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Az új szolnoki védmű ünnepe
Magasabb szintű árvízi biztonság a megyeszékhelyen

Az avatók (balról jobbra): Kocsi Mihály, Lovas Attila, dr. Kállai Mária, dr. Hoffmann Imre, Szalay Ferenc és dr. Bene Ildikó
Politikusok, közéleti személyiségek, és a
vízügyi szakma képviselőinek jelenlétében
július 25-én átadták a szolnoki árvízvédelmi
beruházást a Béres József sétánynak azon
részén, ahol a régi támfal – eredeti formájában és helyén megőrzött – 8 méteres szakasza emlékeztet a múlt árvizeire. Az Új Széchenyi Terv keretében megvalósult, 2,4 mil-

liárd forintos fejlesztés záró rendezvényén
dr. Hoffmann Imre, a Belügymisztérium
közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára mondott ünnepi beszédet, Szalay
Ferenc, Szolnok polgármestere, és Lovas Attila, a projektgazda Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója osztotta meg
gondolatait, majd dr. Kállai Mária kormány-

megbízott, dr. Bene Ild ikó térségi ország�gyűlési képviselő és Kocsi Mihály, a kivitelező Tiszavirág Konzorcium vezetője társaságában átvágta a nemzeti színű szalagot a
2000. évi rekord árvíz elleni védekezésben a
katasztrófavédelem megyei igazgatójaként
aktív szerepet vállaló vezető állami tisztségviselő.
(2-3. oldal)

Befejeződött az Alcsi-Holt-Tisza revitalizációja
Június 26-án eredményesen lezajlott a beruházás műszaki átadása. A kivitelező
VÍZÉP-Kör Kft. a határidő előtt egy hónappal,kiváló minőségben végezte el a munkát – jelentette be sajtótájékoztatón Lovas
Attila, igazgatóságunk vezetője.
Az Európai Unió támogatásával megvalósult,
397 millió forintos projekt kiterjedt a tiszai vízbevezetés és vízoldali zsilip, valamint a mentett
oldali zsilip és ellennyomó medence felújítására, az Alcsi fedett csatorna bélelésére, az Alcsi
szivattyútelep és a rávezető (kengyeli) csatorna

felújítására, kotrására, tehát a vízpótló és leürítő útvonalak rekonstrukciójára, továbbá a partbiztosítási és partrendezési munkálatokra.
A fejlesztés fő célja az volt, hogy „életben
tartsuk” a szolnokiak által méltán közkedvelt
holtágat. Ennek pedig a legfontosabb pillére
az, hogy a vizet oda tudjuk juttatni, és ha kell,
ki lehessen vezetni onnan. (Az elmúlt évek
aszályos periódusai egyértelműen bizonyították, hogy milyen súlyos problémákkal kell
szembesülni azoknál a holtágaknál, amelyek
gravitációs vízpótlása nem megoldott.)
A projektnek köszönhetően létrejöttek a

hatékony vízgazdálkodás feltételei, ezáltal
megteremtettük az alapjait annak, a holtág
hosszú távon, maradéktalanul ellássa sokrétű funkcióját, és vízminősége megfeleljen a
kor követelményeinek.
A tavaly ősszel megkezdett munka elsődlegesen arra fókuszált, hogy a holtág vízpótlását mind a három útvonalon, megfelelő kapacitással biztosíthassuk. Egy újabb, reményeink szerint még a 2014-2020-as uniós
pénzügyi ciklusban lehetővé váló beruházás keretében már csak a népszerű holtág
kotrása marad hátra.
Laczi Zoltán
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Magasabb szintű árvízi biztonság Szolnokon
Több mint tízéves előkészítő munka, és
majdnem két éves kivitelezés után július
25-én átadták Szolnok legnagyobb árvízvédelmi beruházását.Az Európai Unió és a
Magyar Állam támogatásával, 2,4 milliárd
forint költséggel megvalósult projekt záró
rendezvényét megtisztelte jelenlétével dr.
Hoffmann Imre, a Belügyminisztérium
közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára, aki korábban megyei katasztrófavédelmi igazgatóként több nagy tiszai árvíz elleni védekezésben működött közre.
Lovas Attila, a projektgazda KÖTIVIZIG igaz
gatója köszöntőjében kiemelte, hogy a fejlesztést a kezdetektől a megyeszékhely önkormányzatával együttműködve, a városban
élőkkel kommunikálva valósították meg,
ezért az egy közös munka eredménye. – A
múlt és a jövő metszéspontjában állok – fogalmazott, utalva a korábbi védműre, amely
1934-től 80 éven át dacolt a Tisza árhullámaival. Reményét fejezte ki, hogy olyan értéket
hoztak létre, amelyet mindenki magáénak
érez, s amely újabb 80 évig szolgálja a város
árvízbiztonságát. A támfal külső oldalára felhelyezett emlék-vízmérce azt is üzeni, hogy
elődeinknek és a mostani szakembereknek is
folyamatosan meg kell felelniük a kihívásoknak – jelezte az igazgató.
Büszkék lehetünk a szolnoki vízügyi
szakemberekre, akik mindenütt megállják
a helyüket – hangsúlyozta beszédében Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere. Emlékeztetett arra, hogy a Vásárhelyi-terv To-

Lovas Attila röviden ismertette
az emlék-vízmércén szereplő árvízi események körülményeit
vábbfejlesztésének gondolata Szolnokon
született meg. A városvezető szerint a megyeszékhely biztonságban van, stabil védelmi rendszer épült ki ezzel a 6 kilométernyi védvonalat érintő fejlesztés megvalósulásával. Úgy vélte, az ország egyik legszebb
vízparti sétánya épült meg, így a beruhá-

Dióhéjban a fejlesztésről

A legfiatalabbak kivételével talán minden szolnokiban mélyen rögzült az a kép, amelyet 2000
tavaszán mutatott a Tisza. Azóta sem duzzadt
ilyen hatalmasra, a megyeszékhelynél 1041
centiméterig kúszott fel a vízmércén, és másodpercenként 2610 köbméter víz hömpölygött lefelé. Akkor úgy tűnt, a világ összes homokzsákját
halmozták ide, csak ezek tartják össze a végletekig átázott töltéseket.
A rekord árhullám levonulását követő években elvégzett helyreállítások során Szolnok
térségében több helyütt megújultak a védművek, kiépültek az előírásoknak megfelelően.
A teljes körű, magasabb szintű árvízvédelmi
biztonságot garantáló fejlesztés azonban váratott magára az Európai Unió pénzcsatornáinak megnyílásáig.
A közösség 85 százalékos támogatását elnyert árvízvédelmi projekt nem kevesebbet
tűzött ki célul, mint az egyenszilárságú védelem megteremtését Szolnokon. A Kötiviép B’
Kft. vezette Tiszavirág Konzorcium 2012
szeptemberében kezdte a kivitelezést, egyrészt a belvárosi sétányon, másrésztaz ipartelepnél, összesen 6054 folyóméter hosszúságban. Megerősítették a földműves létesítményeket a volt papírgyártól a Sasi-kanyarig, új
nyomvonalú töltés épült 1400 méter hosszban a szennyvíztisztító mögött, a belvárosban pedig szintén új, a korábbinál 60 centiméterrel magasabb, jóval masszívabb támfal

létesült. A térszint alatt 3 méter mélységű,
vízzáró résfalat építettek, csökkentendő az
árvízi jelenségek számát. A sétány alatt pedig szivárgó rendszert alakítottak ki.
A projektgazda KÖTIVIZIG és a kivitelező
nem csak a biztonságra fordított kiemelt figyelmet, hanem az esztétikumra is. Két látványelem is helyet kapott a támfalban. A jövő számára a szakemberek megmentettek
egy régi, 8 méter hosszú támfalszakaszt,
ugyanazzal a vonalvezetéssel és magassággal, ahogy szolgálta a várost 1934-től 2014-ig.
A vízoldali részen pedig elhelyeztek egy úgynevezett emlék-vízmércét, amelyen feltüntették az elmúlt 184 év legmagasabb árvizeit. A
másik látványosságot a szolnokiak szavazata alapján építtette a vízügyi igazgatóság,
amely virágos és fényvetős kialakításával varázsol hangulatot a Tisza városi hídfőjénél.
A fejlesztés révén új közösségi tér alakult ki, 3
méterrel kiszélesedett az oly sokak felüdülésének helyszínéül szolgáló Tisza-parti sétány, a
víz felőli oldalon nagylépcsős szakaszokat alakítottak ki, amelyek sok városi rendezvénynek
biztosítanak a jövőben látványos hátteret.
Tavaly nyáron elkészült a Zagyva-torkolati
szakasz, idén március 22-ére, a víz világnapjára befejeződött az építkezés a gyaloghíd és
a vízirendőrség között, július 25-én pedig a
teljes, megszépült belvárosi sétányt is birtokba vehették a szolnokiak és az ide látogatók.
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zásnak turisztikai jelentősége is van. A polgármester végül megköszönte a szolnokiak
tudását és tenni akarását.
Dr. Hoffmann Imre, a Belügyminisztérium
helyettes államtitkára ünnepi beszédében
először arról szólt, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megye területének mintegy háromnegyede árvízzel veszélyeztetett. A térségben
1999 óta napjainkig négy alkalommal alakult ki olyan árhullám, amely a mértékadó
árvízszintet meghaladta (1999, 2000, 2006,
2010 években). A kockázatok emelkedésének irányába hat, hogy az árhullámok tartóssága is nő. Ugyanakkor a már megvalósult és a folyamatban lévő fejlesztések jelentősen javítják a térség ár- és belvízbiztonságát. A Közép-Tisza vidékére az is jellemző,
hogy egyszerre van jelen az aszály és a víztöbblet, ezért a vízelvetés és vízvisszatartás
egyensúlyára kell törekedni.
Elmondta, hogy az igazgatóság területén az
árvízvédelmi fővédvonalak hossza 1999-ben
631 kilométert tett ki, a jelenlegi hálózat – a
már elkészült árvízi tározók fővédvonali töltésszakaszaival kiegészülve – pedig már 707
kilométert számlál. A védműveknek 1999ben még alig 48 százaléka, mára azonban
már 57 százaléka épült ki az előírt méretre,
több szakaszon azonban magassági, illetve
keresztmetszetbeli hiányok vannak, indokolva a további fejlesztések szükségességét.
Az alapkoncepcióként Szolnokon megszületett Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése
Program keretében 2009-ben elkészült a Tiszaroffi árvízszint-csökkentő tározó, majd
2012-ben a Hanyi-Tiszasülyi, s tavaly megtörtént a Nagykunsági tározó átadása. A három, együttesen 443 millió köbméter kapacitású árapasztó hatása – a 2000. évi árhullámhoz viszonyítva – a szolnoki szelvényre vonatkozóan elérheti a 60 centimétert, Tiszabő
és Tiszaroff között pedig a 70 centimétert.
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Kocsi Mihály, Lovas Attila és Szalay Ferenc a víz világnapján átadott sétányszakaszon
Ezen kívül az európai uniós pályázati lehetőségeknek köszönhetően az utóbbi években az igazgatóság működési területén 9 öblözetet és három megyét (Jász-Nagykun-
Szolnok, Pest, Heves) érintően, összesen 4,5
milliárd forint értékben valósultak meg
komplex fejlesztések, amelyeknek mind a
vízhiány kezelésében, mind pedig a belvízvédekezésben tetten érhető a kedvező hatása – e befektetések lényegében már megtérültek az elhárított károk tükrében. A KÖTIVIZIG saját beruházásaként eddig befejezett
10 vízrendezési projekt az igazgatóság kezelésében lévő, mintegy 1110 kilométernyi csatornahálózat harmadának rekonstrukcióját,
fejlesztését tette lehetővé.
Várhatóan szeptemberre fejeződhet be a
KÖTIVIZIG jelenlegi legnagyobb, 3,3 milliárd forint költségű árvízvédelmi beruházása a Hármas-Körös jobb parti, Körös-zugi
térségében, és a jövő év közepére várható a
7,6 milliárdos Komplex Tisza-tó Projekt
megvalósítása.
A helyettes államtitkár a közeljövőről elmondta, hogy a 2014-2020-as európai uniós

Horváth Béla főmérnök elhelyezi a fémhengert
költségvetési időszakban tervezik a területi
vízgazdálkodási stratégiai célok megvalósítását, a vízpótló és a vízvisszatartó rendszerek komplex, integrált fejlesztését. A fő cél,
hogy a fenntartható, magas hozzáadott ér-

