű dolga lehetne. 

Gaál Zoltánné: Fontos lenne egészségügyi tanácsokkal tudatosítani a dolgokat. Napi 3 liter 
csapvíz (nem ásványvíz) bevitel naponta kellene. Vagy például ha kicsit zavaros, vagy szagos 
a víz, akkor fel lehet forralni utána kihűl és nagyon finom lesz. De egyre gyakoribb például a 
nikkel allergia. Ugye a vezetékekből, csaptelepekből egyéb fémek is. 

Gaál Zsófi: Lehetne a Vízmű honlapján egy kérdések-válaszok rovat ilyenekből. 

Kővári László: Meg egy jó sajtóháttér kellene. A Tolnatáj TV-ben fél órás beszélgetéseket 
kellene csinálni. 

Benkő Dóra: Az Országos Vízgyűjtőgazdálkodási terv elkészült. Ebben fogalmazódik meg a 
3 év belterületi ivóvízvédelmi gyakorlatok. 

Kővári Ildikó: A Vízmű a szekszárdi expón megjelenik június7-8-9. Lesz standja. Szívesen 
fogadunk cégeket, akik nem akarnak saját standot, nálunk ki tudunk alakítani helyet, hogyha 
víztakarékosságról, esővízgyűjtésről van szó. Együtt lehetne működni. 

Gaál Zsófi a klímakoordinátor Zöldtárs Alapítvány részéről arra kérte a megjelenteket (és 
ezen a tájékoztatón keresztül azokat is, akik valamilyen okból erre a megbeszélésre nem 
tudtak eljönni), hogy a munkacsoporti megbeszélésen felmerült és időközben még 
továbbgondolt, illetve a témához kapcsolódó gondolataikat egy 10-20 soros e-mailben egy 
héten belül küldjék el a Szekszárdi klímakör e-mail címére. (Nem kell fogalmazást írni, 
gondolatjeles tört mondatokat, minél több ötleteteket várunk…) 
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