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Négy új projekt kivitelezése indult el
a KÖTI-KÖVIZIG mûködési területén
2011. november 24-én adták át a munkaterületet a „Vízrendezési fõmûvek integrált fejlesztése a Hanyi-Tiszasülyi árapasztó tározó hatásterületén” címû európai uniós támogatásból megvalósuló projekthez. A Jászkiséren megrendezett nyitóünnepségen elhangzott, hogy a 2012. július végéig megvalósuló
fejlesztés alapvetõ célja a Tiszasülyi-28-as Csátés - 22. számú csatornák belvízlevezetõ
képességének javítása, valamint a térségben
történõ fejlesztések eredményeként megnövekedõ vízhozamok levezetése. A mintegy
324 millió forintból megvalósuló pályázat
Jászkisér, Jászapáti, Jászszentandrás településekrõl biztosítja a belterületi csapadékvíz
elvezetését és a befogadó csatornák fejlesztésével csökkenti a külterületi belvizek károkozását. A megvalósuló munkák lehetõséget
biztosítanak a jelentõs belvízgondokkal küzdõ települések belvíz problémáinak megoldására. A nyitórendezvényén beszédet mondott
dr. Lengyel Györgyi kormánymegbízott, a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal vezetõje. A munkaterületet a kedvezményezett KÖTI-KÖVIZIG képviseletében Lovas
Attila igazgató adta át a „Vízrendezés 2011”
Konzorcium vezetõjének Kocsi Mihály ügyvezetõ igazgatónak.
***

Balról: Kocsi Mihály, a „Vízrendezés 2011” Konzorcium vezetõje, Lovas Attila igazgató
KÖTI-KÖVIZIG, dr. Lengyel Györgyi kormánymegbízott, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal vezetõje, Hajdú László, Jászkisér város polgármestere.

KELLEMES ÜNNEPEKET!
A munkaterület ünnepélyes átadásával 2011.
november 29-én megkezdõdött a „Kakat belvízöblözet belvízvédelmi fõmûveinek mederfejlesztése és rekonstrukciója” elnevezésû projekt kivitelezése. Az Európai Unió támogatásával mintegy fél milliárd forintból megvalósuló pályázat célja a Kakat kettõs mûködésû
belvíz-fõcsatorna belvízkár elhárítási, illetve
öntözõvíz szolgáltatási feltételeinek javítása. A
munkálatok a KÖTI-KÖVIZIG kezelésében lévõ Kakat belvíz-fõcsatorna 1+900 – 42+050 kilométer, és a XXII. csatorna 0+000 – 2+184
szelvények közötti szakaszán történnek.
A Kakat fõcsatorna Ecsegfalva, Kisújszállás,
Kenderes és Kunhegyes települések bel-és külterületi csapadék vizének fõ befogadója. A projekt - illeszkedve az Észak-Alföldi Operatív
Program célkitûzéseihez - megteremti az érintett települések és a külterületeik belvízelvezetésének biztonságához nélkülözhetetlen fõmûvi fejlesztéseket. Egyben megfelel a vízhasznosítási és egyéb igényeknek úgy, hogy az üzemeltetési költségek a lehetõ legalacsonyabb
szinten legyenek, ezzel költségtakarékos mû-

ködés várható. A 2012. július 31-ig befejezõdõ
fejlesztés a vízgyûjtõ területén élõ és gazdálkodó mintegy 35 000 lakos életminõségét javítja.
***
EU-s forrásból Dél-Heves térségében elindul a
„Sajfoki belvízöblözet fõmûveinek fejlesztése és rekonstrukciója” címû projekt. A 475
millió forint értékû beruházás része a Tisza-tó
jobb parti szivárgó csatorna, az 5-120-as belvízcsatorna, valamint a Sarudi és Kiskörei szivattyútelepek rekonstrukciója. A megvalósulás közvetlenül Pély, Tarnaszentmiklós, Tiszanána és Sarud településeket érinti. A területen
két árapasztó tározó építése is zajlik. A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése keretén belül létesítendõ Hanyi-Tiszasülyi és a Hanyi-Jászsági
tározók üzembe helyezéséhez elengedhetetlen, hogy a területrõl biztonságosan elvezethetõ legyen a belvíz. Ennek érdekében cserjeirtást, a vízi növényzet eltávolítását, csatornakotrást, a szivattyútelepek és a zsilipek fejlesztését kell elvégezni a projekt keretében. A
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Balról-jobbra: Csoór György, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyûlés alelnöke, Kecze
István, Kisújszállás város polgármestere, Kocsi Mihály, a „Vízrendezés 2011” Konzorcium
vezetõje, és Horváth Béla, a KÖTI-KÖVÍZIG mûszaki igazgató-helyettese.

Dr. Tóth József, Tiszanána polgármestere, dr. Gondos István, a Heves Megyei Közgyûlés
alelnöke, Horváth Béla, a KÖTI-KÖVIZIG mûszaki igazgató-helyettese és
Barkász Sándor, a Békés-Drén Kft. képviselõje

KELLEMES ÜNNEPEKET!

Sajfoki belvízfõcsatorna fejlesztése Dél-Heves térségében

munkák befejezését követõen jelentõsen javul
a Sajfoki belvízfõcsatorna belvízelvezetõ képessége és a terület vízkészlet-gazdálkodása
szabályozhatóbbá válik. A projekt nyitórendezvényét 2011. december 1-jén tartották Tiszanánán, ahol dr. Gondos István a Heves Megyei Közgyûlés alelnöke mondott köszöntõt,
melyet követõen dr. Tóth József országgyûlési
képviselõ, Tiszanána polgármestere beszédében kiemelte a lakosság biztonságának növekedését a fejlesztés kapcsán. Horváth Béla a
KÖTI-KÖVIZIG mûszaki igazgató helyettese a
munkaterületet ünnepélyesen átadta a BékésDrén Kft.-nek kivitelezésre.
***
Mintegy 360 millió forint uniós támogatásból
elindul a Nagykunsági-fõcsatornát övezõ
árokrendszer fejlesztése Mezõtúr-Törökszentmiklós térségében. A projekt nyitórendezvénye és a munkaterület átadása 2011. december 6-án zajlott Kuncsorbán. „A Nagykunsági-fõcsatorna mellettes területeinek mederfejlesztése és rekonstrukciója” megnevezésû projekt annak feltételeit teremti meg, hogy
a területrõl biztonságosan, és az eddigieknél
energiatakarékosabban elvezethetõ legyen a

belvíz, de vízvisszatartással az aszályos idõszakokban öntözésre alkalmas vízkészlet álljon rendelkezésre. Ennek érdekében cserjeirtást, a vízi növényzet eltávolítását, csatornakotrást, a szivattyúk és a zsilipek fejlesztését

és beépítését kell elvégezni a csatorna 80 km
hosszú szakaszán. A Nagykunsági-fõcsatorna
melletti területek vízrendezése, a Békés-Drén
Kft. kivitelezésében 2012 júliusában zárul le.
Nagy Réka

Balról-jobbra: Rédai János, Kuncsorba polgármestere, Kovács Sándor,
a JNKSZ megyei Közgyûlés elnöke, Horváth Béla a KÖTI-KÖVIZIG mûszaki
igazgató-helyettese, Barkász Sándor, a Békés-Drén Kft. képviselõje

KELLEMES ÜNNEPEKET!

Tévéinterjú Horváth Bélával
A Szolnok Városi Televízió „Téma” címû mûsorának vendége volt
a KÖTI-KÖVIZIG mûszaki igazgatóhelyettese 2011. december 7-én
– Több mint 1,6 milliárd forint, ennyi pénzt
nyert a belvizes létesítmények fejlesztésére a
Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, a négy munkaterületet a
napokban adták át a kivitelezõknek – ez a
mai téma. Köszöntöm nézõinket, stúdiónk
vendége pedig Horváth Béla, a KÖTI-KÖVIZIG mûszaki igazgatóhelyettese. Tisztelettel
köszöntöm.
– Jó napot kívánok!
– Konkrétan mire fordítják ezt az elnyert több
mint 1,6 milliárd forintot; nem ez az elsõ ilyen
beruházás csomag a vízügy életében. Így van?
– Így van. A 2007-ben indult elsõ regionális
operatív programokban öt pályázatot nyújtottunk be, és öt belvízfõcsatorna fejlesztésére és
rekonstrukciójára nyertünk el támogatást. Jó
szokásunkat megtartva a második pályázati
fordulóban – ami 2009-ben indult – négy pályázati ötlettel neveztünk be, mind a néggyel
sikeresek voltunk, és jelen pillanatban mind a
négy projekt területen folynak a munkák.
– Konkrétan mely belvíz-fõcsatornákról van
szó? És a mûszaki tartalom, amely a beruházás során megvalósul, hasonló-e a korábbiakhoz, hasonló-e a fõ cél?
– Két régióban vagyunk jelenleg jelen munkával, az Észak-magyarországi régió területén a
Sajfoki-belvízfõcsatorna fejlesztésével, és az
Észak-alföldi régióban – JNSZ megye is ide tartozik – további három fõcsatorna fejlesztése, a
Kakat, a Nagykunsági szivárgó és a Csátés-22es, -28-as van folyamatban, ez utóbbiak a Hanyi-Tiszasülyi tározó körüli belvíz-fõcsatornák.
– Mi a mûszaki tartalom, hasonló-e ami megvalósul, és az elérendõ cél is, mint a korábbi
belvízfõcsatorna fejlesztéseknél?
– Igen, a múltban úgy fogalmaztuk meg a céljainkat, hogy egy XXI. századi színvonalú belvízrendszer kiépítése a cél, vagyis nemcsak a
belvíz maradéktalan elvezetése, hanem a helyben tartható vízzel történõ gazdálkodás feltételeinek megjavítása is. A beavatkozások néhány százezer köbméter földmunkát, több vízvisszatartó mûtárgy megépítését, néhány tucat
meglévõ mûtárgy átépítését, és a hozzájuk
kapcsolódó vízgazdálkodási jellegû kiegészítõ
beruházási elemeket foglalják magukban.
– Ugye említettem, hogy 1,6 milliárd forintról van szó, most is uniós forrásból valósulnak
meg ezek a fejlesztések?
– Igen, továbbra is 100%-os támogatásban
részesednek a költségvetési szervek, így a
VIZIG-ek is, melyet Magyarország és az unió
társfinanszíroz meg.
– Mekkora a jelentõsége ezeknek a beruházásoknak? Mostanság elsõsorban az aszályról
meg a rendkívüli csapadékhiányról szólnak a
hírek, bár a tél végén, tavasz elején még belvízkárokról beszéltünk, illetve belvízvédekezés
folyt javában? A korábbi beruházásoknál beigazolódtak azok az elvárások, amiket Önök a
fejlesztések során megfogalmaztak? Gondolom most is hasonlóak ezek?
– Igen, a korábbi beruházások nagyrészt a
2010-es belvizes évben folytak, és bizton állíthatom, kész vagy inkább félkész állapotuk-

ban is bõven igazolták azokat a tervezési paramétereket, hozták azokat a kapacitásbeli
pluszokat, amiket vártunk. Azóta ezek már
befejezõdtek és itt szabályozhatóvá vált a lefolyás – én bízom benne, hogy ha tavasszal lesz
is a tavalyihoz hasonló mértékû belvizes helyzet, a mostani négy projektterület is már hasonló szintig kezelhetõ állapotban lesz.
– Ugye ez a négy projekt csaknem 200 km
csatornát érint összesen?
– Valamennyivel kevesebb, mint 200-at, de
összességében a teljes vízrendszer hossza,
ami a négy csatorna fejlesztésével közvetve
érintett, és így többlet belvízi lefolyási lehetõséghez jut, a 200 km-t bõven meghaladja.
– És hát több tízezer emberrõl van szó összességében, akik ezeken a területeken élnek, illetve gazdálkodnak. Így van?

– Igen, viszont azt szeretném kiemelni, hogy
amit mi vízügyesek korábban mindig mondtunk, vagyis hogy a vízgazdálkodási létesítményeket a rendszerszemlélet jegyében kell fejleszteni, mára teljes mértékben létjogosultságot
nyert. Szemléletes példa erre a Kakat fõcsatorna
esete, ahol Kisújszállás – ma ez Magyarország
köztudottan egyik legcsapadékosabb települése
– kevéssel meg is elõzve a vízügyes fejlesztést,
a közelmúltban adta át a ROP-os pályázati
munkáinak a második ütemét. Bízom benne,
hogy mire a városból a következõ nagy csapadék „leve” kifolyik, akkorára a kezelésünkben
lévõ fõbefogadó is képes lesz azt elvezetni, vagyis az egész rendszer mûködõképessé válik.
– És hát, mint minden ilyen beruházásnál, figyelembe véve a komplexitást, ökológiai, természeti, természetvédelmi, turisztikai, idegenforgalmi és hagy ne soroljam tovább, milyen célokat, szempontokat is figyelembe vettek, vesznek?
– Igen, és ebben nagyon jó partnereink a
Nemzeti Parkok. Tudni kell ugyanis, hogy
már a tervezés elején egy elõzetes környezeti
vizsgálatot kell elvégezni, amely elõírásaik
nyomán tartalmaz minden olyan ökológiai és
természetvédelmi célt, amelyeket a beruházás teljes élettartama alatt, tehát az építésnél,
és majd az üzemelésnél is figyelembe kell
vennünk.
– Itt is van ugye egy ötéves kötelezõ fenntartási idõ?
– Természetesen, és már most azon gondolkodunk, hogy a jelenleg ismert forrásaink bir-
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tokában hogyan fogjuk tudni ezt betartani.
Én azonban úgy gondolom, hogy ennek a kötelezettségnek a betartása nem elsõsorban
pénzkérdés, egyszerûen arról van szó, ha
egyszer már megalkothattuk ezeket a mai kor
színvonalának megfelelõ belvízrendszereket,
akkor kötelességünk is azokat a jó gazda gondosságával üzemeltetni.
– Ugye jön a tél, nem tudjuk még milyen lesz
a tavasz ár és belvizes szempontból: mi a beruházások befejezési határideje?
– 2012 nyarának a végén mindegyik beruházást be kell fejeznünk, részben mert addigra
végrehajtható a feladat, részben mert a támogatási szerzõdésünk is eddig szól, és „elvi”
okokból továbbra sem tervezünk támogatási
szerzõdésmódosítást kezdeményezni.
– És gondolom ebben a kivitelezõ cégek is
partnerek?
– Természetesen, õk is a pontosságban érdekeltek, ha másért nem is, hogy minél hamarabb
hozzájussanak munkájuk eredményéhez.
– Vagyis a pénzhez.
– Vagyis a jól végzett munka után járó elismeréshez és a pénzhez.
– Hasonló vagy más jellegû beruházásokat a
jövõben tervez-e a vízügy? Nyilván a szolnokiak
többsége itt a Tisza hídtól a vízirendõrségig terjedõ Tisza parti szakasz megerõsítésében bízik,
reménykedik, hogy ez a munka is hamarosan
elindulhat. Látszik-e már a fény az alagút végén?
– Igen, úgy gondolom, hogy látszik. A kivitelezõ kiválasztására indított közbeszerzési eljárás félidõben tart, rövidesen lezárul a pályázat, következik a bírálat. Valamikor a tavasz
végére szeretnénk kivitelezõt találni a munkavégzésre, és átadni neki a munkaterületet.
– És hasonló belvizes beruházásokban töri-e
még a fejét a vízügy, mint ezek a bizonyos fõcsatornák esetében?
– Igen, két vasat is tartunk a tûzben. Egy rövid távút, bízva abban, hogy a régiók esetleg
megmaradt pénzügyi lehetõségei még egy rövidke pályázatra adnak lehetõséget. Ez Szolnokot közvetlenül is érinti: az Alcsi-Holt-Tiszán
pályáztunk egy, az üzemképesség javítását
szolgáló beruházásra, ami a vízfeltöltõ, vízleürítõ rendszereknek a teljes rendbetételét, illetve a
kevésbé állékony mederszakaszoknak a helyreállítását célozza – sajnos a pályázható keret szûkössége miatt az olyannyira várt mederkotrás
továbbra is várat magára –, illetve a HNP-vel közösen gondozunk Karcag térségében egy
komplex fejlesztést tartalmazó projektötletet,
amely megvalósulása esetén ökológiai, vízgazdálkodási és vízkár-elhárítási területen egyaránt
szolgálni tudja a célterületen élõk boldogulását.
A hosszú távú „vas”, amit a tûzben tartunk, az
már a 2014 utáni pályázati lehetõségeket célozza meg: ebben a csomagban több olyan fejlesztési elképzelésünk is van, ami közvetve vagy
közvetlenül érinti megyénket – ezek haladnak a
maguk útján, mihelyt bármelyikük bemutatható stádiumba kerül, be is számolunk róla.
– Sok sikert mindenhez!
– Köszönöm szépen!
– Köszönöm szépen én is a beszélgetést.

KELLEMES ÜNNEPEKET!

Hidrometeorológiai értékelés
CSAPADÉK: Az Igazgatóság területére 2011.
január 01 – november 30. között összesen
322 mm csapadék hullott, ami 150,9 mm-el
kevesebb, mint a sokévi átlag idõarányos
értéke. A lehullott csapadék mennyisége az
év elsõ 10 hónapjában csak májusban (jelentéktelen mértékben, 1,0 mm-el) és júliusban
(23,2 mm-el) haladta meg a sokéves havi átlagértéket. Márciusban és júniusban a sokéves havi átlag érték közeli csapadék menynyiség (27,2 illetve 64,1 mm, ami a sokéves
adott havi átlagnak a 92 illetve 96%-a) volt.
Áprilisban és augusztusban a sokéves átlag
csapadéknak csupán a 27 illetve 28%-a esett
le (10,4 illetve 14,3 mm). Januárban, februárban, szeptemberben és októberben az átlagérték 44-59%-át mérték. Novemberben
eddig nem hullott csapadék. Az év elsõ 11
hónapjában a legtöbb csapadékot Karcagon
mérték (446,9 mm). A legkevesebb csapadék Tiszasüly térségében hullott, mennyisége 244,0 mm volt.

nimum -11,4 OC, január 28-án volt. A havi átlaghõmérséklet januárban és márciustól októberig 0,0 – 4,4 OC-kal volt magasabb, mint
a sokéves havi átlagérték. A legnagyobb pozitív eltérés szeptember hónapban volt, 4,4
O
C. Februárban és novemberben a havi átlag
hõmérséklet 0,7 illetve 3,7 OC-kal volt alacsonyabb, mint a sokéves adott havi átlagérték
(a legnagyobb negatív különbség eddig november hónapban volt). A havi maximális és
minimális hõmérséklet értékek egyik hónapban sem haladták meg az eddig észlelt legszélsõbb értékeket. Igazgatóságunk területén
a hideg napok tekintetében február, március
és november a kiemelkedõ, amikor a fagyos
napok (napi minimum <0,0 OC) száma 3, 2 illetve 6 nappal haladta meg az adott havi sokéves fagyos napok darabszámát. Novemberben ez 60%-kal több a sokéves értéknél. Januárban, szeptemberben és októberben a fagyos napok száma a sokéves érték alatt maradt 2-6 nappal. A téli (napi maximum <0,0
O
C) csak novemberben haladta meg a sokéves havi értéket, közel háromszoros értékkel. A zord napok (napi minimum < -10,0 OC)
száma a sokéves átlag érték alatt maradt, de
nem sokkal. A meleg napok tekintetében forróság nap (napi maximum 35,0 OC fölött
van) összesen 6 db volt ez évben, júliusban
és augusztusban is 3-3 nap, mely a sokéves
átlagot 0-50%-kal haladta meg. Hõség napunk (napi maximum 30,0 OC fölött van) májustól szeptemberig minden hónapban meghaladta a sokéves havi átlagot. Június és augusztus között sokéves átlag 120-150%-a,

2011. január 1. - 2011. november 29. közötti
csapadékeloszlás a KÖTI-KÖVIZIG
csapadékmérõ állomásai alapján

volt. Áprilisban és júliusban 35-75%-kal maradt alatta a sokéves napok számának, míg
májusban és júniusban, illetve augusztustól
októberig a havi nyári napok száma fölötte
volt a sokéves nyári napok számának, 66%130%-kal. Itt is a szeptember illetve az október hónap a vezetõ a maga 130% illetve
100%-ával
.
FOLYÓK VÍZJÁRÁSA, VÍZHOZAMA
2011-BEN
Tisza: A Tiszán Kisköre-alsónál 2011-ben 1
db fokozati szintet (600 cm-t) meghaladó árhullám vonult le.

