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Magyar-amerikai vízügyi „csúcs” Szolnokon

Magas rangú vendégeket fogadhattunk igazgatóságunkon március 5-én. Thomas P. Bostick altábornagy, az Amerikai Hadsereg Műszaki
Hadtestének parancsnoka, főmérnöke és kísérete érkezett Szolnokra. A tábornok megismerhette a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság operatív védekezési és modellezési munkáját, majd villámlátogatást tett a Hanyi-Tiszasülyi árapasztó tározónál és a Kiskörei Duzzasztóműnél.
Képünkön az altábornagy Somlyódy Balázs OVF főigazgató és Lovas Attila igazgató társaságában Szolnokon. 
(Cikkünk a 7. oldalon )

Szembenézünk az árvizekkel
Országos konferenciasorozat szolnoki állomása

A Tisza mentén a növekvő árhullámokhoz
igazodó, tavaly decemberben meghatározott
új mértékadó árvízszintek alapján szükséges
kidolgozni az árvízi kockázatkezelési terveket. Az árvízvédelmi rendszerek fejlesztésében pedig a töltések erősítése, a szükségtározók építése mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a nagyvízi (árvízi) folyómedrek rendezésére – ezekre a témákra fókuszált a Vízügyi
Tudományos Tanács, valamint az Országos

Vízügyi Főigazgatóság (OVF) szervezésében
tavaly tavasszal útjára indított konferenciasorozat, amelynek Nyíregyháza, Baja, Szeged,
Gyula és Pécs után február 3-án Szolnok
adott otthont.
A rendezvénysorozat célja a szakmai egyeztetés és véleménycsere mellett a vízügyi ágazat aktuális és jövőbeli feladatainak minél
szélesebb körben történő megismertetése.

(3. oldal)

A résztvevők egy csoportja

Gátőrfutás
Szolnokon
Az előzetes (internetes) és a helyszíni
regisztrációs adatok összesítése szerint
295 embert – köztük több tucat gyereket
– mozgatott meg az országosan először
meghirdetett víz világnapi Gátőrfutás
központi rendezvénye Szolnokon.
(Víz világnapi eseményeink
összefoglalója az 5. oldalon olvasható.)
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Belvíz elleni védekezés az év elején
A KÖTIVIZIG területén az év elején több
időszakban is megtörtént a belvízvédelmi
készültségi fokozat elrendelése. Köszönhetően csapadékos múlt év végének és
idei év elejének, amikor a sokévi átlagos
csapadék többszöröse hullott a Tisza, illetve a Zagyva folyó vízgyűjtő területein.
Ennek hatására a talaj telítetté vált és a
beszivárgás minimálissá csökkent. A folyók vízállása is megemelkedett a lehullott csapadék miatt, így a gravitációs vízbevezetés korlátozottá vált, majd a további vízszintemelkedés miatt teljes mértékben megszűnt.
Az első fokozat elrendelésére a 10.03. belvízvédelmi szakaszon történt meg január 12. és
16. között, főként Jászalsószentgyörgy és Jánoshida környezetében. A külterületeket a
119 számú csatorna mentesíti a belvízi elöntésektől. Mivel a megemelkedett Zagyva folyó vízszintje nem tette lehetővé a gravitációs vízbevezetést, ezért a torkolati szivattyútelep üzemeltetése volt az egyetlen lehetőség a vízátemelésre. Kezdetben két műszakban, folyamatosan üzem mellett biztosította
a csatorna vízbefogadó képességét, később
szakaszos üzemben tartotta a csatorna vízszintjét. A legnagyobb elöntések a mélyebben fekvő területeken keletkeztek. A vízborított területek mentesítését hátráltatta az
üzemi és az üzemközi csatornák nem megfelelő karbantartottsága is.
A januári csapadékos időjárás az igazgatóság további belvízvédelmi területein is éreztette hatását, ezért január 23. és február 23.
között I. illetve II. fokú belvízvédelmi fokozat elrendelése vált indokolttá.
A védekezés ideje alatt a maximális elöntés
nagysága (becsült érték) 31 400 hektár volt,
melyet február 2-án észleltünk. A belvízzel
elöntött területek mentesítésére a kiépített
szivattyútelepi kapacitás mellett a mobil szivattyúk telepítése is indokolt volt. A védekezési időszakban összesen 40 millió köbméter belvíz átemelése történt meg.

Vízfolyási akadályok eltávolítása a Kékeslaposi szivattyúállásnál
A védekezés során az érintett védelmi szakaszok szivattyútelepeinek üzemeltetése, a
zavartalan üzemeltetéshez szükséges egyéb
feladatok végzése mellett biztosítani kellett
a csatornák vízszállító kapacitásának fenntartását, ezért a vízfolyási akadályok eltávolítása szintén megtörtént. A belvízi elöntéssel érintett területeken a károkozás mértékének csökkentése érdekében vízkormányzással, vízátvezetésekkel folyt a védekezés.
A védekezés csúcs időszakában a napi 200
főt is meghaladta a foglalkoztatottak létszáma.
Több önkormányzat is rendelt el belvízvédelmi készültséget, feladataik ellátásához az
igazgatóság védelemvezetőinek segítségét, valamint mobil szivattyúkat is igénybe vettek.
Február 27. és március 3. között ismét a
belvíz fenyegette a 10.03. belvízvédelmi szakasz területét. A Szászberki holtág vízállása

elérte és meghaladta a mentesítő 119-es szivattyútelep indulási vízszintjét, ezért egy
0,5 m³/s kapacitású mobil szivattyú felvonulását és üzemeltetését rendelt el a védelemvezetés. A védekezésben naponta 5-9 fő vett
részt. A védelmi munkák kizárólag a szivat�tyútelep zavartalan üzemeltetésével kapcsolatos feladatokra terjedtek ki. Az érintett védelmi szakaszon a védekezés időszakában a
maximális elöntés 500 ha volt.
A károk minimálisra csökkentése érdekében továbbra is fontos, hogy a vízelvezető
csatornák, (üzemi, üzemközi), műtárgyak
karbantartottsága folyamatos legyen. Továbbá a területek művelési ágainak helyes megválasztásával, különböző műszaki megoldások alkalmazásával szintén sokat javulhat a
vízelvezetés.

Sólyom Péter – Kéri Brigitta

Elengedhetetlen a csatornák vízszállító kapacitásának folyamatos fenntartása
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Szembenézünk az árvizekkel
Az országos konferenciasorozat szolnoki állomása

A Tisza, szabályozása után, gátak közé
szorítva elvesztette korábbi vízjárta területeinek 90 százalékát. Az árvizek szintjének emelkedése, tartósságának növekedése egyre inkább megköveteli a teret a
folyóknak elv érvényre juttatását. Már
csak azért is, mert a töltések emelése, áthelyezése, tározók építése nem mindenütt
lehetséges és gazdaságos. Ezért került
nagy hangsúly a nagyvízi meder lefolyási
viszonyainak javítására, a hullámterek
fenntartható használatának kialakítására. A vízi túrázókat gyakran elbűvölő parti „dzsumbuj” ugyanis akadályozza az árhullámok biztonságos és gyors levezetését – derült ki a február 3-i szolnoki árvízvédelmi konferencián, amelyen a hazai
vízügyi szakma, és a megyei társ szervezetek 80 képviselője vett részt.
Lovas Attila, a házigazda KÖTIVIZIG igazgatója köszöntőjében jelezte, hogy a 2000.
évi, minden idők legnagyobb közép-tiszai
árhullámát követően kezdtek intenzívebben
foglalkozni a nagyvízi mederkezelés témájával. Az Európai Unió Phare programjának
támogatásával megvalósult SUMAD projekt
révén pedig lehetőség nyílt nemzetközi kitekintésre, tapasztalatszerzésre is. A majd egy
évtizede megvalósult projektben hazánkból
a KÖTIVIZIG, partnereként a bajor és az
osztrák, a vízügy irányítását is magába foglaló minisztérium vett részt, s a közös munka a töltésezett folyók hullámtereinek fenntartható használatának vizsgálatára kon-

centrált. Az együttműködés eredménye egy
kézikönyvben öltött testet, amely stratégiai,
ugyanakkor gyakorlati útmutatásokat, ajánlásokat tett közzé. Az abban megfogalmazott eljárásokat azóta alkalmazzuk az igazgatóságnál.
– A Tisza tehát nemcsak éltető elemünk,
hanem esetenként erejét fitogtató őselem is
– fogalmazott dr. Kállai Mária, Jász-Nagykun-Szolnok megye kormánymegbízottja,
majd így folytatta. – Nekünk, az itt élőknek
pedig az a dolgunk, hogy ezt az őselemet
megzabolázzuk, és az általa kínált lehetőségeket kihasználjuk.
Kitért arra, hogy az elmúlt tizenöt év a kárelhárítás szempontjából különösen mozgalmas volt a Tisza-mentén, s nagy szükség volt
a vízügyi szakemberek szakértelmére ahhoz, hogy megfogják a folyót. – Ezzel pedig
rendelkezett és a rendelkezik az igazgatóság. Sok-sok küzdelmes nap után eddig mindig sikerült megzabolázni a folyón levonuló
hatalmas víztömeget. Ezt a tudást országszerte elismerik, és amikor máshol van baj,
igényt is tartanak rá. Így történt ez 2013-ban
is, amikor a Duna mellett bizonyították rátermettségüket a KÖTIVIZIG szakemberei –
mondta a kormányhivatal megyei vezetője.
Arról is szólt, hogy európai uniós források
segítségével jelentős, az ár- és belvíz elleni
védekezés hatékonyságát növelő beruházások fejeződtek be a térségben, példaként említve az árvízi tározók építését, a szolnoki és
a körös-zugi védvonal fejlesztését.
- Feladat és kihívás azonban még van bő-

Hatalmas, komplex munkáról van szó

A rendezvénysorozat célja a szakmai egyeztetés és véleménycsere mellett a vízügyi ágazat aktuális és jövőbeli feladatainak minél
szélesebb körben történő megismertetése. A
vízügyi szakma előtt álló kihívások spektruma olyan széles és komplex, amely túlmutat
a szűken vett „vizeseken”, szükséges több
szakterületet érintő szemlélet meghonosítása. Ma már rendelkezésre állnak azok a korszerű hidroinformatikai eljárások, amelyek
a korszerű tervezést is lehetővé teszik. Ezek
alkalmazásában úttörő szerepet játszott a
KÖTIVIZIG.
Az Árvízi Veszély-és Kockázatkezelési tervek elkészítésére irányelv kötelezi az európai uniós tagállamokat. Tavaly év végére elkészült az árvízi veszély és kockázati térképek első verziója, amelyek a mentesített árterek különböző valószínűségű (30, 100,
1000 év) elöntését mutatják és a kockázatkezelési tervek alapjául szolgálnak.
A nagyvízi meder kezelésének fontosságára
a 2000. évi – a térségben rekord – tiszai árhullám levonulása után Szolnokon megszületett Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésének
alapgondolata is felhívta a figyelmet. A koncepció Magyarország árvízvédelmi stratégiáját 3 pillérre helyezte: az árvízvédelmi töltések előírás szerint kiépítése mellett a Tisza
folyó nagyvízi lefolyási viszonyainak javítá-