Dr. Nagy István és Varga László korábbi igazgatók a régi támfal megőrzött szakasza
mellett. Ők is sokat tettek azért, hogy a beruházás megvalósuljon.
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Időkapszula,
jövőnek szánt üzenetekkel
Többek között a közelmúlt nagy árvizeit
megörökítő fotók, a Közép-Tisza négy száma, a Vízgazdálkodási Évkönyv 2011-es kiadása, valamint igazgatóságunk zászlaja
is helyet kapott abban az időkapszulában,
amelyet Horváth Béla főmérnök személyesen helyezett el június 27-én a megújult belvárosi sétány, a régi támfal egy 8 méteres
darabját megőrző, látványosan kialakított
szakaszán. A szűkös helyviszonyok miatt
precíz mozdulatokat igénylő műveletnek
szemtanúja volt az igazgatóság és a kivitelező több munkatársa.
tékű termelésre és a foglalkoztatás-bővülésére épülő gazdasági növekedést ezzel is
elősegítsék. Hozzátette: ebben az uniós ciklusban 84 milliárd forintot fordítanak a vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodásra, az árvízvédelem fejlesztésére pedig
154 milliárdot terveznek. Kiemelt feladatnak nevezte a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését és a VTT folytatását.
Laczi Zoltán
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Tisza-tó: eredményes volt a kísérleti üzemmód
Idén először kísérletképpen a Tisza-tó vízszintjét április 24-től június 3-ig 750 centiméterre (88,82 mBf szintre) emeltük, amire árvízmentes időszakban még nem volt
példa. A kísérleti üzemmód hatása összességében pozitív, különösképpen a tározó
halállományának szaporodására.
A víztér halászati hasznosítója, a Tisza-tó
Sporthorgász Nonprofit Kft. még április elején igényként fogalmazta meg, hogy tavaszi
árhullám hiányában, a természetes halszaporulat elősegítése érdekében szükség lenne a
természetes vízjárást közelítő üzemrend alkalmazására, és a duzzasztási vízszint időszakos megemelésére tettek javaslatot. A KÖTIVIZIG a vízgazdálkodási, vízkár-elhárítási
szempontok mérlegelését követően – a tó több
idegenforgalmi szereplőjének bevonásával –
kezdeményezte a Kisköre-felső vízmércén
mért 750-5 cm-es vízszint beállítását.
A kísérleti üzemrend tapasztalatainak kiértékelése a közelmúltban lezárult. Bebizo
nyosodott, hogy a szokásos nyári duzzasztási szintnél 25 centiméterrel magasabb vízállás egyértelműen hozzájárult a sikeres halszaporulat ökológiai és halélettani feltételeinek javulásához. Vitathatatlan pozitívum az

Méteres hullámokat korbácsolt a viharos szél a nagy vízfelületeken
gyepfelületeken művi létesítményekkel végzett vízvisszatartással. Amikor pedig az ivadék eléri nagyobb arányú túléléshez kedvező fejlettséget, a vízzel együtt visszavezethető vagy lehalászással áthelyezhető a kedvező életfeltételeket biztosító vízterekbe.)
A Kiskörei Vízlépcsőhöz tartozó tározótér,
azaz a Tisza-tó vízkár-elhárítási létesítmé-

Ivadékokkal teli a minta
ívásra alkalmasabb víztömeg, a friss víz hí
gító hatása, a hidrosztatikai nyomás emelkedése, valamint a halak vízterek közötti migrációjának nagyobb szabadsága.
A tapasztalatok szerint azonban a vízszintemelés önmagában nem elég a természetes
halszaporulat nagyarányú növeléséhez. Eh
hez szükséges az ívásra alkalmas szubsztrátumot, növényzetet évről-évre produkálni
képes, a vízszintemeléssel elönthető területek növelése. (A halszaporulat feltételei kedvezőbbé tehetők abban az esetben is, amikor érkezik az ívási időszakban árhullám.
Olyan, a nyári vízszint felett lévő, szárazon
művelhető gyepterületek kialakításával és
fenntartásával, amelyek szintén alkalmasak
ívási szubsztrátumként. Abban az esetben,
amikor az árhullám tartóssága kevés az ikrák kikeléséhez és az ivadék kellő mértékű
kifejlődéséhez, a módszer kombinálható a

nyei, pl. a hullámverés elleni védművek, és az
ide települt idegenforgalmi infrastruktúra
elemei (kikötők, szabadvízi strandok stb.) a
jelenleg is érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott vízszinttartományra lettek kiépítve. Ebből következik, hogy

kedvezőtlen hidrometeorológiai események
hatására jelentős vízkár-elhárítási és gazdasági kockázat jelentkezhet. A jelenlegi kiépítettség mellett a károk elkerülésének egyetlen eszköze vízszint csökkentése, ami viszont mindig magában hordozza az ikrapusztulás veszélyét, főként a gátoldalak gyepzónájában. Amennyiben tehát a nagyobb halszaporulat elérése érdekében szükséges a
magasabb vízszint tartása, úgy a védművek
és egyéb létesítmények megfelelő mértékű kiépítése szükséges. Ez vízgazdálkodási érdekeket is szolgál, prognosztizálható ugyanis
az aszályhajlam, valamint a hidrometeorológiai és vízjárási szélsőségek gyakoriságának
növekedése, ezért egyre gyakrabban válik
szükségessé – emelt duzzasztási vízszint alkalmazásával – többlet vízkészlet biztosítása.
A kísérleti üzemrend ideje alatt több alkalommal támadt fel viharos szél, ami a vízszint ideiglenes csökkentését indokolta a
hullámverés okozta károk megelőzése, mérséklése érdekében. Ezzel kapcsolatosan
megállapítható, hogy a károk jelentős része
hasonló nagyságrendben, a normál nyári
duzzasztási vízszint mellett is bekövetkezett
volna. (Különösen igaz ez a nagy meghajtási
hossznak kitett partszakaszokra, ahol a hullámfelfutás a néhány deciméterrel alacsonyabb vízállás esetén is kialakult volna.)
Összességében a kísérleti üzemrend beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a hatékonyság növelése és a kockázatok csökkente érdekében azonban szükséges további
„finomítása”.
Laczi Zoltán – Tóth Zoltán

Haldorádó lett a tározó
A vízszintemelés és a kedvező meteorológiai körülmények hatására április végén, május elején már sikeres keszeg-, illetve süllőívásokról, szórványos pontyívásokról kaptunk bejelentést. A halívásoknak azonban gátat vetett a május közepén érkező, szélviharokkal, heves esőzésekkel, jelentős lehűléssel járó időjárás. Az újra megemelt vízszint, a hirtelen emelkedő vízhőmérséklet, a csapadék hígító hatása kedvező volt a halak szaporodására, a Tiszavalki-medence több pontján intenzív pontyívást tapasztalt a halászati hasznosító. Ennek megfigyelésére május 28-án közös helyszíni bejárást tartott dr. Harka Ákos, a Magyar Haltani Társaság
elnöke, Papp Gábor, a Sporthorgász Kft. ökológusa, valamint Kovács Pál, igazgatóságunk halbiológusa. A szakemberek egyöntetű véleménye az volt, hogy az emelt vízszint pozitív hatást
gyakorolt a Tisza-tavi halállomány idei szaporodására.
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Zsilipmozgatás napenergiával
Megújul a Nagykunsági-főcsatorna 14-es, 31-es és 34-es műtárgya

Komplexitás, integritás és modulrendszer.
E három szóval jellemezte a területi vízgazdálkodás fejlesztési irányát Horváth
Béla műszaki igazgatóhelyettes a Nagykun
sági-főcsatorna megújítása kapcsán április
3-án, Martfűn tartott sajtóeseményen.
E hármas cél- és eszközrendszer alkalmazásának egyik példája a Komplex Tisza-tó Projekt, amely szinte a teljes Észak-Alföldet és a
Tisza-völgy jelentős részét felöleli, s tényleges
komplexitást jelent a vízgazdálkodási létesítmények fejlesztése tekintetében – mutatott rá
a főmérnök. Ismertette a 7,6 milliárd forint
összköltségű projekt céljait és legfőbb elemeit, amelyek a Tisza-tó egészségének hosszú
távú megalapozását és a minél hatékonyabb
vízszétosztás érdekében a TIKEVIR üzembiztonságának javítását szolgálják. Külön szólt
arról, hogy „A Közép-Tisza vidék, a Jászság és
a Nagykunság Vízkészlet-hasznosítási Stratégiája” című tanulmányt a (víz)kínálat oldaláról alkottuk meg többek között a víz- és vízhiánykár-kockázatok mérséklése, az összetett igényekhez igazodó, többcélú üzemeltetés, szolgáltatás feltételeinek megteremtése
érdekében. A stratégia abból indul ki, hogy
másodpercenként 16 köbméterre tehető az a
szabad kapacitás, amivel – a jelenlegi vízkészlet-megosztást alapul véve – igazgatósági
szinten a jövőt tervezhetjük. A tanulmányban lefektetett célok elérése érdekében indokolt a működő vízszétosztó rendszerek re-

A rekonstrukció
több mint időszerű
A hetvenes években épült, a Keleti-ágával
együtt 92,2 kilométer hosszú főcsatorna
üzemeltetésében kiemelt jelentőséggel bírnak a 14-es, a 31-es és 34-es számú bögéző
műtárgyak. Korszerűsítésük, rekonstrukciójuk azért is időszerű, mivel az eredeti
funkcióhoz (mezőgazdasági vízellátás) képest a velük szemben támasztott, akár egyidejűleg felmerülő, ellentétes igények, elvárások köre megnőtt, átadásuk óta azonban
elhasználódtak, üzembiztonságuk csökkent.A további műszaki állapotromlás már
veszélyeztetné a rendszer szakaszolhatóságát, kockázatossá tenné annak feltöltését és
leürítését, a vízszintek tartását, kilátástalanná a bögénkénti különböző igények
akár egy időben történő kielégítését.

A 34-es műtárgynál Kökény József számolt be a rekonstrukcióról
konstrukciója, fejlesztése, új öntözőfürtök kiépítése, nem üzemelő gravitációs vízszétosztó fürtök ismételt üzembe állítása, a tájgazdálkodás ösztönzése, a komplex vízellátó
vízszétosztó rendszerek és a tározási lehetőségek fejlesztése, valamint a felszín alatti vízkészletek feltárása. Mindezt leképezik a stratégiában megfogalmazott beruházási javaslatok, amelyek a meglévő műszaki adottságokra építkezve újabb területek vízgazdálkodási
problémáit hivatottak költséghatékonyan kezelni. Erre három példát említett előadásában Horváth Béla: a fegyvernek-szajoli térség,
Karcag-Tilalmas körzete, valamint a jászsági
többcélú rendszer fejlesztése. Valamennyiben a komplexitás, integritás és a modularitás ölt testet.
– Nincs könnyű dolgunk – hangoztatta Kökény József, a kivitelező VÍZÉP-Kör Kft. ügyvezetője a 34-es műtárgy mellett. A szakember a helyszínen elmondta, a projekt keretében a műtárgy minden elemét felújítják, a betonfelületektől az acélszerkezetekig, korszerű vezérlőrendszert alakítanak ki, és a vagyonvédelemről is gondoskodnak. Miként a
14-esnél, itt is elkészült az ideiglenes elzárás
magasított betonszerkezete. A 14-es és 31-es
műtárgyakkal ellentétben a 34-esnél azon-

ban nincs villamos hálózat, így a kialakítandó a motoros zsilipmozgató rendszert napelemekkel és áramfejlesztővel kombinált vezérlőrendszer felügyeli majd. Jelezte azt is, hogy
a már körülírható kivitelezési nehézségek jó
része arra vezethető vissza, hogy úgy kell ütemezni a munkákat, hogy a Nagykunsági-főcsatorna mentén jelentkező vízigények kielégítése ne szenvedjen csorbát.
L. Z.

TALLÓZÓ
Jót tett a halak ívásának
a Tisza-tó kísérleti üzemrendje
– Halbiológiai szempontból hasznosnak tekinthető a több mint egy hónapon keresztül, kísérletképpen beállított 750 centiméteres vízszint a Tisza-tavon. A helyszíni vizsgálatok kimutatták: a víztöbblet egyértelműen pozitív hatást gyakorolt a halak szaporodására – közölte Kovács Pál, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivizig)
halbiológusa az MTI-vel.
MTI, június 16. (részlet)

Tisza-tó: küszvágó csérek vették birtokba a depóniát
Küszvágó csér fészkeket és benne tojásokat
fedezett fel a Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatósága a Kis-Tisza átvágása során felhalmozott depónián. (A helyszín közelebbi
betájolásától a madarak és fészkeik biztonsága érdekében eltekintünk.) Az újonnan
létrejött szigeten az egyedenként százezer
forint természetei értéket megtestesítő
küszvágó csér (Sterna hirundo) 15-20 fész-

ket alakított ki a – Komplex Tisza-tó Projekt
keretében végzett – mederkotrásból származó iszaph almon.
A 7,6 milliárd forint költségvetésű, az Európai Unió támogatását elnyert Komplex Tisza-tó Projekt részben a tározó belső áramlási viszonyait hivatott javítani az utóbbi évtizedekben feliszapolódott szakaszok kikotrásával. Így összesen majdnem egymillió
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köbméternyi üledéktől szabadítjuk meg a tavat, következésképpen ennyivel nő a Tisza-tó tározókapacitása, egyúttal a benne
otthonra lelt halak, vízi élőlények élettere.
Mint a csérek példája mutatja, a páratlan
madárvilág is hasznot húz a beruházásból,
hiszen a kikotort anyagból olyan szigetek
jönnek létre, amelyek új élőhelyül, költőhelyül szolgálnak.