Vízállás grafikonok a Kisköre-felsõ, -alsó
vízmércén 2011-ben
Tetõzés idõpontja
Vízállás
2011. január 3. 7:00
801 cm
A Tiszán Kisköre-alsónál 2011. november
13-án észleltük az év eddigi legkisebb vízszintjét -302 cm-t, a hozzá tartozó vízhozam
(81,6 m3/s). A Tiszán Kisköre-alsónál mért
maximális vízhozam 1540 m3/s, 801 cm-es
vízállásnál.

Léghõmérséklet adatok Szolnok 2011. év

Tisza, Szolnok 2011. évi vízállás grafikon

Havi igazgatósági csapadék átlagok 2011.

Fagyos, téli, zord, nyári, hõség, forróság
napok Szolnok 2011. év
Halmozott igazgatósági csapadékátlagok 2011.
HÕMÉRSÉKLET: Az éves átlaghõmérséklet
november 29-ig 2,0 OC–kal volt magasabb a
sokéves átlagértéknél. Az év legmagasabb
hõmérséklete 36,9 OC, augusztus 25-én, a mi-

szeptemberben a sokéves napok számának 400%-a volt. Nyári napok tekintetében
(a napi maximum hõmérséklet 25,0 OC fölött
van) áprilisban 1 db, májusban 15 db, júniusban 22 db, júliusban 15 db, augusztusban
26 db, szeptemberben 23 és októberben 4 db
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Szolnoknál 1 db fokozati szintet (650 cm-t)
meghaladó árhullám volt 2011-ben.
Tetõzés idõpontja
Vízállás
2011. január 4. 7:00
830 cm
A Tiszán Szolnoknál 2011. szeptember 26án -257 cm-t (79,5 m3/s) észleltük, az év eddigi legkisebb vízszintjét. A Tiszán Szolnoknál
mért maximális vízhozam 1710 m3/s, 830 cmes vízállásnál.
Zagyva: A Zagyván Jászteleknél 2011-ben 2
db II. fokú 450 cm-t meghaladó árhullám fordult elõ.
Tetõzés idõpontja
Vízállás
2011. január 14. 19:00
456 cm
2011. március 20. 19:00
453 cm
A Zagyván Jászteleknél 2011. január 14-én
mértük az éves maximális vízhozamot 44,6

KELLEMES ÜNNEPEKET!

Zagyva, Jásztelek 2011. évi vízállás grafikon
m3/s-ot 456 cm-es tetõzõ vízállásnál, a minimális éves vízhozamot szeptember 29-én 100
cm-nél, 0,565 m3/s-ot.

Hortobágy-Berettyó: A borzi vízmércénél
január 23-ig III. fokú árvízvédelmi készültség
(350 cm), február 8-ig II. fokú árvízvédelmi
készültség (300 cm), és április 7-ig I. fokú árvízvédelmi készültség (250 cm) feletti vízállásokat figyelhettünk meg. Április 7-én a vízszint a borzi vízmércén végre elérte a 250 cmes vízállást, és ha lassan is, de folyamatosan
apadt. A július végi esõ következtében egy közepes árhullám vonult le a Hortobágy-Beretytyón, amely 2010. augusztus 07- én tetõzött
Borznál 247 cm-el. November végére a vízszint 110 cm körüli szintre süllyedt.

terep alatt 100-700 cm-es tartományban helyezkedett el. Legmagasabb a talajvízszint
Jászladány és Kunmadaras térségében kb. 100
cm terep alatt, a legalacsonyabb Lakitelek, Újszilvás és Mikebuda területén, terep alatt 500700 cm.

TALAJVÍZHELYZET: 2011. november közepén a talajvízszínt Igazgatóságunk területén

A 2011. november 17-én észlelt talajvízállások eltérése a 2010. november 17-én észlelt
adatokhoz képest a KÖTIKÖVIZIG területén

Hortobágy-Berettyó, Borz 2011. évi vízállás
grafikon

Talajvízviszonyok terep alatt a KÖTIKÖVIZIG területén 2011. november 17-én

A 2011. november közepén észlelt talajvízállás az igazgatóság teljes területén 100-200 cmel alacsonyabban helyezkedik el az egy évvel
ezelõtti adatokhoz képest.
Váriné Szöllõsi Irén,
Tóth Ildikó

Õszi felülvizsgálat tapasztalatai a KÖTI-KÖVIZIG területén
A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság 2011. évben is megtartotta a mûködési területén található árvízvédelmi, belvízvédelmi, folyószabályozási és vízhasznosítási mûvek õszi felülvizsgálatát. A felülvizsgálat eredményeként az Igazgatóság
szakemberei megállapították, hogy az ár- és
belvízvédelmi mûvek, valamint a szivattyútelepek tekintetében a rendelkezésre álló forrásokból a korábbi állapotok szinten tartása érdekében a legszükségesebb karbantartási feladatokat elvégezték a szakemberek.
Az árvízvédelmi töltéseken a kaszálás ellenére az erõsödõ gyom és cserjefertõzés ellen
nem sikerült elég hatékonyan védekezni. A
mûtárgyak tekintetében az alapkarbantartásokat végezte el az Igazgatóság, az õrtelepe-

ken lévõ építmények esetében pedig a közfoglalkoztatottak bevonásával kisebb karbantartási munkákra került sor. Továbbra is megoldandó probléma ugyanakkor a vezetékes víz
hiányában fúrt kúttal rendelkezõ õrtelepeken
az elõírásoknak megfelelõ víztisztítás.
A 2010-2011. évben a belvízvédekezés során,
a legkritikusabb helyeken végzett beavatkozások – növényzet eltávolítása, tisztítás, kotrási munkák - látványosan javították a belvízcsatornák állapotát, ugyanakkor tavasztól a
növényzet burjánzása több helyen ismételt
beavatkozást igényelt. A fenntartásra fordítKözmunka a Taskonyi szivattyútelepnél

Közfoglalkoztatottak által lekaszált csatornapart

Bánhalma csatornaõrház melléképület
vakolás

ható forrás és a megfelelõ számú munkaerõ
hiánya miatt a csatornák kaszálása a csatornák csak mintegy 52 %-án történik meg az év
végéig. Bizonyos fenntartási munkák esetében a közfoglalkoztatási program keretében
megszervezett kézi gaztalanítás rendkívül
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hasznosnak bizonyult. Idén forráshiány miatt
az egyik leghatékonyabb módszer, a vegyszerezés bevetésére sehol nem került sor.
A tavalyi árvíz utáni helyreállítási munkák
elsõ üteme befejezõdött a KÖTI-KÖVIZIG területén, a beavatkozásokat valamennyi esetben megfelelõnek értékelte a szakmai bizottság. A helyreállítások következõ ütemében a
tervek szerint többek között a Kiskörei Vízlépcsõ felvizén keletkezett kiüregelõdés helyreállítása, valamint a közfoglalkoztatottak bevonásával a milléri buzgársor és tiszakürti
buzgár helyreállítása valósulhat meg. A felülvizsgálat során megerõsítést nyert, hogy a
Kiskörei Vízlépcsõ biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlen a 30 éves létesítmény revíziójának folytatása.
2011. évben az év eleji hónapokat leszámítva jelentõsebb védelmi beavatkozás nem tör-

KELLEMES ÜNNEPEKET!
ri elõterek rendezését, cserjézését. Emellett
feladataik közé tartozott a mûtárgyak fenntartása, szelvénykövek, sorompók festése, környezetének tisztítása, a kaszált töltésszaka-

Repedés a Tisza bal partján az árvízvédelmi töltésen a Fegyverneki õrjárásban
tént. Jelenleg a védképesség tekintetében a
Villogó szivattyútelep meghibásodása okoz
problémát, a javítási munkálatok jelenleg is
folynak. Pontszerû III. fokú készültség mellett
zajlik a Tisza bal partján a Fegyverneki õrjárásban a mentett oldali rézsûn keletkezett repedések kivizsgálása, feltárása. A jelenség,
szakemberek szerint az idei rendkívüli szárazsággal lehet összefüggésben. Az észlelt repedések egy esetlegesen bekövetkezõ árvíz
során veszélyeztetik az adott töltésszakasz állékonyságát, ezért a fõvédvonal védbiztonságának megõrzése azonnali beavatkozást igényel. Jelenleg a probléma okainak feltárása
zajlik, illetve helyi védelmi terv készül.
A KÖTI-KÖVIZIG mûködési területén idén
jelentõs számú közfoglalkoztatott dolgozott,

Közfoglalkoztatottak tisztították meg
Tiszaroff felett az árvízvédelmi töltés
téglaborítását

Kunhegyes iroda melléképület javítás

Közfoglalkoztatottak dolgoztak az erdõkben is
akik a gát- és csatornaõr irányításával a védvonalak (töltések, csatornák) karbantartási és
fenntartási munkáit végezték, többek között
cserjeirtást, kaszálást, gaztalanítást, hullámté-

szokon az újra sarjadó nemkívánatos növények eltávolítása, erdõápolás. Szakaszmérnökségenként 1-1 munkásbrigád az õrtelepek, épületek forráshiány miatt évek óta elmaradó apróbb felújítási, javítási munkáit végezte. A jövõ évi közfoglalkozatásra való felkészülés során az Igazgatóság több mintaprojektet is megfogalmazott, egyebek között õrtelep építést, út építését, valamit hullámtéri területek, véderdõk, csatornák és töltések folyamatos fenntartását.
Nagy Réka

Vízgazdálkodási társulatok szakmai felügyelete
Forgalomképes belvízvédelmi, vízpótló és elosztó mûvek felülvizsgálatának tapasztalatai
tására a Vidékfejlesztési Minisztérium a társulatokkal támogatási szerzõdést kötött a KÖTIKÖVIZIG közvetítésével.
A fenntartási munkák ellenõrzésére, szakmai
koordinációjára vonatkozóan a támogatási
szerzõdés alapján a KÖTI-KÖVIZIG eljárásrendet dolgozott ki. Ebben meg lettek határozva a

A KÖTI-KÖVIZIG illetékességi terültén található hét vízgazdálkodási társulat a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a belvízvédelmi és vízhasznosítási mûvek õszi felülvizsgálatát lebonyolította. Bár közvetlen szakmai
felügyeletet igazgatóságunk hat társulat esetében lát el, azonban a területi átfedés miatt a
Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulatra is
kiterjed a védekezési szakmai koordinációs
feladatok végrehajtása a vonatkozó jogszabályok értelmében. Továbbá számos forgalomképes közcélú belvízvédelmi és vízhasznosítási mûvet üzemeltet jelenleg a társulat.
BELVÍZVÉDELMI MÛVEK:
Az elmúlt évben változott a Vízgazdálkodási és
a Társulati törvény is. A 2011. évi XXII. tv. (a
Társulatokról szóló 2009. évi CXLIV tv. módosításával) értelmében a vízgazdálkodási társulatok feletti szakmai felügyeletet a vízügyi igazgatóságok látják el. A törvényi felhatalmazás
alapján a Vidékfejlesztési Minisztérium TVF595/2011. számú körlevele szabályozza szakmai felügyelet részleteit, amely körlevél utal arra is, hogy a vízkár elhárítási szabályzatra
8/2011. számú VM utasítás került kiadásra.
A társulatok mûködésének finanszírozása
ez évben központi költségvetési forrásból történt. A társulat fenntartási, védekezési, helyreállítási, védekezésen kívüli szivattyúzási,
valamint a közfoglalkoztatási önrész biztosí-

J.II-2. öntözõcsatorna áteresze a 4698 fm
szelvényben

J.II-2-1. 610 fm szelvénye
szakmai felügyelettel közvetlenül megbízott
KÖTI-KÖVIZIG vezetõk, továbbá a mûszaki ellenõrzéssel megbízott, jogosultsággal rendelkezõ személyek. További mellékleteit képezik
a társulatok és a KÖTI-KÖVIZIG közötti megbízási szerzõdés és a teljesítési igazolás is.
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Helyszíni szemle általános tapasztalatai, felmerült problémák, kérdések:
– A vízgazdálkodási társulatok beszámoltak
az éves vízkárelhárítással, fenntartással, fejlesztéssekkel, üzemeltetéssel kapcsolatosan
elvégezett feladatokról, a közmunka tapasztalatokról. A beszámolók írásos formában is elkészültek a korábbi minisztériumi leirat szerinti egységes formában.
A beszámolókból megállapítható, hogy a
csatornák karbantartottsága a ráfordításokat
tükrözi, külön kiemelésre kerületek a volt
üzemi, jelenleg önkormányzati és magán kézbe került csatornahálózat elhanyagoltsága. A
társulati kezelésû belvízcsatornák mintegy 30
%-án sikerült valamilyen felújítási, fenntartási, rekonstrukciós munkát végezni, de jellemzõ, hogy a kaszálások mindenhol csupán egy
alkalommal történtek meg.

Tiszafüredi fõcsatorna – benõtt állapotban
A felülvizsgálaton a KÖTI-KÖVIZIG részérõl a
fenntartási munkákat ellenõrzõ mûszaki ellenõrök az addig végzett munkákról beszámoltak.
– A 2011. évi közmunkával kapcsolatos társulati tapasztalatok többnyire pozitívak, a társulati mûvek jelentõs része méreténél fogva
legtöbb esetben alkalmas és kimeríthetetlen
munkafelületet biztosít ennek a típusú munkának. Ebbõl a megfontolásból javasolták a
társulatok a korábbi üzemi csatornákra a
munkavégzés kiterjesztését.
– A védelmi tervek felülvizsgálatát elvégeztük, amely során kiderült, hogy az éves aktualizálások nem készültek el. Ezeket kértük december 10-ig végrehajtani és az aktualizált
terv beküldését a KÖTI-KÖVIZIG részére.
– A 111/2011 (VII. 04) korm. rendelet a
288/2010 (XII. 21.) módosításával a Kormányhivatalok kezelésébe került közcélú vízgazdálkodási létesítmények vízügyi igazgatóságok részére történõ térítésmentes vagyonkezelésébe
adásáról rendelkezik. Ezek a mûvek jelenleg a
Vízgazdálkodási Társulatok üzemeltetésében
vannak, az uniós forrású fejlesztéseket a társulatok bonyolították, illetve bonyolítják jelenleg
is. A KÖTI-KÖVIZIG részérõl kértük, hogy a
társulatok készítsenek ezekrõl a mûvekrõl fotóval ellátott állapotértékelõ dokumentációkat,
mûvenkénti bontásban. Kértük továbbá, hogy
az értéknövelõ beruházásokra vonatkozó dokumentumok átadása történjen meg.
– A vízgazdálkodási társulatok belvízvédelmi
tevékenységének szabályozására vonatkozó
utasítás felülvizsgálatát bevonva a társulatokat
el kell készíteni, javaslattétellel a módosításokra, kiegészítésekre vonatkozóan, a védekezési
információs rendszert ki kell építeni.

Tiszafüredi IV. mellékcsatorna kiágazása
– A 2012. évi szivattyútelepek védekezésen
kívüli üzemelési költségei jelentõsek bizonyos
társulatok esetében, ennek finanszírozását az
érintett társulatok nem látják biztosítottnak.
Ezzel kapcsolatban kértük a társulatokat a szivattyútelepi, pályázati kötelezõ és egyéb (közmunkában nem végezhetõ) fenntartások megadását, becsült költségekkel együtt.
– A preventív belvízvédekezésre vonatkozó javaslatokat szintén kértük a felülvizsgálat alkalmával, ezek beérkeztek és összesítésre kerültek.
– A társulatok nevére szóló vízjogi üzemeltetési engedélyes mûvek tulajdonjoga sok esetben önkormányzat vagy magánszemélynél
van ezek rendezése szükséges lenne.
VÍZPÓTLÓ ÉS ELOSZTÓ MÛVEK:
Ebben az évben a szakmai felülvizsgálatot külön végeztük el mind a vízpótló- és elosztó,
mind a belvízcsatornák mûködtetését illetõen, törekedve arra, hogy objektív képet kaphassunk a visszakerülõ csatornák mûszaki állapotáról, az üzemeltetés során jelentkezõ
problémákról, esetleges hiányosságokról.
A tapasztalatokat emlékeztetõben foglaltuk
össze. Ennek melléklete az a táblázat, amely a
forgalomképes vízpótló mûvek vonatkozásában tartalmazza az alapvetõ információkat,
és tájékoztatást ad a mûvek engedélyezettségi
állapotáról, tervellátottságáról, elvégzett értéknövelõ beruházásokról stb.

Nk. XII-1. ffcs. szivárgó csatorna cserjével,
vízinövénnyel benõtt
Tapasztalatok:
– Az eltelt 10 évben a vízpótló- és elosztó forgalomképes csatornák rekonstrukciójára, felújítására nagyon kevés pályázati lehetõség
adódott az értéknövelõ beruházás nem volt
jellemzõ.
– A mezõgazdasági vízszolgáltatási díjba beépített fenntartási költség nem elegendõ a
mûvek mûszaki állapotának szinten tartására
sem, nemhogy a mûvek fejlesztésére.
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– Egyes rendszerek (pl. az 1940 óta folyamatosan üzemelõ tiszafüredi) és csatornák (pl.
Nk. XII-1. ffcs) mûszaki állapota kritikus, a tiszafüredi öntözõrendszert nagy veszteségekkel és magas költséggel lehet csak üzemeltetni.
– Ugyanakkor a kapcsolódó termelõi gazdálkodási oldalról fejlesztések, felújítások történtek, illetve kezdõdtek el (AC telepi rekonstrukciók, új halastavak épültek, rizstelepi fejlesztés, bõvítés kezdõdött).
– Az öntözõfürtök és rendszerek üzemeltetési szabályzatát – kevés kivételtõl eltekintve –
nem aktualizálták a 10 év alatt, állapotrögzítõ
felvételek és ellenõrzõ vízhozam-mérések
nem készültek.

