A Tapolcafői Kertbarátkör Közhasznú Egyesület Pályázata
„MIT TENNÉK A VIZEK VÉDELMÉBEN”
Bemutatkozás:
A Tapolcafői Kertbarát Kör 2009.március 11-én
alakult.
A taglétszám az induláskor 37 fő volt, a népszerű
kezdeményezés és az eddigi tevékenység miatt
folyamatosan bővül a létszám, jelenleg 60 főt
számlálunk.
Ahhoz,

hogy

kitűzött

céljainkat

eredményesebben tudjuk megvalósítani az idő
előrehaladtával elhatároztuk, hogy önálló civil
szervezetként kívánunk működni.
A Tapolcafői Kertbarát Közhasznú Egyesület
önálló civil szervezetként 2010.április 28-án
került

bejegyzésre

Bíróságon.
.

a

Veszprém

Megyei

A Kertbarát Kör tevékenységének bemutatása:
Alapszabályzatunk szerint tevékenységi körünk egyik legfontosabbika közhasznú tevékenységek folytatása, a helyi értékek
és a környezet védelme, környezettudatos magatartás kialakítása. Eddig két jelentős és a Kör tagságát meghaladó
támogatottságú közösségi munkát szerveztünk. Az első a szőlőhegyünk útjának közel 1,5 km-es szakaszán új, jól járható
kőzúzalékos burkolat kialakítása volt, második pedig a Tapolca meder melletti partszakasz tereprendezése.
A munkálatok jelentősége akkora volt, hogy helyi média (írott és tv) mindegyikről beszámolót adott.
Mivel a Tapolcafői vízbázis és forrásvidék nagy szerepet tölt be a közösség életében e pályázat keretében is próbáljuk
elmondani, lehetőségeinkhez mérten mit is kívánunk tenni vizeink védelmében

A település adottságainak bemutatása:
• Tapolcafő ősidők óta lakott település. Neve is a honfoglalás előtt itt élt avar-szláv népek nyelvéből ered. A Toplice név meleg
vizű forrást, folyót jelent, ami nem volt más, mint a falunk központjában feltörő kristálytiszta, télen-nyáron állandó hőmérsékletű
karsztvizet adó forrás. A 600 m2 területű forrásvidék a Bakony egyik legbőségesebb forrása volt.

A természeti kincsek kiaknázásában emberi mohóságunk nem ismer határt. Ez a forrás is áldozatul esett az1960-as évektől fejlődő
iparnak
.
A
nyirádi
mélyművelésű
bauxitbányákból
nagyteljesítményű

szivattyúkkal

akkora

mennyiségű

karsztvizet emeltek ki, hogy a Tapolca forrás vize
fokozatosan elapadt. Később az alumínium ipar már a
hévízi tó és a Tapolcai tavas-barlang létét is veszélyeztette,
ekkor a politika leállította a bányászatot. Ez a döntés
megkegyelmezett a Tapolcának is. Az addigra kb. 80 m
mélyre süllyed tapolcafői vízszint is emelkedni kezdett. A
karsztrendszer üregei majd két évtized alatt töltődtek fel,
míg végül 2010. tavaszán ismét felszínre tört a Tapolca.

• A Tapolca forrásának területe jelenleg a Pápai
Vízmű Zrt. tulajdonában van, de az onnan induló és
Tapolcafő

legjelentősebb

élővízfolyását

adó

gyorsfolyású patak az eredeti mederben megépített
árokban fut. Ez a terület az önkormányzaté.

• A víz feltörésének fő helyéhez közel, 2-300
méterre,

de

már

magántulajdonú

kertekben

visszatért az Örvény nevű forrás is, amely több
kisebb-nagyobb

forrásból

bugyogva,

bugyborékolva ontja a vizet.
• A településen van még két kisebb ér (Mogyorósi
ér, Horgos ér), ezek a Bakony felől érkezető
felszíni csapadék elvezetését biztosítják, ezek
időszakosan, aszály estén néha kiszáradnak

A pályázatban meghatározott cél érdekében a
Kertbarát Kör tervei:
- A Tapolca mellett

tanösvény kialakítása, és a

Vízművel együttműködve továbbvezetése a református
templom mögötti lejáratig.
- A tanösvény népszerűsítése, tájékoztató táblák
kihelyezésével, idegenvezetés a területet nem ismerő
vidéki érdeklődők részére. A tájékoztató táblákon kívül
figyelemfelkeltő táblák kihelyezése, amely a víz
védelmére hívja fel a figyelmet.
- Aktív szerepvállalás a tanösvény fenntartásában
(fűnyírás, hulladékmentesítés…)
- A magántulajdonosok bevonásával az Örvény-tó és
kifolyó medrének kitisztítása.
.