sát, valamint árvízcsúcs-csökkentő tározók
kiépítését fogalmazta meg. A nagyvízi mederkezelés témájában azonban alig volt tapasztalható előrelépés, holott e tervek épp
arra irányulnak, hogy a folyóink medrében
és hullámtereiben biztosítani tudjuk a mértékadó szinten levonuló árhullám biztonságos és gyors levezetését. A múlt évben megszületett jogszabály meghatározza a hullámtereken az árvízi levezetés prioritását,
valamint meghatározza az ezt elérendő
Nagyvízi Mederkezelési Terv tartalmát.
Komplex munkáról van szó, hiszen a meder
árvízlevezető képességének javítását összhangba kell hozni a természetvédelem, erdőgazdálkodás és területhasználatok eltérő
álláspontjaival.
Szintén az elmúlt évben jogszabályban öltött
testet a Mértékadó Árvízszintek (MÁSZ) újraszámítása a Tisza-völgyben, amely az árvízvédekezés és a műszaki tervezés terén egyaránt stratégiai fontosságú. A hatévente felülvizsgálandó, a 100 éves visszatérési idejű
árvízi kockázatot feltáró MÁSZ azon kívül,
hogy a jövőbeli fejlesztések számára olyan új
tervezési alapadat lesz, amire az árvízvédelmi műveket ki kell építeni, szorosan kapcsolódik az Árvízi Veszély-és Kockázatkezelési
Tervek és Nagyvízi Mederkezelési Tervekhez,
azok kiindulási pontját képezi..
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Lovas Attila nemzetközi kitekintést is
adott a szolnoki Agórában
ven, amelytől a vízügyesek nem ijednek
meg. Teszik a dolgukat, és közben keresik a
lehető legjobb megoldásokat. Teszik ezt értünk, az itt élők biztonságáért – hangsúlyozta dr. Kállai Mária. Végül nagyrabecsülését
és köszönetét fejezte ki a Közép-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság kollektívájának azért
az áldozatos munkáért, amit a térségben
élők biztonsága érdekében végeztek és végeznek a jövőben is.
Ugyancsak méltatta a tanácskozás jelentőségét dr. Bakonyi Péter, a Vízügyi Tudományos Tanács alelnöke. Arról is beszélt, hogy
elöregszik a szakma, egyre nagyobb az idősebb szakemberek aránya.
- Elsődleges hidraulikai sávba nem lehet
toronyházat építeni – hívta fel a figyelmet
Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese a konferenciát megelőző sajtótájékoztatóján. Hozzátette: összesen 67 nagyvízi mederkezelési
terv készült a hazai folyókra, amelyekben
kétdimenziós modellt alkalmaztunk, ami
megmutatja, hogy területileg hol akadályozott az árhullám levonulása, s hol nem. Ez
alapján javaslatokat, úgymond lehetőségtárat adunk a döntéshozóknak, hol mit lehet
tenni, és mit nem. A javasolt beavatkozásokat az EU által támogatott árvízi kockázatkezelési térkép szerint fogjuk súlyozni. Újságírói kérdésre elmondta: a Tisza minden
szakaszán, így a felső, középső és alsó szakaszán tervezünk fejlesztést 2014-2020 között. Végül kifejtette: nem katasztrófák ellen
akarunk védekezni, hanem üzemszerűvé
szeretnénk tenni a védekezést. Ez egy hos�szú folyamat. Azt szeretnénk, ha a magyar
adófizetőknek nem azzal kellene szembesülniük, hogy van egy nagy árvíz, s egyszerre 50 milliárdot kell kiadni védekezésre, hanem évente ad 2 milliárdot a költségvetés,
amiből biztonságosan, üzemszerű körülmények között le tudjuk vezetni az árvizet, s
nem kell rendkívüli állapot kezelni.
Laczi Zoltánt
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Tisza Iroda: a nemzetközi együttműködés motorja
Mi is a Tisza Iroda feladata, miért hozták
létre és miért került éppen Szolnokra? Ahhoz hogy megértsük, be kell tekintenünk a
Tisza Csoport múltjába, hiszen az iroda jelenleg ennek a nemzetközi csoportnak a
koordinálásával, feladataival foglalkozik.
A dunai országok miniszteri találkozóján,
2004-ben a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság (ICPDR) keretében, a tiszai országok
magyar kezdeményezéssel alakították meg a
Tisza Csoportot. A Tisza Csoport tevékenységének koordinációja 2004-2013 között az
ICPDR bécsi titkárságán (magyar projekt koordinátor közreműködésével), projektfinanszírozáson keresztül történt, amelynek for-

rásai 2013-ban kimerültek. A megkezdett
munka folytatása érdekében, 2013 júniusában hazánk felajánlotta az ICPDR Tisza Csoport koordinációjának megszervezését és
egy pozíció létrehozását Magyarországon. A
2013. évi felajánlást követően az Országos
Vízügyi Főigazgatóság, a Közép- Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, valamint a Duna Régió Stratégiáért felelős miniszteri biztos támogatásával, 2014. november 4-én, átadásra
került a Nemzeti Tisza Iroda.
A Tisza Csoport az országok közötti
együttműködési platform, mely az országos,
regionális, nemzeti szintű feladatokhoz kapcsolódó informácó cserét és kapcsolattartást
segíti elő és lehetővé teszi a közös célkitűzé-

sek és erőfeszítések összehangolt megvalósítását. A Tisza csoportban az 5 tiszai ország,
valamint az ICPDR szakértői vesznek részt,
évente kétszer találkoznak, ahol megbeszélik az aktuális feladatokat, projekt terveket.
Összességében a Tisza Iroda feladata, hogy
hosszú távon segítse elő egy nemzetközi
szintű kapcsolat kiépítését, ugyanakkor körvonalazza azokat a nemzetközi feladat csoportokat is, amelyek Tisza vízgyűjtő szinten, megoldásra kell, hogy kerüljenek. Tisza
vízgyűjtő szintű feladatok összehangolt és
integrált szemléletű kezelése fontos szempont, ezekhez kell felhasználni az európai
uniós pályázati lehetőségeket egy élhetőbb
Tisza völgyért.

Német szakértők igazgatóságunkon
Az Osnabrücki Egyetem két kutatója, Elisabeth Ehling és Kathrin Knüppe tett látogatást a KÖTIVIZIG-nél június 4-én. A német szakemberek a világ számos országában kutatásokat végeznek a vízgazdálkodás témájában. Szolnokon Horváth Béla
műszaki igazgató-helyettes fogadta a vendégeket, bemutatva az igazgatóság tevékenységét, korábbi és most futó projektjeit.
A szakértők konzultációt folytattak rajta kívül Horváth Lajos főépítés-vezetővel, Csib-

rán Zoltán és Háfra Mátyás osztályvezetőkkel, Virágné Kőházi-Kiss Edit és Fazekas
Helga osztályvezető-helyettesekkel. A vendégeket programjuk során a Tisza Iroda
munkatársai, Váci Melinda és Rátfai György
kísérték.
A német kutatók olyan kérdésekre keresték
a választ, mint a klímaváltozás hatásai a vízgazdálkodásra, a globális éghajlatváltozás
jelentette kockázatok kezelése, az árvizek és
vízhiányos állapotok előfordulásának gyakorisága.

Az Európai Unió Víz Keretirányelvének
implementációjának kérdése ugyanúgy része volt az egész napos találkozónak, mint
a Tiszával kapcsolatosan megvalósult fejlesztések, tározóépítések, valamint a korábban megvalósult és tervezett nemzetközi projektek, együttműködések bemutatása.
A vendégek látogatást tették a szolnoki Tiszaparti sétányon, ahol megtekintették a
2000-es árvízre emlékeztető táblát is.
Rátfai György.

Szolnoki vízügyesek Boszniában
Többek között a KÖTIVIZIG vízkár-elhárítási gyakorlatáról, az
árvízi kockázatkezelésről, a mértékadó árvízszint újraszámításáról, és a nagyvízi mederkezelési tervezésről is beszámoltak azok
a magyar vízügyi szakemberek, akik június 9-12. között továbbképzést tartottak a Bosznia-Hercegovinában helybeli kollégáiknak. A találkozón előadóként vett részt a KÖTIVIZIG három vezető munkatársa, emellett képviseltette magát az OVF, az ATIVIZIG,
az ÉVIZIG és az ÉDUVIZIG.

tika rejtelmeibe avatta be a helyi védekezésirányítókat, majd a
Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése program küldetését, s eddig
megvalósulását vázolta röviden. Csibrán Zoltán, az ÁFO vezetője
az alap védelmi egység védekezésének megszervezéséről tartott
előadást. Az általános vízkár-elhárítási menedzsmentről, valamint a magyar-ukrán közös árvízvédelmi fejlesztési programról
osztotta meg gondolatait Horváth Lajos, igazgatóságunk főépítés-vezetője.
Hazatérve mindhárom kollégáink arról számolt be, hogy nagyon
sok kérdés érkezett az előadókhoz, s a vendéglátók fogadókészsége
alapot képez a jövőbeli szakmai együttműködéshez.
L.Z.

A Szarajevó melletti Jahorina településen rendezett eseményen a
szolnoki szakemberek közül Fazekas Helga árvízvédelmi és folyószabályozási osztályvezető-helyettes a vízkárelhárítási logisz-

Brazil gyakornokok tanulmányi körútja
Az Országos Vízügyi Igazgatóságnál szakmai gyakornoki programját töltő két brazil
egyetemista látogatott el június 2-án a Közép-Tisza térségébe. Luiza Lamb és Victor
Pedroso Curtarelli egy külföldi tanulmányi
program keretében érkeztek hazánkba, jelenleg a nyári szakmai gyakorlatukat töltik
az OVF-nél. A vendégek megtekintették a
szolnoki belvárosi védművet, a Dobai szivattyútelepet, a Hanyi-Tiszasülyi tározót, a
Sajfoki-zsilipet és szivattyútelepet, a Kiskörei Duzzasztóművet és a hallépcsőt. Képünkön kísérőikkel, balról jobbra: Rátfai György
(Tisza iroda), Luiza Lamb, Victor Pedroso
Curtarelli, Váci Melinda (Tisza iroda) és Pomázi Szabolcs (ÁFO).
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Víz világnapi események Szolnokon
Március 20-tól 22-ig tartottak az idei víz
világnapi események Szolnokon, amelyekre összességében több száz ember
volt kíváncsi.
A Vízügyi Történetei Füzetek sorozat 18. részeként jelent meg Fejér László munkája, a
Szolnok és a Közép-Tisza vidéki Vízügyi Múltja IV. kötete, amelynek bemutatóját az idei víz
világnapi programsorozat nyitányaként, március 20-án tartotta a KÖTIVIZIG a Szolnoki
Szakaszmérnökség tanácstermében. A rendezvény háziasszonya Siklós Gabriella, az
OVF szóvivője volt. Akár az igazgatóság tükrének is nevezhetnénk a 1975-től 2010-ig tartó
időszak eseményeit átfogó könyvet, melyet a
helyszínen méltatott Láng István, az Országos
Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese, az OMIT vezetője.
Többek között a vízfolyások természetalakító munkájával, az ivóvíztisztítás technológiájával, sőt a vizek parányi élőlényeivel is
megismerkedhettek a gyerekek a szombaton, a NEFAG Zrt.-vel és a Magyar Hidrológiai Társaság szolnoki területi csoportjával közösen szervezett programjainkon. A „Térségünk a Közép-Tisza” című vetélkedőn és
akadályversenyen 33 általános iskolás kisdiák 11 csapata vett részt, akik 5 állomáson
mérhették össze tudásukat és gyorsaságukat. A gyerekek játékos feladatokon, látványos szemléltetéseken keresztül ismerhették meg a víz világnapjához, a környezetszennyezés megelőzéséhez kapcsolódó,
mindennapos tevékenységeket. Ezután a
„Gyalogolj a vízért” mottó jegyében a csapatok a Tisza töltésén átsétáltak a Felszíni Vízműhöz, ahol a gyerekek láthatták, hogyan
lesz a nyers vízből ivóvíz, megismerkedhettek a víztisztítás technológiájával. A VCSMtől a Szolnoki szakaszmérnökségig mini
Gátőrfutást rendeztünk – az első 5 befutó a
Gátőrfutás pólóját kapta jutalmul.
Ezzel párhuzamosan zajlott a MHT Szolnoki Területi Szervezete, valamint a NEFAG
Zrt. Erdei Művelődési Háza és a Hild Viktor
Könyvtár által meghirdetett képzőművészeti
pályázatok eredményhirdetése. A felhívá-

Podani György szolnoki gátőr a KÖTIVIZIG lobogójával ért célba
sokra összesen 450 rajz érkezett, ebből húszat díjaztunk. A támogatók által legjobbnak ítélt rajzok alkotóinak díjait ugyancsak
átadtuk. A legszebb rajzokért járó jutalmakat a KÖTIVIZIG, a Víz- és Csatornamű Koncessziós Zrt, TRV Zrt.,, NEFAG Zrt, Vízvonal
Kft., ANYAGÉRT Kft. és a VÍZÉP-KÖR Kft
biztosította, melyeket Lovas Attila igazgató
és Fehér Sándor, a NEFAG Zrt. főigazgató-helyettese adott át a kis nyerteseknek. A
nyerteseket és kísérőiket sütiparti várta a díjátadón.
A Duna Múzeum szintén Szolnokon tartotta az általa meghirdetett víz világnapi vetélkedők eredményhirdetését. A képzőművészeti pályázat kategóriában a 4 díjazott között a szolnoki Rábcai Virág Panna, a
Szent-Györgyi Albert Általános iskola diákja
is tárgyi elismerést kapott rajzáért.
(Összesen 70 fő látogatta meg Szolnokot a
víz világnapja alkalmából, közülük legtöbben a Dunántúlról érkeztek. Őket ebéd után
két csoportban két kollégánk vezette körbe a
Tisza-parton és a Tiszavirág gyaloghíd kör-

Volt, akik kis biciklivel indult neki a távnak, mások túrabottal hozták magukat lendületbe
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nyékén, majd az idegenvezetés a Damjanich
Múzeumban, illetve a VCSM Koncessziós
Zrt. telepén ért véget.)