FE JLESZTÉSEK

Novemberre elkészül a felújított mezőtúri árvízkapu
Várhatóan novemberre befejeződik a Hortobágy-Berettyó Árvízkapu teljes körű felújítása – jelentette be június 11-én a helyszínen tartott sajtótájékoztatón Markó István, a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
osztályvezetője. A beruházás ideje alatt a
műtárgy folyamatosan ellátja árvízvédelmi funkcióját.
Az összesen 7,6 milliárd forintos Komplex
Tisza-tó Projekt III. alprojektje keretében
történik meg – a gyulai székhelyű KÖVIZIG
kezelésében lévő – Hortobágy-Berettyó Árvízkapu felújítása, a Szarvas-Kákai szivattyútelep, valamint az öntözőrendszer K-1 főcsatornájának rekonstrukciója, megközelítően 600 millió forintért.
A Hortobágy-Berettyó torkolati szakaszán
ár- és belvízvédelmi szempontból három na-

gyon fontos létesítmény található, az úgynevezett Hármas zsilip, az árvízkapu és a másodpercenként 12 köbméter teljesítményű
mobilszivattyú provizórium.
A Hármas zsilip a Hortobágy-Berettyó torkolatában épült meg 1899-ben. A háromnyílású, kezdetben fa, majd acéltáblás műtárgy
feladata a Hortobágy-Berettyó által összegyűjtött belvizek Hármas-Körösbe vezetése
és a folyó árhullámainak kizárása. E mellett
1940-42-ben, a Békésszentandrási Vízlép
csővel egy időben épült meg új, ásott mederben az árvízkapu, amely egyrészt biztosítja
a hajózás feltételeit a Hortobágy-Berettyón
Mezőtúrig, másrészt kizárja a Hármas-Körös árhullámait.
A 12 m3/s teljesítményű mobilszivattyú
provizórium funkciója pedig az, hogy a Hármas-Körös tartósan magas árhulláma esetén

Az árvízkapu egyik legfontosabb funkciója, hogy kizárja a Hármas-Körös árhullámait

a Hortobágy-Berettyó vizét a Hármas-Körösbe emelje. A szivattyú 1993-1994-ben épült a
régi és az új mederszakasz közötti osztószigeten. 24 db 0,5 m3/s teljesítményű szivat�tyúegység telepíthető az előre kialakított állásokba, amire legutóbb tavaly, a tavaszi védekezés során volt példa.
A 12 méter hasznos szélességű árvízkapu
felújítása az egész épített szerkezetre kiterjed, így a vasbeton műtárgyra, az üzemi hídra és hídfő támfalaira, az elő- és utófenékre,
a rézsűlépcsőkre, a vízmércékre, a műtárgy
környezetében lévő üzemi útszakaszokra, a
felvízi ideiglenes elzáró gerendák és a gerendamozgató berendezés pályájának felújítására, illetve az új alvízi ideiglenes elzárás kialakítására és a gerenda tárolótér bővítésére.
A kivitelező Békés Drén Kft. 2013 szeptemberében kezdte meg a munkát a híd bontásával. Év végére a cég befejezte az alsó és felső
ideiglenes elzárást biztosító földgát megépítését, melynek védelmében a mederben is
megkezdődhetett a munka.
Mostanra elkészült valamennyi mederbeli
beavatkozás. A homokszórásos tisztítás
után kijavították a betonfelületek sérüléseit,
majd betonfestékkel vonták be. A tönkrement elő- és utóburkolatot elbontották, helyén betonba rakott kőburkolat épült. Az alsó és felső vízmérce is újjáépült. Elkészültek
az alvízi ideiglenes elzárás acélgerendái és a
gyalogos kezelőhíd.
Befejezés előtt áll az új, a réginél szélesebb,
„A” közúti terhelésre méretezett híd építése, s
folyamatban van 850 négyzetméternyi térburkolat kialakítása.
Előkészítés alatt van a támkapuk jelentős
mértékben korrodált acélszerkezetének és
mozgató berendezésének javítása, valamint
a felső ideiglenes elzárás betétgerendáinak
és vezetőhornyának felújítása.
Laczi Zoltán

Utolsó simítások a Körös-zugban
Befejezés előtt a legnagyobb árvízvédelmi fejlesztési projektünk

Augusztus közepén várható igazgatóságunk legnagyobb, 3,3 milliárd forint költségvetésű árvízvédelmi beruházásának
készre jelentése és körülbelül egy hónap
múlva a műszaki átadás-átvétele. A munkálatok befejezéséhez közelít a kivitelező a
Hármas-Körös jobb parti, elöregedett fővédvonalának azon szakaszain, ahol a
2006-os rekord árvíz egyértelműen rámutatott: elengedhetetlenné vált a töltés előírás szerinti kiépítése.
A projekt két árvízvédelmi területegységet
érint: a Fegyverneki-Mesterszállási, és a Körös-zugi öblözetet. A beruházás részeként a
folyó jobb partján, Szelevény térségében (8,3
kilométeren hosszban) és Mesterszállás körzetében (2,3 kilométeren), valamint Szelevény belterületén (250 méteren) összesen
mintegy 10 850 folyóméteren a mértékadó
árvízszintet egy méterrel meghaladó magasságúra építik át a fővédvonalat, kiküszö-

bölik annak keresztmetszetbeli és szerkezeti hiányosságait, továbbá megújulnak az
érintett töltésszakaszt keresztező műtárgyak. Szelevényben a belterületi, magasparti szakaszon is pótolják a magassági hiányt,
úgy, hogy sétányszerű térburkolatot kap a
töltéskorona.
A közbeszerzésen nyertes kivitelező, a KÖTIVIÉP’B Kft. 2012 novemberében kezdte
meg a munkát, s a kezdeti nehézségeket követően egyre gyorsuló előrehaladást tapasztalhattunk. A projekt teljes földmunkája befejeződött, valamint elkészült a négy érintett
szivattyútelep közül három – a Tőkefoki-, a
Tóközei- és a Mesterszállási – rekonstrukciója és a hozzá tartozó épületek felújítása. A Harangzugi szivattyútelep rekonstrukciója is a
végéhez közeledik. Elkészült továbbá Szelevény belterületén az új nyomvonalon haladó
töltés sétányhoz illő térkő burkolata. Befejezés előtt áll a töltés előterének rendezése és a
töltéskorona burkolása.
L. Z.
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Sétányhoz illő burkolatot kapott a töltés

KITÜNTETÉSEK

Miniszteri elismerés a víz világnapja alkalmából
kollégáinknak
A KÖTIVIZIG egykori, jelenlegi – és reményeink szerint leendő – kollégái is miniszteri elismerésben részesültek a víz világnapja alkalmából március 24-én a Belügyminisztériumban megrendezett ünnepségen.
Dr. Nagy István nyugalmazott igazgató részére a Vásárhelyi-Terv kidolgozása terén
végzett magas színvonalú munkája elismeréséül Óra Ajándéktárgyat adományozott
Pintér Sándor belügyminiszter.
Szintén Óra Ajándéktárgy adományozásá-

val fejezte ki elismerését abelügyi tárca vezetője Kecső András, a Kiskörei Szakaszmérnökség gátőre részére hosszú időn át
végzett kimagasló szakmai munkájáért.
Az ünnepségen adták át a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mélyépítő BME Alapítványa által gondozott Mosonyi Emil Ösztöndíjat is. Az Ösztöndíjat
dr. Mosonyi Emil professzor végakaratának
megfelelően az özvegye által felajánlott 50
ezer eurós adománnyal 2013-ban alapították
azzal a céllal, hogy évente egy, legfeljebb két
olyan végzős építőmérnök hallgatót, akik-

Kecső András, dr. Nagy István, dr. Kovács Sándor, Tóth Péter

nek diploma-terve azt kiérdemelte, vagy már
végzett 40 évesnél fiatalabb mérnököt támogassanak, akik a vízgazdálkodást és a vízépítést művelik. 2014-ben az Ösztöndíjat
diplomaterve témájának és célkitűzésének
elismeréseként Tóth Péter főiskolai hallgató, az Eötvös József Főiskola végzős diákja
részére ítélt oda az alapítvány kuratóriuma,
amely egyúttal elismerésben részesítette az
ösztöndíjat elnyert hallgató konzulensét, dr.
Kovács Sándort, a KÖTIVIZIG vízrajzi osztályvezetőjét is.
*
Március 15-e, nemzeti ünnepünk alkalmából Bódi Illés, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság Műszaki Biztonsági Szolgálatának vezetője részére eredményes szakmai
tevékenysége elismeréséül aranygyűrű emléktárgyat adományozott dr. Pintér Sándor
belügyminiszter.
Nagy Réka

Bódi Illés

Vízügyi szakmai „csúcstalálkozó”
igazgatósági előadókkal

Bogdánfy Ödön emlékérem
Lovas Attila igazgatónak

A Szegei Tudományegyetem adott otthont július 2-4. között a Magyar Hidrológia Társaság (MHT) idei, immár 32. országos vándorgyűlésének. A vízügyes „csúcstalálkozóról” természetesen ezúttal
sem hiányozhattak igazgatóságunk szakemberei.
Az MHT által évente megrendezett tudományos fórum kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy az ország legkülönbözőbb szegleteiből ös�szegyűlt szakemberek megosszák egymással gondolataikat, eredményeiket, tapasztalataikat, s véleményt cseréljenek aktuális vízügyi témákban. Idén sem volt ez másként.
Lovas Attila, a KÖTIVIZIG igazgatója az árvízi tározók mintaként
szolgáló üzemirányítási és üzemeltetési szabályzatát ismertette a
vándorgyűlésen, Fejes Lőrinc kiskörei szakaszmérnök pedig a tavalyi dunai árvízvédekezés során Győrújfaluban szerzett tapasztalatairól, valamint a Tisza-tó üzemelési szabályzatának felülvizsgálatáról, a természetes vízjáráshoz közelítő üzemrendek kialakításáról
számolt be. Békési István osztályvezető (VÖO) a társulati művekkel
kapcsolatos vagyonátadási feladatokról szólt, míg helyettese, Virágné Kőházi-Kiss Edit az Alcsi-Holt-Tisza fenntartható használatára kidolgozott kódexet tárta a szakmai közönség elé. Fazekas Helga osztályvezető-helyettes (ÁFO) a felkészülési és erőforrás-igénybevételi
tervek viszonyát elemezte, Bódi Illés és Fehér Károly (MBSZ) a régi
halásztelki szivattyútelep üzembe helyezésének körülményeit osztotta meg. A történeti szekcióban Kovács Ferenc (mezőtúri szmg.)
Vincze László egykori mezőtúri szakaszmérnök munkásságáról tartott előadást, Richter József (kiskörei szmg.) pedig a tiszafüredi öntözőrendszer építését elevenítette fel.
Laczi Zoltán