Nk. XII-1. ffcs. 9. sz. mt. csak az egyik
elzáró szerkezet funkcionál
Szükséges intézkedések, javaslatok:
– Gondoskodni kell az Igazgatóság kezelésébe visszakerülõ 323,171 km forgalomképes vízpótló és elosztó csatornák nyilvántartásáról és
meg kell tervezni az üzemeltetési és fenntartási munkáit. Át kell tekinteni az MGSZH és a társulatok között határozatlan idõre megkötött
üzemeltetési szerzõdéseket, gondoskodni kell
módosításukról a mezõgazdasági vízszolgáltatás folyamatosságának biztosítása érdekében.
– A társulatokkal közösen meg kell kezdeni
a KÖTI-KÖVIZIG kezelésébe kerülõ - kritikus
mûszaki állapotban lévõ - forgalomképes belvízvédelmi, vízpótló-és elosztó csatornák,
mûtárgyak (Nk. XII-1.ffcs, Tiszafüredi-fõcsatorna, Nk.X-2.ffcs) állapotrögzítõ felmérését,
meg kell határozni a felújítási, fejlesztési igényeket, fel kell készülni a pályázati lehetõségek kihasználására.
– Át kell tekinteni a hosszú évek óta nem
üzemelõ csatornák rekonstrukciójának, illetve igény esetén felújításának indokoltságát, a
végrehajtás lehetõségeit, költségvonzatát.
– A társulatokkal együttmûködve ki kell dolgozni a forgalomképes vízpótló és elosztó létesítményeken szükséges fenntartási és karbantartási munkák közfoglalkoztatási program keretében történõ elvégzésének feltétel
rendszerét. Maximálisan igénybe kell venni a
program nyújtotta lehetõségeket.
– El kell végezni az átvételre kerülõ forgalomképes vízpótló létesítmények ISO eljárás
rendjébe történõ integrálását, a társulati tapasztalatok beépítésével gondoskodni kell az
üzemeltetési szabályzatok aktualizálásáról, a
hiányzó vízjogi üzemeltetési engedélyek beszerzésérõl.
Sólyom Péter,
Virágné Kõházi-Kiss Edit
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Nagykunsági árvízszint-csökkentõ tározó
2009. szeptember 24-én letették a Nagykunsági árvízi tározó alapkövét, ezután a régészeti
feltárások és a további elõkészítõ munkák
megkezdõdtek.
2010-ben a tározó építését kedvezõtlen idõjárási körülmények nehezítették. A 2010. év során Kisköre térségében éves szinten 1071 mm
csapadék esett, melynek jelentõs része a nyári
és tavaszi hónapokban hullott le. Az elmúlt évben a földmunkák (töltés építések) domináltak
a kivitelezésben. Az év közepétõl kezdõdött
meg a vízbeeresztõ és leeresztõ nagy mûtárgy,
és a kisebb vízkormányzó mûtárgyak építése.
A régészeti munkák tavasztól õszig folytatódtak a korábban kijelölt területeken. Több értékes lelet is föltárásra került. Ezek között egy
kétezer éves szarmata település romjait, 3500
éves bronzkori urnákat és egy avar temetõt találtak a régészek a Nagykunsági árvízszintcsökkentõ tározó építése közben.
A Nagykunsági tározó építését hat nagyobb
csoportra lehet osztani: árvízvédelmi töltések
építése, vízbeeresztõ és leeresztõ mûtárgy építése, vízbeeresztõ és leeresztõ csatorna építése, kapcsolódó Tiszai töltés átgyúrása, mûtárgyépítõ munkák, és a tározótér rendezés.
Árvízvédelmi töltések építése:
A tározóteret védõ árvízvédelmi töltések 98%ban elkészültek, a füvesítések és humuszolások vannak hátra, továbbá az elektromos vezetékek kiváltásaival akadályozott szakaszokon
kell még földmûvet építeni. Az év elsõ felében
elkészült a Nagykunsági-fõcsatorna töltés magasításánál, valamint a 3216 jelû úttal párhuzamos töltésnél az útalap építése, ahol a közeljövõben kezdik az aszfaltozási munkákat.
Vízbeeresztõ és leeresztõ mûtárgy építése:
A „nagy mûtárgy” építése befejezõdött, amely
a Tisza folyó 400,4 fkm-ben, a Taskonyi szivattyúteleptõl délre található. A tervek szerint
a mûtárgy másodpercenként 150 m3 vizet vezet be két nyílásán a tározóba, megnyitása
esetén. A mozgató berendezés gépészeti rendszere beszerelésre került, a szegmens táblák a
helyükre kerültek. 2011. november 8-10-én
megtörtént a mûtárgy vízzárósági próbája,
ahol minden tekintettben megfelelt az ide vonatkozó szabványoknak. A mûtárgy elektromos ellátása jelenleg ideiglenes módon történik, amelynek az állandósítása az idei évben
meg fog történni.
A Tiszai kivezetést és bevezetést szolgáló hullámtéri csatorna, Tiszai meder rézsûjének a kõszórása elkészült. A meglévõ Tiszai árvízvédelA XVIII. Ifjúsági Napok 2011. szeptember 8-9én került megrendezésre a Magyar Hidrológiai
Társaság szervezésében. A rendezvény helyszíne a bajai Eötvös József Fõiskola Mûszaki
és Közgazdaságtudományi Kara volt. A konferencián két szekciót indítottak, Ármentesítésárvízvédelem, illetve Vízgazdálkodás és környezetvédelem témakörökben. A szakmai napok megnyitóján dr. Szlávik Lajos köszöntette a résztvevõket, akik vízügyi igazgatóságok,
üzemeltetõi és kivitelezõ cégek képviseletében
érkeztek. A megnyitót követõen a plenáris ülésen négy szakmai elõadás nyitotta meg a rendezvényt. Ezután pedig átengedték a pódiu-

A tározó vízbeeresztõ és leeresztõ nagymûtárgya
mi töltéshez a mûtárgy egy jobb és egy baloldali bajusztöltéssel csatlakozik a terv szerint,
ezen bajusztöltések 70%-osan készültek el.
Vízbeeresztõ és leeresztõ csatorna építése:
A csatorna profiljának és a töltéseinek építése jelenleg is tart, a készültsége 45%-os, a munkák
csúszását a régészeti feltárások elhúzódása
okozta. A tározótéren belül található vezérárok
teljesen elkészült a hozzá kapcsolódó mûtárgyakkal (energiatörõ fogak, mederátjáró) együtt.

A vízbeeresztõ és levezetõ csatorna
átjárható szakaszának építése
A csatorna építéséhez kapcsolódik az Abádszalókot és Tiszaburát összekötõ (3216 jelû)
út új hídja, amely a csatorna 3+925 tkm szelvényében található. A közút új hídja 90%-os
készültséget mutat, szerkezet kész, a pályatest kialakítása és a hozzá kapcsolódó útszakaszok kiépítése van még hátra. A csatornát
keresztezõ közmûvek kiváltása is megtörténik az idei év folyamán.
Kapcsolódó Tiszai töltés átgyúrása:
A Tisza bal part 138+906-139+631 tkm és
139+631-140+012 tkm szelvények között az
árvízvédelmi töltés átgyúrását elkezdték a
megerõsítés miatt, a munka 50%-os készültséget mutat.

XVIII. Ifjúsági Napok
Baja
mot az ifjúság számára. Összesen huszonhét
elõadás hangozott el, ahol Tóth Ildikó és Baranyi Virág képviselte igazgatóságunkat
egy-egy elõadással. Tóth Ildikó elõadásában
bemutatta a KÖTI-KÖVIZIG területén folyamatban lévõ 2D hidrológiai modellezéseket,
kiemelve a Kiskörei Vízlépcsõ, valamint a Bivalytói töltésátvágás és környékének modellezését. Baranyi Virág a Kiskörei szennyvíztisztító telep példáján keresztül ismertette az
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Mûtárgyépítõ munkák:
A megtervezett 11 db kisebb szivattyús, zsilipes és szivornyás mûtárgy beton munkái
100%-osan elkészültek, vízzárósági próbák
vannak hátra.
Tározótér rendezés:
Tározótér rendezésen belül az elmúlt idõszakban kisebb csatornakotrási munkák történtek, továbbá a vadmenekítõ dombokat építették meg. A nagyobb kotrási munkák és további tározótér rendezési munkák megkezdése a jövõ év elején várható.
A kivitelezõvel a kapcsolattartás Igazgatóság
részérõl szakfelügyelet formájában történik,
továbbá két heteként tartott Kooperációs Mûszaki Értekezlet keretén belül zajlik. A munkákat nagy részben a tavalyi idõjárás hátráltatta és az elhúzódó régészeti feltárások, amelyek az idén befejezõdtek, már csak régészeti
szakfelügyelet folyik a területen. A tározó építésében minden folyó munkát decemberig be
szeretnének fejezni, vagy a téliesítését elkészíteni. A tervezett befejezés ideje jelenlegi információk szerint 2012. április 26.
Kara Róbert

Új híd Abádszalók és Tiszabura között
AKVI-KING innovatív szennyvíztisztítási
technológiát. Az elnökség és a hallgatóság
mindkét elõadást pozitívan értékelte. A nap
zárásaként egy jó hangulatú sportvetélkedõre,
majd közös vacsorára került sor. A következõ
napon is folytatódtak az elõadások, majd a
rendezvényt a plenáris ülése zárta. Az Ifjúsági
Napok elsõdleges célja, hogy a fiatal mérnökök, mérnökjelöltek a Társaság keretei között
bemutatkozhassanak, megismerhessék egymást, bõvíthessék szakmai kapcsolataikat,
szakmai tudásukat, valamint fejleszthessék
elõadói készségüket. Ez a 2011. évben is minden bizonnyal bekövetkezett. Baranyi Virág
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A kiskörei vízlépcsõ csatlakozó mederszakaszinak
változásai az elmúlt években
A Kiskörei Vízlépcsõ 2008. évi létesítményellenõrzése során végzett felmérés szerint az alvízi mederszakaszon jelentõs kimélyülés keletkezett. A mûtárgy utófenék és az azt lezáró résfaltól mért 28-233 m közötti szakaszon, a duzzasztómû II-III-IV és V-ös nyílásai elõtt egy
összefüggõ kráterszerû mélyedés alakult ki. A
kimélyülés legnagyobb mértéke a korábbi évek
átlagához viszonyítva elérte a 6 m-t. A 2009ben végzet mérések alapján a kimélyülés tovább növekedett, a folyamat a mûtárgy irányába történõ hátrarágódást mutatott. A jelenség
megközelítette a vízlépcsõ állékonysági-biztonságához meghatározott határfelületet, szükségessé téve egy esetleges beavatkozás megtervezését. A helyreállítás lehetséges javaslatai számításba vettük, alapul véve az 1998-ban hasonló eróziós jelenségnél végzett mederstabilizációs eljárást. A folyamat nyomon követésére
ellenõrzõ méréseket terveztünk.
Ezt követõen 2009. év és 2010 elsõ felében a
folyó vízjárása kicsit átírta a „forgatókönyvet”. Az évi rendszeres létesítményellenõrzés
eredménye szerint, a kimélyülés részben feltöltõdött. Azonban a lerakódott hordalék valószínûsíthetõen laza szerkezetû idõben is változó anyag és szemösszetételû, melyet a további tervezés során a helyzetértékeléseknél
figyelembe kell venni. A beavatkozás szükségességét az árvíz utáni helyreállítási igények
között szerepeltettük.
A pillanatnyilag beavatkozást nem igénylõ
állapot azonban csak látszat volt. A felvízi mederszakaszon a vízlépcsõtõl 65 m távolságra,
a jobb parton korában nem tapasztalt jelentõs
újabb eróziós kimélyülés keletkezett. A kimélyülés az 1980. évi kontrollméréshez viszonyítva még 2009. évben sem volt tapasztalható. A 2010. évi mérés 4-5 m, míg a Kiskörei
Szakaszmérnökség 2011. március 09-én elvégzett ellenõrzõ mérései további 0,5-1,0 m
mélyülést mutat a legmélyebb szelvényekben.
A jelenség a vízlépcsõtõl való távolsága, valamint az elõfenék kialakítása miatt a mûtárgyat közvetlen nem, azonban a magasparti fõvédvonal mentén húzódó mintegy 100 m
hosszú partszakaszt veszélyezteti.
Mindezeken túlmenõen folyamatos fenntartási probléma a hajózsilip al- és felvízi kijárati
szakaszán tapasztalható hordalék-kirakódás,
mely esetenként a vízközlekedést korlátozza.
Az elmúlt két év eseményeibõl is jól látszik,
hogy a vízlépcsõ üzemrendi sajátosságaiból
adódóan, a csatlakozó folyómeder szakaszok
folyamatos változást mutatnak.
Ahhoz hogy a duzzasztómû állékonyságának feltételei folyamatosan biztosítottak legyenek, valamint fenntartási szempontból kedvezõ állapotokhoz közelítsünk, elengedhetetlen
a víz- és hordalékjárás és azok hatásainak folyamatos nyomon követése. Erre az egyik legjobb eszköz a valósághû kisminta modellkísérlet. A vízlépcsõ építését megelõzõ tervezési
szakaszban és az üzembe helyezés óta több
ilyen modellvizsgálat is készült, azok eredményeit és tapasztalatait figyelembe véve idén
augusztusban igazgatóságunk megbízásából
újabb modellt építettek a Vízügyi Természet-

A dunaszigeti kísérleti telep
védelmi Egyeztetõ Központ dunaszigeti kismintakísérleti telepén. A több szász m2-es
csarnokban torzított méretarányban (Mh
1:100, Mv 1:200) természetazonos anyagokból megépítették a vízlépcsõ, a hullámtéri duzzasztó és a csatlakozó al- és felvízi mederszakasz valósághû modelljét. Az építéshez a „kottát” HMO és térinformatikai csoport által ké-

mint az árvízi szituációk elemzésére is szükség van. Minden estben más és más áramlási
sebességek és irányok hatnak különbözõ eróziós és feltöltõdési folyamatokat gerjesztve.
Ugyan ebben a modellben nem volt kalibrált
meder és hordalékanyag, a hipermangánnal
láthatóvá varázsolt sebességeloszlásokból és
áramlásirányokból sok mindenre fény derült.
A felvízi kimélyülés elsõdleges feltételezett
okaként az árvízi helyzetben és a duzzasztómûvön történõ vízátvezetés során a jobbpart
irányába kialakuló megnövekvõ vízmozgás
említhetõ. Ezt a kedvezõtlen áramlási képet a
meder vonalvezetésébõl adódó jobb parti hordalék kirakódás, valamint hullámtéri árapasztó irányában az elégtelen rávezetés okozza. A
probléma kezelésére megoldásként alkalmazható az árapasztó rávezetésének rendezése a
jobb parti övzátony visszabontásával és a mederben lerakódott hordalék kikotrásával. Ez a
modellfuttatások szerint csökkenti a fõmeder
vízelvezetését kedvezõbb áramlási sebességet
és irányokat eredményezve. Ez a beavatkozás
azonban jelentõs költségvonzattal járna, a
hordalék-kirakódás további folyamatos fenntartási munkákat jelentene. Az övzátony viszszabontásának „mellékhatásaként” jelentõsen
megnövekedne az Abádszalóki-öböl hordalék
és uszadék terhelése. A vízmozgás bal part irányába történõ elmozdítására vizsgálták a duzzasztómû tábláinak aszimmetrikus üzemének
a hatását. Erre korábban a gyakorlatban is volt
példa, így lehetséges alternatívaként szerepelni fog a javaslatok között. Ezzel az aszimmetrikus üzemmel feltételezhetõen az alvízi mederszakasz hajózsilip alatti folyamatos hordalék-kirakódás problémája is csökkenthetõ. A
modellépítés és a futtatások folyamatát kolle-

Torzított méretarányú terepmodell
szített felmérés szolgáltatta. A vizsgálat eredeti célja a felvízi kimélyülés okainak feltárására
és a helyreállítás lehetséges változatainak kidolgozásra irányult. Az ilyenkor szokásos közhellyel élve „evés közben jön meg az étvágy”,
ahogyan egyre jobban belemerültek a modell
kalibrálásába, a különbözõ modellezett valós
vízjárási-szituáció során számos más dolog is
elõtérbe került. A különbözõ mederváltozások
okainak feltárására a kis- és középvízi, vala-

Áramlási viszonyok bemutatása
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Helyszíni konzultáció a tények ismeretében
gáink folyamatosan nyomon követték és a
helyszínen több alkalommal konzultáltunk.
Ezzel párhuzamosan a Hidrológiai és Modellezési Osztály elkészítette az azonos terület kétdimenziós digitális áramlástani modelljét, így
mindkét modell jól kalibrálhatóvá vált és referenciaként volt használható. A kísérlet során
készített dokumentumokat, végleges eredményeket és javaslatokat várhatóan ez év decemberében megkapjuk, és ha konkrét mûszaki
beavatkozásra nem is kerül sor, a gyakorlatban alkalmazott üzemrend „újragondolásával” számunkra kedvezõen tudjuk alakítani a
mederváltozás folyamatait.
Tóth Zoltán
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A Jászsági- és a Nagykunsági-fõcsatornán
elszaporodott vegetáció (rucaöröm) gyérítése
A Közép-Tisza vidék öntözõcsatornáin évrõlévre visszatérõ, esetenként már-már kezelhetetlen üzemeltetési probléma egyes vízi növények emelkedõ mértékû túlszaporodása. A
Jászsági- és Nagykunsági-fõcsatornán tömegesen megjelenõ rucaöröm (Salvinia natans) a
vízszolgáltatást akadályozza, de e mellett vízminõségvédelmi szempontból sem kívánatos.
Vegetációs idõszakban, az olykor több kilométeres teljes fedettség miatt, kedvezõtlen oxigén
viszonyok alakulnak ki. A növényzet pusztulását követõen, nagy mennyiségû biomassza ke-

si/fenntartási munkák csak részben, vagy
egyáltalán nem teljesültek.
Mivel a rucaöröm természetvédelmi oltalom
alatt áll, ezért elsõ lépésként a vízinövényzet
szabályozáshoz szükséges természetvédelmi
engedélyeket kellett beszerezni.
Az engedélyek birtokában kezdõdhetett
meg a Nagykunsági-fõcsatorna 64+434 és a
Jászsági-fõcsatorna 18+246 szelvényeiben az
úszó „T” idomú merülõfalak telepítése . Az így
elkészült mûvek a csatornák vízmozgásának
segítségével a parthoz terelték az úszó vízinövényzetet. A parton szikkasztó kalitkákat építettünk, melyet terfillel burkoltunk. A terfil a
növényzettel kikerülõ vizet átengedi, azonban a növényi spórákat már nem. A kikerülõ
rucaöröm így nem tudta a szaporító képleteit

Összegyûlt rucaöröm
a Nagykunsági-fõcsatornán
rül a mederfenékre, melyek bomlása károsan
befolyásolja a vízminõséget, továbbá rontja a
vízben és az üledékben lakó élõlények életfeltételeit. A benõttség csökkenti a csatornák vízszállító képességét, gyorsítja a feliszapolódást.
A csatornák mûtárgyainak üzemeltetésében is
rendre problémát okoz a nagy mennyiségû feltorlódó, majd lesüllyedõ növényzet.
Az elmúlt idõszak forráshiánya miatt az
úszó vízinövényzet miatti karbantartáMerülõfal elhelyezése
a Jászsági-fõcsatornán

Zagykazetta építése
a Nagykunsági-fõcsatorna partján
a csatornákba eljuttatni és újabb produktumot létrehozni. A merülõfal által a szikkasztó
kazettákhoz terelt növényzetet a közmunka
programban részt vevõ dolgozók emelték ki,
kézi eszközökkel.
A védekezés záró szakaszában a rucaöröm
mennyiségének nagysága és a bevonható közmunkások korlátozott száma miatt (egyéb halaszthatatlan fenntartási munkák), egy kotrógépet (a Nagykunságin), és egy Truxor vízikaszát (a Jászságin) is be kellett állítani a kézimunka támogatására.
A védekezési idõszak tapasztalatai alapján,
a merülõfalak telepítése már önállóan is kedvezõ a mûtárgyak védelme, biztonságos mû-

Amikor a kézi erõ már nem elég
ködése érdekében. Ezentúl, mivel a merülõfalaknál koncentráltan feltorlódó vízinövényzet
folyamatosan eltávolításra került, lényegesen
rövidebb szakaszon alakult ki fedettség és ez
a csatornák vízminõségét, használati értékét
is javította. A leszedéssel elkerülhetõvé vált,
hogy a rucaöröm a vízben berothadjon, majd
leülepedve tovább növelje a feliszapolódást és
a belsõ tápanyagterhelést.
A frissen kitermelt növényi biomassza hasznosítása nehezen kivitelezhetõ, annak összetétele (idõszakosan jelentõs mennyiségben
szedtünk le sulymot is) és a kitermelésének
üteme miatt. Továbbá a szállítása is nehezen
szervezhetõ, gazdaságtalan. A magas víztartalmú, könnyen bomló biomassza azonnali
„friss” felhasználása tehát nem megoldható,
de hosszabb érlelést-komposztálást követõen
tápanyagpótlási, talajjavítási célra megfelelõ
és könnyen kezelhetõvé válik.
A fentebb leírtak alapján a jövõben mindenképpen indokolt a hasonló beavatkozások
megvalósítása akár még több szelvényben, de
a már kiépített helyeken különösen.
Megállapíthatjuk még, hogy a kitermelésre
használt eszközök alkalmassága nem volt
megfelelõ, így a munkában résztvevõk ajánlásainak figyelembevételével egyszerû, könnyû
és egyben olcsó egyedi eszközök gyártása célszerû, lehetõleg saját kivitelezésben.
A jövõben a kellõ létszámot a hatékony
munkavégzéshez folyamatosan biztosítani
szükséges, beavatkozási helyenként legalább
8-10 fõt.
Vass Sándor

Rucaöröm kézi eltávolítása az öntözõ csatornából

11

KELLEMES ÜNNEPEKET!