Víz világnapi elismerés
kolléganőnknek
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter a vízügyi igazgatás területén, huzamosabb
idő keresztül végzett példamutató munkája elismeréséül, a víz világnapja alkalmából Kvassay Jenő Emlékérmet adományozott Váriné Szöllősi Irénnek, a Közép-Tisza-vidéki vízügyi Igazgatóság vízrajzi osztálya helyettes vezetőjének, a minőségirányítási szakmai vezetőnek. A díjat Kontrát Károly, a tárca parlamenti államtitkára adta át a Belügyminisztériumban rendezett ünnepségen, ahol beszédet
mondott dr. Hoffmann Imre vízügyi helyettes államtitkára.
Az előzetes (internetes) és a helyszíni regisztrációs adatok összesítése szerint 295
embert – köztük több tucat gyereket – mozgatott meg az országosan először meghirdetett víz világnapi Gátőrfutás központi rendezvénye Szolnokon. A résztvevőknek a vasárnapi ebéd megalapozásaként bő 2 kilométeres távot kellett teljesíteniük, mégpedig
a Tiszai hajósok tere – Dr. Béres József sétány – Tisza-híd – Tiszaliget – Tiszavirág
gyaloghíd útvonalon. A futamot nem versenyként hirdettük meg, legfőbb célunk az
volt, hogy a felhívjuk a figyelmet a gát- és
csatornaőrök nélkülözhetetlen munkájára.
Az eseményen köszöntőt mondott Somlyódy
Balázs, az Országos Vízügyi Főigazgatóság
vezetője, a társszervező Szolnoki Sportcentrum munkatársa által vezényelt bemelegítés
előtt pedig Siklós Gabriella OVF szóvivő biztatta az amúgy is lelkes futóközönséget.
Laczi Zoltán – Rózsa Helga

V Í Z Ü G Y I M Ú LT U N K B Ó L

75 éves a füredi öntözőrendszer
1940. június 20-án adták át a Tiszafüredi öntözőrendszert. A törvényhozás az ország mezőgazdasági többlettermelésének fokozására megalkotta a 1937. XX. törvénycikket, s az
ebben foglaltak alapján a korábbi aszályos
évekre való tekintettel elkezdődött a Tiszántúl öntözésére irányuló öntözőrendszerek
tervezése. A kidolgozott kerettervek részét
képezte a Tiszaörvénytől kiinduló, s egészen
Kenderes határáig húzódó öntözőrendszer.
Az első, országos szinten is jelentős öntözőrendszer a tiszafüredi volt, melyet 20 000 katasztrális hold (115 km2) öntözésére alakítottak ki. A rendszer építési munkái 1937. október 27-én kezdődtek az öntözőrendszert
tápláló tiszaörvényi szivattyútelep Tisza
medrében található szivattyúaknájának állványozási és zsaluzási munkáival.
A kapcsolódó létesítmények közül kiépült az
öntözőrendszert tápláló 6 m3/s névleges teljesítményre tervezett tiszaörvényi szivattyútelep, ami az akkori Tisza hullámtéren helyezkedett el. Az öntözővizet 2 db, egyenként 2
m3/s névleges teljesítményű GANZ 2000 típusú, 380 lóerős (275 kW) villanymotor által
hajtott GANZ-CSV 1200-as propellerszivattyú
emelte át a Tisza folyó medrébe süllyesztett

Az ünnepélyes átadás 1940. június 20-án
szivattyúaknán és a szivattyúaknát a szivat�tyúteleppel összekötő 3 db Ø1,20 m földbeágyazott nyomócsövön keresztül. A 3. gépegységet csak a II. világháború után szerelték fel, s helyezték üzembe. A szivattyútelep
által kiemelt öntözővizet egy hármas osztású, egyenletes fenékemelkedésű nyomómedence tereli az akkori Tisza hullámtéren átvezető – ma már a mentett oldalon található –
319,56 fm hosszú, félkör keresztmetszetű vasbeton csatornahídba, amin keresztül az öntözővíz a csatornahídból a műtárgy végén található csillapítómedencébe jut el, ami a víz
mozgási energiáját hivatott megtörni, s a lecsendesedett öntözővizet a Tiszafüredi öntöző-főcsatornába terelni. A főcsatorna teljes

Öt éve vizsgázott a Tiszaroffi tározó
Öt esztendeje, 2010. június 10-én, 17 órakor
nyitották meg „élesben” a Tiszaroffi árapasztó tározó északi műtárgyát. A Közép-Tisza-vidék első árvízi tározója 56,8 millió
köbméter vizet tartott vissza 13 napig, ezzel
beváltotta a hozzá fűzött reményeket.
A VTT keretében másodikként, 7,6 milliárd forintos beruházással megépült Tiszaroffi árvízi
tározó 22,8 négyzetkilométeren terül el, és 97
millió köbméter víz befogadására képes. Műtárgyai vízzárósági próbáját 2009 nyarán végezték. A 2010. május 20-ától kezdődő védekezési periódusban a rendkívüli készültség elrendelése június 10-én 17 órakor történt meg, s
ugyanebben az időpontban a tározó északi
műtrágyánál a Tisza kezdett beáramlani a tározó területére. Rá másfél órával a déli műtárgy szegmenstáblái is kinyíltak, így ott is

hömpölygött a hullámtérből kifelé a folyó vize.
A tározó feltöltése 3 napot, pontosan 73 órát
vett igénybe, s 13 napon keresztül 56,8 millió
köbméternyi vizet tartott vissza. A leürítés június 26-án a déli műtárgy nyitásával kezdődött, majd 3 nap múlva a északin át is áramlott
vissza a víz a folyómederbe.
A Tiszaroffi tározó gyakorlati záróvizsgája
sikerült, első árvízi üzeme igazolta az előzetes várakozásokat: Tiszafürednél 6, Kiskörénél pedig 14 centiméterrel mérsékelte – a térségben a harmadik legnagyobbnak bizonyult – árhullám magasságát. Ennél azonban jóval nagyobb mértékű árhullámcsúcs-csökkenés következett be Szolnokon,
ahol a bivalytói töltésszakasz visszabontásával együtt a számítottnál 36 centivel kisebb,
954 centiméteres tetőző vízállást mértünk
június 14-15-én. 
Laczi Zoltán

A megnyitást követő pillanat madártávlatból

hossza 40878 fm, s egészen Kenderesig
húzódott, a felső 25 km-ét mederburkolattal látták el a szivárgási veszteségek csökkentése érdekében. A főcsatornához 10 db elsőrendű mellékcsatorna épült, melyek hossza összesen
80 km-t tett ki. A csatornaépítésnél ös�szesen 730 000 m3 földet mozgattak
meg kubikosokkal és kordélyosokkal.
A vízőrök és a szivattyútelepi gépészek
részére 1 db gépészlakás és 4 db csatornaőrház épült. Az építkezés során a maximális
munkáslétszám egy napon 1615 fő, kordélyosból 313 db volt. Az öntözőrendszer összköltsége 3 200 000 pengőt tett ki. Az ünnepélyes átadást 1940. június 20-án tartották meg.
A tiszaörvényi szivattyútelepet, s ezzel együtt
a Tiszafüredi öntözőrendszert Horthy Miklós
kormányzó helyezte üzembe Kállay Miklós, a
Magyar Királyi Öntözésügyi Hivatal elnöke,
Teleki Pál miniszterelnök, Teleki Mihály földmívelésügyi miniszter és József főherceg jelenlétében.
Az öntözőrendszer vagyonkezelése a társulati művek átadás-átvétele során 2014-ben a
KÖTIVIZIG-hez került át, melyet jelenleg a
Nagykunsági VGT. üzemeltet.
Richter József

A legek tiszai
árhulláma
Alig tettük magunkat túl a Tiszán levonult cianid- és nehézfém-szennyezés okozta sokkon
15 éve, 2000. április 19-én 1041 centiméteres
vízállással tetőzött a Tisza Szolnoknál, 67 centivel az addigi legnagyobb vízszint (LNV) fölött. Az igazgatóság által az árvízvédelmi védekezésben foglalkoztatottak létszáma ezen a
napon 13328 fő volt. Hat katonai helikopter,
347 építőipari gép, 877 közúti jármű, és 9 vízi
jármű is részt vett a hatalmas munkában. A
térségben a tetőzés 32 órán keresztül elhúzódott. A szolnoki szelvényben 1000 cm felett 11
napon, az 1999-es csúcs (974 cm) felett 15 napon, az 1970. évi 909 cm-es maximum felett 24
napon, a 800 cm-es (III. fok) vízszint felett pedig 32 napon keresztül „tartózkodott” a víz.
Az igazgatóság területén 123 kilométeren
kellett nyúlgátat építeni, ezen kívül 30 kilométeren bordás megtámasztás, 69 kilométeren pedig hullámverés elleni védmű készült.
A védekezés során 314 ezer köbméter homokot és 71 ezer tonna homokos kavicsot használtunk fel. Homokzsákból 8,5 millió fogyott, továbbá 388 ezer négyzetméter fólia
és 8.200 négyzetméter szádfal!
A rendkívüli készültség
április 8-től május 9-ig tartott.
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Magyar-amerikai vízügyi „csúcstalálkozó”
Szolnokon
Thomas P. Bostick altábornagy, az Egyesült Államok Szárazföldi Hadereje műszaki csapatainak parancsnoka a tavasz első
napjaiban azzal a céllal érkezett hazánkba, hogy tájékozódjon a magyarországi
ár- és belvízvédelem helyzetéről, és tárgyalásokat folytasson magyar politikai
vezetőkkel, országos és helyi vízügyi
szakemberekkel az együttműködés erősítéséről. A magas rangú vendég és delegációja március 5-én Szolnokra látogatott,
ahol megismerhette a Közép-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság operatív védekezési
és modellezési munkáját.

Az amerikai tábornok kézzel írt
levélben mondott köszönetet
a szolnoki vendéglátóknak.
Thomas P. Bostick magyarországi tartózkodása során beszédet mondott az Európai
Vízügyi Szövetség budapesti konferenciáján, majd Colleen Bell, az USA budapesti
nagykövetének társaságában fogadta őt dr.
Áder János köztársasági elnök. Az amerikai
altábornagy találkozott dr. Hende Csaba
honvédelmi miniszterrel, és megismerkedett az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkájával dr. Bakondi György
tü. altábornagy, főigazgató kalauzolásával.

