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Az Alsó Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
tisztelettel meghívja Önt az Öko Zrt. vezette konzorcium 

által megrendezésre kerülô

  A folyók, tavak és felszín alatti vizek állapotának javítása az 
Maros mentén, 2-21 alegységen

Tervezett intézkedések
címû vitafórumra 

Idôpont: 2009. július 21. (kedd) 14.00-16.50-ig
Helyszín: Makó, Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 

Fôépület Nagyterem, Széchenyi tér 22.

Mit gondol Ön a Maros 2-21 tervezési alegység, vízgazdálkodási 
problémáinak megoldását célzó intézkedésekrôl? A lakossági szennyvizek, 
az ipari és mezôgazdasági szennyezések kezelésérôl, a belvízelvezetésrôl, 

a folyók és tavak állapotáról, a fenntartható vízhasználatról? Az Ön 
segítségével ezekre a kérdésekre keressük közösen a választ.

A Fórumon tájékoztatjuk arról, hogy környezetében jelenleg milyen a 
vizek állapota, a természet-, és környezetvédelmi szempontból jelentôs 
vízgazdálkodási problémákról, valamint az ezeket megoldó, tervezett 

intézkedésekrôl.

A problémákat és intézkedési javaslatokat bemutató konzultációs anyag 
letölthetô a www.vizeink.hu oldalról.

Kérjük, tiszteljen meg bennünket jelenlétével és mondja el véleményét, 
javaslatait!

Karas László
ügyvezetô igazgató – Respect Kft.

Öko Zrt. vezette konzorcium

Program 

Levezetô: Gulyás Péter, Öko Zrt. vezette konzorcium 

13.30 – 14.00  Regisztráció (Az érkezôket kávé, üdítô várja)

14.00 – 14.05  Megnyitó 

14.05 – 14.10  Köszöntôt mond Andó Mihály fômérnök úr 
 Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 

14.10 – 14.15  A Víz Keretirányelv és a társadalmi részvétel a 
 vízgyûjtô-gazdálkodási tervezésben 

 Elôadó: Gulyás Péter (Öko Zrt. vezette konzorcium)

14.15 – 14.45  Javaslat a jelentôs vízgazdálkodási problémákat megoldó  
 intézkedésekre a Maros hordalékkúp (2-21) 
 vízgyûjtô-gazdálkodási tervezési alegységen 
 Elôadó: Dr. Kozák Péter ATIKÖVIZIG 

14.45 – 15.50  A bemutatott intézkedési javaslatok megvitatása
 Párbeszéd, vita a résztvevôk és szakértôk bevonásával 

 (vélemények, kérdések és válaszok)

 Szakértôk: Dr. Kozák Péter Alsó – Tisza vidéki Környezetvédelmi   

 és Vízügyi Igazgatóság, Fontos Sándor Alsó – Tisza vidéki 

 Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelôség, 

 Greksza János Kôrös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, 

 valamint az Öko Zrt. vezette konzorcium szakemberei 

15.50 – 16.00 Kávészünet, Büféasztal
16.00 – 16.30  A bemutatott intézkedési javaslatok megvitatása (folytatás)

 Párbeszéd, vita a résztvevôk és szakértôk bevonásával

16.30 – 16.40   Összefoglalás, a fórum zárása

 Megjelenésére feltétlenül számítunk!  

Kérjük, részvételi szándékát – neve, szervezete és elérhetôsége feltüntetésével – július 19-ig 
jelezze a következô elérhetôségek egyikén:

E-mail: atikovizig@vizeinkert.hu
Telefon: 06/62/424-392 vagy 20/471-68-45 (Illés Gábor)

Fax: 06/62/424-392