A kútfúrás történetébõl…

A jászalsószentgyörgyi „tûkutak”
Törõcsik Tamás kollégánk nemrég – egy idõs
ember hagyatékából – régi fényképekhez jutott,
melyek Jászalsószentgyögy község életének 5070 évvel ezelõtti eseményeit örökítették meg. A
beszkennelt fotókat átküldte csoportunk egyik
gépére, mondván, néhány kép a helyi vízmû építését ábrázolja, és tudja, gyûjtjük az ilyesmit.
– Kutat fúrnak rajtuk, építik a víztározót és
van rajta talajvízsüllyesztést szolgáló kútsor is
– mondta, mi pedig kíváncsian futottuk át az
ajándékot.
Lényegében a Tamás által említett három kép
volt igazán figyelemre méltó számunkra, de a
talajvíz süllyesztõ kútsor kicsit idegennek tûnt
a környezetéhez és pár perc szemlélõdés után
egy régi – kuriózumnak számító – vízellátástörténeti eseményre kezdett emlékeztetni.
Utána jártam a gyanúmnak, és a vízikönyvtár
egy elfeledett dossziéjában rábukkantam arra a
történetre, mely ma már csak kevesek által ismert. A szöveges részek mellé csatolt térképek
és egyéb tervrajzok egyértelmûen alátámasztották a gyanút, hogy Tamás képei egy különleges eseményt ábrázolnak, és mivel egyedülállók, igen nagy történeti értéket képviselnek.
A geológusok által régóta tudott dolog volt,
hogy a jászsági süllyedékterület hidrogeológiai adottságai igen kedvezõtlenek, hiszen minden községben készült már 1-2 db 350-420 m
körüli mélységû artézi kút 1945 elõtt, de ezen
drága létesítmények lényegében nem érték
meg az árukat, mert legfeljebb 30-50 l/p vízhozam adására voltak képesek, és a víz minõsége is kedvezõtlen volt.
Az 1950-es évek közepén aztán Szolnok megye vezetése úgy gondolta, hogy a lakosság
rohamosan növekvõ kultúráltsága a vízigények növekedésével is együtt jár majd, tehát a
kis hozamú utcai artézi, illetve a magánházak
kertjeiben lévõ ásott kutakat központi, egységes vízellátó rendszerrel kell leváltani. A törpevízmûvek ideájának elõfutára volt ez a koncepció, melynek egyik elsõ kipróbálására az
igen rossz helyzetben lévõ Jászladány-Jánoshida-Jászalsószentgyörgy községek által határolt térséget jelölték ki.
A Szolnok megyei Tanács a neves budapesti
tervezõvállalatot az FTV-t bízta meg a szükséges vízbeszerzési elõtanulmány elkészítésével,
ahol elõször is számítást végeztek: a három település vízigénye 1500 m3/nap lett, vagyis egy
fõre 70 liter vízmennyiséggel számoltak.
A tervezõk kiértékelték a korábbi feltárások
rétegleírásait, és úgy találták, hogy a 120-150
m vastagnak tartott pleisztocén összlet finomhomokjai és a Zagyva-menti részek õsi folyóteraszai jelenthetnek egyedül alapot az új vízellátási koncepcióhoz.
Ez az elmélet a gyakorlatban azzal járt, hogy
Jászladány körzetében 6 db 50-100 m közötti,
Jászalsószentgyörgy térségében pedig 19 db
20-30 m közötti mélységû kutatófúrást mélyítettek le 1955-tõl kezdve.
A munkálatok során megállapítást nyert,
hogy Jászalsószentgyörgytõl távolodva a finomhomokok nem alkalmasak vízmûtelepítésre, viszont a községtõl ÉNy-ra esõ, Zagyva
parti rész 10-25 m közötti homokjai alapot adhatnak egy regionális vízmû kiépítéséhez.

Az elkészült tûkút-sor
A véglegesen megmaradó próbakutak, valamint a figyelõkutak elkészítését 1956-1957
között a Szolnok megyei Vízmûépítõ és Kútkarbantartó Vállalatra bízták, mely a rendelkezésre bocsátott tervek alapján egyedülálló
szerkezetû kútsort alkotott a Zagyva folyó
partjához közel. A létesített 45 db kút 132 m
hosszú sort alkotott, tehát egy-egy kút között
csak 3 m volt a távolság.
A kutak mélysége átlagosan 19,5 m lett, a 3
méternyi hasított és 32-es réz szitaszövettel ellátott szûrõrész pedig 63,5 mm átmérõvel, a
felette lévõ toldócsõ viszont csak 38,1 mm átmérõvel rendelkezett. A mai szemmel hihetetlenül vékony csõszerkezetbõl ered a „tûkútsor” név, de hogy a kinyerhetõ vízhozam mégis gazdaságos lehessen, a vékony csöveket
165-ös vagy 203 mm-es védõcsövek mellett
építették be, majd ezeket a kavicsolás során
lassan visszahúzták. Mai szemmel helytelen
volt a szûrõkavics szemcseméretének megválasztása (túl nagy az 1-6 mm), az viszont he-

lyesnek mondható, hogy bár a vízadó réteg felett 8 méternyi agyagfedõ volt, a kavics feletti,
10 méternyi körgyûrûs teret is agyagolással
szigetelték.
Az egyes kutak nyugalmi szintje -2–4 m közé esett, de az 1-2 évnyi tesztelés-vizsgálódás
alatt ez kb. 0,5 métert ingadozott, az idõjárás
csapadékosságának mértékében.
A fúrási munka végén az egyes kutakat tolózárakkal ellátott közdarabokkal egy 152 mm
átmérõjû közös gyûjtõcsõhöz csatlakoztatták, a termeltetést pedig 2 db centrifugál és 2
db vákuumszivattyúval végezték el (az egyik
páros tartalék volt).
A kútsor 610 l/p hozamot adott, az üzemi
szint a közvetlen mellette lévõ figyelõkútban 8 m volt, a legtávolabbiban pedig -0,5 m-es
vízszintsüllyedést mértek.
A szivattyúzás leállítása utáni visszatöltõdés
1-2 órán belül megtörtént, és bár a termelés
közben 3-5 m3 finom iszap került a felszínre,
a talpellenõrzések során lényeges feltöltõdést
nem tapasztaltak.
A kútsor üzemi hozamát végül 500 m3/napban határozták meg kb. -6–7 m-es üzemi szintrõl, de az is megállapítást nyert, hogy amennyiben a 45 db tûkút kevésnek bizonyul, a bõvítést tovább kell folytatni Jászalsószentgyörgy
felé, mert arra durvul a vízadó réteg.
Magától értetõdik, hogy az új vízbázis vizét
a vegyészek is megvizsgálták, és azt alapvetõen megfelelõnek ítélték. Gondjuk akadt viszont a viszonylag alacsony oldott anyag tartalmú (534-676 mg/l), kalcium-magnéziumnátrium-hidrogénkarbonátos víz széndioxidos agresszivitásával, valamint a vas és mangántartalommal: mindkettõ 1-2 mg/l körüli
vagy feletti volt, ami kezelést igényelt.
1959 táján megépítették a mai vízmû területén
a 400 m3-es víztároló medencét és a gépházat,
ezek máig használatban vannak, bár az 1960-as
évek közepétõl-végétõl meginduló termálkútvízmûkút építési program következtében 1968tól már nem a 45 kút vizét hasznosították.
A tûkútsort általam ismeretlen idõpontban
megszüntették, 8-10 éve már a nyomát sem
találtuk meg.
Barabás Imre

Tûkút fúrás közben
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HEC-RAS tanfolyam
2011. március 7-9. között került megrendezésre az elsõ igazgatósági HECRAS tanfolyam. Az oktatáson egységenként 2-2, összesen 18 fõ vett részt.
Ezt követõen minden hallgató kiválasztott egy vízfolyást, amelyre elkészítette annak a hidraulikai modelljét. A modellbe beépítették a vízfolyásokat keresztezõ mûtárgyakat, átereszeket, hidakat, oldalbukókat. Többen geodéziai felmérésekkel pontosították a csatornák geometriai adatait, vízállás, vízhozam méréseket végeztek. A kollégáknak - hat hónap elteltével - augusztus 31-én kellett bemutatniuk mûködõ modelljeiket. A
beszámolón több egységvezetõ is részt vett. A vizsgabizottság tagjai sok,
jól mûködõ modellel ismerkedhettek meg. Az elõadók többsége törekedett a rendszerszemlélet megvalósítására, üzemirányítás szintû modellek
létrehozására. A modellek folyamatos mûködtetése, további fejlesztésük
érdekében, az igazgatóság vezetése a szakaszmérnökségeken modellezési mûhelyek kialakítását tervezi. Létre kívánjuk hozni az igazgatósági 1D
hidraulikai modell adatbázist. A hidraulikai modellezési ismeretek terjesztése, az új modulok elsajátítása érdekében, évente meg szeretnénk ismételni a HEC-RAS tanfolyamot.
Dr. Kovács Sándor

A Hanyi-fõcsatorna modellje

A KÖZPONT HÍREI
1. Szeptember 22-én 20 fõs kínai delegáció látogatott el a KÖTI-KÖVIZIG területére. A delegáció tagjai Hollandia és Csehország után a Magyarországi árvízvédekezési tapasztalatok iránt
is érdeklõdtek. A VKKI-ból elsõ útjuk Szolnokra vezetett, ahol Lovas Attila igazgató úr tájékoztatta a jelenlévõket az Igazgatóság 2010. évi
árvízvédekezési tapasztalatairól, az árvízvédekezéskor felépülõ szervezet rendszerérõl. Ezt
követõen a társaság útra kelt és megtekintette a

Elõadás az árvízvédelmi tapasztalatokról
Sajfoki Szivattyútelepet, a már meglévõ Tiszaroffi valamint, a jelenleg kivitelezés alatt álló Hanyi-Tiszasülyi és Nagykunsági árvízszint csökkentõ tározót. Ezután a Kiskörei Szakaszmérnökségen a terepasztal segítségével az Igazgatóság tevékenységének egy részébe betekintést
nyerhettek, és megnézhették a Kiskörei Vízlépcsõt. A program a Füred Tanyahajón rendezett
hangulatos estebéddel zárult.
A Nagykunsági árvízszint-csökkentõ tározó
megtekintése

2. A Duna Stratégia sikeres végrehajtása érdekében a Magyarország számára stratégiailag
fontos akció területek koordinálására szakmailag felkészült, ambiciózus fiatal szakembereket
kért fel a Vidékfejlesztési Minisztérium, többek
között a Vizigek részérõl. Igazgatóságunk munkatársai közül Takács Zitát (HMO) „Az európai
árvízi elõrejelzõ rendszer fejlesztése”, Galicz
Évát a „További pufferzónák kialakítása a folyók mentén a tápanyag bemosódás megakadályozására és az alternatív hulladékgyûjtési és
feldolgozási módszerek elõmozdítására a vidéki
kistelepülésekben”, Berényi Ágnest a „Veszélyes
anyagok és szennyezett szennyvíziszap kezelése
a legújabb és legjobb rendelkezésre álló technológia segítségével és intézkedések kialakítása és
elõsegítése a veszélyes anyagokat termelõ vagy
elhagyott ipartelepek és hulladék lerakó helyek
rekultivációjára”, illetve Harsányi Gábort (Karcagi Szmg.) „A területrendezési és építési tevékenységek kifejlesztése az éghajlatváltozással és
a fokozott árvízveszéllyel összefüggésben” elnevezésû területen kérték fel akciófelelõsi feladatok ellátására. A kollégák munkaindító értekezleten vettek részt 2011. november 9-én Érsekcsanádon, az ADU-KÖVIZIG gátõrházánál.
3. A FETI-KÖVIZIG adott otthont idén a Múzeumi összekötõk éves találkozójának. Igazgatóságunk részérõl Kovács Ferenc vett részt a programon, mint a KÖTI-KÖVIZIG múzeumi koordinátora. Az esztergomi Duna Múzeum munkatársai, valamint a Vízügyi Igazgatóságok kollégái
Nyíregyházán, a Vízügyi Történeti Gyûjteményben találkoztak 2011. november 16-án. A gyûjtemény és a Nyíri Szakaszmérnökség bemutatása
után a vízügyi emlékek megóvása és a szakági
gyûjtemények további fejlesztésének lehetõsége
volt a szakmai program témája. A kölcsönös tapasztalatcsere, és a finom vacsora után az esti
Nyíregyházával ismerkedhettek a résztvevõk. A
szakmai program második napján ellátogattak a
szabolcsi földvárhoz, illetve a Lónyay árvízkapuhoz, majd közösen megtekintették Paszabon a
helytörténeti kiállítást és Bessenyei György szülõházát. A program a tiszaberceli mûemlék szivattyútelepen Ónodi János szakaszmérnök bemutatójával zárult 2011. november 17-én.
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4. A Tisza vízgyûjtõin az elmúlt idõszakban
tapasztalt hidrometeorológiai viszonyoknak köszönhetõen a Tiszán és mellékfolyóin az egyes
szelvényekben tartósan LKV (Legkisebb vízszint) közeli mederteltség alakult ki. Az Igazgatóság területén 2011. október 25. óta nem hullott
csapadék, november végéig is mindössze a sokévi csapadékátlag kétharmada hullott a vízgyûjtõ területén. Ennek következtében a Tisza vízállása Szolnoknál egyes napokon elérte a – 240
cm-t, amely csaknem 40 centiméterre marad el
a szolnoki vízmércén 2003. augusztus 21-én
mért -279 cm-es legkisebb vízszinttõl.
Az elõrejelzések alapján indokolttá vált a felkészülés a várható vízhiányos idõszakra. Ennek
érdekében megelõzõ intézkedésként a kritikusan alacsony vízszint elkerülése érdekében kezdeményeztük a Tiszalöki és Kiskörei erõmûvek
üzemeltetõjénél, a Tiszai Vízerõmû Kft-nél a
szabad vízfelhasználás szabályozását. A folyamatos turbinaüzemmel az érkezõ vízhozam
minimum 85%-át egyenletesen átbocsátják, ezzel elkerülhetõ a rendkívül alacsony mederteltségek kialakulása. Az intézkedés végrehajtásában az üzemeltetõ teljes mértékben együttmûködik Igazgatóságunkkal.
A Szolnok Város, valamint hét környezõ település ivóvízellátását biztosító felszíni vízkivételi mû a
szolnoki vízmércén mért -270 cm vízállás alatt
nem tud biztonsággal üzemelni. Ezért a KÖTI-KÖVIZIG kezelésében lévõ, belvízbefogadó és egyben
a szolnoki tartalék ivóvízbázist képzõ Alcsi-HoltTisza õszi leürítését, a vízkészlet megõrzése érdekében 2011. 11. 14-én 18 órától felfüggesztettük. A
Holt-Tiszában jelenleg felhasználható vízkészlet
közel 880 ezer m3. Amennyiben szükséges, a tárolt vízkészlet hosszú idõszakra biztosítja az ivóvízellátáshoz szükséges mennyiséget.
Az Alcsi-Holt-Tisza vízutánpótlását a Nagykunsági öntözõ fõcsatornából biztosítjuk, ezért
a fõcsatorna téli vízszintre történõ ürítését is
felfüggesztettük. A vízpótló útvonalon – a Kengyeli és Kiskengyeli csatornákon – az üzemeltetõ Mezõtúr-Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulat
gyökérzónás kotrást végzett az átvezethetõ vízhozam növelése érdekében.
5. A 2011. évi Vízügyi Közmunkaprogram keretében 103 fõt iskoláztunk be a szakaszmérnökségeken dolgozó közfoglalkoztatottak közül.
A képzések a finanszírozási problémák miatt
csak októberben kezdõdhettek el, így meglehetõ-
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sen kevés idõ maradt az oktatások megszervezésére. A képzések lebonyolítását a Türr István Képzõ
és Kutató Intézet Debreceni Igazgatósága nyerte el.
A 103 közfoglalkoztatott 4 képzés keretében
tett szert újabb ismeretekre:
– Park- és erdõápolási kisgépkezelõ képzésen
kiskörei oktatási központtal 14 fõ, míg a szolnoki helyszínen 27 fõ vett részt.
– Motorfûrész-kezelõ OKJ-s oktatásra 3 helyszínre jártak a közfoglalkoztatottak, Kunhegyesen 7 fõ, Karcagon 7 fõ, míg Szolnokon 11 fõ
szerzett képesítést.
– A földmunka-rakodó és szállítógép kezelõ
OKJ-s képzést Szolnokon szervezte meg a TKKI,
ezen szivattyú-kezelõi jogosultságot szerzett 24 fõ.
– Vízkárelhárító OKJ-s képzésre 12 fõ közfoglalkoztatottat, valamint az õrszemélyzetbõl a gátés csatornaõri végzettséggel nem rendelkezõ dolgozókat, illetve az õrszemélyzet állományába
2011. október 1. után belépett dolgozókat iskoláztuk be, összesen 28 fõt. A korábbi gát- és csatornaõri képzés tematikájára épülõ oktatáson a szakmai ismereteket a KÖTI-KÖVIZIG szakemberei
oktatták. A képzés az idõ rövidsége miatt gyakorlati oktatással indult, az elméleti felkészítés 2011.
október 25-én, informatikai oktatással kezdõdött.
Az elméleti oktatás a Szolnoki Szakaszmérnökség
tanácstermében, valamint alkalmanként a Milléren, és a dr. Hegedûs Lajos tanácsteremben zajlott, december elején a VO telepen gyakorolták közösen a résztvevõk a gyakorlati vizsga feladatait. A
modulzáró, valamint az írásbeli vizsgán kimagaslóan jó teljesítményt ért el a csoport (átlagosan
87%), a gyakorlati és szóbeli összevont vizsgán is
hasonlóan kiváló eredmények születtek (a csoport
átlaga 4,85 ). A szakemberekbõl álló vizsgabizottság a szóbeli záróvizsgán nyújtott kimagasló teljesítményéért dicséretben részesítette az alábbi kollégákat: Turi László, Radics Antal, Szûrszabó
Bálint, Ecker Tamás (Szolnoki Szmg.), Rente
Zoltán, Juhász Sándor (Kiskörei Szmg.), Iványi
Péter, Halmi Károly (Mezõtúri Szmg.), Bajnok
István (Karcagi Szmg.), illetve Igazgatói dicséretben részesült Podani György (Mezõtúr Szmg),
Fehér Orsolya (Szolnoki Szmg.) és Dobler Tibor
közfoglalkoztatott (Kiskörei Szmg.)
A lezárult képzések sikerét jelzi az is, hogy valamennyi beiskolázott közfoglalkoztatott képesítést szerzett. A képzéseket szervezõ TKKI elismerését fejezte ki mind a hallgatók, mind a képzésekben oktatóként résztvevõ Igazgatósági dolgozók és nem utolsó sorban, a technikai részletekben nagy segítséget nyújtó szakaszmérnökségi kollégák munkája és kitartása iránt.
6. „Kedvenc folyóm” elnevezéssel folyópart
helyreállítási Nemzetközi Platform alakult,
amelynek a németországi Ludwigsburg városában december elsõ napjaiban tartott kétnapos
nyitórendezvényén Váradi Balázs, a Projekt Koordinációs Csoport munkatársa vett részt. A
határokon átívelõ projekt célja, hogy évente egy
alkalommal a vízügyi szakemberek nemzetközi találkozó keretein belül megvitassák a projekt elõrehaladásának eredményeit, és kidolgozzák az esetleges további együttmûködés és
eszmecserére lehetõségeit. Váradi Balázs bemutatkozó elõadásában ismertette a szolnoki
Tiszaparti sétány támfal átépítését tartalmazó
projektet. A résztvevõk egy helyi projekt megvalósulását, a Neckar folyó egyik kanyarulatában lévõ élõhely rekonstrukcióját tekintették
meg a szakmai kirándulás alkalmával.
Nagy Réka