Fejes Lőrinc és Thomas P. Bostick
Kiskörén
Tárgyalást folytatott továbbá dr. Pintér
Sándor belügyminiszterrel, dr. Hoffmann
Imre, a BM közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára, valamint Somlyódy Balázs, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója részvételével. Ezt követően az
amerikai delegáció – az OVF vezetőjével és
több munkatársával együtt – Szolnokra utazott, ahol rövid előadások keretében bepillantást nyerhetett a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság munkájába, vízkár-elhárítási és modellezési tevékenységébe, az ára-

Lovas Attila Barócs János emléktáblájánál tájékoztatja az altábornagyot
a Hanyi-Tiszasülyi tározóról

Több mint tízéves az együttműködés igazgatóságunkkal
Az Egyesült Államok ár- és belvízvédelméért szövetségi szinten az US Army Corps of Engineers (USACE) a felelős, amelynek vezetője Thomas P. Bostick altábornagy. Az USACE főigazgatója Steven Stockton, aki szintén a hazánkba látogató delegáció tagja volt.
A magyar-amerikai vízügyi kapcsolatok döntően a vízrendszerek hidrodinamikai modellezése terén fejlődött ki, s ebben úttörő szerepet játszott Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság.
Az általunk alkalmazott, egydimenziós hidrodinamikai RAS (River Analysis System) számítógépes programot ugyanis az amerikai hadsereg hidrológiai mérnöki központja, a HEC
(Hydrologic Engineering Center) fejlesztette ki. (A HEC 1965 óta foglakozik hidrológiai, hidraulikai, tározó üzemirányítási, statisztikai és ökológiai modellek programozásával.)
A KÖTIVIZIG vízrajzi szakemberei a program amerikai fejlesztőivel 2002. októbere óta tartják a kapcsolatot, ez alatt az idő alatt igen jó partneri viszony alakult ki közöttük. Az új
változatok kiadása előtt minden esetben megkaptuk a tengerentúli kollégáktól a programokat tesztelésre. A modell US rendszerről metrikus rendszerbe történő átprogramozása során
javaslatainkat elfogadták, a felmerült hibákat rövid időn belül kijavították. A legújabb,
HEC-RAS 5 változat tesztelésébe is bevontak bennünket. A program kiadása előtt több próbafuttatást végeztünk magyarországi folyókra, árvízi tározókra. Tapasztalatainkat, észrevételeinket pedig az amerikai kollégák beépítették az új modellbe.
A jó szakmai és emberi kapcsolatoknak tudható be, hogy több alkalommal személyesen is
találkozhattunk. Meghívásunkra az amerikaiak 2010. márciusában jártak Magyarországon, 2014. áprilisában pedig egy fiatal magyar szakemberekből álló csapat látogatott el a
HEC központjába. A HEC fejlesztőket tavaly ismét meghívtuk hazánkba. A találkozó az új
HEC-RAS 5, 2D (kétdimenziós) modellrendszer bemutatására fókuszált. A programrendszer új változatával biztosítható a folyók egydimenziós, valamint az árvízi árapasztó tározók, ártéri öblözetek kétdimenziós modellezése. Az amerikai szakemberek 2014. októberében konferencia és oktatás keretében ismertették a programrendszer felépítését, alkalmazásának lehetőségeit magyar kollégáiknak.
Az amerikaiak által kidolgozott, hazánkban is alkalmazott számítógépes programok nagy
segítséget nyújtottak a magyarországi folyók új mértékadó árvízszintjeinek meghatározásában. A HEC-RAS modellrendszerre alapozva kívánjuk felépíteni a tiszai árapasztó tározók
üzemirányítási rendszerét.
pasztó tározók üzemeltetésébe, a nagyvízi
mederkezelési tervek megvalósításába. Ezt
követően felkereste a Hanyi-Tiszasülyi árapasztó tározót és Kiskörei Duzzasztóművet,
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ahol a létesítmény építési és üzemeltetési tapasztalatait osztották meg vele a helyi vízügyi szakemberek.
Laczi Zoltán

SZAK MAI ESEMÉN Y EK

Hidrometeorológiai értékelés
Változatosnak bizonyult az év eddig eltelt
része csapadék szempontjából. Januárban
bőséges égi áldásban volt részünk, aztán a
következő három hónapban szokatlanul
kevés eső hullott. Májusban már a sokévi
havi átlaghoz közelítő mennyiséget mérhettünk, azonban az év elejétől számolva
az öt havi az igazgatósági csapadékátlag
elmarad a sokéves átlagtól.
Ez év januárjában több mint kétszer annyi
csapadék esett le az igazgatóság területére,
mint a sok éves havi átlag. Összesen területi
átlagban 60,4 mm hullott le (sok éves januári átlag 29,2 mm). Februárban ellenben
mindössze 17,9 mm csapadékot mértünk,
ami a februári sok éves átlag 62 %-a. Márciusban szintén kevés csapadék, 18,5 mm csapadék hullott, ami a sok éves átlag 63 %-a. A
hónap első fele száraz volt, a csapadék
65 %-a az időszak utolsó hetén esett le.
Áprilisban igen kevés csapadék, összesen
8,1 mm esett, ami az áprilisi sokéves csapadék
átlag 21,8 %-a. A hónap túlnyomó része csapadékmentes volt, néhány napon volt csak számottevő eső, viszont több napon is volt nyomokban csapadék az igazgatóság területén.
Májusban az előző három hónaphoz képest több csapadék esett az igazgatóság területén, de a sokéves havi átlagot nem haladta meg (52,5 mm). Összesen 50,2 mm csapadék hullott, ami a sok éves átlag 96 %-a.
Május végéig ebben az évben az igazgatósági területi csapadék átlag 155,2 mm, ami
a május végéig számított sokéves átlag
88 %-a.

Vízgyűjtők
Januárban a vízgyűjtők mindegyikén a csapadékmennyiség meghaladta a sok éves csapadékátlag 100%-át. Százalékosan a legtöbb
csapadék a Sajó-Hernádon esett, ahol a sok
éves csapadékátlag 245 %-a hullott le
(65,3 mm). Abszolút értékben pedig a legtöbb
csapadék a Bodrogon esett (84,9 mm, ami a
sok éves havi átlag 189 %-a). A legkevesebb
csapadék százalékosan a Felső-Tiszán esett
(68,5 mm, ami a sok éves átlag 104 %-a), abszolút értékben pedig a legkevesebb csapadék a Szamos-Krasznán esett (40,1 mm, ami
a sok éves átlag 111 %-a).
Februárban a vízgyűjtőkön sem esett jelentős csapadék. Százalékosan a legtöbb csapadék a Maroson esett, ahol a sok éves csapadékátlag 90%-a hullott le (22,8 mm). Abszolút értékben is a legtöbb csapadék a Maroson
esett. A legkevesebb csapadék százalékosan
a Felső-Tiszán hullott (20,3 mm, ami a sok
éves átlag 33 %-a), abszolút értékben pedig a
legkevesebb csapadék a Sajó-Hernádon esett
(15,5 mm, ami a sok éves átlag 55 %-a).
Márciusban a legtöbb vízgyűjtőn a csapadék nem érte el a sok éves havi átlag 100 %-át.
Százalékosan és abszolút értékben is a legtöbb csapadék a Felső-Tisza vízgyűjtőn esett,
ahol a sok éves csapadékátlag 107 %-a hullott
le (70,4 mm). Ebből a csapadék közel fele a
hónap elején esett le, a másik fele pedig a hónap végén hullott. A többi vízgyűjtőn a csapadék több mint 50 %-a a hónap utolsó hetében
esett le. A legkevesebb csapadék százalékosan és abszolút értékben is a Körösökön hullott (21,7 mm, ami a sok éves átlag 63 %-a).
Április hónapban a vízgyűjtőkre esett csapadék mennyisége igen változatos képet mutat.
Míg a Felső-Tiszán lehullott csapadék 2 mm híján majdnem elérte a 60 mm-t (58,6 mm), ami a
sokéves átlaghoz viszonyítva 92 %, addig a
Zagyva-Tarna vízgyűjtőjén az 5 mm-t sem érte
el (4,9 mm) a lehullott csapadék mennyisége,
amely a sokéves havi átlag 11 %-a.
A Szamos-Kraszna vízgyűjtőjén esett 34,7 mm
csapadék a sokéves átlaghoz képest (49,2 mm,
71 %) már jóval kevesebb, a Maros vízgyűjtőjén
pedig a sokéves havi átlag (47,1 mm) felét kicsivel
haladta meg (27,3 mm) a lehullott csapadék
mennyisége, amely százalékban kifejezve 58 %.
A többi folyó vízgyűjtőjén a sokéves havi átlag felét sem éri el a csapadék mennyisége.
Májusban három vízgyűjtő kivételével a területre hullott csapadékmennyiség meghaladta a sok éves csapadékátlag 100 %-át. Százalékosan és abszolút értékben is a legtöbb
csapadék a Felső-Tiszán esett, ahol a sok éves
csapadékátlag 141 %-a hullott le (121,0 mm).
A legkevesebb csapadék százalékosan és abszolút értékben is a Zagyva-Tarnán esett
(61,4 mm, ami a sok éves átlag 91 %-a).
Hőmérséklet

Csapadékeloszlás a KÖTIVIZIG 11 kiemelt
csapadékmérő állomásai alapján
2015. január 1. – 2015. június 1.

2015-ben eddig 52 fagyos nap1, 3 téli nap2, 1
zord nap3 és 9 nyári nap4 fordult elő.
Januárban az átlaghőmérséklet 2,3 °C volt,
ami a sok éves átlaghoz képest 3,7 °C-kal magasabb. A maximális hőmérséklet 10,9 °C
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volt, ami a sok éves átlaghoz képest 6,0 °C-kal
alacsonyabb az eddigi abszolút havi maximum értékhez képest. A minimum hőmérséklet pedig -10,8 °C volt, ami 14,0 °C-kal magasabb az eddig mért abszolút januári minimumhoz képest.
Februárban az átlaghőmérséklet 2,1 °C volt,
ami a sok éves átlaghoz képest 1,4 °C-kal magasabb. A maximális hőmérséklet 13,6 °C
volt, ami a sok éves abszolút maximumhoz
képest 6,7 °C-kal alacsonyabb az eddigi abszolút havi maximum értékhez képest. A minimum hőmérséklet pedig -8,2 °C volt, ami
15,9 °C-kal magasabb az eddig mért abszolút
februári minimumhoz képest.
Márciusban az átlaghőmérséklet 7,1 °C volt,
ami a sok éves átlaghoz képest 1,66 °C-kal
magasabb. A maximális hőmérséklet 19,8 °C
volt, ami a 6,2 °C-kal alacsonyabb az eddigi
abszolút havi maximum értékhez képest. A
minimum hőmérséklet pedig -4,5 °C volt,
ami 11,3 °C-kal magasabb az eddig mért abszolút márciusi minimumhoz képest.
Áprilisban az átlaghőmérséklet 11,3 °C volt,
amely az abszolút átlaghoz képest 0,14 °C tér
el. Április hónap maximum hőmérséklete
26,9 °C volt, mely 3,0 °C-kal kevesebb az abszolút maximumnál. A hónap legalacsonyabb
hőmérséklete -1,2 °C volt, amely magasabb az
abszolút minimumhoz (-5,3 °C) képest.
Májusban az átlaghőmérséklet 16,7 °C volt,
ami a sok éves átlaghoz képest 0,2 °C-kal magasabb. A maximális hőmérséklet 29,8 °C
volt, ami a 4,2 °C-kal alacsonyabb az eddigi
abszolút havi maximum értékhez képest. A
minimum hőmérséklet pedig 5,6 °C volt, ami
5,5 °C-kal magasabb az eddig mért abszolút
májusi minimumhoz képest.
Folyók vízjárása
Tisza:
2015-ben több kisebb, közepes áradás kialakult a folyón, viszont komolyabb árhullám
még nem vonult le a Tiszán.
Januárban a januári nagyobb mennyiségű
csapadéknak köszönhetően kisebb vízszintemelkedések fordultak elő.
Szolnokon a maximális vízhozam 981 m3/s,
Kiskörén 957 m3/s volt (rendre: január 26-án
és január 24-én). A minimális vízhozam Szolnokon 171 m3/s, Kiskörén 160 m3/s volt (rendre: január 11-én és január 10-én). Az átlagos
vízhozam Szolnokon 445 m3/s (a 20 éves havi átlag 596 m3/s) Kiskörén pedig 427 m3/s
volt (a 20 éves havi átlag 579 m3/s).
Szolnokon a maximális vízállás 431 cm
volt, ami január 26-án fordult elő. A legkisebb vízállás Szolnokon -160 cm volt, ami január 11-én fordult elő. Kiskörén a maximális
vízállás 407 cm volt, ami január 26-án fordult elő. A legkisebb vízállás Kiskörén pedig
-195 cm volt, ami január 10-án fordult elő.
Az átlagos vízállás Kiskörén 34 cm (20 éves
évi átlag 157 cm), Szolnokon az átlagos vízállás 63 cm volt (a sok éves évi vízállás 188 cm).
Fagyos nap: 
napi minimum léghőmérséklet kisebb 0 °C-nál
Téli nap: 
napi maximum léghőmérséklet kisebb 0 °C-nál
Zord nap: 
napi minimum léghőmérséklet kisebb -10 °C-nál
4
Nyári nap:  napi maximum léghőmérséklet nagyobb 25 °C-nál
1

