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MEGHÍVÓ

Program

Tisztelt Hölgyem / Uram!
9.50 – 10.00
Sikerrel fejeződött be a Svájci-Magyar Együttműködési Program támogatásával az első svájci-magyar árvízvédelmi infrastruktúrát fejlesztő projekt
Magyarországon. A „Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése“ témakörben elnyert pályázati támogatást felhasználva a közösTisza szakaszra
vonatkozó védelmi terveket aktualizálja és korszerűsíti a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) és az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG).
Az „SH-26 - A TIKÖVIZIG és ÉKÖVIZIG kezelésébe tartozó szakaszok árvízvédelmi terveinek korszerűsítése“ című projekt keretében távérzékelési és
térinformatikai technológia felhasználásával k észültek felmérések a TIVIZIG és az ÉM-VIZIG kezelésébe tartozó védelmi szakaszokról.
A napjainkban rendelkezésre álló legkorszerűbb eszközökkel és módszerekkel elvégzett felmérések alapján a védelmi terveket aktualizálták,
átdolgozták. A projekt eredményeként lehetővé vált a változások gyors átvezetésének és naprakész állapotban tartásának lehetősége is. A tervek
korszerűsítése 52 település mindennapjait teszi biztonságosabbá.
A projekt eredményeit bemutató rendezvényen kívánjuk ismertetni.
Ezúton tisztelettel meghívjuk a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság valamint az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság közös zárórendezvényére.
Helyszín: Tiszacsege Város Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem (4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.)
Időpont: 2013. január 16. szerda 10.00 óra
Bara Sándor
Rácz Miklós
igazgató
igazgató
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Vendégek érkezése

10.00 – 10.05

Köszöntő

10.05 – 10.15

A Svájci-Magyar Együttműködési Program szerepe - Svájci Hozzájárulás Program Hivatala képviselője

10.15 - 10.35

Közös veszély - közös védelem
Az „SH-26 - A TIKÖVIZIG és ÉKÖVIZIG kezelésébe tartozó szakaszok árvízvédelmi terveinek korszerűsítése“
című projekt jelentősége - Bara Sándor igazgató (TIVIZIG)

10.35 – 10.55

A védelmi tervek aktualizálásának fontossága, szükségessége - Rácz Miklós igazgató (ÉM-VIZIG)

10.55 – 11.15

Korszerű technika, korszerű technológia – új utak az árvízvédelemben - Dr. Tomor Tamás projektmenedzser
Strategis Kft.

11.15 – 11.35

Kérdések megválaszolása

11.35. – 12.00

Sajtótájékoztató

12.00 – 13.00

Fogadás
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