Személyi hírek

2011. szeptembere óta számos új kollégával
gyarapodott Igazgatóságunk állománya.
A Kiskörei szakaszmérnökségre felvételt
nyert Kakó Krisztián tározóõr, aki a Nagykunsági árvízi tározó mentén teljesít szolgálatot, valamint Németh János mûvezetõ, Ambrus András villamos technikus, Kocsis János
villanyszerelõ, Miháczi Emil és Kovács János gépkezelõk. 2011. november 30-án nyugdíjba vonult Antal András zsilipkezelõ és
Mészáros István szakmunkás-lakatos.
Morcsányi Margit
A Mezõtúri Szakaszmérnökség is új dolgozóval bõvült, Juhász Sándor mezõtúri lakossal,
aki 2010. évi közmunkaprogramban is részt
vett. 2011. november 01.-ig a közfoglalkoztatási programban dolgozott, majd utána a Mezõtúri Szakaszmérnökség személyi állományába került, mint karbantartó gépész.
Simonné Lõrinc Tímea
A Szolnoki Szakaszmérnökség dolgozói közül
Fehér László tápiógyörgyei, és Bognár József
nagykörûi gátõrünk az év végén nyugdíjba vonul. Helyettesítésüket mihamarabb meg kellett
oldanunk, ezért 2011. november 1-jétõl Fehér
Orsolya lett kinevezve közalkalmazottnak,
mint a 10.11/8-as árvízvédelmi szakasz leendõ
gátõre, kinek személyében egyben a Szolnoki
Szakaszmérnökség elsõ nõi gátõrét is köszönthetjük. Szintén ettõl az idõponttól nyert felvételt
Ecker Tamás, aki majd Nagykörûben végzi a
gátõri munkákat. A gátõri feladatok átadás-átvétele még nem zajlott le, mivel a két nyertes pályázó jelenleg OKJ-s vízkárelhárító tanfolyamra
jár. Október 1-jei kinevezésekkel Bárány Márta
lett a Szakaszmérnökségünk humánpolitikai
ügyintézõje, azaz munkaügyese, és Galics Béla
a tárgyi eszköz nyilvántartónk és pénztárosunk.
November 1-jével két gépésszel is gyarapodott a
szakaszunk állománya, Vajjon József és Juhász Árpád Tamás személyében. Ugyancsak
ezzel az idõponttal lett két új gépész kollégája
az MBSZ javítóüzemének, Kovács Tibor és Pató Attila felvételével. A mezõgazdasági vízhasznosítási ügyintézõi álláshelyet igen rövid ideig
Juhász Gergõ töltötte be, távozását követõen
december 1-jétõl Czifra Fanni nyert kinevezést
ezen munkakörre. Ugyancsak december 1-tõl
Birkás Sándor nyert felvételt csatornaõri állásra, õ a 10.05/9-es jászapáti belvízvédelmi õrjárásban teljesít majd szolgálatot.
Balla Sándor úszómunkagép vezetõnk és
Vincze Menyhért hajóvezetõnk 2011. december 28-ával nyugdíjba vonulnak.
Az MBSZ Informatikai Csoportjából szeptember közepén távozott Boros György, helyére
Dencs Norbert került felvételre október elsejétõl.
P. Tóth Tibor
A Karcagi Szakaszmérnökség munkaügyese,
Esztergályos Mária nyugdíjba vonulásával a
Szakaszmérnökség munkaügyi feladatait elõbb
közfoglalkoztatottként, majd október elsejétõl
kinevezett humánpolitikai ügyintézõként Varga
Imréné látja el. A Szakaszmérnökség 10.07/3.
túrkevei õrjárásának csatornaõre, Kormos Sándor szeptember végén nyugdíjba vonult, helyét
október elsejétõl Hülvely József vette át.
A Kiskörei Labor állományából szeptember
végén lépett ki Soós Erika, munkáját szeptember 21-tõl Kun Szabina vette át.
Porkoláb Józsefné nyugdíjba vonulása után
a VHO vagyongazdálkodási csoportjába terü-
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letrendezési ügyintézõként nyert felvételt
Skrabán Sára. A csoportba ugyanakkor nagy
örömünkre GYED-rõl visszatért Markót Emese kolléganõnk.
Sopronyi Sándorné Magdika
40 év szolgálati
idõ után október
végén nyugdíjba
vonult, a gazdasági igazgató-helyettes titkárságát novembertõl Gyenes
Zsófia vezeti, aki
korábban a Közgazdasági Osztályon közfoglalkoz- Sopronyiné Magdika
tatotti státuszban
ismerkedett az Igazgatóság munkájával.
Igazgatóságunk lett a koordinátora az Ivóvízminõség-javító program lebonyolításának, a feladat ellátásához a Vízgyûjtõ-gazdálkodási Osztályra felvételt nyert Somogyi Attila, aki 2012. év végéig segíti az osztály
munkáját.
Dr. Hudák Henriett szülési szabadsága ideje alatt a jogi feladatok ellátásában új jogász
kolléganõ dr. Varga Lilla segíti a jogtanácsos
munkáját.
A Hidrológiai és Modellezési Osztályra két
új kolléga nyert kinevezést október elsejétõl.
Pálóczi Dóra modellezõként, míg Szekeres
Péter vízrajzi ügyintézõként dolgozik tovább
a HMO kötelékében.
A Gazdasági Osztály számviteli csoportját
erõsíti immár Modla Mónika, aki kisfia születése után októberben tért vissza Igazgatóságunkhoz.
A Projekt Koordinációs Csoport is bõvült
egy fõvel: Nemes Adrienn kolléganõnk januárban újból anyai örömök elé néz, így a csoport munkáját november elsejétõl Fekete Angéla segíti.
Nagy Réka
Az ÁFO gyermekei két fõvel gyarapodott az
elmúlt hónapokban. Elsõként 2011. 10. 11-én
11.00 órakor megszületett
Balogh Emõke és Gaál Viktor kisfia: Iván. Kicsit korábban érkezett (a számmisztika szerint csak a 11.
hónapban kellett volna jönnie), de így is tele lett prím
számokkal a születési dátuma. Születésekor 46 cm-es
Gaál Iván
hosszához 2020 g szálkás
izomtömeg tartozott, amit
mára a speciális étrendnek
és az atlétikai gyakorlatoknak köszönhetõen jelentõsen megnövelt. Mind Ivánka, mind anyukája jól vannak. Õt követte Baranyi Bálint kisfia: Bálint, aki 2011.
október 27-én 3900 gram- Baranyi Bálint
mal és 58 cm-el. Jó egészséget kívánunk a gyerekeknek, a szülõknek sok
örömet és kitartást az át nem aludt éjszakák
után.
Kéri Brigitta
Az újonnan felvet kollégáinknak jó munkát,
a nyugállományba vonuló kollégáinknak jó
egészséget és nyugalmas, boldog nyugdíjas
éveket kívánunk!

KELLEMES ÜNNEPEKET!
Cseriné Krajcsi Edit nyugdíjba vonult

2010. szeptember 3-án mikor az Igazgatóságnál
munkába álltam, az Igazgatósági Sportnapon,
láttam, hogy az Osztály tagjai között van egy
idõsebb hölgy is, aki az Ifjúság lendületén is túllépve, nagy erõfeszítéssel küzd, hogy az Osztály
a csoportversenyekben az elsõ helyen szerepeljen. A hölgyet egybõl szimpatikusnak éreztem.
Õ Cseriné Krajcsi Edit. A Sportnapot követõ hónapban kiderült, hogy feladatom a Víziközmû
Csoportban a meghatározott települések ivóvíztisztításának és szennyvíztisztásának ügyintézése lesz. Ekkor Háfra Mátyás osztályvezetõnk
felkérte Editet, hogy legyen a szakmai konzulensem és mentorom. Boldog voltam, hogy egy alapos, precíz, szakmailag széles látókörû és tapasztalt személy lesz, aki tovább fejleszti az ismereteimet. Elindult a közös munkák, amit már
elejétõl kezdve nagyon élveztem. Minden nap
kaptam egy kis cseppet az õ 39 éves tudásából

és tapasztalatából. Tetszett, és egyre jobban
éreztem, hogy a szakmai támogatása mellett a
baráti támogatását is élvezhetem. Nagyon megszerettük egymást, és már nem csak kolléganõk
voltunk, hanem már barátok is. Edit! Ezennel is
köszönöm az önzetlen támogatást, kedvességet,
amit Tõled kaptam. A 2011. év elején kiderült,
hogy a kedvelt Kolleganõm nyugdíjba megy,
melynek egyrészt örültem, mert tudtam, hogy
Nagymama lesz, de másrészt sajnáltam is, mert
tudtam, hogy mivel jár ez, véget ér a közös
munkánk. Igyekeztem ezt elfogadni és megbarátkozni a gondolattal. Az idõ nagyon gyorsan
telt, közeledett 2011. augusztus 31. Edit és Osztályunk tagjai lelkesen szervezték a búcsúbulit,
ami nagyon jó hangulatban telt el. Edit gondoskodott arról, hogy a meghívottak kiváló vendéglátásban részesüljenek. Ahogy vége lett a munkáséveknek úgy vette át a fõszerepet, a kis unoka jövetelénél a sürgés-forgás. Azt gondolta Edit,

Az ajándékozás pillanata
hogy milyen sok szabadideje lesz. Ezt a gondolatot megcáfolva éli a nyugdíjas napjait. Fáradhatatlanul segítkezik a fiúunokája, Bölcsics Botond Bence körül. Természetesen nem hanyagolja el barátait, és a Sajó Elemér szobra mögötti szép virágoskertet sem.
Baranyi Virág

P I L L A N AT K É P E K
A SZOLNOKI SZAKASZMÉRNÖKSÉG ÉLETÉBÕL
Hajózás
A hosszú ideje tartó aszályos idõszak következtében tartóssá vált az egyébként csak az
augusztus-szeptemberi hónapokra jellemzõ
kisvizes idõszak. A csapadékszegény õszi hónapokra jellemzõ, hogy szeptember 26-án
„rekord közeli” -257 cm-es vízállást mértünk
a szolnoki vízmércén. Ebbõl kifolyólag az általunk kitûzött hajózó utat, illetve a bójákat
folyamatosan ellenõriznünk és igazítanunk
kell. A száraz aszályos napok jelenleg is tartanak, így a cikk írásának idején (november
29.) is igen alacsony -238 cm-es vízállást mértek Szolnoknál.
Pádár Gábor hajózási részlegvezetõnk és
Tóth Zoltán az ÁFO folyógazdálkodási csoportvezetõje országos vízkár-elhárítási értekezleten vettek részt, amelynek témája a jégvédekezésre való felkészülés volt.
Területi felügyelõk
Az õsz folyamán rendben lezajlottak a felkészülések az ár- és belvizes beutazásokra és sikeresen zárultak a kitûzött éves szemlék. A
10.01-es árvízi szakaszon szeptembertõl kezdõdõen kétszer is el tudtuk végezni a gépi kaszálást a védmûveken. Ezekben a hónapokban a közmunkás állomány foglalkoztatásával
erdõápolást, töltés elõtér tisztítást végzünk. A
töltéskoronákat és a töltéselõtereket három
géppel kaszálják gátõreink. A Peitsik-éri belvíz
fõcsatornán kézi erõvel végeznek mederkaszálást a közmunkásaink, a 2+045 és a 8+000es tkm szelvények között. Az õszi szemlékre
való felkészülés kapcsán az õrtelepek karbantartását is elvégeztük. Szentkirályon trapéz
szelvényû alumínium lemezre cseréltük a
szertárajtót. A nagykõrösi csatornaõr telepen a
felújítás keretében a nagykaput cseréltük ki. A
10.01/3-as árvízvédelmi õrjárásban a gátõrház
körül a kerítést újítottuk fel a drótfonat és az
oszlopok cseréjével, illetve az aljzatbeton javításával. Fehér Imre gátõrünknél, a gátõrház
udvarán õrpihenõ került kialakításra. A
10.01/2-es árvízvédelmi õrjárásban Szûrszabó
Bálint gátõrünknél az újonnan épült gátõrház
szomszédságában a gazdasági épületek tetõ-

szerkezetének átépítését végeztük. Vezsenyen
a gépeknek egy nyitott szint alakítottunk ki és
új homlokzati felújítást végeztünk a melléképületeken. A 10.11/2-es õrjárásban Tugyi Imrénél a jászalsószentgyörgyi gátõrház lábazati
vízszigetelését hajtottuk végre.
Folyószabályozás
Szeptember 21-én és 22-én került sor a „folyamos” kisvizes beutazásra a Tiszán. Az elsõ
nap a Csongrádi úszó pontonhídtól indultunk
és hajóztunk fel a folyón Szolnokig. Másnap
Szolnokról Kiskörére utazott a szemle bizottsága a katamarán hajó fedélzetén. A beutazás
során végignéztük a folyószabályozási mûveink állapotát, a partbecsúszásokat és a parti
hajózási jeleket. Az utóbbiak láthatóságának
biztosítását, vagyis a táblák elõterének takarítását a közmunkás állományunk végezte a gátõreink irányításával. Az alacsony vízállás sok
érdekes dolgot tárt a szemünk elé, talán a legérdekesebb a kiskörei duzzasztómû alatti rész
volt, ahol a 2010. decemberi árvíz jelentõs
nagyságú homokzátonyt rakott le a hajózsilip
alvízi várakozóterében és az az alatti területen.
Szeptember, október és november hónapokban vízügyi szakfelügyeletet láttunk el az
alábbi beruházásoknál:
– A MOL Nyrt. Százhalombatta-Szajol DN300
vegyipari termékvezeték hibahelyek és csõszakaszok kiváltásánál. A vezeték Tószeg és
Rákóczifalva határában keresztezi a Tisza folyót a 324,620 fkm szelvényben. A Közös-fõcsatorna keresztezése is irányított fúrással
történt, amely Tószeg közelében a Tisza hullámterében, a meder alatt a régi vezeték mellett valósult meg.
– A VCSM Koncessziós Zrt. kezelésében lévõ
Gábor Áron téri városi csapadékvíz beeresztõ
mûtárgy felújítási munkáinál, amit a Búvár
Kft. végzett, kihasználva a hosszan tartó alacsony tiszai vízállásokat.
2011. november 22-én lezajlott a szolnoki Tiszavirág gyalogos-kerékpáros híd végleges forgalomba helyezési eljárása, amit az NKH hívott
össze. A helyszíni szemle napján megtekintettük a hídnál kiépített és üzembe helyezett - az
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Homokzátonyok
a kiskörei duzzasztómû alatt
országban egyedülálló - monitoring rendszer
mûködését és tesztelését. A rendszer hang- és
fényjelekkel riasztja a hídon közlekedõket, ha
valamilyen szélsõséges körülmények következtében a híd használata veszélyessé válik. A
monitoring rendszer folyamatosan méri a szél
irányát és a sebességét, valamint a híd szerkezetében fellépõ gyorsulást. Ha a szél sebessége
túllépi a megengedett határértéket vagy lökéshullámai megegyeznek a híd saját rezgésszámával, a riasztás életbe lép. Esetleges szándékos vagy véletlenül kialakult több személy
együttes lépésébõl adódó nemkívánatos rezgéseknél is bekapcsol a riasztórendszer.
November 14-én tartották a nagykörûi közforgalmú kishajó kikötõ mûszaki átadás-átvételi eljárását. A kikötõ a Tisza jobb partján a 363,950
fkm-ben, a nagykörûi köteles komp fölött, a szaDN300 termékvezeték áthúzása
a Tisza-meder alatt

KELLEMES ÜNNEPEKET!
bad strand közvetlen szomszédságában épült
meg, részben Európai Uniós támogatással. Az
akadálymentesen megtervezett és megvalósított
kikötõ elsõsorban a térség és a község idegenforgalmát hivatott fejleszteni, élénkíteni.
Közösségi események, kirándulás
Tudtátok-e, hogy Tatabányán és további 62
településen elég kinyitni a vízcsapot, hogy kiváló minõségû ásványvizet fogyaszthassunk?
2011. november 18-án a Szolnoki Szakasz-

A fiúk a bányában dolgoznak!
nosnak annál inkább bizonyuló védõfelszerelésben. A védõsisak fontosságáról fõleg Gön-