2
3

SZAK MAI ESEMÉN Y EK

Februárban a közép-Tiszán eddig a hónap
második harmadától kezdve a kevés csapadéknak köszönhetően apadás volt jellemző,
majd egy kisebb áradás kezdődött.
Szolnokon a maximális vízhozam
772 m3/s, Kiskörén 750 m3/s volt (mindkét
helyen február 4-én). A minimális vízhozam
Szolnokon 286 m3/s, Kiskörén 274 m3/s volt
(rendre: február 21-én és február 22-én). Az
átlagos vízhozam Szolnokon 468 m3/s (a 20
éves havi átlag 590 m3/s) Kiskörén pedig
445 m3/s volt (a 20 éves havi átlag 583 m 3/s).
Szolnokon a maximális vízállás 331 cm
volt, ami február 4-én fordult elő. A legkisebb
vízállás Szolnokon -44 cm volt, ami február
22-én fordult elő. Kiskörén a maximális vízállás 301 cm volt, ami február 4-én fordult elő.
A legkisebb vízállás Kiskörén pedig -84 cm
volt, ami február 22-én fordult elő.
Az átlagos vízállás Kiskörén 68 cm (20 éves
évi átlag 159 cm), Szolnokon az átlagos vízállás 114 cm volt (a sok éves évi vízállás 189 cm).
Március hónap első felében a Tiszán egy
kisebb árhullám vonult le a Felső-Tiszán lehullott csapadék következtében. A hónap
második felében azonban a kevés csapadék
és a március 16-án a Kiskörei Tározó feltöltésének megkezdése miatt apadás volt jellemző. A hónap végén a felső vízgyűjtőkön leesett csapadéknak köszönhetően pedig stagnáló vízállás jellemezte a közép-Tiszát.
Szolnokon a maximális vízhozam 1010 m3/s,
Kiskörén 1120 m3/s volt (rendre március 7-én
és március 6-án). A minimális vízhozam Szolnokon 275 m3/s, Kiskörén 249 m3/s volt (rendre: március 27-én és március 29-én). Az átlagos
vízhozam Szolnokon 514 m3/s (a 20 éves havi
átlag 901 m3/s) Kiskörén pedig 513 m3/s volt (a
20 éves havi átlag 925 m3/s).
Szolnokon a maximális vízállás 446 cm
volt, ami március 7-én fordult elő. A legkisebb

vízállás Szolnokon -58 cm volt, ami március
30-án fordult elő. Kiskörén a maximális vízállás 446 cm volt, ami március 7-én fordult elő.
A legkisebb vízállás Kiskörén pedig -94 cm
volt, ami március 29-én fordult elő.
A havi átlagos vízállás Kiskörén 103 cm (20
éves évi átlag 362 cm), Szolnokon az átlagos
vízállás 133 cm volt (a sok éves évi vízállás
384 cm).
Áprilisban a Felső-Tisza vízgyűjtőjén esett
nagyobb csapadéknak köszönhetően a Tisza
vízállása is emelkedést mutatott. Az első 10
nap legnagyobb vízállása Szolnoknál 251 cm
volt, ehhez 692 m3 vízhozam tartozott.
A Kiskörei tározó feltöltésének folyamata
ekkor is zajlott, így itt a levonuló kisebb vízállás-emelkedés is éreztette a hatását. A
legnagyobb vízállás itt 720 cm volt, mely
több napon is jellemző volt.
A hónap utolsó felében szintén egy nagyobb mennyiségű csapadék hullott a vízgyűjtő-területre, melynek következtében a
vízállás ismét emelkedésnek indult, de a
230 cm-t nem lépte túl. A legnagyobb vízhozam az ezt megelőző nap 220 cm-es vízállásához kapcsolható, 659 m3/s volt.
Kiskörénél is éreztette hatását ez a nagyobb mennyiségű csapadék, a legnagyobb
vízszint 732 cm volt.
Kisköre-alsón április hónapban a legnagyobb vízállás 254 cm volt, melyhez 706 m3/s
vízhozam tartozott. A hónapban a legkisebb
vízszint 21 cm volt, melyhez 375 m3/s vízhozam kapcsolódott.
Szolnokon a havi átlagos vízállás 145 cm
volt április hónapban, melyhez 517 m3/s vízhozamátlag tartozik. Kiskörén az átlag vízállás 716 cm és a hozzá tartozó átlag vízhozam 531 m3/s.
Május hónap első felében a Tiszán nem
volt jelentős árhullám kisebb vízszintemelkedések alakultak ki, a hónap végén viszont
a Felső-Tisza vízgyűjtőjén esett nagyobb
csapadék hatására áradás indult meg.
Szolnokon a maximális vízhozam 849 m3/s,
Kiskörén 976 m3/s volt (május 31-én). A minimális vízhozam Szolnokon 294 m3/s, Kiskörén 252 m3/s volt (május 24-én). Az átlagos
vízhozam Szolnokon 439 m3/s (a 20 éves havi
átlag 901 m3/s) Kiskörén pedig 456 m3/s volt
(a 20 éves havi átlag 925 m3/s).
Szolnokon a maximális vízállás 320 cm
volt, ami május 31-én fordult elő. A legkisebb
vízállás Szolnokon -20 cm volt, ami május 25én fordult elő. Kiskörén a maximális vízállás
362 cm volt, ami május 31-én fordult elő. A
legkisebb vízállás Kiskörén pedig -71 cm volt,
ami május 24-én fordult elő.
A havi átlagos vízállás Kiskörén 63 cm (20
éves évi átlag 362 cm), Szolnokon az átlagos
vízállás 92 cm volt (a sok éves május havi vízállás 384 cm).
Zagyva:
Januárban a Zagyva-Tarna vízgyűjtőn is kétszer annyi csapadékmennyiség esett le Januárban, mint a sok éves havi átlag. Emiatt január végéig többször fordultak elő I. fokú árvízvédelmi készültségi szintet el nem érő vízszintemelkedések. A Zagyván Jászteleknél az átlagos vízhozam ebben a hónapban 5,36 m3/s (a
20 éves havi átlag 6,51 m3/s). Az átlagos vízállás 170 cm (a 20 éves havi átlag 169 cm) volt.
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Februárban Zagyva-Tarna vízgyűjtőn a január végén leesett nagyobb csapadék következtében a vízállások a hónap elején meghaladták az I. fokú árvízvédelmi készültségi
szintet. A tetőzés február 2-án volt.
Márciusban a hónap elejétől az időszak
utolsó harmadáig apadás jellemzi a folyót.
Az utolsó héten pedig a csapadéknak köszönhetően megállt az apadás.
A Zagyván Jászteleknél az átlagos vízhozam ebben a hónapban 6,46 m3/s (a 20 éves
havi átlag 10,84 m3/s). Az átlagos vízállás
188 cm (a 20 éves havi átlag 212 cm) volt.
Áprilisban a Zagyvát lassú, de folyamatosnak mondható apadás jellemezte, melyhez a
vízgyűjtő területén leesett kevés (4,5 mm)
csapadék is alátámaszt.
Jászteleknél a hónap elején volt a legnagyobb a vízállás (201 cm, április 3-án és
4-én), melyhez a hónap legnagyobb vízhozamai tartoztak (7,29 és 7,21 m3/s). Az átlagos
vízállás Jászteleknél 164 cm volt, ehhez
4,82 m3/s átlag vízhozam tartozik.
Májusban a hónap elejétől az időszak utolsó harmadáig apadás jellemzi a folyót. Az
utolsó héten pedig a csapadéknak köszönhetően áradás indult meg.
A Zagyván Jászteleknél az átlagos vízhozam ebben a hónapban 3,38 m3/s (a 20 éves
havi átlag 10,84 m3/s). Az átlagos vízállás
146 cm (a 20 éves havi átlag 212 cm) volt.
Hármas-Körös, Hortobágy-Berettyó:
Idén eddig a Hármas-Körösön, sem pedig a
Hortobágy-Berettyón nem alakult ki komolyabb árhullám.

Talajvízviszonyok terep alatt a KÖTIVIZIG
területén 2015. május 31-én
Vízrajzi Osztály
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Egy újabb nemzetközi
projekt küszöbén

Látlelet a Tisza-tóról
a főiskolán

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság már több tapasztalattal
is rendelkezik a nemzetközi projektek terén, hiszen az uniós pályázatok mellett a korábbi években sikeresen vettünk részt az ELLA, SUMAD és a LABEL projektekben. Jelenleg egy újabb nemzetközi projekt előkészítése zajlik, melynek célkitűzéseit az alábbiakban fogaljuk össze.

Velünk élő Tisza-tó címmel tartottak előadást március 31-én kollégáink a Szolnoki Főiskola Campusában. A prezentációkból a
Kiskörei-tározó vízgazdálkodásban, ökológiában betöltött szerepéről tudhattak meg érdekes információkat az érdeklődök.
Elsőként Fejes Lőrinc szakaszmérnök a Kiskörei Vízlépcső mellett
megépült hallépcső szerepét és funkcióját mutatta be. A képeken a
kezdeti földmunkáktól kezdve a már próbaüzemben működő hallépcsőt láthattuk, amely a közeljövőben olyan egyéb funkciókkal is kiegészülhet, amelyekkel még több látogatót, szakmai érdeklődőt
vonz Magyarország egyetlen ilyen jellegű létesítménye.
Lovas Attila igazgató a Kiskörei-tározó vízgazdálkodásban betöltött
szerepét ismertette. Mint mondta, az évtizedek során a tározó prioritásainak sorrendje változott, de az elsődleges funkció, azaz a vízbázis
teremtés továbbra is elsőséget élvez. Rámutatott arra is, hogy a jelenleg üzemelő létesítmények, amely az Alföld vízellátásában szerepet
vállalnak, már a Kiskörei vízlépcső megépítése előtt valósultak meg,
majd a Kiskörei vízlépcső és a Tisza-tó kialakulásával ez a rendszer
még jobban felerősödött. Bemutatta a Tisza-Körös-völgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszer (TIKEVIR) működését és a vízátvezetési lehetőségeket. Előadását a KÖTIVIZIG által tervezett fejlesztési elképzelésekkel zárta, amelyek között a Jászsági-főcsatorna rekonstrukciójáról, Zagyvai-ágának megvalósíthatóságáról is szólt.
Dr. Teszárné Dr. Nagy Mariann regionális laborvezető a Kiskörei-tározó vízminőségének alakulását foglalta össze az elárasztástól napjainkig. Bemutatta azokat az élőlény típusokat, amelyek a Tisza-tó jelenlegi arculatát kialakították. Rávilágított arra is, hogy egy sekély tó
típusú tározóról beszélünk, ahol a nyílt vízfelület és a növényfedettség aránya 60-40 %. Célunk, hogy ezt az arányt a további üzemelés során is fenntartsuk. Több olyan vizsgálatot is végeznek, amely a tározó vízminőségét határozza meg. Felhívta a figyelmet a KÖTIVIZIG
honlapjára, ahol a vizsgálatok eredményei megtekinthetőek.
Előadásához kapcsolódott Dr. Kelemenné Dr. Szilágyi Enikő, aki a
Tisza-tó vízi növényzete állományának vizsgálatát és annak szabályozását részletezte. Kolléganőnk a makrofita élőlények biodiverzitását diákon szemléltette. Problémaként vette fel, hogy vízgazdálkodási szempontból a megfelelő nyílt vízfelület és növényfedettség fenntartása nagyon fontos. Megoldásként szólt arról a vízi növényzet-szabályozási tervről, melyet igazgatóságunk készít. Kiemelte, hogy a gyérítés szempontjából meghatározó az időpont és a munkagép is.
A konferenciát szintén laboros kollégánk, Csépes Eduárd zárta, aki
a Kiskörei-tározó üledéklakó árvaszúnyog lárváinak fajszintű azonosítására kifejlesztett vizsgálati lehetőségekről beszélt. Elmondta,
hogy a Tisza-tó területén több mintavételi pontot jelöltek ki, ahol
üledékmintákat vesznek és az ott található árvaszúnyogokat kineveléses módszerrel és kariológiai vizsgálatokkal próbálják beazonosítani. A vizsgálatok eredményeképpen pontosabb képet kaphatunk a
Tisza-tó élőlényeiről. Maga az eljárás kifejlesztése több kutató számára is fontos lehet a pontos fajmeghatározás területén.
Az előadássorozat méltó záró rendezvénye volt „A jövő vízgazdálkodási agrármérnökei”című EU projektnek, hisz egy olyan létesítményről kaptak tájékoztatást a hallgatók, amely a jövőben is fontos
szerepet kap a vízkészlet-gazdálkodásban.
Kéri Brigitta