A Magyar Hidrológiai Társaság Bogdánfy Ödön emlékérmet adományozott Lovas Attilának, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
vezetőjének. A nagy magyar vízépítő mérnök emlékére 1951-ben alapított kitüntetést dr. Szlávik Lajos, a társaság elnöke adta át az MHT
május 27-én, a fővárosban rendezett közgyűlésén.
Lovas Attila 1986-óta a KÖTIVIZIG dolgozója, 2009-óta pedig igazgatója. Szakmai tevékenységének fő területe a folyószabályozás és a vízkárelhárítás, de jelentős szerepet vállalt a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésének kidolgozásában is. Igazgatóságunk vezetője 1986 óta tagja a Magyar Hidrológia Társaságnak, részt vesz a szakmai grémium
országos elnökségének munkájában, és immár második ciklusban
tölti be az MHT Szolnoki Területi Szervezetének elnöki tisztét.
Lovas Attila munkásságát már többször ismerték el. A mostani kitüntetés indoklásából idézünk: „A rá jellemző elhivatottsággal, lendülettel a Tisza mentén élők biztonságának megteremtésén fáradozik.
Jelenleg a Tisza árvizeinek biztonságos levezetésének elengedhetetlen feltételén, az üzemirányítási modell kidolgozásának feltételein
dolgozik. Munkájával új szemléletet igyekszik meghonosítani a modern árvízvédelemben: nem elsősorban a gátak emelésével, hanem a
vizek ideiglenes kivezetésével kell csökkenteni az árvízveszélyt. E
mellett nagy hangsúlyt helyez a vizek mennyiségi és minőségi mérésének együttes kezelésére, és a védekezés feladatok komplex kezelésére. A vízügyi ágazatban is elismert, jól együttműködő, kötelességtudó, a vízkár-megelőzési és vízkár-elhárítási feladatokat magas színvonalon végző, rendkívüli körülmények esetén is pontos, megbízható, a vészhelyzeteket is uraló munkaközösség vezetője.”
L. Z.
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Tisza-tó: fókuszban a természetes vízjárás
– A Tiszából, mint természetes vízjárású
folyóból nem lehet állandó vízszintű tavat
csinálni. Ennek ellenére üzemrendi szinten le kell képezni a természetes vízjárás
változékonyságát – hangsúlyozta Fejes
Lőrinc a Tisza-tó napján, május 10-én rendezett szakmai konferencián. A KÖTIVIZIG kiskörei szakaszmérnöke ismertette
az igazgatóság nyári és téli vízszintekre
vonatkozó javaslatait, amelyekkel az esemény minden előadója egyetértett.
A szakember röviden bemutatta az ország
legnagyobb vízgazdálkodási létesítményét,
a Tisza-tó lelkének nevezve a kiskörei duzzasztóművet. Beszámolt az eddig alkalmazott üzemrendekről (téli, nyári, tavaszi feltöltés és őszi leürítés, valamint az árvíz és a
jeges árvíz), példákkal illusztrálva a vízszintek alakulását. Szólt arról, hogy a tó üzemeltetését meghatározó kormányhatározat a tavalyi évvel lejárt, és környezeti hatástanulmánynak kell megalapoznia az új szabályozást. A KÖTIVIZIG javaslatot készített mind
a nyári, mind pedig a téli vízszintekre vonatkozóan. Az előbbire a 725+15, azaz maximálisan 740 centiméter lenne kívánatos, az
aszályos helyzetek hatékony kezelése miatt.
Megjegyezte: az új kormányhatározatban
rögzíteni kell azt is, hogy a megemelt nyári
üzemvízszintet a KÖTIVIZIG a hidrometeorológiai helyzet függvényében biztosítja. Ez
a természetes vízjáráshoz közelít, ezért feltételezhetően a tavaszi árvízhez hasonló hatást gyakorol az élővilágra. A most folyó kísérleti üzemrend a megfigyelések szerint a
halak ívására és az ivadékok túlélési arányára egyaránt pozitív hatással van. Természetesen ennek hosszú távú alkalmazhatóságát
a kiértékelés során vizsgálni kell.
A téli vízszintre maximálisan 610+15 centimétert javasol az igazgatóság, azonban a
tavaly is alkalmazott kétlépcsős (alacsonyabb szintre csökkentés, majd december
elején visszaemelés) vízszintbeállítás rendszeresítésével.

Fejes Lőrinc kitért arra is, hogy 22 évet felölelő, téli vízszinteknél végzett légi felmérések alapján szinte megegyezik a szárazulatok és a vízfelületek aránya, ami azt jelenti,
hogy nincs jelentős feliszapolódás a 725 centiméteres nyári vízszint alatti 1,6 méteres
sávban. A folyó által szállított hordalék az
ennél mélyebb helyeken, úgynevezett iszapcsapdákban rakódik le, azaz az öblítő csatornákban és a holtágakban.
Kovács Sándor, Tisza-tavi miniszteri megbízott úgy vélte, fordulópont következett be
a Tisza-tó üzemelésével kapcsolatban. Mint
mondta, most már együtt dolgoznak az érdekelt szervezetek, folyamatos a kommunikáció közöttük, egymás problémáit, érdekeit
figyelembe veszik. Hangsúlyozta az összefogás jelentőségét, mert csak egymást segítve
fejlődhet e térség.
Molnár Anita, a Magyar Turizmus Zrt. Tisza-tavi Regionális Marketing Igazgatóságának vezetője szerint kis mértékű vízszintemelés még nem befolyásolja a turizmust,
fontos azonban a tervezhetőség. A tét ugyanis évi 100 ezer fő és 1 millió látogatói nap.
Hegedűs Gábor a halászati hasznosító Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgatója kifejtette: a Tisza,
szabályozása előtt optimális volt a halak
számára, a genetikai parancsnak megfelelően éltek. Majd életterük beszűkült, miközben több lett a horgász és a lakosság száma
is nőtt.
Az április 24-én beállított 750 cm-es víz a
KÖTIVIZIG és a Sporthorgász kft. megállapodásának eredménye, ami a halak ívását
segíti elő.Mennyi a hozadéka ennek a magasabb vízszintnek? – tette fel a kérdést Hegedűs Gábor. Szerinte ezt nehéz megítélni, de
biztos jobb, mint ha nem tettünk volna semmit. Bízunk benne, hogy a halak is meghálálják – válaszolta a kft. vezetője.
Olajos Péter, a Hortobágyi Nemzeti Park
igazgatóhelyettese elmondta, nem tudjuk
pontosan, hogy adott vízszint milyen hatást
gyakorol a természeti értékekre, de remél-

jük, hogy a hatásvizsgálatok ezt szemléletesen kimutatják majd. Hozzátette: a tározóban több élettér található, amelyekre a vízszint változása eltérő hatással van. A legnagyobb értéket a holtmedrek jelentik a Tisza-tó területén, hiszen az itt kialakult élettér állandóságot biztosít. Az élővilág alkalmazkodik az őt körülvevő tényezőkhöz, így
a különböző vízszintekkel nőnek a természeti értékek. Az a jó vízszint, ami a természeteshez közelít – húzta alá, pozitívnak ítélve azt, hogy a vízügy megpróbál természetes vízjárást kialakítani.
Kiss János, a poroszlói Ökocentrum igazgatója arról szólt, hogy a vízszintek kapcsán
nem csak környezeti, hanem gazdasági hatásvizsgálatra is szükség van. Tisztában kell
lenni ugyanis azzal, hogy a magasabb vagy
alacsonyabb vízszint milyen ökonómiai előnyökkel, esetleg károkkal párosul.
Busi László alezredes, vízirendészeti kapitányságvezető előadásában emlékeztetett
arra, hogy kikötők a hajózási hatóságtól kapnak engedélyt az üzemeléshez, s mindegyik
működése a vízszinthez van kötve. Ha ez
változik, a kikötők engedélyét is módosítani
kell, új engedélyt kell kiadni. További kérdésként a tuskókat említette, amelyek alacsony vízszintnél jó látszanak, magasabb vízállásnál viszont víz alá kerülnek, ezért fontos a túraútvonalak pontos kijelölése. Ami a
hullámokat illeti, azok magasabb vízszintnél fokozott veszélyt jelentenek. A viharjelző rendszer jelenleg öt fényjelzőből áll, de
továbbiakra is szükség lenne.
Májusban véglegessé válik a tó múlt évben
elkészült fejlesztési stratégiájának megvalósítását szolgáló program – jelentette be Lipcsey György, a Tisza-tó Fejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója. Úgy vélte, hogy a következő években mintegy 40 milliárd forint fejlesztési forrás áll a térség rendelkezésére.
A konferencián közös ajánlásokat fogalmaztak meg a döntéshozóknak.
Kéri Brigitta,
Laczi Zoltán

Heves megyei területfejlesztési díj kiskörei szakaszmérnökségünknek
Telekessy István területfejlesztési díjat adományozott Heves Megye Közgyűlése a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Kiskörei Szakaszmérnökségének, a Tisza-tó „gazdájának”. A rangos elismerést ünnepélyes
keretek között adták át a közgyűlés június
27-i ülésén Lovas Attilának, a KÖTIVIZIG
igazgatójának és Fejes Lőrinc kiskörei szakaszmérnöknek.
A Heves Megyei Közgyűlés 2012-ben alapított a Telekessy-díjat, hogy ezzel is kifejezésre juttassa megbecsülését azoknak a személyeknek és szervezeteknek, amelyek kiemelkedőt alkottak a terület- és vidékfejlesztés terén, és példamutató munkájukkal hozzájárulnak a megye jó hírnevének öregbítéséhez.
A kiskörei kollektíva elismerésének indoklásában szerepel, hogy szakaszmérnökség
elkötelezett a Tisza-tó kezelésében, valamint az ott megvalósítandó fejlesztési pro-

jektek megvalósulásában. Ezen kívül a tavalyi, rekorder dunai árvíz elleni védekezésben is aktív szerepet játszott, bizonyítva
szakmai kompetenciáját.
Mint a Tisza-tó „gazdája”, szerteágazó kapcsolatot ápol a tározó környéki települések
önkormányzataival, gazdálkodóival, együttműködik a tó tágabb térségéhez kötődő politikai, gazdasági szereplőkkel. A szakaszmérnökség munkatársai immár négy évtizede végzik sokrétű feladataikat magas szakmai színvonalon, védekezési periódusokban
és békeidőben egyaránt. Az indoklás megemlíti azt is, hogy a szakaszmérnökség a
2012 végén megvalósítási szakaszba lépett
Komplex Tisza-tó Projektnek is gazdája. A
fejlesztés új lehetőségeket jelent a Tisza-tó és
környező települések életében, hiszen a tározó létrejötte óta a legnagyobb beruházás,
amelynek folytatása tervezés alatt áll. L. Z.
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Szabó Róbert megyei elnök és
dr. Barta Viktor főjegyző átadja a díjat
Fejes Lőrincnek

VÉDEKEZÉS

„Tavaszi szél vizet áraszt…”
avagy egy különleges balatoni védekezés krónikája
A március eleji tavaszi szél valóban megárasztotta a magyar tenger vizét, és bizony
félő volt hogy a megáradt víz medréből kilépve akár károkat is okoz, ezért a vízügyi
ágazat beindította hatékony vízkárelhárítási gépezetét, illetve annak egy részét. Az
alábbiakban az öt napos balatonboglári védekezés eseményeit szeretném megosztani
a lap érdeklődő közönségével. No de lássuk
a tényeket, eseményeket sorjában.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság távmondata alapján igazgatóságunk részéről 2014.
március 03-án 9 fő (Harsányi Gábor, Sólyomvári Szilárd, Nagy Attila Karcagi Szmg.; Kovács Ferenc, Csima Zoltán, Törőcsik Tamás
Szolnoki Szmg. illetve VO; Rávai László, Tóth
Tamás, Podani György Mezőtúri Szmg.) kirendelésére került sor a Balatonon kialakult
magas vízszint és az előre jelzett erős szél miatt szükségessé vált rendkívüli vízkárelhárítási feladatok műszaki irányításához.
A Szolnokon megtartott rövid eligazítást követően 3 gépkocsival indultunk útnak és érkeztünk meg Siófokra, ahol a KDTVIZIG kirendeltségén Láng István főigazgató-helyettes úr, valamint Márk László igazgató (DÉDUVIZIG) és Dr. Csonki István (KDTVIZIG) igazgató urak tartottak tájékoztatását a kialakult
hidrometeorológiai helyzetről és a ránk váró
feladatokról. Itt megtudtuk, hogy a Balaton
siófoki vízmérce szerinti 128 cm-es, igen magas vízállása (LNV 155 cm) és a hét közepére
várható erős, tartós szél miatt a tó víztömegének 35-40 cm-es kilengése, valamint 35-50
cm-es hullámzás várható, amelynek következtében az alacsonyan fekvő part menti területeken akár elöntések is várhatók. Az önkormányzati védekezés műszaki irányítására
a vízügyi igazgatóságoktól kirendelt műszakiak 1-1 déli part menti települést kaptak,
mi így kerültünk Balatonboglárra.
Feladatunk a vázolt körülmények mellett
szükséges műszaki beavatkozások megtervezése, és szükség esetén a védekezés műszaki irányítása, valamint a települési vízkárelhárítási tervének kiegészítéséhez, pontosításához szükséges mérések elvégzése, és
információk összegyűjtése volt.
A polgármesterrel, illetve a katasztrófavédelem úgyszintén kirendelt képviselőivel
történt kapcsolatfelvételt követően másnap
munkához is láttunk.
2014. március 4-én a polgármesteri hivatal
műszaki irodájának, a Katasztrófavédelemnek, valamint a DRV Kirendeltségének képviselőjével bejártuk Balatonboglár közigazgatási területéhez tartozó partszakasz közterületi szakaszait. Ezen bejárás alapján
meghatározásra kerültek a pillanatnyi balatoni vízálláshoz viszonyított 40 cm–es vízlengés és további 40 cm –es hullámzás esetén szükséges beavatkozási helyek és a
konkrét beavatkozások. A tervezett beavatkozásokat tartalmazó jelentésünket a KÖTIVIZIG Központi Ügyeletén keresztül eljuttattuk a DÉDUVIZIG ügyeletére. A délután során folytattuk a megkezdett GPS-es geodézi-