A nagykörûi kikötõ egyik hídfõje
a bejáróhíddal

czöl Pisti és Fodor Józsi tudnának mesélni,
akik elég gyakran szereztek volna kisebb nagyobb fejsérülést nélküle az alagutakban. A
bányalátogatás után Esztergom felé fordítottuk buszunkat, ahol a Vízügyi Múzeumot látogattuk meg. A párkányi hídon átsétálva, rövid idõt töltöttünk Szlovákiában is. A nap zárásaként a „kiértékelõ értekezletet” Lábatlanon, Teller Péter borospincéjében tartottuk
meg, ahol a jó borok mellett ízletes sajtokat
kóstoltunk. Ezúton is szeretnénk megköszönni Kovács Ferinek, hogy megszervezte számunkra ezt a programokban és látnivalókban
gazdag napot.
P. Tóth Tibor

nalon, új megközelítési stratégiával tudjuk
csak megvenni a vízmintákat. A bennünket
jelenleg, illetve a közeljövõben komolyan
érintõ beruházás pedig a városi szennyvíztisztító telep európai normákhoz igazított
teljes körû felújítása. Pontosabban nem felújításról, hanem egy rendkívül modern, teljesen új telep kialakításáról van szó, úgyhogy a régi szennyvíztisztító néhány technológiai elemét szervesen beépítik az új
szennyvíztisztító mûködési rendszerébe. (A
Bonduelle Zöldségfeldolgozó Konzervgyár,
már az év közepén teljesen új szennyvíztisztító megépítésével levált a városi szennyvíztisztító teleprõl, jelentõsen csökkentve a Körös-ér terhelését. Aki az õszi idõszakban,
vagy éppen a napokban jár a nagykõrösi
szennyvíztisztító közelében, összekeverheti
a területet Dubai-jal. Köztudott, hogy az építési daruk száma itt a legmagasabb a világon,
de most komoly ellenfele adódott a nagykõrösi szennyvíztelep beruházása során. Szegény nincstelen arabok néhány hétig komolyan irigykedhetnek az itt sergõ-forgó daruhalmazra. Az építés, átalakítás során nekünk
is kijutott a földalatti mozgalomból, mivel a
Felügyelõség elrendelése alapján 24 órás átlagmintavétellel kellett dokumentálni az átmeneti üzemelés technológiai paramétereit.
(Ekkor már inkább a bunda volt az ildomos
viselet, a fürdõgatyóval szemben).
Az öntözõ-, halastó tápvíz-vizsgálatok havi
rendszerességgel, a korábbi gyakorlatnak
megfelelõen zajlottak. Augusztus-, szeptember-, októberben történt mintavételezések,
majd feldolgozások mind a szolnoki, mind a
kiskörei telephelyen. Értelemszerûen az
ilyen jellegû vizsgálatok a téli idõszak alatt

nem kerülnek végrehajtásra, így novemberdecember hónapokban ezen mérések elmaradhatnak.
Nem így a Tisza-Zagyva felszíni vizek vizsgálata. Ezeket minden hónapban - ha cigány,
bocsánat: romagyerekek esnek is az égbõl -,
az ütemezésnek megfelelõen napra pontosan
végrehajtjuk.
A Kiskörei tározó téli vízszintjével kapcsolatos tárgyalások, egyeztetések ugyancsak jelentõs energiáinkat kötöttek le. Sajnos a halászati hasznosító az évek óta hangoztatott és
ismertetett szakmai érveinket nem veszi figyelembe. Ennek következtében a vízeresztés
során a Hasznosítóval közös halászati felmérésen vizsgáltuk meg a tározótéren maradó,
illetve a biztonságos telelõhelyekre levonuló
halállományok helyzetét. Ezek az állapotok
természetesen a hidrológiai, meteorológiai,
ökológiai viszonyoknak megfelelõen naprólnapra dinamikusan változnak, így bármely
pillanatban felkészülten várjuk a Hasznosító
kérésének teljesítését további halászati felmérésre, vagy vízvizsgálatok elvégzésére.
Az utolsó negyedév kismegrendeléses munkái során a már rutinszerûen végrehajtandó
mérések:
– BUNGE növényolajgyár ivóvíz, szennyvíz
és termelõkútjainak vizsgálata
– CSÖVIHÚS
– PÁKOZDIHÚS ivó- és technológiai víz vizsgálatai
– PALMI-TOP Kft. ivó-, szennyvíz, technológiai víz és jégvizsgálatai
– Gátõrházi kutak vízvizsgálata
– Felügyelõség szennyvizeinek vizsgálata
– Halastavak vízeresztés elõtti vizsgálata, a
befogadóval kiegészítve.

A csapadékvíz bevezetõ mûtárgy felújítása
mérnökség és az MBSZ dolgozói szakmai kirándulásuk alkalmával ennek jártak utána. Az
Észak-dunántúli Vízmû Zrt. üzemeltetésében
lévõ XV/C aknában lehetõségünk volt a vizet
meg is kóstolni, miután 180 méter mélyre
ereszkedtünk le a divatosnak nem, de hasz-

LABORHÍREK
(FEHÉREN – FEKETÉN)

Szinte épp egy éve állapítottuk meg e lap hasábjain: valószínûleg a következõ idõszak
legnagyobb kihívása lehet a Labor számára,
a KÖVA Zrt.-vel (Kõrösi Vagyonkezelõ Zrt.
Nagykõrös), kötött megállapodás. Ennek értelmében a megrendelõ által lefedett szolgáltatási területeken (Nagykõrös, Kocsér) a vízszolgáltatás és szennyvízhálózat, a szennyvíztelep teljes mértékû felülvizsgálata lett a
feladatunk. A vizsgálatok heti gyakoriságúak
és a nyers, ill. tisztított szennyvíz vizsgálata
mellett, ma már a tisztítási technológia köztes vizeinek, az ivóvíz elõállításának a végfelhasználókig történõ, teljes körû vizsgálatát tartalmazza. Nos, azóta szó szerint heti
rutinná vált az út Nagykõrösre, mivel az esztendõ minden hetében venni kell mintát (a
fene egye meg, karácsony-szilveszter között
is!), csupán a mennyiség változik néhánytól
az akár 15-ös mintaszámig. Kiegészültek a
korábban meghatározott feladatok 10-15 monitorozó kút vízminõségi ellenõrzésével, valamint a komposztáló telep megfelelõ mûködését értékelõ mérésekkel. A 2011-es esztendõ Nagykõrös városában az igazi „felfordulás” idõszaka. A város rendkívüli módon
megújul. A teljes csatornázás megvalósul a
város területén, a köztereket, a burkolatokat
teljesen újjávarázsolják, a munkálatok miatt
érintett utakat új aszfalttal látják el. Új közlekedési rend, körforgalmak, virágosítás, fásítás, köztérrendezés valósult meg. Minden
héten történik mintavétel, de hetente új útvo-
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A negyedik negyedévben került sor a 2011re tervezett halászati felmérésekre a Köröséren, a Gerjén, a Perjén. Amennyiben a jégviszonyok még lehetõvé teszik, a Kakat halászati felmérésére is sor kerül.
A Labortól elvárt jelentések hosszú sorában
ki kell emelni a Körös-ér teljes vizsgálati értékelését (kémia, biológia, hossz-szelvény, éves
vizsgálatok), ezen felül az úttörõ és szinte

egyedülálló munkaként jellemezhetõ Körösér terhelés-vizsgálatot. Összefoglaló jelentést
készítettünk a Nagykunsági-fõcsatornáról,
ennek Keleti-ágáról, a Gerje, valamint a Perje
vízfolyásokról. A Kiskörei-tározó makrovegetációs vizsgálatairól, a növényzetszabályozás,
a speciális monitorozás 2011. évi tevékenységérõl, az Igazgatóság fõmûvein a rucaöröm,
békalencse és egyéb úszó növényzet elleni

KISKÖREI MOZAIK
1. A Tisza folyó optimális vízjárásának köszönhetõen a júliusi villamos energia termelésben új havi rekordot ért el a Kiskörei Erõmû 36 éves üzeme alatt. Ebben a hónapban
16,7 millió kWó villamos energiát termeltek.
2. Térségünkben a júliusi csapadékos idõjárást szárazság követte, amely kisvizes idõszakokat eredményezett a Tiszán. Ezen idõszakban egyszer fordult elõ, „árhullám” a Tiszán,
melynek következtében a Kisköre-alsó vízmércén a legmagasabb vízszint érték 349 cm volt,
ezért az öblítõ csatornák is csak erre az idõszakra (augusztus 4-tõl 9-ig) voltak zárva. Augusztustól napjainkig a Tisza vízállása tartósan
-200 cm alatt van. A száraz, csapadékmentes
idõszak kedvezett a munkavégzéseknek (árvízi tározók kivitelezése, duzzasztómûvön végzett revíziós és karbantartási munkák).
3. A július 28-án kiadott munkakezdési engedélyt követõen, augusztus 2-án elkezdõdött a
duzzasztómû 5. számú nyílás 2011. évi revíziója.
A munka befejezési határideje 2011. december
31. November 15-ig elkészült az acélszerkezet
korrózióvédelmének teljes felújítása fémszórásos alapozással a külsõ és belsõ felületeken, és a
felvízi vízzárólemezen. Megtörtént az oldaltömítõ gumik, hidraulikus csõvezetékek cseréje, támcsapágyak karbantartása, kenése, védõburkolatok, levegõztetõ rendszer felújítása. Az idei revíziós munkák során alkalmaztuk elõször a magasított alvízi ideiglenes elzárókat, amelyek tökéletes vízzárást biztosítanak. A munkavégzést nehezítette a késõi munkakezdés, viszont elõsegítette a napjainkig tartós alacsony alvízszint és a
csapadékmentes idõjárás. Hátralévõ feladat az éltömítõ gumik felszerelése, majd a mozgatási és
vízzárósági próbák elvégzése. Az ideiglenes elzárások kiszedése és karbantartása után a nyílás
tervezett üzembehelyezése december 15.
4. Augusztus elsõ napjaiban a Tisza-tó mentén kiépített bérlemények (strandok, csónakki-

kötõk, partbiztosítások) vagyonkezelõi felülvizsgálatára került sor. A bérlemények karbantartottsága a legtöbb helyen megfelel a KÖTIKÖVIZIG és az idegenforgalom elvárásainak. A
fejlesztési munkálatok az idei évben is sok bérlõnél elmaradtak, fõként gazdasági okok miatt.
5. A Kiskörei-víztározóban vízinövény vágást végeztünk augusztus hónapban Abádszalók és Tiszaörvény térségében, valamint a
Sarudi és a Poroszlói medencékben.
Augusztus 18-án a tározó halászati hasznosítója, a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú
Nonprofit Kft. Tiszafüred, Tiszavalk, Poroszló,
Sarud, Kisköre és Abádszalók térségében 10
tonna háromnyaras ponty telepítést végzett.
6. Augusztus 23-án, szeptember 28-án és október 7-én a Dunaszigeten megépített Kiskörei Vízlépcsõ kisminta kísérletét tekinthették meg a kollégák. A kísérlet során a II. öblítõ csatorna és a
Kisköre-Pusztataskony közúti híd közötti szakaszon, a különbözõ vízállásokhoz és vízhozamokhoz tartozó áramlási viszonyok vizsgálata történt.
7. Augusztus 27-én a besenyõtelki Általános
Iskola diákjai csónaktúrán vettek részt, melyet
a Tisza-tó napja Ki mit tud? döntõjében természetismereti versenyen különdíjként nyertek.
8. Szeptember 2. és 29. között III. fokú vízminõségvédelmi készültség keretében megtörtént
a vízlépcsõ elõtt összegyûlt uszadék és kommunális hulladék eltávolítása. A kommunális
hulladék mennyisége 23 m3 (Tiszafüredre a
REMONDIS Kft. telephelyére lett szállítva), az
uszadékfa mennyisége 63 m3 (kiosztásra került
a lakosság körében), az egyéb szerves anyag
mennyisége 450 m3 (a KÖTI-KTVF által kijelölt
helyre került deponálásra).
9. Szeptember 6-án õri értekezlet keretében
kaptak tájékoztatót az õrök a jövõ évi várható
közfoglalkoztatási programról, valamint az év
végi feladatokról és az õszi felülvizsgálatokkal
kapcsolatos teendõkrõl.

Duzzasztómû 5. sz. nyílás szegmenstábla
fémszórása

harcról is összefoglaló értékelést adtunk.
A napi rutinmunkák mellett csupán üdítõ
színfoltnak tûnt, hogy a közmunkás- és gátõrképzési programban a labor szinte minden
dolgozója aktív közremûködõként részt vett.
Minden dolgozó a napi feladatainak végrehajtása mellett, mintegy negyven embernek mutatta meg és bizonyította be, hogy a laborosoknak nincs párja.
Kovács Pál
10. Gépbemutatókra került sor a szakaszmérnökség kezelésében lévõ mûveken: szeptember 23-án Kiskörén a Tározó jobb parti szivárgó csatornán láthattuk a legújabb DM 5000
TRUXOR munkagépet zagyszivattyús és kasza szerkezettel távirányításos üzemmódban,
valamint október 20-án pedig Sarudon, a Laskó patak töltésén a 30 O-nál nagyobb rézsûvel
rendelkezõ és a nehezen járható területekre kifejlesztett gumihevederes járószerkezetû, rádióval távirányított fûkaszáló és bozótirtó gép
bemutatóján vettünk részt.
11. Szeptember 24-én megrendezésre került
az I. Tisza-tó Maraton kerékpáros teljesítménytúra, amelyen a 362 fõ résztvevõ körbe
kerekezte a Tisza-tavat.
12. Szeptember 27-én került sor a Kiskörei tározó téli vízszintjének egyeztetõ tárgyalására,
ahol részt vettek az érdekelt szervezetek. A tározó téli vízszintre történõ leürítése 2011. október 25-én kezdõdött, elsõ két nap 10-10 cm,
majd ezután napi 7-8 cm-es ütemben. Az elõírt

Távirányítású bozótirtó gép
vízszint november 7-ére lett beállítva, ami 1,1
m-el alacsonyabb a nyári vízszintnél, vagyis
620 cm - 10 cm (88,20 mAf. - 10 cm) a Kisköre
felsõ vízmércén mérve. A leürítés is kisvizes
idõszakban történt, amikor az érkezõ vízhozam is alacsony volt. Az ürítést a Tiszavíz Erõmû Kft. mindössze 2-3 turbinával meg tudta
oldani, a duzzasztómû üzemelése nélkül.
13. Októberben elindult a START közfoglalkoztatási munkaprogram Tiszafüred kistérsé-

Erõmû elõtt összegyûlt uszadék eltávolítása

17

KELLEMES ÜNNEPEKET!
gében. A Kiskörei Szakaszmérnökség minden
érintett település részére egyéni javaslatot állított össze a települések belvíz elvezetésének
megvalósítására (munkafolyamatok, eszközök, létszám). Novemberben a Dél-Hevesi településekre is elkészült a javaslat összeállítása.
14. Október 4-én a Kiskörei Általános Iskola
Vásárhelyi Kör diákjai megtekintették a már
meglévõ Tiszaroffi árapasztó tározót és mûtárgyait, majd komppal átkeltek a Tisza folyón Tiszaroffnál.
15. Az Országos Könyvtári Napok keretében
október 7-én, Abádszalókon általános iskolások részére, „Falu az ártéren” Tiszahalász története címmel elõadást tartott Fejes Lõrinc
szakaszmérnök.
16. A Tisza-tavi polgármesterek találkozója
Tiszanánán került megrendezésre október 7én. A találkozó napirendi programjának témakörei között szerepelt többek között: a kormány 2012. évi közfoglalkoztatási programja,
a kormány környezet- és természetvédelmi
politikája, valamint a Tisza-tavi régió fejlesztési lehetõségei, és a környezettudatosság a
szennyvíz-technológiában.

Tisza-tavi kisprojekt keretében csatorna
kotrás a Tiszavalki medencében
17. Október 10-én volt a „Védett területek átjárhatóságának biztosítása a Tisza-tavon” címû
projekt projektnyitó rendezvénye Kiskörén. A
projekt a Tiszavalki-medencében a Szartostól a
Nyárádérig 1800 m csatorna mocsárjáróval történõ kotrását tartalmazza, ahol kialakításra kerül egy szórt kõvel borított un. csér sziget is,
melyet a HNP indítványozott. A munkálatok a
tározó leürítését követõen megkezdõdtek.
18. Október 17-én megtörtént a Tiszaroffi árvízi tározó garanciális felülvizsgálata a kivite-

Nagykunsági árvízi tározó vízbeeresztõ és
leeresztõ mûtárgy elzáró tábláinak
vízzárósági próbája

lezõvel együtt, akik az észlelt hibák javítását
az Északi és a Déli mûtárgyakon elvégezték.
19. 2011. november 8-án volt a Nagykunsági
árvízi tározó vízbeeresztõ és leeresztõ mûtárgy zsiliptábláinak vízzárósági próbája, melyen a táblák vízzárósága a követelményeknek megfelelt. A tározó építése közben több
esetben találtak háborús aknát, amikor is a

