Negyven vasbeton zsilip
Ünnepélyes keretek közt írták alá a Kis-Balaton vízvédelmi rendszerének II. ütemére vonatkozó
szerzıdést.
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A 3,3 milliárdos beruházás elsısorban a Balaton vízminıségének védelmét, s az árvízi kockázat
csökkentését szolgálja. Elıször a 70-es években merült fel a Kis-Balaton vízvédelmi rendszerének
megépítése, mikor a fokozódó talajterhelés hatására veszélybe került a Balaton vízminısége.
Mindezek ellenére csak 9 évvel késıbb született döntés a vízvédelmi rendszer létrehozásáról, ám az
ütemezés akkoriban pénzügyi gondok miatt csúszott. A pénzhiány miatt végül mintegy 16
négyzetkilométernyi területet árasztottak el a szakemberek, az akkori elgondolások alapján, ideiglenes
jelleggel. A tegnapi szerzıdésaláírás alkalmával, melyet stílusosan a Kis-Balaton Házban rendeztek, a
közelmúlt eseményeit is felelevenítették a résztvevık.
Nádor István, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság veztetıje elmondta: az elmúlt évtizedben a
társadalmi és a gazdasági helyzet is megváltozott, az üzemeltetési tapasztalatok tükrében a kezdeti
célok újakkal egészültek ki. A vízminıség védelmi érdekek mellett, az ökológiai, természetvédelmi és
vízügyi szempontok egyaránt fontossá váltak. S, bár a különbözı szakterületek érdekei nem voltak
minden kérdésben azonosak, de a szakértık abban egyetértettek, hogy a jelenlegi félkész állapot
senkinek sem jó.
- A zalaiak régóta várták a második ütem kivitelezését, de legtöbbször a pénz hiányzott a
beruházáshoz - fogalmazott Manninger Jenı, a Zala Megyei Közgyőlés elnöke. - Viszont ez idı alatt a
Kis-Balaton tökéletesen bizonyította, hogy olyan természeti értéket képvisel, melyet meg kell ırizni az
utókor számára.

Nádor István (balról) Molnár Béla és Szabadics Zoltán a szerzôdés aláírását követôen rövid
sétát tett a Kis-Balaton zalavári töltésén - Fotó: Szakony Attila
Manninger Jenı egyúttal utalt arra is, hogy a jövıben olyan fejlesztéseket akarnak megvalósítani a
körzetben, amelyek révén az eddigieknél is látogatottabb turistaközpont lehet a megye ezen része.

Az ünnepségen Molnár Béla, az Országos Vízügyi Fıigazgatóság vezetıje hangsúlyozta: a kisbalatoni beruházás mellett, sok más árvízvédelmi és vízvédelmi beruházás indul, például a Tisza és a
Duna vonala mentén alakítanak ki víztározókat.
De visszatérve a zalai beruházáshoz Kovács Tamás, a kivitelezést elnyerı Szabadics Zrt.
vezérigazgatója több megdöbbentı adatot is közölt.
- A kiviteli tervek elkészítése után, várhatóan a nyár közepén indulhat a tényleges munka, mely során
közel 150 ezer köbméternyi terelıtöltés, illetve közel 40 darab vasbeton zsilip kialakítására kerül sor említette a vezérigazgató. - Ezek a mőtárgyak segítenek többek között abban, hogy a Zala folyóból
érkezı vizet keringtessék, kvázi megtisztítsák a kommunális és mezıgazdasági termelésbıl fakadó
szennyezıdésektıl, ezzel megırizhetjük a Balaton vízminıségét. Mint elhangzott: a projekt keretében
a nyertes pályázó vállalta, hogy 10 munkanélkülit is foglalkoztat, mely ugyan nem nagy szám, de
azoknak az embereknek, akik munkát, fizetést kapnak, azoknak visszaadhatja az önbecsülését is.
A vízvédelmi rendszer második ütemét 2015. februárig kell befejezni. Ha elkészül, akkor a Kis-Balaton
vízállása a Zala folyó természetes vízszintingadozásától függ majd, megnövelve ezzel a kedvezı
környezeti feltételeket a vizes élıhelyet kedvelı élılények számára, ugyanakkor lehetıséget biztosít a
vízminıség védelmére, s árvízveszély esetén is rugalmas beavatkozást is lehetıvé tesz.