A kirendelt különítmény
ai méréseket, valamint folyamatosan ellenőriztük a védendő partszakaszt, mindezek
alapján pontosítottuk a korábban meghatározott műszaki beavatkozásokat. Polgármester urat tájékoztattuk a tervezett és lehetséges beavatkozások részleteiről, aki a
felmérés eredményét elfogadta, de tényleges
beavatkozást nem tartott indokoltnak.
2014. március 5–én az előző nap elvégzett
geodéziai mérések, valamint az előrejelzések módosulása (40 cm–es vízszintemelkedés) alapján a reggeli órákban pontosítottuk
a beavatkozási helyeket és a konkrét beavatkozásokat a közterületi ingatlanokra vonatkozólag.
A polgármestert délelőtt tájékoztattuk a
módosított beavatkozási tervről, aki ezt elfogadta. A rendelkezésre álló információk és
mérések alapján megállapítottuk, hogy a jelenlegi helyzetben Balatonbogláron lakóingatlanok nincsenek közvetlen veszélyben –
csupán a Vejtey Ferenc sétányon lévő strand
mögött lévő ingatlanok némelyikének alacsonyabban fekvő kerti részei, és a Sziget
strand egy része kerülhet víz alá, továbbá a
Kodály strandon lévő, támfallal körülvett
park rész kerülhet elöntésre –, így konkrét
beavatkozás nem vált szükségessé.
2014. március 6-án a reggeli órákban bejártuk az érintett partszakaszokat. A Vejtey Ferenc sétánynál, a fokozódó északi szél hatására intenzívebb hullámzás indult meg,
melynek következtében a víz átcsapott a parti védőműveken és kisebb elöntéseket okozott

a parton, illetve az alacsonyabban fekvő kertkapukon keresztül néhány ingatlan udvarára
is bejutott, de ott tartós elöntést nem okozott,
az épületeket sem veszélyeztette, beavatkozást így nem igényelt. A parti sétányon lévő
csapadékvíz elvezető árkokból a víz folyamatosan visszafelé áramlott a tóba. A Kodály
strandon a támfallal körbevett parkrészen a
kulisszanyílásokon szintén átcsapott a víz,
beavatkozás azonban itt sem vált szükségessé. A többi partszakaszon a víz nem öntött ki,
a hullámzás elöntést nem okozott.
Március 7–én a DÉDUVIZIG kirendelt képviselőjével bejártuk a védelmi szakaszt, és
tájékoztattuk a védekezés során történt eseményekről, majd ezt követően átadtuk a
munkaterületet a helyi VIZIG-nek. Ezt követően az elkészített zárójelentést leadtuk a
DÉDUVIZIG Fonyódi kirendeltségén, majd a
távmondatnak megfelelően a délutáni órákban hazautaztunk.
Igaz ugyan, hogy 5 napos balatonboglári
ottlétünk alatt műszaki beavatkozást nem
kellett végezni vagy irányítani, de hazatértünket követően még várt ránk egy feladat. El
kellett ugyanis készítenünk és meg kellett
küldenünk a település helyi vízkárelhárítási
tervének magas balatoni vízállásra vonatkozó tervrészét, melyben meg kellett határozni,
és térképeken bemutatni a különböző vízszintekhez tartozó elöntéseket, a szükséges
beavatkozásokat és javaslatot kellett tenni a
szüksége fejlesztésekre vonatkozóan is.
Tóth Tamás

Igazgatóságunk szakemberei is közreműködtek védekezésben a Lajta mentén
Május 18-án délben a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság állományából 34 fő – köztük 10 műszaki irányító és 24 fizikai dolgozó – utazott Mosonmagyaróvárra, hogy segítséget nyújtson az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak (ÉDUVIZIG) a Lajta, harmadfokot meghaladó árhulláma elleni védekezésben.
A működési területét tekintve Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megyék egészét
magába foglaló ÉDUVIZIG hagyományosan az egyik legfontosabb partnere a szolnokiaknak,
a győriek – ahogy a korábbi években – a legutóbbi, tavaszi ár- és belvízvédekezés során működtek közre a Közép-Tiszán, míg a szolnokiak például tavaly, a rendkívüli dunai árvíznél
nyújtottak komoly segítséget a dunántúli kollégáknak.
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Országos vízügyi fórum a közfoglalkoztatásról
A vízügyi ágazatban tevékenykedő közfoglalkoztatottak jelentős része már vízügyesnek vallja magát, szinte mindenre bevethető, s be is vetjük, a fenntartástól a védekezésig. Ez az igazi eredménye a programnak –
emelte ki Horváth Béla, a házigazda KÖTIVIZIG műszaki igazgató-helyettese az első
alkalommal megrendezett Vízügyi Közfoglalkoztatási Országos Értekezleten.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság, valamint hazánk mind a 12 vízügyi igazgatósága képviseltette magát az április 10-11-én
megrendezett kétnapos eseményen, amelynek a marfűi termálszálló adott otthont. Az
értekezlet célja az volt, hogy a szakemberek
megosszák egymással a tapasztalataikat, ismertessék a jó gyakorlatot, amelyek a lehető
legnagyobb hozzáadott értéket kínálnak a
közfoglalkoztatás terén.
Az esemény részeként a kollégák ellátogattak Mezőtúrra, hogy a helyszínen tájékozódjanak igazgatóságunk álomzugi közfoglalkoztatási mintaprojektjéről.
L. Z.

Tóth Tamás, mezőtúri szakaszmérnök-helyettes magyaráz a terepen
A helyszíni bejárás során az ország minden igazgatóságáról érkezett kollégák
megtekintették az Álomzugi projektet is

Majd másfélezer közfoglalkoztatott
A vízügyi ágazatban, így igazgatóságunkon is a közfoglalkoztatás meghatározó célja az ár és belvíz elleni védekezéshez kapcsolódó létesítményeink karbantartása,
esetleges fejlesztése, a sokszor éveken át elmaradt fenntartási munkák elvégzése-pótlása. Külön megemlítendő célunk még, a folyamatos képzések által, ill. területismeret
megszerzésével a későbbiekben már gyakorlattal rendelkező, gyorsan és hatékonyan bevethető, minél nagyobb létszámú véderő
biztosítása, a mindenkori közfoglalkoztatotti állományunkból az operatív ár- és belvízvédekezéshez.
A „téli” program során Igazgatóságunk mű
ködési területén a jogszabályokban nevesített létesítmények biztonságos üzemeltetése
és fenntartása érdekében a közfoglalkoztatottak által, a hatósági szerződésünkben is
rögzített szakmai feladatokat végeztük el.
Az elvégzett feladatok arányai alapján a
közfoglalkozatási programunkban azok a növényzetszabályozási munkák voltak a meghatározóak, amelyek a csatornáink vízszállító képességének, védtöltéseink, a hullámtereink megfelelő állapotának fenntartáshoz
szükségesek. Sokszor olyan területeken sikerült ezeket a munkákat elvégezni, amelyeken
a géppel történő megközelítés nagyon nehézkes, ill. nem is lett volna lehetséges.

A program során közel 180 ha-on végeztünk kaszálást, 320 ha-on cserjeirtást. A VIZIG kezelésű csatornák környezetében közel
80 ha-on került sor nádirtásra, mely munkálatok jelentősen javították a belvizek levezetését. Több mint 45 db műtárgy karbantartása-felújítása történt meg. Szintén jelentős feladat volt a töltéskoronák karbantartása.
Ezen karbantartási munkák több mint
476.000 m 2-en lettek elvégezve.
A közfoglalkoztatási programunk végrehajtása során is kiemelten kezelt főbb munkaterületek, létesítmények:
– Tisza, Hármas-Körös, Zagyva, Hortobágy-
Berettyó folyóinkhoz kapcsolódó árvízvédelmi művek (töltések, árapasztó tározók,
műtárgyak);
– Belvíz és öntöző főcsatornáink: Körös-ér,
Peitsik- főcsatorna, Közös- főcsatorna, Gerje,
Perje, Sajfoki- főcsatorna, Hanyi- főcsatorna,
Tiszasülyi-28. főcsatorna, Milléri- főcsatorna, Doba- főcsatorna, Tiszaderzsi-3. főcsatorna, Nagyfoki-I. főcsatorna, Kakat- főcsatorna, Tiszabői- főcsatorna, Villogó- főcsatorna, Karcagi- I. főcsatorna, Karcagi- II. főcsatorna, Szajoli- I. főcsatorna, Álomzugifőcsatorna, Mezőtúri-VI. főcsatorna, Harangzugi- I. főcsatorna;
– Nagykunsági-főcsatorna (Keleti-ág, Nyugati-ág, NK III-2), Jászsági-főcsatorna
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– Az őrtelepek és védelmi központok.
A növényzetszabályozás munkanemei közötti arányt jelentősen meghatározta az időjárás, valamint a program kezdő és záró időpontja.
A program téli jellege miatt kevesebb kaszálás történt. A viszonylag késői programkezdés (november 1.) és a relatíve korai zárás (április 30.) miatt a növényzetszabályozási munkálatok közül a cserjézési munkálatok domináltak, mivel természetvédelmi
szempontból a tavaszi-nyári időszak a fás
szárú növényzet szabályozási/karbantartási
munkáinak szempontjából nem kívánatos.
A 2014. évi vízkárelhárítási időszakra jelentős
felkészülési feladat volt a töltéseink karbantartásához kapcsolódó munkavégzés (kátyúzás,
gátkoronarendezés). Ezen munkák nagy mértékben hozzájárulnak az Igazgatóság sikeres
ár- és belvíz elleni védekezéséhez. Amikor az
időjárás nem tette lehetővé a terepi munkavégzést, akkor a tervezetteknek megfelelően
jellemzően oktatásokat, képzéseket tartottunk (segédőri, természetvédelmi).
Igazgatóságunk a benyújtott „téli” közfoglalkoztatási program lebonyolításához 1320
fő átlaglétszám foglalkoztatását vállalta,
amely a program zárásával 1341 fő átlaglétszámmal került túlteljesítésre.
Vass Sándor

SZAK MAI ESEMÉN Y EK

Féléves hidrometeorológiai értékelés
Csapadék
Az igazgatóság területén 2014. január 1. és
július 2. között leesett csapadék területi átlaga 218,9 mm, ami a június végéig számított
időszak sokévi átlagának a 90%-a.
Január és február hónapokban a havi csapadékösszegek kis mértékben haladták meg
a sokéves havi átlag mennyiséget. Márciusban viszont igen kevés csapadék hullott,
mindössze 13,1 mm, ami 16,4 mm-rel (56%)
kevesebb a sokéves márciusi átlagnál. Áprilisban ugyanakkor területi átlagban 42,8
mm csapadék esett (április átlag 115%-a).
Május elején a konvektív csapadékesemények hatására folytatódott az enyhén csapadékos időszak, az utána következő 5 nap
alatt 41 mm körüli területi csapadékátlagot.
Májusban Igazgatóságunk területén a csapadékátlag 71,4 mm, ami a májusi havi átlagcsapadék 136 %-a.
Júniusban az Igazgatósági területi csapadékátlag 28,4 mm, ami a június végéig számított havi átlag 42,5 %-a.
Eddig, az első negyedévben elmondható,
hogy a március és június hónap volt száraz,
de az összes többi hónapban a területi csapadékátlag kis mértékben meghaladta a havi átlagot.