Az elmúlt években a heves esőzések hatására jelentős károk keletkeztek Közép-Európában. Míg a hegyvidékeken a heves esőzések hatására kialakult villámáradások okoznak gondot, addig az alföldeken éppen a lehullott csapadék befogadókba vezetése okoz nehézségeket.
Várhatóan a jövőben gyakrabban fordulnak majd elő szélsőséges időjárási jelenségek, ezért fel kell készülni az extrém csapadék hatásainak megelőzésére. A projekt célja, hogy a különböző adottságú területek vonatkozásában olyan egységes stratégia kerüljön kidolgozásra,
amely biztosítja a heves esőzések hatására bekövetkezett károk kialakulásának megelőzését, vagy a károk mértékének minimalizálását.
Ehhez fel kell mérni a jelenlegi kockázat mértékét, területi eloszlását,
és a károkozások megelőzésére intézkedéseket kell kidolgozni.
A projekt lehetséges elnevezései:
• REFRAIN: Reduction of risks from frequent heavy rain events; or:
• S PLASH: Sustainable pluvial and flash flood management; or:
•R
 AIN-RISK-MAN: Integrated Heavy Rain Risk Management; or:
•R
 AIN-MAN: Integrated Heavy Rain Risk Management
Igazgatóságunk a projekt keretében többek között a Kakat-tározó
bővítését, egy nemzetközi konferencia megrendezését és egy részletes gyűjtemény elkészítését tervezi a heves esőzések káros hatásának csökkentésére vonatkozóan. Lehetséges partnerek: német, osztrák, cseh, lengyel és horvát vízügyi szervezetek. A projekt várható
kezdete 2016. január, várható befejezése pedig 2018. február.
Katona Péter Gergő

Tervek elérhető közelségben
A digitális technika folyamatos fejlődésével egyre egyszerűbbé válik
a különböző információkhoz való hozzáférés. Gondoljunk csak bele, míg régen napokat kellett könyvtárban tölteni néhány adat után
kutatva, addig manapság csak leülünk a számítógép elé és az internet segítségével keressük meg a szükséges információkat. A digitális fejlődés szellemiségében igazgatóságunk is létrehozott egy digitális tervtárat, annak érdekében, hogy a fontos tervek mindenki számára könnyen hozzáférhetőek legyenek. Bár több mint egy éves
igazgatóságunk digitális tervtára, sokan mégsem használják ki az
általa nyújtotta lehetőségeket, esetleg nem is tudnak létezéséről.
A tervtárban az alábbi kategóriákra vannak bontva a tervek: Árvízvédelem, Belvízvédelem, Cikkek, Folyószabályozás, Labor, Szakdolgozatok, Településrendezési tervek, Tisza-tó, Vízhasznosítás.
A digitális tervtár a KÖTIVIZIG INTRANET Szakmai tájékoztatók
fül alatt érhető el. Az új tervek feltöltése és a meglévő tervek aktualizálása folyamatos. Ha valakinek a fiókjában olyan terv található,
amit érdemes lenne feltölteni, jelezze e cikk írójának.
Katona Péter Gergő

Külföldi diákok a vízügyi laborunkban
A KÖTIVIZIG Regionális Laboratóriuma mun
katársainak közreműködésével a Tisza kémiai és biológiai mintáit vizsgálták meg április
22-én azok a külföldi diákok, akik a környezettudatos nevelést elősegítő európai uniós
projektnek köszönhetően érkeztek Szolnokra.
Öt országból (Norvégia, Nagy-Britannia, Olaszország, Franciaország, Lengyelország) érkeztek
középiskolások – tanáraikkal együtt összesen

36-an – Szolnokra, hogy a projekt magyar házigazdájával, a Verseghy Ferenc Gimnázium diákjaival közösen ismerkedjenek többek között a
természetes vizekkel és a vízszennyezés elleni
védekezéssel. Ennek jegyében a diákok a mai –
Föld-napi – délelőttöt igazgatóságunk laboratóriumában töltötték, ahol érdekes vizsgálatokat tekinthettek meg, illetve végezhettek el kollégáink segítségével. A fiatalok megvizsgálták a
Tiszából közösen vett vízminta néhány fontos
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paraméterét (pH, vezetőképesség, oldott oxigén
tartalom, összes keménység, arzén koncentráció, stb.) Mikroszkóppal megcsodálhatták a szőke folyó legapróbb élőlényeit (algák) és ökotoxikológiai teszteket végeztek guppikkal, mustármaggal, valamint a halivadékok elsődleges táplálékául szolgáló bolharákokkal (Daphniák). A
tanulók ezek által megtapasztalhatták, hogy
egy-egy vízszennyezés milyen toxikus hatást
gyakorolhat az élő szervezetekre.

SZAK MAI ESEMÉN Y EK

Mérőgyakorlat a Tisza-tavon
Május 5-7. között zajlott le a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság által megrendezett országos vízrajzi mérőgyakorlat
a Tisza-tavon és térségében. A gyakorlaton
a 12 Vízügyi Igazgatóságon kívül a bajai
Eötvös József Főiskola vízrajzi mérőcsoportja, illetve az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízrajzi Osztálya is képviseltette
magát. A KÖTIVIZIG egy szolnoki (vezető:
Bokor Csaba) és egy kiskörei (vezető: Gacsal János) csapattal vett részt. A központi
Vízrajzi Osztály mérőcsoportjának tagjai
pedig segítettek a 12 VIZIG vízhozam-mérésének lebonyolításában.
A háromnapos rendezvényen összesen 65 fő
volt jelen, akik saját mérőfelszereléseiket is
hozták magukkal. A Kiskörei Szakaszmérnökség tanácstermében Fejes Lőrinc szakaszmérnök köszöntötte az egybegyűlteket, majd dr.
Kovács Sándor vízrajzi osztályvezető megtartotta a munkavédelmi oktatást. Helyettese, Váriné Szöllősi Irén a mérés körülményeiről és a
mérési pontok helyéről, technikai tudnivalóiról tartott tájékoztatót. Ezt követően került sor
a mérőeszközök (ADCP műszerek) összemérésére, amellyel tulajdonképpen elvégeztük az
ADCP műszerek kalibrálását is. Ezt minden
csapat egyszerre hajtotta végre a felvizen, a
Kiskörei Szakaszmérnökség munkatársai által
kijelölt 12 szelvényben.
A 7 kijelölt mérőhelyen egyidejűleg 2 csapat
dolgozott, s az egyik legfontosabb feladatuk a
Tisza-tóba friss vizet szállító öblítő csatornák
vízszállító képességének mérése volt.
A mérőgyakorlat sikeresen zárult, hiszen a
kitűzött célokat maradéktalanul tudták teljesíteni a részt vevő csapatok. Ezt igazolja,
hogy a mérési eredmények szórása egy csapaton belüli mérések esetében és a csapatok
közötti mérések esetében is 5 százalék alatt
maradt.
Rózsa Helga

Vízhozam mérése

Feltételezett olajszennyezést számoltak föl
Vízminőségi kárelhárítási gyakorlat helyszíne volt május 19-én a MOL szajoli bázisa. A
cégóriás létesítményi tűzoltóságának dolgozói, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Védelmi Osztagával közösen, a katasztrófavédelem szakembereinek közreműködésével egy feltételezett olajszennyezést lokalizáltak, illetve számoltak fel. A szimuláció
szerint a Holt-Tiszába ömlött, a felszínen
úszó szénhidrogén-származékot először a
MOL saját merülőfalának (képeinken sárga
színű) segítségével vették körül, majd – második védvonalként – a KÖTIVIZIG kompresszorral a helyszínen felfújható, tíz méteres tagokból álló, narancs színű merülőfalának „vízre bocsátásával” megakadályozták,
hogy az agresszív szennyező anyag a tartalék ivóvízbázisként is szolgáló holtág vízkivételi műve felé áramolhasson.
A gyakorlat során jól vizsgázott mind a
technológia, mind pedig a humán erőforrás.
Újfent igazolódott a KÖTIVIZIG Védelmi
Osztagának szakmai felkészültsége, rátermettsége, gyorsasága. 
Laczi Zoltán

A merülőfal vízre bocsátása
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KITEKINTŐ

Nepál vízrajzos szemmel
Tavaly október végén érkeztünk meg édesanyámmal egy csoporttal a Himalája hazájába. Nepál 80%-át a Himalája vonulatai teszik ki, 20%-a pedig síkság. A 14 nyolcezer
méter feletti hegycsúcsból 8 Nepálban van,
a Mount Everest is itt található.
A túránkat a Magyarországon élő nepáli csoportvezetőnk szülőfalujában, Dhampusban
kezdtük, ahol meglátogattunk egy magyarok által támogatott óvodát. A helyiek szerint amikor reggel felszáll a köd, akkor egy
pillanatra megáll a világ, megtisztulnak az
emberek és megáll az idő.
Nepál éghajlatát meghatározó fontos tényező a trópusi monszun, ugyanakkor mivel itt
nagy magasságkülönbségek vannak, ezért
igen változó az éghajlata a magasság függvényében. Turistáknak az október-november
hónap az ideális, ugyanis a monszun itt májustól szeptemberig tart, így októberben már
általában csapadékmentes időre számíthatunk. Az éghajlatváltozással foglalkozó kutatók szerint a monszunban is változás várható.
Az ottani kutatók szerint a post-monszun időszakban (október után) kis mértékben, de növekedett a csapadékmennyisége 1971 és 2006
között. Amikor mi ott voltunk, akkor is az átlagostól eltérő időjárás uralkodott. Pár hete
előttünk történt egy nagy baleset, amikor is a
Délkelet Indiából tartó Hudhud ciklon okozta
hóviharoknak többen is áldozatul estek. A
nagy Annapurna kör le is volt zárva, csak az
alaptáborba lehetett elmenni.
Az időjárás tehát nem volt mindig kedvező.
Zivatarok, hózáporok tették időnként nehezebbé a túrát. Ugyanakkor a teraszos rizsföldek, a függőhidak, a körülöttünk 6 ezer m
feletti, hóba burkolózott hegycsúcsok, az
emberek vendégszeretete és a gazdag élővilág bőven kárpótolt mindenért. Ráadásul
csak délután jöttek a záporok, zivatarok, így