Nagykunsági árvízi tározó építése közben
talált bomba
tûzszerészek a helyszínre jöttek és lezárták a
területet, amíg a lõszermentesítés tartott.
20. November 17-én a szakaszmérnökségen
került megrendezésre a területi felügyelõk találkozója. A kollégák területi bejáráson megtekintették a Tiszaroffi árapasztó tározót és mûtárgyait, a Nagykunsági árapasztó tározó
beeresztõ mûtárgyát és a folyamatban lévõ
töltés építési munkákat, a Mirhó-Gyócsi belvízfõcsatorna közfoglalkoztatási program keretében gaztalanított szakaszát, a Mirhó-gát
emlékmûvét, a Nagykunsági-fõcsatornát és
beeresztõ mûtárgyát, a Kiskörei vízlépcsõt, a
Hanyi-Tiszasülyi árapasztó tározó beeresztõ
mûtárgyát, a Hanyi és a Sajfoki belvízcsatorna
keresztezését, valamint a 14. sz. belvízcsatorna torkolati mûtárgyát. A területi bejárást követõen a Füred tanyahajón folytatódott a területi felügyelõk közötti tapasztalatcsere.
21. Az õszi beutazások közül elsõként szeptember 7-én a vízpótló mûvek (Jászsági és
Nagykunsági rendszer) felülvizsgálata és bejárása történt meg. A vízszétosztó létesítményeinken halastavi, szántós és ökológiai vízigényeket biztosítottunk. Évrõl-évre kevesebb
a fenntartási keretünk, ami a mûtárgyaink és
a csatornák folyamatos állagromlását eredményezi. Idei évben a közmunka keretén belül
végeztünk kisebb karbantartási feladatokat
(kaszálás, cserjeirtás).
Az õszi felülvizsgálatok folytatódtak: október 5-én a nagymûtárgyak ellenõrzésével
(duzzasztómû, hajózsilip, hullámtéri duzzasztómû, fõcsatorna beeresztõ mûtárgyak, valamint a Tiszaroffi árvízi tározó nagymûtárgya),
ahol a Heves megyei Katasztrófavédelemi
Igazgatóság munkatársai is részt vettek. Október 6-án a vízrajzos felülvizsgálaton a kollégák
a vízmércéket ellenõrizték (a megrongált tiszabõi, a tiszaroffi, valamint a Kisköre-alsó
ideiglenes, kisvízhez telepített vízmércét).
Az õszi beutazások sorát a védelmi szakaszok
megtekintése követte: október 13-án a 10.06.os, október 19-én a 10.04.-es belvízvédelmi szakasz, október 25-én a 10.04.-es árvízvédelmi
szakasz és szivattyútelepek, október 27-én a
10.07. árvízvédelmi szakasz bejárásával.
Szakaszaink és létesítményeink felkészítése
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a rendelkezésre álló keretek függvényében
megtörtént, a tapasztalatok kedvezõek voltak.
A területünkön mûködõ hevesi és kunhegyesi Vízgazdálkodási Társulatok õszi felülvizsgálatán is részt vettünk.
22. Az öntözõ fõcsatornákon a vízszolgáltatás novemberben 10-ével befejezõdött. Ezt
követõen november 11-én megkezdõdött a
Nagykunsági-fõcsatorna, majd november 14én a Jászsági-fõcsatorna téli vízszintre történõ leürítése. (A vízszint csökkentés a nyári
vízszinthez képest a Jászsági-fõcsatornán 1,5
m, a Nagykunsági-fõcsatornán 2,1 m.).
A hidrometeorológiai helyzet következtében
kialakult vízhiányos idõszak miatt a Nagykunsági öntözõ fõcsatorna vízszintjének csökkentése november 16-tól felfüggesztésre került. A
fõcsatornában tartalékolt vízmennyiség az Alcsi Holt-Tisza vízutánpótlását biztosítja.
23. November 29-én a szegedi VIZIG munkatársai kíséretében román vízügyes kollégák
tettek látogatást a Kiskörei Szakaszmérnökségen, ahol Simon József csoportvezetõ adott tájékoztatást az Igazgatóság feladatairól, mûködési területérõl, kiemelten a Tisza-tóról és a
Kiskörei vízlépcsõrõl. A tájékoztató után vendégeink szakmai tanulmányút keretében megtekintették a Nagykunsági árvízi tározó épülõ
mûtárgyait, és a meglévõ Tiszaroffi árvízi tározó északi beeresztõ mûtárgyát. Ezt követõen
komppal átkeltek a Tiszán, Tiszaroffról Tiszasülyre. A Szolnoki Szakaszmérnökség részérõl Horváth Lajos csoportvezetõ bemutatta a
kivitelezés alatt álló Hanyi-Tiszasülyi árvízszint csökkentõ tározó beeresztõ mûtárgyát és
az ott folyó munkálatokat. A találkozó befejezéseként megtekintették a régi Sajfoki gõzüzemû szivattyútelepet, melyet 1878-ban építettek, és amely jelenleg ipari mûemlék.
24. A közfoglalkoztatási program keretében
összesen 244 fõ közmunkást foglalkoztat a
Szakaszmérnökség (140 fõ Heves megyében,
104 fõ J-N-Szolnok megyében). A közmunkásaink közül 21 fõ vagyonõri feladatokat lát el
(16 fõ a Kiskörei üzemi területen, valamint 5
fõ a Tiszaroffi árvízi tározó D-i mûtárgyánál).
25. Az idén is megrendezésre került az Igazgatósági és a Szakaszmérnökségi nap. Szeptember 9-én az Igazgatósági napon Szakaszmérnökségünk nagy létszámban vett részt. A
hivatalos program után jóízûen fogyasztottuk
a halászlevet és a sült halat. Lehetõség nyílt
más egységek új és régi kollégáival megismerkedni, elbeszélgetni. Köszönjük a szíves fogadtatást a rendezõ MBSZ-nek.
Szeptember 16-án immár 10. alkalommal
rendeztük meg a Szakaszmérnökségi napot,
ahol az évértékelés után az ebéd, majd baráti
beszélgetés következett. A délután folyamán
kemencében sült kenyérlángossal kínáltuk
vendégeinket.
26. Az õszi hónapokban megnövekedett a látogató csoportok száma, akik a Tisza-tó és a
vízlépcsõ iránt érdeklõdnek. Az augusztusban
és szeptemberben idelátogattak többek között:
a Szolnoki Fõiskola oktatói, Nyíregyházáról
szakközépiskolások, Fõvárosi Vízmûvek természetjáró szakosztálya, a Honvéd Nyugdíjas
Egyesület, a Taktaszada Nyugdíjas Egyesület,
és a Jászladányi Nyugdíjas Klub tagjai, a Jászfényszaru és Recsk Általános Iskolák tantestülete, valamint a Tiszanánai Óvodások. Az évi látogatók száma 1725 fõ.
Morcsányi Margit
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M E Z Õ T Ú R I H Í R C S O KO R
Õszi felülvizsgálatok: 2011. szeptember 6-án a
vízhasznosítási mûvek bejárásával kezdõdtek
meg az õszi felülvizsgálatok, majd 2011. szeptember 20-án a Csongrád-Bánrévei és a Mezõtúr-Himesdi, szeptember 27-én a Tiszaföldvár-Pityókai, szeptember 29-én a CsongrádNagyrévi árvízvédelmi szakaszokon, október
4-én a cibakházi és a mezõtúri belvízvédelmi
szakaszokon folytatódtak. 2011. október 18án a vízrajzos bejárás keretein belül a belsõ
audit is megtörtént. Összességében elmondható, hogy mindent az elvárásoknak megfelelõen teljesítettünk.
Közfoglalkoztatási program: A Mezõtúri
Szakaszmérnökség a 2011. évi közfoglalkoztatási program keretein belül jelenleg 135 fõt
foglalkoztat. A dolgozók a Szakaszmérnökség
területén többek között karbantartást, cserjeirtást végeznek. Javában folynak a 2012. évi
nagy létszámú közfoglalkoztatási program
elõkészületei. 19 fõ közfoglalkoztatott vett és
vesz részt jelenleg is az igazgatóság és a munkaügyi központok által szervezett képzésekben, egyben gondolva a 2012. évi START
Munkaprogramra.

Közfoglalkoztatottak a KunszentmártonSzelvényi kerékpárút javítása közben
Négy tanfolyam indult:
– vízkárelhárító, 3 fõ közfoglalkoztatott és 9
fõ szakaszmérnökségi dolgozó vesz részt,
akik december 12-én záróvizsgán prezentálhatják az elsajátított tudásukat,
– földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ
képzésen 4 fõ tett vizsgát,
– motorfûrész- kezelõ tanfolyamot 6 fõ végezte el,

K A RC AG I V Í Z C S E P P E K
A 10.07. belvízvédelmi szakasz: „A Kakat belvízöblözet fõmûveinek rekonstrukciója és
mederfejlesztése” c. projekt munkaterület átadása 2011. november 29-én megtörtént. A kivitelezõi közbeszerzés nyertese, a „Vízépítés
2011” Konzorcium lett. Az elvégzendõ munkák (kotrások, mûtárgyátépítések) nagyban
javítják Kisújszállás, Kenderes, Kunhegyes
belvízelvezetési helyzetét. A munkák befejezésének várható ideje: 2012. augusztus.
Az õrszemélyzet a mûtárgyak környezetében végez cserjeirtást, gaztalanítást, valamint
a közmunkások irányítását.
A 4. számú fõút Kisújszállást elkerülõ szakaszának ideiglenes forgalomba helyezése
megtörtént. A kivitelezõ a kapcsolódó vízépítési munkákat hiánytalanul elvégezte.
Elkészítettük a Kakat-csatorna 1D modelljét
HEC-RAS szoftverrel. A vizsgálatok során kalibráltuk, majd igazoltuk a modellt. Az elemzésekbõl kiderült, hogy csak a projekt elkészülte után képes fogadni a meder az érkezõ

települési többletterheléseket, valamint nagyban javulnak a vízkészlet-gazdálkodási,
üzemoptimalizálási lehetõségek is.
Belvízvédelmi mûvek õszi felülvizsgálata
szeptember 14-én lezajlott. A beutazó bizottság elégedett volt a mûveken végzett munkákkal, illetve azok állapotával.
10.08. belvízvédelmi szakasz, 10.10 árvízvédelmi szakasz: A Karcagi-I. és Karcagi III. csatornák alsó szakaszait TRUXOR segítségével
gaztalanítottuk. A két védelmi szakasz õszi
szemléi rendben lezajlottak. Részt vettünk az

Kakat-csatorna 34+950 szelvénye
Truxorozás a Karcagi-I. csatornán
önkormányzatok õszi felülvizsgálatain, a beavatkozási terveket aktualizáltuk. Az önkormányzatoknak átadtuk a START Munkaprogrammal kapcsolatban készített összeállításunkat. A zsilipvizsgálatokat a 10.10. árvízvédelmi szakaszon elvégeztük. Igen jó hangulatú õri banketton vehettünk részt, a Karcagi
Vadászházban. Folyamatban vannak az Õri
nyilvántartási tervek aktualizálása.
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– park- és erdõápolási kisgépkezelõ képzésben 6 fõ részesült.
Az eredményes vizsgázók tanúsítványt, valamint OKJ-s bizonyítványt kaptak.
Leltár: 2011. november hónapban lezajlott a
leltározás, rendellenességet nem tapasztaltunk.
Öntözés: A 2011. év aszályos idõjárása miatt
az öntözési idényben jelentõs vízfelhasználás
történt. A vízhiányos idõszak miatt elrendelésre került az Alcsi Holt-Tisza, mint tartalék
ivóvízbázis vízpótló útjának vizsgálata. 2011.
november 17-én vízhozam mérés történt a
megkotort Kiskengyeli (Mezõtúr-Tiszazugi
VGT. kezelésû) - Kengyeli csatornák vízszállító-képességének vizsgálata céljából. A mérésre, valamint az esetlegesen elõforduló havária
eseményre való tekintettel emelt, nyári vízszintet tartanak a Nagykunsági-fõcsatorna II.III.-IV. bögéjében. A Nagykunsági-fõcsatorna
39. jelû mûtárgyába épített törpe erõmû megkezdte az áramtermelést.
Kiértékelõ értekezlet: 2011. november 23-án
került megrendezésre az „Önkormányzatok
õszi felülvizsgálatainak tapasztalatairól” témájú kiértékelõ értekezlet, amely eredményesen zárult.
A Mezõtúri Szakaszmérnökség minden dolgozója nevében kellemes, meghitt, boldog
karácsonyi ünnepeket kívánunk!
Simonné Lõrinc Tímea
Mezõgazdasági vízszolgáltatási hírek: A szokatlanul csapadékszegény õsz miatt igény merült fel idény utáni öntözésre. Szakaszmérnökségünk területén 3 termelõvel kötöttünk újabb
szerzõdést, 219,24 ha kelesztõ illetve takarmányfû öntözésére. Megtörtént a vízhasznosítási mûvek õszi felülvizsgálata. A 4 vízszolgáltató szerv
illetve a Szakaszmérnökség éves vízszolgáltatási
tevékenységével a bizottság elégedett volt. Panaszmentesen lezajlottak a rizstelepi, halastavi
lecsapolások. Itt szükség volt a megfelelõ koordinálásra a termelõk bevonásával, hiszen egy idõben engedték le a vizet a rizsrõl, a halastavakról,
ugyanakkor öntözési igény is jelentkezett. Minden lecsapolást végzõ termelõvel, üzemeltetõvel
megkötöttük a lecsapolási megállapodásunkat,
ennek megfelelõen az ebbõl származó nettó bevételünk 6,6 millió Ft. Befejezõdött a halastavak
feltöltése, vízpótlása. Az ez évi öntözés-üzemelés záró vízmérlegét elkészítettük, a megöntözött
terület az engedélyezettnek 76%-a volt, a mezõgazdasági vízszolgáltatásból nettó 26,168 millió
Ft bevételt sikerült elérni. Folyamatosan segítjük
termelõinket az engedélyek korszerûsítésében,
megújításában, illetve a vízkészlet járulék bevallásának elkészítésében. Elvégeztük a 2011. évre
tervezett hatósági felügyeleti ellenõrzéseket. Összesen 16 vízgazdálkodási létesítményt vizsgáltunk felül. Tapasztalataink azt mutatták, hogy a
termelõk igyekeznek a vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározottak szerint üzemelni.
Elkészítettük a Regionális Laboratórium kérésére az öntözõ-halastó tápvíz minõség vizsgálati
igényünket 2012. évre.
Általános Szakaszmérnökségi hírek: Jó
hangulatban töltöttük el az Igazgatósági Napot a Milléri Pihenõközpontban. 2011. november 16-án Vízrajzi Napot tartottak a Szolnoki Szakaszmérnökség területén, melyen a
társegységek és a központi vízrajz munkatársai is részt vettek. A szakmai program kereté-
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ben vízhozamméréseket végeztünk a Zagyva
folyón a ~7+000 szelvény körül, ADCP-vel,
forgószárnyas vízsebesség mérõ mûszerrel,
botúszóval. A délután folyamán pedig az
eredményeket értékeltük. A kapott értékek
nagyobb mértékben szóródtak, mint az elõzõ
évi Hortobágy-Berettyó fõcsatornán történt
mérések esetében. Az átlagos vízhozam 2,85
m3/s–ra adódott, míg a botúszóval 3,2 -3,4
m3/s körüli sebességeket kaptunk. Elvégeztük az éves letárt minden létesítményünkön,
illetve minden kollégánál. Sem hiány, sem
többlet nem mutatkozott. Mindenki pontosan precízen felkészült.
Tájékoztató a „Tilalmasi, ecse-zugi területek élõhely-védelméhez kapcsolódó vízi inf-

Kézi gaztalanítás az Ágotai gátõrház mellett

A tervezett projekt célterülete a Zádor-lapos
rastruktúra fejlesztése” címû pályázatról: A
projekt célja a térségi vízátvezetési lehetõségek megteremtése a Nagykunsági-fõcsatorna
NK-III-2–es öntözõfürtjébõl, a HortobágyBerettyó fõcsatorna Ágotai szelvénye felé,
érintve a Tilalmasi, ecse-zugi Natura 2000
területeket. A projekt megvalósulásával revitalizálhatóak az ún. Zádor-lapos területén
fekvõ holt medervonulatok, biztosítható
egyes gyepterületek tavaszi vízellátása, helyreállítva a terület egykori arculatát. A Hortobágyi Nemzeti Park területén fekvõ C/3-as
csatorna vízgyûjtõ területének természetes
lefolyási viszonyainak helyreállításával õrizhetõ meg a csatornában található védett mételyfû kolónia. Ezen kívül bármilyen bekövetkezõ vízminõségi havária hatása csök-

kenthetõ a Hortobágy-Berettyó fõcsatornán,
valamint a Karcagi-I. csatornán, továbbá kialakítható két „minta vizes élõhely”, (a Zádor-hídnál, és az Ágotai-hídnál), melyek az
ökoturizmus kiemelt helyszíneivé válhatnak
Karcag közvetlen térségében.
A projekt fõbb mûszaki adatai:
– NK-III-2 öffcs rekonstrukcióval érintett
hossza: 16,102 km
– felújítandó, fejlesztendõ csatorna szakasz:
24,05 km
– új, létesítendõ csatorna szakasz: 3,2 km
– felújítandó, átépítendõ mûtárgyak: 21 db
– építendõ mûtárgyak: 10 db.
A beruházás összege: 999 653 034 Ft. A pályázat benyújtásának dátuma: 2011. 09. 15.
Harsányi Gábor

A pusztataskonyi Szapáry-sírkápolna felújítása
A Kiskörei Szakaszmérnökség területén - a Tiszaburai Református Templom mellett, mint
másik gyöngyszem - található a Pusztataskonyi Szapáry-sírkápolna. A Pusztataskonyi Kápolna Felújításáért Közalapítvány kezdeményezésére, az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a „vidék örökség megõrzése” jogcímen igénybe vett támogatás keretében az idei évben megvalósult a Kápolna felújítása. A záró rendezvényét a Szapáry-sírkápolna helyszínén tartották 2011. október hó 30.
napján, ahol ünnepi beszédet mondott Varga
Mihály a Miniszterelnökséget vezetõ Államtitkár. A közigazgatásilag Tiszaburához tartozó
Pusztataskony szélén álló kápolnáról szólva
Varga Mihály felidézte a település történetét és
méltatta az erõs szálakkal idekötõdõ Szapárycsalád jelentõségét, amelynek tagjai - mint
mondta - az elmúlt csaknem fél évezred során
a kultúrától a honvédelmen át a gasztronómiáig „belegyökeresedtek” a magyar történelembe. Az államtitkár emlékeztetett: „A kápolna falai között nyugszik mások mellett az a gróf
Szapáry Gyula, aki 1890. és 1892. között Magyarország miniszterelnöke volt, és pályafutása során mindvégig szívén viselte e térség sorsát.” Az 1875-ben felszentelt, romantikus stílusú épülettel kapcsolatban kitért arra is, hogy
felújítása sok ember összefogásának a sikere.
Az eseményen Szapáry György, Magyarország amerikai nagykövete, a kápolna felújításának kezdeményezõje elmondta: „Az Európai
Unió és a Magyar Állam csaknem 32 millió forintos támogatásával az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében megvalósult
rekonstrukció egyben szimbólum is.”. Mint kifejtette, annak a jelképe, hogy az életben három olyan közösség van - a család, az alma ma-

Szapáry-kápolna Pusztataskony határában
ter és a haza - amelyhez tartozni elengedhetetlen és amelyhez a kötõdést ápolni, õrizni kell.
A beszédeket követõen Csóka Gáspár bencés rendi pap áldotta meg az átfogó felújítás és
akadálymentesítést követõen megszépült
épületet, majd ünnepi szentmisét tartott a helyi híveknek és a vendégeknek.
A kápolna-kriptát 1872-ben kezdték építeni
és 1875-ben készült el. Az 1875 nyarán felszentelt kápolna a Szapáry-család és a falu közös temploma lett egyben. A romantikus stílusban épült kápolna mûemléki védettséget
élvez, magán viselve kora jeles építõmûvészének, köztük Ybl Miklósnak a stílusjegyeit.
A kápolna-kriptát építtetõ Szapáry grófi család tagjai – apáról fiúra - 100 éven keresztül
vállaltak vezetõ szerepet az ármentesítõ társulatok munkájában a Közép Tisza vidéken.
Gróf Szapáry József 1845. július 24-én Fegyverneken kelt levelében a rendeknek bejelentette a „Heves Megyei Tisza-szabályozási Egylet” megalakulását. „annak meggondolás, mi
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szerint a felsõbb vidékeken szabályozott Tisza megyénk lapályos vidékeire sokkal kártékonyabban gyakorolja romboló hatását, nekünk kötelességünkké tevé a hasonló célra,
hasonló társulatokban egybe forrni”.
Gróf Szapáry Gyula 1859-ben a szolnoki császári-királyi megyefõnöke, a Szalóktól Szolnokig
fekvõ ártér érdekelt birtokosait a társulat újjáalakítására hívta össze. A Szalók-taskonyi ártér érdekeltjeinek védelmét szolgáló töltések megépítését az õ vezetésével végezték. A ledencei gátat
saját költségére állíttatta helyre. Elnöke volt a
1876-ban egyesült „Szalók-Tisza-beõi Ármentesítõ Társulat”-nak, majd 1882-tõl a Középtiszai Ármentesítõ Társulatnak (KÁT). Jogilag –földmûvelésügyi miniszterré való kinevezése idõszakában (1890-tõl) – összeférhetetlenné vált társulati
elnöki teendõk ellátására, mivel a társulatok felügyelete közvetlenül az általa vezetett minisztériumhoz tartozott. Miniszteri, miniszterelnöki beosztásai mellett is mindig szívügyének tekintette
a társulat ügyeit, egészen haláláig.
Gróf Szapáry György 1890 szeptemberétõl
alelnöke, majd 1905-tõl haláláig elnöke a KÁTnak. Halála után fia gróf Szapáry Gyula vette
át a taskonyi uradalmat és feltételezhetõen ettõl az idõponttól a társulat megszûnéséig elnöke a KÁT-nak.
A Szapáry család tagjai az ármentesítési társulati munkájukat lehetõségeit ismerõ jó gazda
gondosságával, közvetlen érdekeltségben, társulati vezetõ mérnökök mûszaki szakértelmének igénybevételével végezték. A jó együttmûködés eredményeként megvalósult árvízvédelmi és belvízmentesítési mûvek fejlesztése jelenleg állami tulajdonban, a KÖTI-KÖVIZIG kezelésében folytatódik tovább. A feladat súlya változatlan, vagy éppen növekszik.
Mári Ildikó
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Elõdeinkre emlékezve
Vízügyi múltunk, történelmi emlékhelyeinek
kutatása újabb állomáshoz érkezett, amikor
Fejes Lõrinc szakaszmérnök kezdeményezését
követõen, a Heves-Szolnok-Jászvidéki Tisza és
Belvízszabályozási Társulat két vezetõ tisztségviselõjének síremléke került felújításra.
A fent említett Társulat – mely a KÖTI-KÖVIZIG hajdani elõdszervezetének mondható –
tevékenysége visszanyúlik a Tisza-szabályozásig. Hozzá fûzõdnek többek között a tiszai
átvágások kialakítása; ármentesítések kapcsán a töltések kiépítése, fejlesztése; a lecsapolások és belvízvédekezések megszervezése, illetve az ország elsõ gõzüzemû belvízátemelõ szivattyútelepének megépítése a sajfoki zsilip mellett.
A Társulatnak
egy évszázadon
keresztül (18521948) öt igazgató
fõmérnöke volt –
Barócs
János,
Bay Ferenc, Becker Mihály, Héczey Szabó Ferenc, Küry Géza –
akik közül többen a jászkiséri
temetõben nyugszanak. Barócs
Barócs János
János és Küry
Géza sírjainak – leszármazottak nélkül – nem
volt gondozója, így a sírhelyeken méltatlan állapotok uralkodtak. Fejes Lõrinc kezdeményezéséhez további nyolc „vízügyes utód”
mérnök csatlakozott, akik ma is dolgoznak a
hajdani elõdök területén: Lovas Attila igazgató, Horváth Béla mûszaki igazgatóhelyettes,
Németh Miklós szakaszmérnök, Varju Lajos
nyugalmazott szakaszmérnök, Jóna Zoltán

nyugalmazott
osztályvezetõ helyettes, Bíró Csaba
Jászkiséri
VGT igazgató, Dr.
Ózsvári László
Hanyi-Sajfoki
VGT igazgató,
Németh János
nyugdíjas ügyintézõ, akiknek közös anyagi támogatásával a sírok
megváltása újabb
Küry Géza
25 évre (2036-ig)
megtörtént. Ezt követte továbbá az áldatlan állapotok felszámolása, és a sírok felújítása,
amit a KÖTI-KÖVIZIG Kiskörei Szakaszmérnökség dolgozói kétkezi munkával végeztek.
Mindenszentek elõtt koszorúzással és mécses
gyújtásával emlékeztek meg a jelenlévõk, az
akkorra már rendezett sírhelyeknél, melyhez
csatlakoztak a jászkiséri Csete Balázs Honismereti Egyesület tagja is.
Geszti Zoltán