2014. január 1. – 2014. június 30. csapadékeloszlás a KÖTIVIZIG 11 kiemelt csapadékmérő állomásai alapján

Felső vízgyűjtők
Januárban a csapadékösszeg a Tisza vízgyűjtőin mindenhol meghaladta a 100%-ot.
A legtöbb csapadék a Felső-Tiszán volt
(102%), ahol 66,2 mm esett. A legkevesebb a
Maroson esett (110%), ahol 28,1 mm hullott.
Februárban már kevesebb csapadék esett,
és változatosabban is alakult a csapadék területi eloszlása. A Bodrogon, a Sajó-Hernádon
és a Zagyva-Tarnán a területi csapadékátlag
meghaladta a 100%-ot. A legtöbb a Bodrogon
volt (123%), ahol 53,3 mm esett. A többi vízgyűjtőn a februári csapadékösszeg a sok éves
havi átlag érték alatt maradt. A legkevesebb
csapadékösszeg területi átlagban a Maroson
(sok éves havi átlag 56%-a) fordult elő, ahol
mindössze 14,4 mm csapadék esett.
Márciusban a legtöbb csapadék a Felső-Tiszán (48,9 mm, a sok éves havi átlag
75%-a) és Szamoson esett (42,8 mm, a sok
éves havi átlag 122%-a), a legkevesebb pedig
a Zagyva-Tarnán (7,4 mm, a sok éves márciusi átlag 22%-a) hullott.
Áprilisban a Zagyva-Tarnán (47,4 mm, a sok
éves április átlag 102%-a) és a Maroson (52,4
mm, a sok éves április átlag 114%-a) haladta
meg a csapadékösszeg a sok éves havi értéket. A legkevesebb csapadék a Felső-Tiszán
esett (39,0 mm, a sok éves havi átlag 61%-a).
Májusban a legtöbb csapadék a Sajó-Hernádon hullott 140,5 mm (, ami a sok éves májusi csapadékátlag 287 %-a) és a Bodrogon
(109,5 mm, ami a sok éves májusi csapadékátlag 210%-a). A legkevesebb a Felső-Tiszán
esett (76,5 mm, ami megegyezik a sok éves
májusi átlaggal, 120 %-a).
Június hónapban a legtöbb csapadék a Maroson esett 85,4 mm, ami a sokéves júniusi
csapadékátlag 105%-a, a legkevesebb a Zagyva-Tarnán 67,3 mm, ami a sokéves júniusi
csapadékátlag 29%-a.
Hőmérséklet
2014. januárjában az igazgatósági átlaghőmérséklet 2,2 °C volt, ami 3,6 °C-kal haladja
meg a sokéves januári átlagot. Januárban a
minimum -13,3 °C volt, ami 11,5 °C-kal magasabb az eddig észlelt januári minimumnál, a maximum pedig 12,5 °C volt , ami 4,4
°C–kal alacsonyabb az eddig észlelt januárimaximumnál.
2014. február hónapban az átlaghőmérséklet °C volt, ami a sokéves februári átlagnál 3.3
°C-kal magasabb, a minimum -11,2 °C, ami
12,9 °C-kal magasabb az eddig észlelt februáriminimumnál, a maximum hőmérséklet februárban 14,2 °C, ami 6,1 °C-kal kevesebb az
eddig észleltfebruári maximumnál.
2014 márciusában az átlaghőmérséklet 9,5
°C volt, ami a sokéves márciusi átlagnál 4.06
°C-kal magasabb, a minimum -2,7 °C, ami
13,1 °C-al magasabb az eddig észlelet márciusi minimumnál, a maximum hőmérséklet
21,8 °C volt, ami 4,2 °C-kal alacsonyabb az
eddig észlelt márciusi maximumnál.
2014 áprilisában az átlaghőmérséklet 12,6 °C
volt, ami a sokéves áprilisi átlagnál 1,4 0C-kal
magasabb. A minimum hőmérséklet áprilisban 0,9°C volt, ami 4.4°C-al magasabba sokévi
áprilisi átlagnál, a maximum hőmérséklet áp-
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rilisban 23,0 °C volt, ami a sokéves áprilisi maximumnál 6,9 °C-kal alacsonyabb.
2014. májusban az átlaghőmérséklet 15,9 °C
volt, ami a sokéves májusi átlagnál 0,6 °C-kal
alacsonyabb. A minimum hőmérséklet májusban 3,3°C volt, ami 3,2°C-al magasabb a
sokévi májusi átlagnál,maximum májusban
hőmérséklet 28,8 °C volt, ami a sokéves májusi maximumnál 5,2 °C-kal alacsonyabb.
2014. Június hónapban 6 db hőség nap (sokévi átlag 4 db )és 18 db nyári nap volt. Eddig mért júniusi átlaghőmérséklet 20.3 °C,
ami a sokéves júniusi átlagnál 0,5 °C-kal
magasabb. A maximum hőmérséklet júniusban eddig 34,7 °C , ami a sokévi júniusi maximumnál 2 °C-kal alacsonyabb.
Ebben az évben eddig 30 db fagyos nap, 8
db téli nap és 5 db zord nap , illetve 28 nyári nap és 6 hőség nap volt. A maximum hőmérséklet 34,7 fok (június 10.-én) a minimum -13,3 fok (január 27.-én ) volt.
A következő ábra a Szolnokon mért léghőmérsékleteket mutatja.

A folyók vízjárása
Tisza:
A nagyobb hó felhalmozódás elmaradásának és az átlag körüli csapadékmennyiségnek köszönhetően idén tavasszal nem alakult ki jelentős árhullám a Tiszán. Júniusban eddig Kiskörén az átlagos vízhozam 180
m3/s, tavaly júniusban 634 ez m3/s volt. Az
átlagos júniusi vízállás eddig -154 cm, tavaly
ez 221 cm volt. Szolnokon júniusban eddig
229 m3/s az átlag vízhozam, tavaly ugyanebben a hónapban ez 647 m3/s volt. Az átlagos
vízállás júniusban -97 cm, tavaly ugyanez
255 cm volt.
Májusban az átlagosnál csapadékosabb
időszaknak köszönhetően kisebb vízszint-emelkedések fordultak elő a Tiszán.

SZAK MAI ESEMÉN Y EK

Május közepén az erős észak-északkeleti
szél hatására (a legnagyobb széllökés elérte 72
km/óra-t). Kisköre-felsőnél a kísérleti 750 cmes vízszintet átmenetileg visszacsökkentették
735+-5 cm-re. Ezt követően, május 19-től újból
visszaállítottuk a 750 cm-es kísérleti duzzasztási szintet. Június hónapban eddig főleg apadás jellemzi a Tiszát. A legkisebb vízállás Kisköre-alsó vízmércén -290 cm (június 20.).
Zagyva:

A Zagyván sem vonult le komolyabb árhullám még ebben az évben. A május közepén
leesett csapadéknak köszönhetően alakultak
ki I. fokot el nem érő vízszintemelkedések. A
jászteleki átlagos vízállás 2014. júniusban
131 cm, tavaly ugyanez az érték 245 cm volt.
Az átlagos vízhozam idén júniusban eddig
2,8 m3/s, tavaly ugyanez 12,86 m3/s volt.
Hármas-Körös:
Idén eddig a Hármas-Körösön sem alakult
ki komolyabb árhullám. Szarvason a júniusi
átlagos vízállás eddig 474 cm, tavaly ebben a
hónapban 454 cm volt.
Hortobágy-Berettyó:
Borznál idén a júniusi átlagos vízállás eddig 133 cm, tavaly ugyanez 201 cm volt.
Talajvízállás
A talajvízszint májusban az igazgatóság területén a legtöbb helyen csökkent. A legnagyobb süllyedés 44 cm volt, Jászkisér térsé-

Talajvízviszonyok terep alatt a KÖTIVIZIG
területén 2014. június 16-án

gében. A legnagyobb emelkedés +12 cm volt,
ami Tiszakécske területén fordult elő. Kiskörei szakaszmérnökség területén a terep alatti talajvízszintek 223 és 374 cm között változnak, Karcagon 122 és 447 cm között,
Szolnokon 170 és 635 cm között, Mezőtúron
pedig 558 és 184 cm között vannak.
Vízrajzi Osztály

Csapadékbõ július
Az igazgatóság működési területére idén július 31-ig 354,5 milliméter csapadék hullott,
ami az időarányos, sokévi területi átlag 117
százaléka. Különösen vízbőnek bizonyult a
július, hiszen területi átlagban 135,5 milliméternyi eső áztatta a térségünket, ami 232
százaléka a sokévi havi átlagnak.
Ami a júliusi területi eloszlást illeti, a legtöbb csapadékot, 195,8 millimétert Kunszentmártonban mérte igazgatóságunk.
Utána Mezőtúr következik a „rangsorban”
182,5 milliméterrel. Ide kötődik egy érdekesség: július 11-én ugyanis egyetlen napon
93 milliméter zúdult a városra és környékére. (Aznap egyébként mindenütt, 20 millimétert meghaladó heves esőzések voltak.)
A csapadékot hozó felhők rengeteg vizet
hoztak még Kisújszállás (158,9 mm) és
Jászkisér térségében is (154,1 mm). A másik
véglet Kisköre és Kunhegyes körzete, ahol a
nyár második hónapjában 75,1, illetve 82,1
millimétert regisztráltak a műszerek.
Szolnoknak is bőven jutott az égi áldásból, hiszen júliusban összesen 149,5 milliméter hullott le. Ebből a hónap utolsó öt
napján 79,2 milliméter áztatta a megyeszékhelyet.
L. Z.

Zenemű Hartl Ede tiszteletére és Tiszahalász emlékére
Vízügyi múltunk egyik meghatározó eseménye 1876. március 24-én történt, amikor
a megáradt Tisza átszakította a taskonyi védőgátat. A medréből kilépett folyam két ember és 287 háziállat életét követelte, 23 községben pedig 1206 házat döntött romba.
A víz által körülvett Tiszahalász 415 lakosa
tehetetlenül várta a pusztulást. A veszélyről
értesülve Hartl Ede, a szatmári püspökség
hídvégi uradalmának bérlője – életét nem kímélve – sietett a bajba jutott emberek megmentésére. A 800 éves falu megsemmisült,
de az emberek mind partot értek.
Hartl Edét önfeláldozásáért, emberbaráti
segítségnyújtásáért 1880. november 18-án
Ferenc József Magyarország nemeseinek sorába emelte. A falu pusztulása után segítette
a tiszahalásziak életének újrakezdését,
1879-ben saját költségén védőgátat építetett
Sarudon és magára vállalta az immár Lőrincfalva néven a magyaradi pusztán újjáépülő
község iskolájának és tanítójának költségeit.
Hartl Ede nevét ma a Tisza árvízi hajósaként ismerik. A KÖTIVIZIG együttműködésével az Óhalászi-szigetet 2010. májusban
emlékhellyé alakították, novemberben pedig igazgatóságunk támogatásával felavatták Hartl Ede emléktábláját a sarudi temp-

Hartl Ede emlékszoba Tiszahalászon
lom falán. Rá egy esztendőre Hartl Ede emlékszoba nyílt Újlőrincfalván. Ebben az évben, ehhez kapcsolódva Szuromi Rita és Fejes Lőrinc kiskörei szakaszmérnökünk megírta Újlőrincfalva történetét bemutató könyvét. Tavaly tanulmány is megjelent Hartl
Edéről, családjáról és utódai sorsáról.
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Idén ükunokája, Hibay Éva kezdeményezésére Kátay László zeneművet írt Tiszahalász
pusztulásáról és Hartl Ede tetteiről. Az In
memoriam Tiszahalász című mű ősbemutatóját a poroszlói Tisza-tavi Ökocentrum kikötőjében tartották június 28-án, egri művészek közreműködésével.
Laczi Zoltán
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Hajóút kitűzés és gázlók a Tiszán
Manapság kevés embernek jut eszébe a Tisza
úgy, mint víziút. Pedig amikor még a nagy Alföldet a szabályozatlan Tisza uralta, legalább
annyian közlekedtek csónakkal, mint lovas
kocsival. Az első vízi járművek a Tiszán a
tutajok voltak. A legjelentősebb szállítmányok között a só, a gabona, a fa, a dohány és
a bőr szerepelt. Amikor viszont elkezdődött a
vasúi hálózat kiépítése, a vízi szállítás egyre
jobban háttérbe szorult. A vízlépcsők építése
újból fellendítette a hajóközlekedést a Tiszán.
A személyszállítás sem volt elhanyagolható a
folyón. A csúcspont 1957-ben volt, amikor az
utasok száma elérte a 141 000 főt. Később az

A piros és zöld bóják a vízben
a hajóút szélét jelölik

autóbuszjáratok felváltották a vízen történő
személyszállítást.
A mai viszonylatban a kereskedelmi célú hajózás szinte teljesen megszűnt a folyón. Évente kétszer személyszállító hajóként a „Viktor
Hugo” jár magányosan, melyet a Tisza büszkén hordoz a hátán. Jellemzően a sport és
kedvtelési célú hajók jelenléte a meghatározó,
amelyek még életben tartják a vízi közlekedést. Szállítási útvonalként a nagyobb beruházások során merül fel alternatívaként a folyó,
de főleg igazgatóságunk tevékenységi körébe
tartozó feladatok ellátása során közlekednek
nagyobb méretű hajók a vízen.
Igazgatóságunk kezelésébe tartozó folyószakaszra minisztériumi rendelet értelmében hajóút kitűzési tervet kell készíteni. A kitűzési
tervben megtalálhatóak a vízen való közlekedéshez szükséges bóják és parti jelek jegyzéke,
a hajóút sajátosságai, azok a szűkületek, gázlók, veszélyes kanyarulati szakaszok, amelyek
a közlekedés során kiemelt figyelmet érdelemnek. Összesen 298 db tábla és 46 db úszójel üzemeltetetéséért felel igazgatóságunk. Feltüntetésre kerülnek a tervben a folyót keresztező hídnyílások méretei is, és térképlapok mutatják be
a folyó teljes szakaszát. Évente kitűzési tervtárgyalás keretében az OVF szakmai vezetői, a 12
vízügyi igazgatóság, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóság és a tiszai és dunai vízirendészet rendőrkapitányságainak munkatársai a hajóút problémáit, kérdéseit beszélik át. Így történt ez idén február 4-én is. A hajóút kitűzési
terveket a Vízügyi Hatóság hagyja jóvá, ezt követően honlapunkon mindenki számára szabadon hozzáférhető.