a nap jelentős részében szép időben gyalogoltunk, mindennap kb. 6-8 órát. Az út alatt
többször láttunk imahelyeket, illetve fákat,
épületeket behálózó buddhista zászlókat.
Mindennap kb. 6-8 órát gyalogoltunk. Útközben kisebb hegyi falvakon mentünk keresztül, ahol az emberek mindenhol barátságosan fogadtak bennünket. Kialakított vendégházakban aludtunk. Helyi vizet nem nagyon lehetett inni, vagy forralt vizet ittunk,
vagy tablettával tisztított vizet. Bármilyen
hideg is volt, a dobolással egybekötött nepáli dalok éneklése sosem maradt el. Az Annapurna alaptáborba (4130 m) hajnali 5-kor indultunk el, még sötétben, zseblámpával.
Másfél órát gyalogoltunk így, mire felértünk
a csúcsra. Körülöttünk 7-8 ezres hegycsúcsok vettek körül (kedvencem a Machapucchre volt, ami szent hegy, nem lehet
megmászni), a napfelkelte pedig egészen új
varázst adott ennek.
A túra után visszamentünk a fővárosba. A
300 km-es út Katmanduba közel 6 órát vett
igénybe. Nepálban ugyanis nem egyszerű a
közlekedés. Vasúthálózat lényegében nincs
(csupán egy 100 kilométeres vagányhossz
van, amely Nepált Indiával köti össze). Egykét országút van csupán, de ezek is szűkösek, általában csak kétsávosak. A buszokon
nem ritka a nyitott ajtónál kapaszkodó, sőt a
tetőn utazó ember.
A Chitwan nemzeti park az egyik legnagyobb természetvédelmi terület a Földön. Itt
folyik keresztül a Gangeszt tápláló Narayani
is. Ide általában azért hozzák a turistákat,
hogy elefántháton bámulják az orrszarvúkat,
tigriseket. Az elefántokat megkötözik, és szegények kénytelenek mindennap a turistákat
cipelni. Amit különösen élveztem, az az elefántfürdetés. Felmásztam az elefánt hátára,
és ő az orrmányával hátra lespriccelt engem.
Nepál fővárosánál zsúfoltabb, kaotikusabb
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hellyel még eddig nem találkoztam. A bal oldali közlekedés megszokása még a legkisebb probléma. Egy főútról tudok, ahol villanyrendőrök irányítják a forgalmat, máshol
„szabad közlekedés” uralkodik. Ugyan
KRESZ táblák vannak, de mindenki „úgy
megy, ahogy akar”. A szűk utcákon és az útnak nevezett murvás járatokon próbál egyszerre haladni a dudáló taxis, gyalogos, biciklis, riksa és a tehén. Mindezek mellett
Katmandu egy óriási nagy bazár, ahol az eladók lépten-nyomon mind rád akarják sózni
a csecsebecséiket.
Mozdulni sokszor alig lehet a tömegtől, de
az emberek türelmesen mosolyognak, és segítőkészek. Itt mindenki figyel a másikra,
egy percre sem tudsz magadba gondolkodva
közlekedni. A villamos vezetékek pedig úgy
vannak összegubancolódva, hogy nem is
csodálkoztunk azon, hogy előre szóltak,
hogy az áramhiány náluk mindennapos.
Ugyanakkor a völgyben él Katmandu másik
arca is, ami szorosan összekapcsolódik a
zsúfoltsággal: minden 50 m-nél az ember
sztúpákban gyönyörködtetheti a szemét,
ami egy-egy Buddha ereklyét őriz, miközben buddhista zászlók száza fonja körül az
utcákat. Emellett füstölgők illata lepi el a területet, nekem sokszor olyan érzésem volt,
mintha egy hatalmas teaházban lennék.
A hallottak égetése mindenki szeme láttára zajlik egy csatornán, miközben majmok –
sőt, kisgyerekek is – lubickolnak a szennyezett vízben. A szemét az mindenhol jelen
van. Nepálban az emberek nagy része szegény, és földművelésből él.
Katmandu színessége csodálatos. Egyszerre zsúfolt, kaotikus, és a józan észnek nyoma sincs. Ha csak egy kis ideig is jár itt az
ember, érzi, hogy itt mások a gyökerek, mint
a nyugati világban.
Takács Zita

V ISSZAPILLANTÓ

A négy „buzgáros” és a kutya
2013. június elejei vasárnap este volt, egy
nagyobb KÖTIVIZIG-es konvojjal indultunk Győr felé, az Észak-Dunántúli VIZIG
területére, hogy részt vegyünk az előrejelzések szerint minden addigi szintet meghaladó dunai árvíz elleni védekezésben.
A helyszínre érve közvetlen beosztási helyünk az Ásványrárói Szakaszmérnökség
működési területe volt. Az első napok még a
terület megismerésével teltek – a Dunakiliti
Duzzasztótól Vénekig jártuk végig a vonalat.
A konkrét beosztásunkat végül a Patkányosi
őrjárásra kaptuk.
Kezdetben a felkészülési szintek szerinti,
biztonsági töltésmagasítást irányítottuk a
fenti szakaszon. Ez homokzsákokból épített
nyúlgátat jelentette a töltéskorona mentetlen
éléhez igazodva. Egyik nap a rutinszerű
munka egyhangúságából a szakaszra beosztott segédőrök jelentése zökkentett ki bennünket. Járőrözésük során a mentett oldali
töltéslábtól 40 m-re húzódó erdő- és cserjéssávban feltörő víz csörgedezését hallották.
Az adrenalin szintünk azonnal megemelkedett, hasonlóan az extrém sportot űzőkéhez.
Azt ugyanis rögtön gondoltuk, hogy nem
egy tiszta vizű forrás fakadt itt a töltés mentén, amelyből majd szomjunkat olthatjuk .
Erre utaltak már a elmúlt évtizedek tapasztalatai, illetve ezek emlékére elhelyezett emlékjelek az általunk bejárt szakaszon. Ezek a
korábbi, buzgárok okozta töltésszakadások
helyei voltak.
Az adott jelenség megtekintése után megállapítottuk, hogy ez bizony egy jó hozamú
buzgár, amely talajszemcséket is sodor magával bőven és így nem tűr halasztást a beavatkozás, az ellene való védekezés megkezdése.
A feltörő víz a fák, cserjék között volt azzal
együtt, hogy az elöntés is egyre jobban terjedt.
Első lépésként tehát az előtér még szárazon lévő részéről homokzsák vonalat kellet kiépíteni, amelyen meg tudjuk közelíteni a helyszínt.
Ezzel párhuzamosan a buzgár körül is ki kellett vágni a növényzetet akkora helyen, ami a
bevédéshez elégséges lesz. Ez még melles nadrágba öltözve se volt egy egyszerű feladat a növekvő vízszint mellett. A cserjés eltakarítása
után egy 4-5 m átmérőjű kört alakítottunk ki a
„főbuzgár” elfogására. Igen, a „főbuzgár” elfogására, mert idő közben a töltésláb felé több kisebb buzgár is felütötte a fejét, amelyeket végül két nagyobb medencében összefogva
„rendszabályoztunk meg”.

A négy buzgáros – Nagy Tamás, Úri-Szabó Zoltán, Bunász Nikoletta, Hasznos Sándor –
és Aranka, a tacskó
Munkánkat bonyolította még, hogy pár
száz méterrel lentebb egy másik buzgárcsoport is megjelent. Ennek bevédéséhez kis
csapatunkat kettéosztottuk, két kolléga
ment oda azoknak a vízfeltöréseknek a „sorsát” intézni.
Késő délután önkéntes felajánlásból elektromos térvilágítást hoztak a szakaszra, amelyet a töltéskorona helyett a buzgárhoz telepítettünk. Ennek döntésnek a helyességét a
rákövetkező éjjel mutatta meg. Az éjszaka
folyamán a bevédett buzgár homokzsák falának külső részén fiókbuzgár alakult ki. Ez
újabb cserjés kivágást és egy nagyobb átmérőjű homokzsák kör kialakítását tette szükségessé az éjszakás kollégák részéről. A térvilágítás tehát itt jól jött.
A következő napok folyamán a főbuzgár
homokzsák falát emeltük, erősítettük, a túlfolyó szintjével az ellennyomó medence
szintjét szabályoztuk, és vízhozamot mértünk (egy vödörrel köböztünk, mérve a megtelési időt).
A tetőző árhullám már régen a Duna lentebbi szelvényében járt, amikor a szakaszunk
egy másik részén járva jelentést kaptunk,
hogy a buzgár szelvényében lévő előtér egy
része leszakadt. Stesszhormon-, adrenalinszint fel, azonnal a helyszínre rohantunk.
A szárazon lévő előtér egy 3 méteres körben,

Így nézett ki teljes valójában a buzgárunk
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mintegy 40-50 cm mélységben beomlott. Miután az első ijedtség elmúlt végiggondoltuk,
hogy a vízszint csökkenésével a mentett oldali szivárgó víz nyomása is csökkent. A buzgár
működése közben – az áramló víz által kihordott anyag helyén – üreg képződött. A csökkenő víznyomás már nem tartotta meg a fedőtalaj súlyát, így az az üregbe omlott.
Hasznos Sándor

Aranka a szívünkbe
lopta magát
A sokszor fokozott stresszterhelés, 12-13 órás
munkaidő fáradalmai mellett voltak vidám
pillanatok is a védekezés folyamán. A Patkányosi gátőr tacskóját Arankának hívják. Sokszor követett bennünket a töltésen végzet
munkák folyamán, mintegy kisegítő „őrként”
Az árvíz vége felé felmerült bennünk, hogy
nevet kéne adnunk ezeknek a korábban sok
idegességet okozó objektumoknak. Így kapta
a keresztségben a fent leírt buzgár az Aranka
nevet a „hős” kisegítő őrről. A pár száz méterrel lentebbi csoport neve „Sörnyitó” lett. (az
alakjáról véve az ötletet) Az „Aranka” létesítmény, a névadó, és az elhárításon dolgozók a
mellékelt fotón láthatók. A csoport neve: „A
négy buzgáros és a kutya”.
A főbuzgár még akkor is működött, amikor
a szakaszról hazafelé indultunk. Szakmailag kíváncsiak lettünk volna a víz alatt lévő kihordási kúpra, valamint a kialakulás
részleteire, elemzésére. Ezekre most kaptunk választ Dr. Nagy László: „Buzgárok az
árvízvédelemben” című könyvének 215-231.
oldali tanulmányából.
A tevékenységünket összefoglalva álljon itt a
fenti könyv 219. oldaláról a következő mondat:
„A homokzsákos buzgár elfogás szükséges,
elégséges, szakszerű és sikeres volt. A beavatkozók a feladatukat körültekintéssel és hozzáértéssel végezték.”

HÍREK

SZEMÉLYI HÍREK
Igazgatóságunknál közalkalmazotti jogviszonyt létesítettek:
Dr. Dezséri Dóra – Igazgatási és Jogi Osztályon 2015. január 1-től jogászként dolgozik,
korábban, 2014. márciusától munkavállalóként látta el a jogi teendőket az egységnél.
Búsi Ildikó a Mezőtúri szakaszmérnökségen vette át Borbély Sándorné feladatait 2015.
január 1-től, korábban szintén munkavállalóként segítette a szakaszmérnökség munkáját.
Patkós Nikolett 2015. január 1-jétől nyert
közalkalmazotti kinevezést, raktárvezetőként irányítja az MBSZ VO telepén a raktár
munkáját.
Szekeres Anikó 2015. január 7-től közalkalmazottként tevékenykedik a Beruházási
és Vagyonkezelési Osztály közgazdasági
csoportjában, Danyi Mihályné nyugdíjba vonulásával átvette feladatait.
Demjén Mária 2015. február 1-jétől az Iktató Irodát segíti munkájával.
Urbán Attila Pálné az MBSZ kötelékében
2015. február 15-től közalkalmazottként
ügyintézői feladatokat lát el.
Molnár Anita a Kiskörei szakaszmérnökségen 2015. március 1-jétől vette át Szatlóczki Rita feladatkörét, ügyintézőként.
Zajacz Zsolt a Pályázati Koordinációs Önálló
Csoportba nyert kinevezést 2015. március 11-től.
Csécsei Gábor 2015. március 11-től felszíni
vízgazdálkodási ügyintézői munkakört tölt

Tóth Károly, Böhm János és Bódi Illés a Lovas Attila igazgatótól kapott dísztőrrel
be a Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási
Osztályon.
Molnár Márta a Vízrendezési és Öntözési
Osztályra nyert kinevezést vízhasznosítási
ügyintézői munkakörbe 2015. március 16-tól.
Izsold Gergő a Kiskörei Szakaszmérnökség
szivattyútelep kezelője 2015. április 7-től.
Rózsa Helga a Vízrajzi Osztály modellezői
munkakörébe nyert kinevezést 2015. április 20-tól
Váci Melinda 2015. április 24-től, míg Rátfai György május 7-től nemzetközi koordinátorként segíti a Tisza Iroda munkáját, az
Igazgatóság nemzetközi tevékenységét.
Kolozsi Mátyásné 2015. május 1-től átvette
a csatornaőri feladatokat nyugdíjba vonuló
férjétől a Kiskörei szakaszmérnökség Tiszaszentimrei őrjárásában.
Török Sándor a Mezőtúri szakaszmérnökség Szajoli őrjárásában Bede Zoltántól vette át

a csatornaőri feladatokat 2015. május 9-től.
Közalkalmazotti jogviszonya megszűnt:
40 év szolgálati idő megszerzésével:
Borbély Sándorné Mezőtúri szakaszmérnökség – 2014. december 31.
Hegedűsné Samu Judit MBSZ – 2015. április 30.
Danyi Mihályné Beruházási és Vagyonkezelési Osztály – 2015. május 04.
Kovács Lászlóné Beruházási és Vagyonkezelési Osztály (Iktató Iroda) – 2015. május 31.
Sipos Erika Regionális Labor – 2015. május 31.
Nyugdíjba vonulás miatt:
Bódi Illés, Böhm János, Tóth Károly, Kolozsi Mátyás, Bede Zoltán
Közös megegyezéssel:
Oláh Judit – 2015. január 31.
Szatlóczki Rita – 2015. február 28.
Kiss Ádám – 2015. április 03.