-

A Mogyorósi ér az őt keresztező utak, hidak mentén sajnálatos módon kommunális hulladékkal szennyezett, ezen területek

megtisztítása. társadalmi munkában.
-

A Forrás környékének felszíni víz szennyezettség mentesítését hivatott övárkok gyakran szemetesek, ezek tisztítása

időszakonként

- A faluba 1970 után költöző lakosokkal
megismertetni a Tapolca történetét, hogy
azt ők is sajátjuknak tekintsék. Erre jó
példa a november 28-án megrendezésre
kerülő

„Mesél

a

Tapolca”

című

fotókiállítás, amely bemutatja a csodás vízi
világot.
-

Az

egyedüliként

működő

óvoda

gyermekeinek környezettudatos nevelése
egyik pilléreként legalább évszakonkénti
kirándulások szervezése a tanösvényen

- Óvodások részére rajzpályázat kiírása, feladatnak meghatározva,
rajzolják le, mit is jelent számukra a víz. A természet tiszteletére a
gyermekek figyelmét már kicsi korban fel kell hívni, és jelentős
hangsúlyt kell fektetni a témára nevelésük során. Így beépül a
gondolkodásukba,

a

mindennapjaik

részévé

válik

a

környezetvédelem, és ha ehhez kapcsolódó feladatot kapnak, akkor
még jobban belegondolnak, miért is fontos ez.
- Általános iskolás gyermekek részére vetélkedő rendezése „Amit a
vízről tudni kell” címmel. (VIZI-TOTÓ készítés)
- Környezetkárosító tevékenység észrevétele esetén (szemét
lerakása) eljárások kezdeményezése.
- A felszín közeli talajvíz és rétegvizek szennyezettsége jelentősen
befolyásolhatják a karsztvíz tisztaságát, ezért azok terhelésének
minimalizálása.
-

Lobbytevékenység a Vízműnél annak érdekében, hogy a

településen kötelezzék a lakókat a kiépített szennyvízcsatornára való
rákötésre

egyúttal

a

talajterhelési

díjfizetési

lehetőség

megszüntetése. Ezen kívül fel kell tárni a még néhány helyen még
mindig

előforduló

illegális

szennyvízkikötéseket

közterületi

árkokba, csapadékcsatornába
-

Zöld

szervezetekkel

kapcsolatteremtés

bányák

illegális

szemétlerakóként való használatának megakadályozására és a
rekultiválásra.

- A Kertbarát Kör tagjainak szakmai előadásokon való
képzése

(környezetvédelmi

szakemberek

és

bevonásával)

a

vízügyi,
gyomirtó

vegyipari
szerek

használatáról és a talajvíz nitrátosodását okozó túlzott
műtrágyázás optimális mértékéről.
- Előadások keretében felvilágosító munka végzése. A
falu

életében

szervesen

bekapcsolódva,

környezetünkben élő emberek figyelmét felhívni, hogy
sajnos sokszor nem úgy viszonyulunk lételemünkhöz, a
vízhez, mint ahogy azt megérdemelné. Gyakran
pazaroljuk, nem vigyázunk környezetünkre, ezáltal
felszíni és felszín alatti vizeinket szennyezzük. Ezen a
magatartásunkon
beláthatatlan

változtassunk,

mert

sajnos

következményekkel

járhat.

Legyünk

előrelátóak! Előzzük meg a bajt!

A Tapolcafői vízbázis nagy jelentőséggel bír, hisz közel 50 ezer ember ivóvíz ellátását biztosítja. Az újra feltörő források
figyelmeztetnek: Óvjatok, védjetek, hisz az életet adó kincset az ivóvizet adom Nektek! Vigyázzátok környezetemet,
élővilágomat!

Pályázatunkban felvázolt célkitűzések ugyan apró tetteknek tűnnek, de ha megvalósulnak, elmondhatjuk, hogy
lehetőségeinkhez mérten mégis tettünk környezetünk védelmében, és ezzel hozzájárultunk természeti kincsünk a víz
védelméhez, életünk forrásához.