A kitűzési terv alapján gondoskodnunk kell
a hajóút kitűzéséről. A Tiszán vonalmenti kitűzést folytatunk, ami irányt mutat a hajósok
számára. A piros és zöld bóják a vízben a hajóút szélét jelölik, olyan pontokat, amelyek
közlekedés szempontjából kritikusak. Az
idén először a Tisza-tó területére április 5-én
helyezték ki az úszójeleket, majd ezt követte
a Kisköre és Csongrád közötti folyószakasz
kitűzése. A folyó vízhozama a tavasz kezdetére annyira lecsökkent, hogy gázló jelentése
is megkezdődött a Tiszán. Hajózási vízszintek között gázlónak tekintünk minden olyan
rövidebb folyószakaszt, amelyen a vízmélység meghatározott szélességű sávon a megkívánt hajózási mélységet nem éri el. A Tiszán
az első gázlós nap április 1-én volt a Kiskörei
hajózsilip alvízi szakaszán. A folyószakaszokon év közben a közlekedést befolyásoló tényezőkről a Hajósoknak Szóló Hirdetményekből
tájékozódhatnak a vízen közlekedők, amelyet
weboldalunkon közzéteszünk.
Tapasztalataink szerint a sport és kedvtelési
célú hajók száma igen nagy. Egyre több igény
merül fel annak érdekében, hogy ezek a csónakok biztonságosan kiköthetők legyenek. A Tisza-tavon számos csónakkikötő üzemel szinte
az egész év folyamán, de a tározó alatti folyószakaszon is találkozhatunk néhánnyal. Az utóbbi
években Szolnok város belterületén növekedett
meg legfőbbképpen egy színvonalas létesítmény
kialakítására az igény. A város turisztikai attrakcióinak bővítésére egy állandóan üzemelő sétahajó – amellyel a tavalyi évben már találkozhattunk – remek megoldást jelenthet.
Kéri Brigitta

Két keréken
a Tisza-tó körül
Végy egy ötletet, hozzá egy jó kis kerékpáros
csapatot, megfelelő helyszínt és már csak
egy alkalmas nap szükségeltetik ahhoz,
hogy egy jó kis kerekezés kerekedjék ki az
egészből. Április 12-én szombaton harmincketten nekivágtunk, hogy körbe biciklizzük
a Kiskörei tározót. Nemcsak a leküzdésre váró közel 70 km-es táv vonzotta a túrázók
többségét, no meg a közös élmény, hanem
remélhetőleg az is, hogy lehetőség nyílt az
éppen kivitelezés alatt álló Komplex Tisza-tó
projekt munkaterületeinek megismerésére
Katona Gábor szakavatott vezetése mellett.
Láthattuk a készülő hallépcsőt, azon belül
az alvízi vasbeton elzáró műtárgy építését
vákuumkutas talajvízszint-süllyesztés mellett, szádfalas munkatér lezárást, vagy például hidromechanizációs mederkotrást.
A kis csapat időben kissé megcsúszva, de annál lelkesebben vágott neki már 11 óra környékén a szakmai program után a tározó körnek.
A kitűzött napra a félelmeinket megcáfolva a
kerekezéshez ideális időjárás érkezett, bár a reggel még kissé hűvösen indult, úgyhogy néhány
kesztyű is előkerült a hátizsákokból. Azért így
legalább nem fenyegetett a napszúrás veszélye.
A féltávnál Tiszafüreden bográcsban főtt
babgulyással vártak az Albatrosz kikötőben.

Harmincketten vágtak neki bicajjal a 70 km-es távnak
Az ebédtől és a pihenőtől felfrissült csapat a
túra legkellemetlenebb részét, a Tiszafüred-Poroszló közötti közúti szakaszt gyorsan teljesítette. Remélhetőleg hamarosan itt
is kiépül a kerékpárút és biztonságosabban
lehet majd átkelni a Tiszán.
A túra utolsó harmadán már látni lehetett fáradt, már-már szenvedő arcokat, mert a nyereg
és az ülőgumók tusájában az előbbi látszott
győzelemre állni. Délután 5 óra körül értünk
vissza Kiskörére. A leggyorsabb junior Szőke
Máté volt, a leggyorsabb senior Göblyös Laci.
Őket mintha rakéta hajtotta volna, a többség
csak távolról látta néha-néha ... a hátukat.
A kerekezők zöme autóval érkezett Kiskörére, csak mi ketten Tóth Zolival vállaltuk azt,
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hogy kerékpárral megyünk a túra helyszínére és onnan haza is. Így háromszor akkora távot tettünk meg mint a többiek, igaz három
nap leforgása alatt. A szombati, viszonylag
szélcsendes nappal ellentétben pénteken is és
vasárnap is nem gyenge szembe szelet kaptunk, így én vasárnapra eléggé elfáradtam.
A kerékpártúrán nagyon sok jó fényképfelvétel készült. A legszebb, vagy legkifejezőbb képek készítőjének kilátásba helyezett palack
bort a véleményt nyilvánítók többségének szavazatai alapján Hetényi Marcsi kapta meg. Nekem azonban nagyon tetszettek még Tóth Zoli már-már művészi alkotásai, Gazsó Ákos panorámaképei, vagy Rózsa Helga vidám riportfotói is.
Boros László

SZAK MAI ESEMÉN Y EK

Víz világnapi online játék
A víz mindenki számára nélkülözhetetlen,
erre mér egész kis korában megtanítják a
gyerekeket. Azonban felnőtt fejjel sem szabad megfeledkeznünk ezen kimagaslóan
fontos természeti kincsekről. Mára már természetessé vált, hogy a csapból tiszta víz folyik, hogy a szennyvízhálózat által az otthonunkban keletkezet elhasznált víztől kön�nyen megszabadulunk. Talán a mi MI szakmánk segít abban, hogy nekünk többet jelentsen ennél. Nap mint nap szembe kell
néznünk vagy a túl sok vagy a túl kevés vízzel. Ha a mérleg nyelve bár melyik irányba is
elmozdul, első kézből tapasztalhatjuk meg,
hogy milyen problémák adódhatnak. A
munkánk során olyan felkészültséggel kell
rendelkeznünk, hogy a vízkárok kivédésére,
azok minimálisra csökkentésére a legjobb
megoldásokkal és a leghatékonyabban léphessünk fel.
A napi munkavégzésünkhöz kapcsolódó információkon túl ezen nap alkalmából néhány
kis feladattal emlékeztünk meg arra, hogy
milyen sok formában is van jelen a VÍZ.
A víz világnapja alkalmából a Lotus Notes
címmel rendelkező kollégákat online játék-

ra hívtam. Előzetes regisztrációt követően
óránként kérdések kerültek elküldésre és a
gyorsaságot és a helyes megoldásokat pontokkal kerültek jutalmazásra. Sajnos a részvétel a Lotus Notes címmel rendelkezők közül csak 7 fő volt az a bátor, aki megméretette magát. A feladatok között szerepeltek
logikai feladatok, keresztrejtvény, képrejtvény, szórejtvény és azért egy kis VIZÜGY-höz kapcsolódó ismeretfelmérés. Az
internet sokat segített a helyes megoldásokban, de a gyorsaságban és a logikai feladatokhoz a józan paraszti ész is hozzásegítette a játékosokat ez eredményességhez. A jutalom sem maradhatott el. Az első helyezetté volt a dicsőség és egy tábla csokoládé is.
A játék nyertese Somogyi Attila lett, aki a
dicsőséget meg tartotta magának, de a csokoládé jutalmát további kérdés helyes megválaszolását követően újból felajánlotta a
leggyorsabb és helyesen válaszoló játékos
számára. Az újabb nyertes pedig Király Tibor lett. Én úgy érzem, hogy aki részt vett a
játékban mindenki gazdagabb lett egy kis
tudással.
Kéri Brigitta

Néhány feladat a játékból:
A magyar ember híres arról, hogy minden
helyzetben feltalálja magát. Ha nincsenek
meg a szükséges eszközök, akkor sem
esik kétségbe. Lássuk, Ti mennyire vagytok kreatívak!
Van egy 9 literes, és egy 4 literes vödrünk, és egy kút, amiből vizet meríthetünk. Pontosan 6 liter vízre lenne szükségünk. Hogyan járjunk el? (Nincs semmi
plusz edény, nincs semmi ceruza és tol.
Nincs mérőhenger. Kizárólag a két vödröt
használhatod!!!!)
Képrejtvény

Átadta a KÖZÉP-TISZA stafétáját
Kedves Kollégák!
Az a titka mindennek, hogy élvezd azt az
időszakot, amelyben vagy. Ha a szenvedélyed halványulni kezd, akkor jön el az ideje, hogy átadd a feladatot, és az új kihívásokra koncentrálj!
Az öntözés, a mezőgazdasági vízszolgáltatás átszervezése, a csatornák átvétele, üzemeltetése, a vízhiány-kárelhárítás, a területi vízgazdálkodás (A Közép-Tisza vidék vízkészlet-hasznosítási stratégiája, szabályzatok, kódex…) számtalan szakmai bizonyítási lehetőséget rejt, amely azonban teljes embert kíván. Ezért döntöttem úgy, hogy ettől
az évtől kezdődően a Közép-Tisza újság felelős szerkesztői feladatait átadom.
Lovas Attila igazgató megköszönte Virágné
Kőházi-Kiss Editnek az igazgatósági lap
érdekében kifejtett, tízéves munkáját

A munkakörömön felül a Közép-Tisza mellett, körül, hátterében, érdekében kifejtett
kereken egy évtizedes felelős szerkesztői tevékenység rengeteg energiát, szabadidőt,
kreativitást igényelt, de – a szerkesztőtársaimmal közös alkotó munka – még több nevetést, örömet jelentett számunkra. A sok
munka ellenére mégis nehéz lemondani a
szervezésről, a teljesíthetetlen lapzárták körüli hajráról, a lektorálás helyesírási érdekességeiről, a fotókkal színesített szerkesztésről és persze főleg a jókedvről, amely végigkísérte ezt a folyamatot.
2004-ben vettem át Lovas Attilától, a Közép-Tisza akkori felelős szerkesztőjétől a feladatot. Szerencsés voltam, mert még ezen a
nyáron részt tudtam venni a MÚOSZ által
szervezett táborban, amelyet az önkormányzatok helyi lapjai szerkesztői számára
hirdettek meg. Ez meghatározó élmény volt,
rendkívül inspirálóan hatott rám, és
számos tapasztalatot szerezhettem
általa, melyeket a későbbiekben fel
is használtam. Célul tűztem ki – az
addigi szakmai színvonal megőrzése mellett – a formai és tartalmi
megújulást, mindezt úgy, hogy emberközeli, szerethető, de mégis igényes szakmai lapot adjunk ki. Ehhez igyekeztünk megosztani az újság hasábjain dolgozóink jelentős
örömteli és – néha fájdalmas – eseményeit, eredményeit. Próbálkoztunk totók, tesztek, körkérdések bevezetésével, megjelent az írások között a tallózó és az ünnepeinkről is
megemlékeztünk. Bevezettük, hogy
valamennyi egység rendszeresen
önállóan is hírt adjon a tevékenysé-
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géről. Sikerült az első színes újságokat is elkészítenünk és kiadnunk, melyek megjelenéséhez sokszor szponzorok segítettek hozzá bennünket. Hírt adtunk a kiemelt feladatokról, védekezésekről, EU-pályázati lehetőségekről, fejlesztésekről, MHT rendezvényekről, illetve riportokat, interjúkat készítettünk. A lapszámok ma már elérhetők az
interneten is.
Éveken keresztül nagyban segítették a
munkámat a szerkesztők, időrendben Hetényi Mária, Bodnárné Szabó Andrea, Gellér
Katalin, 2010. októberétől a szerkesztőbizottság tagjai, és aki nélkül létre sem jöhetett volna a lap, a tördelőszerkesztő Pozsa József vállalkozó. Az újság korábban a CIFI
Nyomda Kft-ben készült Szolnokon, míg az
utóbbi időben a DUNA-MIX Kft-nél Vácon
nyomtatják.
Igazgató úr egyetértésével – Laczi Zoltánt
javasoltam utódomnak, aki több mint két évtizedet töltött el sokrétű alkotói, szerkesztői
feladattal a média világában, és az utóbbi időben aktívan segítette a megjelenést. Az újsággal kapcsolatos adminisztratív teendőket pedig ezután Nagy Réka látja el. Természetesen
szerkesztőbizottsági tagként ezután is szívesen közreműködök a lap utóéletében.
A jelképes staféta átadása – igazgató úr jelenlétében – 2014. február 25-én történt meg,
amelyen részt vettek a Közép-Tisza életében
szerepet játszó kollégák.
Köszönet igazgató úrnak a bizalomért, és
köszönet mindenkinek, aki cikkeivel, fotóival, ötleteivel hozzájárult az elmúlt 10 évben
a megjelenéshez!
Kérem, a jövőben is segítsétek írásaitokkal a
lap kiadását!
Virágné Kőházi-Kiss Edit