Megemlékezés

Barócs János síremléke felújítás elõtt és után

Küry Géza síremléke a felújítás elõtt és után
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ERDÕK HETE
Rendezvénysorozat
2011. október 07- i eseményei
Szolnokon
Nagysikerû események zajlottak a XV. Erdõk Hete rendezvénysorozat keretében Szolnokon a NEFAG Zrt. és az OEE
Szolnoki Helyi Csoportja szervezésében. A három részbõl
álló program ígért egész napos hasznos és kellemes idõtöltést mind a szakmai érdeklõdõknek mind város gyermek
és felnõtt lakosainak egyaránt.
A szakmai elõadássorozaton - amely a Damjanich Múzeumban került megrendezésre - Dégi Zoltán vezérigazgató
megnyitója után szakmánk legkiválóbbjai rendkívül érdekes és számos új információt tartalmazó elõadással lepték
meg a jelenlévõket.
Az elhangzott elõadások:
Dr. Tóth Albert tájökológus fõiskolai tanár: Az Alföldfásítás
idõszerû problémái Kaán Károly szellemében.
Laczkó Teréz igazgató Maros-szoros Natúr Park: Természetvédelem és erdõgazdálkodás Székelyföldön.
Gencsi Zoltán elnökségi tag Országos Erdészeti Egyesület:
Természetvédelmi kérdések a magyar Alföldön.
Borovics Attila fõigazgató Erdészeti Tudományos Intézet:
Szaporítóanyag-gazdálkodás az Alföldön: fajtáktól az õshonos állományokig.
Tuba Katalin intézeti munkatárs NYME Erdõvédelmi és Erdõmûvelési Intézet: Nyárasok károsítói - kicsit másként.
Illés Gábor tudományos fõmunkatárs Erdészeti Tudományos Intézet: Térinformatika erdészeti alkalmazásai: digitális termõhely-térképezéstõl a klímamodellezésig.
A konferenciával egy idõben a NEFAG Zrt. által kiírt Fotópályázat legszebb alkotásaiból készült fotókiállítás nyílt
meg a Múzeum elsõ emeleti galériájában.
A rendezvény harmadik részeként szabadtéri programokkal csalogatták a szervezõk a szolnoki Kossuth térre
a város apraját-nagyját. Az Erdei Iskola és Mûvelõdési
Ház pedagógusai a városi óvodák, iskolák bevonásával
szervezték meg a látványos Erdõismereti Tanösvény vetélkedõt és az erdõk számtalan kincsébõl összeállított tudáspróbát. A színpadon óvodások mutatták be erdei játékaikat, népviseletbe öltözve táncoltak. A mûsorszünetekben az albertirsai Pipacs Vadászkürt együttes szórakoztatta a nagyérdemût. A Erdei Kézmûves Manómûhely
standjain kézmûvesek készítettek gyönyörûbbnél gyönyörûbb dísztárgyakat az erdõ termékeibõl. A legkisebbeknek állatsimogatóval kedveskedett a Szolnoki Erdészet
Bagolyvár Vadasparkja.
Osztatlan sikert aratott a Mónus Béla faszobrász motorfûrésszel készült alkotása, de hosszú sorok álltak a Nagy
András erdész faesztergályos standja elõtt is egy-egy kis
remekbe szabott ajándéktárgyért.
A magyar állami erdõgazdálkodás és a NEFAG Zrt. közjóléti tevékenységének bemutatása kiemelt szerepet és helyet kapott a rendezvényen.
Rendkívüli fontos volt a szervezõk számára hogy a város
lakosságát minél közelebb hozzák az erdõhöz. A bemutató során erdész szakemberek alapvetõ információkat közöltek az érdeklõdõk számára, tényszerû adatokat bocsátottak rendelkezésre a szétosztott információs anyagokon
keresztül.
A rendezvényeken több száz látogató vett részt, óvodások, iskolások és számtalan felnõtt érdeklõdése kísérte a
programokat. Sokak fejezték ki azon reményüket, hogy jövõre ismét lesz Erdõk Hete és lesz NEFAG Zrt. által szervezett hangulatos, vidám és látványos bemutató.
www.nefag.hu
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A Tarnaszentmiklósi Kõkereszt helyreállítása
A dél-hevesi térségben társadalmi összefogással, többek között Igazgatóságunk segítségével újult meg a Tarnaszentmiklós, Hevesvezekény és Kisköre közötti útkeresztezõdés menti kereszt és pléh-Krisztus. A szimbólumot a
nyáron egy vihar döntötte le. A felújítást követõen 2011. október 21-én tartott megemlékezésen Tarnaszentmiklós község polgármestere, Molnár Lászlóné az alábbi szavakkal köszöntötte a megjelenteket:
„Tisztelt Jelenlévõk! Kedves Vendégek!
Múltunk, történelmünk, hagyományaink velünk élnek, körülöttünk vannak, nap mint
nap eljárunk mellettük. Egyeseknek néha, másoknak csak ritkán jut ideje megállni, megcsodálni egy-egy út menti keresztet. Pedig ezek a
keresztek fontos néprajzi-történeti értékek.
Keresztek állítását nem az intézményesített
egyház szorgalmazta, családok és közösségek
egyaránt emeltettek. Térségünk különösen
szép népi vallásos emlékei a pléh-Krisztusok,
melyek kiválóan érzékeltetik a népi vallásosság jegyeit. Helyi mesterek vágták ki a testet
bádogból, és festették, leginkább csak a hangsúlyozott helyeket: a hajat, a szakállat a töviskoronát barnára, az oldalsebet pirosra.
Így van ez a most helyreállított pléh-Krisztus
esetében is.
Az elõttünk álló kereszt állításáról írásos dokumentumot nem találtunk. A községben élõ idõsek „Juszti keresztje”-ként emlegetik, amely utal
állíttatójára. Az idõsek tudomása szerint a keresztet Törõcsik Joachim állította az 1880-as
években. Törõcsik Joachim Tarnaszentmiklóson
született és a Vörös Hadsereg úton lakott. Fia,
szintén Pélyre nõsült, ott lett kántortanító, késõbb a nemzet színésze Törõcsik Mari édesapja.
Az 1800-as években Tarnaszentmiklóson szolgált papok feljegyzései között sem szerepel a keresztállítás. Említést csak Szily Jenõ plébános
helyettes feljegyzéseiben lehet találni, miszerint
1950, április 16-án gyûjtést indított a háborúban megrongálódott kereszt helyreállítására.

A helyreállított kõkereszt felszentelése
Felhívására a gyûjtés megindult, és 1950. augusztus 13-án Szalóki József szomolyai kõfaragó mester munkája után a kereszt megújult.
A mester pótolta a hiányzó vízszintes szárat, a
függõleges szár egy részét és a korpusz felsõ részét. Az egész keresztet letisztította és átfestette. Az összes munkadíj 800 Ft-ba került. A feszület ünnepélyes megáldását augusztus 27-re
tervezték, de nem részletezett akadályok miatt
az áldás elmaradt.
Tisztelt Egybegyûltek!
A legtöbb közösség õrzi, vigyázza az emlékeket. Mégis az idõjárás vagy más külsõ hatás,
maradandó károkat okoz rajtuk. Így volt ez
1985-ben és idén nyáron is.
1985-ben a keresztet egy gépkocsi ledöntötte.
A helyreállítás Szécsi Ernõ tanácselnök és Tóth
Tibor helyi lakos segítségével történt. Akkor a
korpusz teljesen széttört, újat horganylemezbõl
terveztek. A drága horganylemez felújítás közben eltûnt, helyette vaslemez lett festve.
Idén nyáron villámcsapás döntötte le a keresztet. Önkormányzatunk több sírkõkészítõ-

vel is tárgyalt (szám szerint hárommal), de
senki nem vállalta a helyreállítást, mivel az
nagy munka, mert a villám a tartószerkezetben is nagy károkat okozott.
Végül társadalmi összefogással, magánszemélyek és gazdálkodó szervezetek támogatásával: Fejes Lõrinc, a KÖTI-KÖVIZIG Szakaszmérnöke közbenjárásával, Kis István gyöngyössolymosi kõfaragó vállalkozott a helyreállításra. A helyreállítás valamint a területrendezés több héten keresztül folyt.
Az önkormányzat nevében köszönetemet fejezem ki Fejes Lõrinc úrnak, aki kiskörei lakosként is szívén viselte a helyreállítást és nagyobb összegû anyagi támogatást nyújtott.
Köszönöm Kis István kõfaragó mesternek,
aki Gyöngyössolymosról naponta járt ide, és
aprólékos munkával, darabokból rakta össze
a csigavonalas posztamens fejkövet, és végezte a teljes helyreállítást.
Köszönöm Lovas Attila igazgató úrnak, a
KÖTI-KÖVIZIG igazgatójának, aki a vas-szerkezeti munkákhoz és a tereprendezéshez nyújtott segítséget.
Köszönöm Vona Dénesnek a Tiszatáj Agrár
Zrt. igazgatójának, hogy a kézi erõvel nem végezhetõ munkákra a Zrt. gépeit biztosította.
Köszönöm, többek között Vas Lajos kömlõi
lakosnak, aki festéket biztosított, Szécsi Ernõnek, aki esztergályos munkát végzett,
Molnár Lászlónak, aki földet szállított és
mindenkinek, aki a mai megemlékezésen
részt vesz. Köszönöm Hevesvezekény Polgármesterének, Fenyves László úrnak, hogy segítséget nyújtott a ki- és beutaztatásba.
Kérem Nagy István esperest urat, hogy a keresztet áldja meg.”
A beszédet követõen Nagy István esperes úr
felszentelte és megáldotta a keresztet, majd
koszorúk elhelyezésére került sor. A megemlékezés zárásaként a helyiek a megjelenteket
vendégül látták az önkormányzat helyiségében.
Mári Ildikó

Igazgatósági Nap – 2011. szeptember 9.
Az Igazgatóság életében elsõ alkalommal
szervezhette meg az MBSZ egység az Igazgatósági Napot, mely a Milléri Szabadidõ Park
és Lõtér területén került megrendezésre.
Egységünknek a NAGY NAP reggel 6 órakor
kezdõdött, hogy kollégáinkat reggelivel tudjuk várni. Felszeleteltük a zöldségeket, megfõztük a teát és a zsíros kenyér hozzávalóit
elõkészítettük egységenként a sátrakban kihelyezett asztalokon.
Az Igazgatósági Napot dr. Kling István helyettes államtitkár, Lovas Attila igazgató és
Bódi Illés MBSZ vezetõ urak nyitották meg.
Köszöntötték igazgatóságunk dolgozóit, majd
ezt követõen Lovas Attila igazgató úr átadta
az elismeréseket.
Vízügyi Szolgálatért Oklevél elismerésben
részesültek: Papp Sándor (Mezõtúr), Gajdos
László (Szolnok), Mészáros István (Kisköre)
Sopronyi Sándorné (Titkárság), Fazekas Helga (ÁFO), Sólyom Péter (VMVO), Modla Fe-

A reggeli készülõdés
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rencné (GO), valamint Jóna Zoltánné (VHO).
Igazgatói Dicsérõ Oklevél elismerésben részesültek: Czakó Lajos (Karcag), Molnár Sándor
(Mezõtúr), Dobos Béláné (Kisköre), Vizsnyíczki Jánosné (Kisköre), Fakan József (Szolnok),
Kovácsné Kövesdi Erzsébet (Szolnok), Balla
Sándor (Szolnok), Tóth Zoltán (ÁFO), Szedlák
Gabriella (VGO), Falusi Csaba (HMO), valamint Fodor Béláné (Regionális Labor).
Köszöntõlevél átvételében részesültek: 40 év:
Kormos Sándor (Karcag); 30 év: Horváth
Sándorné (Mezõtúr), Kontra Imre (Kisköre),
Németh Miklós (Szolnok), Pádár Gábor
(MBSZ), Sipos Miklós (Kisköre); 25 év: Gönczöl István (Szolnok).
Lovas Attila igazgató úr köszöntõ levelét a
Vidékfejlesztési Minisztérium képviseletében
dr. Kling István vízügyi helyettes-államtitkár
úr adta át. Kitüntetett munkatársainknak
ezúton is gratulálunk!

A gyõztes nõi válogatott

Tényleg kellett ügyeskedni!

Elkészülni, vigyázz, rajt!

öszszesített eredmények alapján az 1. helyezést a Regionális Laboratórium csapata érte el.

egyik kutyus már a hivatalos megnyitón bemutatkozott, de amilyen gyorsan érkezett
olyan gyorsan és ügyesen távozott.

Gratulálunk!
A hivatalos megnyitót követõen kezdõdhettek a fõzõ-, és a sportversenyek. Minden évben a megszokott sportszámok mellett van valami újdonság, amivel még emlékezetesebbé
tehetõ ez a nap. Reméljük ez idén sikerült a rodeóbikával, amely inkább a hölgyek körében
volt népszerû. A férfi közönség egyik igen
kedvelt sportszáma a nõi futball volt. Idén a
központi- és a szakaszmérnökségek csapatai
csaptak össze, a végeredmény Központ - Szakasz 0:2. Jövõre várjuk a visszavágót.
A sportszámok mellet idén ugyanolyan hangsúlyt kapott a fõzõverseny is, ahol a csapatoknak halból készült ételt kellett készíteni. A versenyben minden egység részt vett külön-külön
vagy más egységgel együtt, összesen 13 csapat
nevezett. A gyõztes csapat elnyerte a „vándorfakanalat”, melyet 1 évig õrizhet vagy a következõ fõzõversenyig, ahol hivatalosan tovább
adja a következõ nyertes csapatnak. A zsûri
tagjai voltak
többek köItt még könnyû
zött dr. Kling
István helyettes államtitkár, Varga
László nyugalmazott
igazgató és
Gál Zoltán a
Dreher Étterem vezetõje, akik értékelték az elkészült ételeket, illetve a
tálalást. Az

Nyájterelés
A VMVO mesterszakácsai
A sportszámok mellet szórakoztató programokkal is készültünk, ezek közül legkedveltebb a nyájterelõ kutyás bemutató volt. Az

Az eredményhirdetés után folytatódott az
élõzene, a baráti beszélgetések és egyes egységeknél készült a vacsora. A díjazottaknak
gratulálunk és reméljük, hogy mindenki jól
érezte magát.
Zong Rita

Nemcsak finom...

A vándorfakanál megkezdte útját
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Mikulás

Készül Pillangókisasszony sminkje

Jól jön egy kis biztatás!
Az idén sem volt másként, a Szakszervezet
által szervezett Télapó ünnepséget ebben az
évben is nagy sürgés-forgás elõzte meg. Szer-

„Minden csomagot ki kell ám érdemelni!” –
mondotta a Nagyszakállú, így csak az éneklés
és versikék elmondása után járt a jutalom.
Aznap este a Mikulásnak még rengeteg helyre kellett mennie, de itt hagyta krampuszait,
hogy további programokkal kedveskedjenek
kis barátaiknak. Volt kirakózás, kifestõzés,
karácsonyi dalok hallgatása és a tavalyi évben is nagy sikert aratott arcfestés. Sokan
átváltoztak – pillangó, pókember, batman és

Hány éves is vagyok?
társaik színesítették az estét a gyerekek és
nem utolsó sorban a szülõk nagy örömére.
A szervezõk nevében szeretném megköszönni a résztvevõknek, hogy jó hangulatban
tölthettünk el egy délutánt, egyúttal szeretnék Áldott, Békés Ünnepeket kívánni!
Pap Zsanett – Kruzslicz Krisztina

Mit szólsz hozzá, Télapó?
vezkedés, jövés-menés, aztán Miklós napja
elõtti délutánon a vízügyhöz is ellátogatott a
Mikulás. Az 5.33-as terem most is karácsonyi
pompában várta a központi dolgozók gyerkõceit. Kis vendégeink ez alkalommal is szép
számmal jelentek meg, kisebbek-nagyobbak
egyaránt. Énekszóra a Mikulás is betoppant,
akit hû segítõi a krampuszok is elkísértek.

A jelek szerint már majdnem teljesen kiürült az a bizonyos puttony...
Mindenki örül, ha a puttony ürül

Mentovics Éva:

Csilingelnek az angyalkák

Sok kis angyal csilingel,
itt van a karácsony!
Õk hozták a fenyõnket
fehér angyalszárnyon.

Magasan, a felhõk fölött
öltöztették fánkat,
raktak rá sok tarka díszt,
s gyertyát is, vagy százat.

Felkapták a fenyõfát,
s felszálltak az égbe…
kecses angyalröptüket
száz csillag kísérte.

Csillagszórót aggattak rá:
csillogjon a szép fánk,
s csilingelõ csengõszóval
szálltak vele hozzánk.

Pókember harci díszben
A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság dolgozóinak lapja.
Felelõs kiadó: Lovas Attila igazgató. Felelõs szerkesztõ: Virágné Kõházi-Kiss Edit. Sajtóreferens: Nagy Réka.
Szerkesztõk: Hangodi Katalin, Kéri Brigitta, Kruzslicz Krisztina. Tervezõszerkesztõ: Pozsa József.
Kiadja: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
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