HÍREK

KISK ÖR EI MOZ AI K
2014. február 6-án a Vízirendészeti Rendőrkapitányság, a Sporthorgász Kft. és a
KÖTIVIZIG egyeztető megbeszélésére került sor, melynek a Tisza-tóval kapcsolatos
közös együttműködés volt a témája.
Április 9-én a Magyar-Szlovák albizottsági ülés egyik programjaként szakmai
nap megrendezésére került sor Kiskörén,

a Szakaszmérnökség épületében. Az ülésen részt vettek az ÉVIZIG és a Kassai
Vízügyi Igazgatóság vezetői és az albizottsági tagok, összesen 15 fő részvételével. Az ülés programjaként Fejes Lőrinc
tartott helyszíni bejárással egybekötött
előadást a résztvevőknek, a Kiskörei vízlépcső és a három árvízszint csökkentő

LABORHÍREK

szanána egy-egy kies szennyvízaknája
mellett gyakorta találkozhattok a laboros
mintavevőkkel. (Meghitt beszélgetésekhez ajánlatos egy-két fiola parfüm szétlocsolása).
A 2013-as esztendőről áthúzódó feladatunk, az ATIVIZIG megbízásából elvégzendő Kurca-vizsgálat befejezése. A nemzetközi projektben végrehajtott vizsgálatok során magyar részről a Kurca vízfolyás
egy szakaszának rehabilitációját hajtották
végre, míg szerb részről egy hasonló, de
határon túli vízfolyás került „megújításra”. A Labor feladata az alapállapotok rögzítése, majd a munkálatok közbeni vízminőségi paraméterek változásainak figyelemmel kísérése. Az idei tavasz során, a
végrehajtott beavatkozások vízminőségre
gyakorolt hatásait kell rögzítenünk, illetve
kiértékelnünk. A vizsgálatok kiterjednek a
teljes víz- és üledékkémiára, valamint a
VKI-s protokollnak megfelelően a biológiai
vizsgálatokra, ezen belül algológiai, makrozoobenton, makrofita, és halas felmérésekre. A feladat lezárásaképpen a szerb és
magyar eredmények összevetésére, kiértékelésére kerül sor, egy nemzetközi konferencián.
Ugrásra készen várjuk, amikor a Szajoli
I-es csatorna (Tinóka) hossz-szelvény vizsgálatát megkezdhetjük. Ennek lényege az
lenne, hogy a Labor által kidolgozott, országosan új, és egyedülálló „terhelhetőségi
vizsgálattal” objektív módon határozhassuk
meg a különféle kibocsátók, szennyezők
vízfolyásra gyakorolt tényleges hatását. Az
indulás csupán az érintett üzemekkel, szen�nyvíztisztítókkal, terhelőkkel történő egyeztetés kérdése.
A tavaszi időszakban hajtottuk, illetve
hajtjuk végre a csemői tartalék ivóvízbázis,
illetve a PHARE kutak felszín alatti vizének
vizsgálatát. A mérések évtizedes múltra tekintenek vissza.
A Kiskörei-tározó épülő hallépcsője speciális feladat elé állítja a Regionális Laboratóriumot is. Az elkészült hallépcső próbaüzeme részletes vizsgálatokat ír elő a
hallépcső tényleges alkalmasságáról. Az
objektív értékelés érdekében külső szakértőket kért fel az Igazgatóság a hallépcső
hatékonyságának vizsgálatára, de a későbbi időszakban, az Igazgatóság feladata lesz
az üzemelés tényleges hatékonyságának
ellenőrzése. A tervek jelenleg olyan képlékeny formában tartalmazzák a halvándorlások megfigyeléséhet szükséges műszaki-technológiai feladatokat, hogy azokra

(FEHÉREN – FEKETÉN)

Ahogy az lenni szokott, a Labor az év első
napjaiban nekikezdett elkészíteni az idei
munkatervet. Természetesen ez az alapverzió csak a főbb, és a már év elején is biztos
munkáink beosztását tartalmazta, amolyan
vázát képezve 2014-nek. Aztán folyamatosan érkeztek az igények a szakaszmérnökségektől, a különböző osztályoktól, külső és
belső megrendelőktől. (Azt, hogy milyen rugalmasan kell kezelnünk az igényeket, jól
mutatja, hogy április elejére a negyedik bővített kiadásnál tartottunk).
Amit biztosan beírhattunk már az első
verzióba: maradt a Kiskörei-tározó elfolyó
vizének napi vizsgálata a pusztataksonyi
hídnál. Havi gyakorisággal vizsgáljuk a Tisza vizét Kiskörénél, Szolnoknál és Tiszaugnál. Ugyanekkor kerül sor a Zagyva vízminőségi vizsgálatára is. Szintén havi gyakorisággal vizsgáljuk a Körös-eret, itt biomonitorozást végzünk, a Vízrajzosokkal
közös időpontban. Ők a víztest mennyiségi
adatait mérik, míg a Labor, a minőségi monitorozást hajtja végre.
Az igazgatóság területén lévő főművek, öntöző-, belvíz- és kettős hasznosítású csatornák, jelentősebb holtágak havi egy alkalommal kerülnek górcső alá. Márciusban még
csak a halastavakat közvetlenül ellátókat
vizsgáltuk, áprilisban már az öntözővizek
vizsgálatára is sor kerül.
A külső megrendelésekre végrehajtott
vizsgálatok tavaly, illetve némelyek már
évek óta folyamatosan zajlanak. Továbbra
is teljes évben vizsgáljuk a BUNGE növény
olajgyár, a PALMI TOP baromfifeldolgozó
ivó-, és szennyvizeit. A BUNGE-nál a teljes
ipari vízellátás minőségi ellenőrzését is elvégezzük, amely a nyers víz vizsgálatától
kezdve, a különböző vízlágyítási fokozatok és az ipari gőzök vizsgálatát is tartalmazza. Röpke érdekességként megemlítjük, hogy a PALMI-TOP-nál a feldolgozott
hús hűtésére használt jég bakteriológiai
vizsgálatát is Mi végezzük. Továbbra is feladatunk a PÁKOZDIHÚS, a CSÖVIHÚS, és
a FEJŐSHÚS Kft.-k, (vágóhidak) önellenőrzési tervében rögzített időpontokban, az
ipari és szociális vizek ellenőrzése. Tavaly
kezdtük el a TRVV megbízásából a Kiskörei szennyvíztelephez tartozó települések
ivó- és szennyvizeinek vizsgálatát. Így
Kisköre, Sarud, Újlőrincfalva, Poroszló, Ti-
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tározó üzemeléséről, valamint a Tiszaroffi árvízszint csökkentő tározó nyitásáról. A résztvevők helyszínen megtekintették a Kiskörei vízlépcsőt, a Komplex Tisza-tó Projekt Tisza-tavat érintő
munkálatait, a Hanyi-Tiszasülyi árvízszint csökkentő tározót valamint a Poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumot.
Az árvízmentes tavaszt és a kedvező vízjárást kihasználva, a most 40 éves Kiskörei
Vízerőmű fennállása óta a legjobb január,
február és március havi energiatermelést
produkálta.
majd a következő Közép-Tiszában térünk
vissza.
Ugyancsak rengeteg tennivalót jelent a
Kiskörei Tározó új üzemrendjének kialakításához szükséges feladatok teljesítése.
Ebben a feladatkörben a konkrét felmérésektől kezdve a feldolgozásokig, az értékelések elvégzéséig mindenki érintett a Laborban.

Szolnokon, a Tisza-hídon veszünk éppen
„kóstolót”
A „kismegrendelések” teljesítése során az
idén megfordultunk már sertéstelepen,
szarvasmarha-, és nyúltelepen, tyúktojató
bázison, borpalackozóban, halastavakon,
és TSZ majorban.
A balesetvédelmi, tűzvédelmi, esélyegyenlőségi és fenntarthatósági oktatások megtartása után jelenleg a kötelező és május-júniusban esedékes akkreditálási éves felülvizsgálatra készülünk, miközben természetesen
a napi feladatokat is végrehajtjuk.
Kovács Pál

ESEMÉNYEK

Negyven év szolgálati idővel a háta mögött nyugdíjba vonult Kökényné Dr. Kiss Veronika, a Jogi Osztály vezetője. A négy évtizedből 23
évet töltött a vízügyi szolgálatban, pontosabban az igazgatóságnál. A kollégáknak eljuttatott levelében kiemelte, hogy szeretett itt, velünk
dolgozni. Képünk a búcsúztatóján készült. Az osztály munkáját március 7-től dr. Varga Lilla irányítja.

Ezüstérmes lett a vízügyes karcagi birkapörkölt

Megjelent a
Vízgazdálkodási Évkönyv
Igazgatóságunk tevékenységei tükrének is
nevezhető az évkönyv, amely 266 oldalon
enged bepillantást mindennapjainkba. Ebben bemutatjuk azokat az eseményeket, rámutatunk azokra a történésekre, amelyek
hatással voltak, vannak térségünk vízgazdálkodására. A hagyományosan gazdag tartalmú, igényes kivitelű kötet ezúttal is főként
a vízgazdálkodási osztály munkatársait dicséri. Szerkesztette: Katona Péter Gergő, Somogyi Attila és Szedlák Gabriella. Tervezőszerkesztő: Rózsa Helga. Lektorálta: Háfra
Mátyás. Az évkönyv megírásában az említettek kívül igazgatóságunk 40 dolgozója
működött közre.

A legjobbak között szerepelt a KÖTIVIZIG Karcagi Szakaszmérnöksége munkatársaiból összeállt csapat a június utolsó hétvégéjén, immár 16. alkalommal megrendezett Karcagi Birkafőző
Fesztiválon. A dr. Fazekas Sándor és Varga Mihály miniszterek fővédnökségével zajló, hagyományos gasztronómiai ünnepen 353 bográcsban főtt a tavaly hungarikummá nyilvánított ínycsiklandó karcagi étel. A zsűri az elkészült „finomságok” között 5 arany-, 5 ezüst- és 5 bronzérmet osztott ki. A karcagi szakaszmérnökség dolgozói – Bene Lajos, Gyökeres Sándor, Jónás
István, Nagy Attila és Sebők Lajos – alkotta, vízügyes pólóban versenyző csapat birkafőző
tudományát ezüstéremmel jutalmazták a bírálók.
A Közép-Tisza-vidék i Vízügyi Igazgatóság dolgozói n ak e-lapja.
Felelős kiadó: Lovas Attila igazgató. Felelős szerkesztő: Laczi Zoltán.
Szerkesztőbizottsági tagok: Nagy Réka, Kéri Brigitta, Virágné Kőházi-Kiss Edit, Szedlák Gabriella.
Tervezőszerkesztő: Pozsa József.
Kiadja: Közép-Tisza-vidék i Vízügyi Igazgatóság.
A szerkesztőség címe: 5000 Szolnok, III. számú Irodaház, Ságvár i körút 4. Telefon: 423-422/20271.
Terjesztő szerv: Közép-Tisza-vidék i Vízügyi Igazgatóság. 5001 Szolnok, Ságvár i körút. 4.
Megjelenik negyedévente. A lap megtekinthető: http://www.kotivizig.hu/Közép-Tisza újság weboldalon
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