Generációváltás az Igazgatóság vezetőségében
Újabb generációváltás következett be idén
az Igazgatóság vezetőségében. Bódi Illés,
az MBSZ emblematikus vezetője 2014 decemberében a nyugdíjba vonult Igazgatóságunktól (bár a vízügyi területen továbbra is aktívan tevékenykedik), az MBSZ vezetésére Göblyös László kapott megbízást.
A KÖTIVIZIG gazdasági vezetője, Böhm János – miután 36 évet töltött vízügyi szolgálatban – 2015. február 28-val távozott Igazgatóságunktól, március óta az aktív nyugdíjasok életét éli.
A gazdasági vezetői feladatok ellátásával
Lovas Attila igazgató úr javaslatára Vona Tituszt, a Beruházási és Vagyonkezelési Osztály korábbi vezetőjét bírta meg március elsejétől a belügyminiszter. A gazdasági területen bekövetkező személyi változást az
OVF főigazgatója jelentette be 2015. februárjában szolnoki látogatása alkalmával.
A Beruházási és Vagyonkezelési Osztály
vezetésére Katona Gábor, a Pályázati Koordinációs Csoport vezetője kapott megbízást.
A Karcagi Szakaszmérnökség vezetője,
Tóth Károly március 31-vel vonult vissza
végleg az aktív szolgálattól, miután több
mint 40 évet töltött el a KÖTIVIZIG állományában. A szakaszmérnökség vezetője 2015.
április elsejétől Harsányi Gábor lett.
A Szolnoki Szakaszmérnökség helyettes vezetője, Horváth Lajos szintén új feladatot kapott 2015. január elsejétől: főépítés-vezetőként a műszaki igazugató-helyettes közvetlen
irányítása alatt dolgozik. A szakaszmérnökség helyettes vezetőjét belső pályázaton vá-

lasztotta ki a vezetőség, a posztot idén januártól Lipták János tölti be.

Nagy Réka
Bódi Illés 1952-ben született Szolnokon. 1975től dolgozott a vízügyi szolgálatban, 1987-ig a
Javító Üzemben diszpécserként, majd 1982-ben
megszerzett gépipari üzemmérnöki végzettségének birtokában főelőadóként. 1988-ban kapott MBSZ-vezetői megbízást és irányította a
műszaki biztonsági szolgálat tevékenységét.
1999-ben, 2000-ben és 2006-ban is miniszteri
elismerésben részesült az ár- és belvíz elleni védekezésben végzett tevékenységéért, majd
2013-ban Sajó Elemér Emlékplakett kitüntetéssel, 2014-ben miniszteri aranygyűrű adományozásával ismerték el a vízügyi ágazat érdekében végzett csaknem 4 évtizedes munkáját.
Böhm János 1952-ben született Budapesten.
1976-ban szerzett közgazdász tanári képesítést
a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. Budapesten a tanári katedrán eltöltött néhány év után az élet Szolnokra szólította, 1979
augusztusában a KÖTIVIZIG gépüzemében
kezdte meg vízügyes pályafutását. Alig 2 év
alatt csoportvezetővé, majd a Számviteli Osztály helyettes vezetőjévé, 1985. májusától az
osztály vezetőjévé nevezték ki. Szakmai pályafutása koronájaként 1991. április 15-től gazdasági igazgató-helyettesi megbízást kapott, majd
csaknem 25 éven át irányította a KÖTIVIZIG
gazdasági tevékenységét. 1999-ben Széchenyi
Emlékérem arany fokozatával, 2000-ben Vásárhelyi Pál Díj adományozásával majd 2005-ben
Magyar köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetéssel ismerte el a vízügyi ágazat vezetése
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az ár- és belvíz elleni védekezés során tanúsított magas színvonalú munkáját.
Tóth Károly 1952-ben született Tiszacsegén.
Miután a bajai főiskolán megszerezte üzemmérnöki képesítését, 1974 augusztusában
kezdte meg vízügyi pályafutását a Karcagi
Szakaszmérnökségen szakági előadóként.
Már csoportvezetőként végezte el a Budapesti
Műszaki Egyetem vízépítő mérnöki képzését,
ezt követően 1988-ban kapott kinevezést a
karcagi szakaszmérnökség élére. Több mint
negyed századot töltött el vezetőként a szakaszmérnökség élén, és mutatott példát az
ifjabb nemzedékhez tartozó kollégáinak.
Vona Titusz 1977-ben
született Szolnokon.
2003-ban szerzett s
közgazdász oklevelet a
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. 2003 szeptemberében került Igazgatóságunk hoz belső ellenőrként, majd 2007
májusától az Igazgatási
Vona Titusz
Osztály vagyongazdálkodási csoportjának vezetője lett. 2011 januárjától látta el a többször átalakuló egykori Igazgatási Osztály vezetői feladatait. Irányítása alá tartozott az Igazgatóság vagyongazdálkodási, munkaügyi, beruházási, közgazdasági tevékenysége.
2011-ben mérlegképes könyvelői végzettséget
szerzett, majd 2015 év elején Lovas Attila igazgató úr javaslatára az OVF főigazgatójának egyetértésével a belügyminiszter megbízta az Igazgatóság gazdasági vezetői feladatainak ellátásával.

HÍREK

KISK ÖR EI MOZ AI K
A Kiskörei Vízerőmű 40 éves fennállásának
legjobb évét zárta 2014. évben, ugyanis 147,5
millió kWó villamos energiát termelt és ez új
rekord. A tavalyi év kedvező időjárása és
vízjárása jóvoltából felülmúlta az eddigi legjobb rekord energia termelést, ami 2008-ban
122 millió kWó volt.
2015. január 9-én Tisza-tavi jégtúrára került sor, melynek célja a Komplex Tisza-tó
projekt kotrási munkaterületeinek közös bejárása volt a kivitelező, a műszaki ellenőr és
a KÖTIVIZIG képviselőinek részvételével.
A január 16-án Kiskörén megtartott Tájékoztató nap Lovas Attila igazgató úr megnyitójával, vezetői tájékoztatójával kezdődött.
Ezt követően Fejes Lőrinc szakaszmérnök
2014. évi beszámolója hangzott el, valamint
a 2015. évi tervekről kaptunk ismertetést.
Ezután a kijelölt előadók tartottak oktatást a
szakaszmérnökségi állomány részére.
2015. január 18-án került sor a belső, majd
ezt követően február 23-án a külső auditra,
ahol az ellenőrzést az SGS Hungária Kft részéről Konc Ákos regisztrált vezető auditor
végezte. Az ellenőrzés részletekbe menően

átvizsgálta a Minőségirányítási Eljárásba
bevont tevékenységek munkafolyamatait,
valamint ellenőrizte a hozzájuk kapcsolódó
dokumentumok és feljegyzések kezelését,
tartalmát. Ellenőrzésre került a vízrajzi tevékenység, a védelmi tervek, a Tisza-tó és
duzzasztómű, valamint az öntöző főcsatorna beeresztő műtárgyak üzemeltetése, a
vízpótló és elosztó csatornák valamint a szivattyútelepek üzemeltetése.
Területi helyszíni ellenőrzés során a Kiskörei szivattyútelep, a Jászsági főcsatorna beeresztő műtárgy, a Kiskörei hidrometeorológiai állomáson történő észlelés, az újonnan
megépült halzsilip, a raktár kezelése, a karbantartási tevékenységek (emelőgépek,
nagyműtárgyak, gépjárművek, szivattyútelepek) megtekintése következett.
2015. március 11-én Kisar településen a Beregi Komplex Árapasztási és Ártér-revitalizációs fejlesztés című projekt bejárására került sor. A bejárást megelőző szakmai konferencián többek között Göncz Benedek OVF
ÁFO Főosztályvezető mellett Fejes Lőrinc
szakaszmérnök is előadást tartott a Ti-

MEZŐTÚRI HÍRCSOKOR
2014. december 05-én megszületettek Halmi Károly kollegánk iker gyermekei. Halmi
Dóra 48 cm-rel és 2480 grammal, Halmi Károly szintén 48
cm-rel és 3080grammal érkezett. A mama és a babák is jól
vannak. A szülőknek és családtagoknak szívből gratulá-

Halmi ikrek:
Dóra és Károly

lunk, a gyerekek felneveléséhez
sok örömöt, boldogságot és jó
egészséget kívánunk!
2014. december 30-án 40 év
munkaviszony után nyugállományba vonult Borbély Sándorné Terike, aki Szakaszmérnökségünknél a raktárosi feladatokat
látta el. Kívánjuk neki, hogy jól

P I L L A NATKÉ PE K

A SZOLNOKI SZAKASZMÉRNÖKSÉG ÉLETÉBŐL
2015. január 1-jétől a
szakaszmérnökségvezető-helyettes munkakört Lipták János látja
el, aki korábban a Vízügyi Hatóság munkatársa volt. Elődje, Horváth Lajos, a főépítés
vezetői posztot tölti be
Lipták János
a központban.
szakaszmérnökségA szakaszmérnökvezető-helyettes
ség közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatainak koordinálására 2014. december 1–jével megalakult a Közfoglalkoztatási Team, melynek tagjai Halápi
Péter, Vona Jánosné Anikó, valamint Végvári
Klára. Munkájukhoz sok sikert kívánunk!
A Szolnok város Önkormányzatától és a
Jászkisér és Vidéke Vgt-től január hónapban

átvett csatornákon (Görbe-ér, Görbe-éri mellék csatorna, Görbe-éri sztp., Juhász csatorna, Sárkány úti csatorna, Széchenyi övárok,
Tűzköves-ér, Tápió lecsapoló, K-3-0 csatorna) kotrás előtti előkészítő munkákat végeztünk (cserje irtása, aprítékolása).
Az idei év első három hónapjában közfoglalkoztatás keretében letermelt 700 q cserje
aprítékolás után az ALFANOVA Kft.-hez került beszállításra.
Megkezdődtek a csatorna fenntartási munkák, melyet saját kotrógéppel végzünk. A
Közös főcsatornán, a Perjén és a Dohányos
éren kosaras kaszával vízi növényzet eltávolítására került sor.
Az M4-es autópálya kapcsán a Gulyás-éri
csatorna rekonstrukciója is megkezdődött.
Az idei évben szakaszmérnökségünkről számos kollégánk szerzett diplomát a Szolnoki
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szaroffi árvízszint-csökkentő tározó üzemeltetési tapasztalatairól.
A Kiskörei Szakaszmérnökség az 5 hónapos időtartamú Országos Közfoglalkoztatási
Programját február hónapban 325 összlétszámmal zárta. Az új OKP program pedig 1
évig, 2016. február 29. határozott ideig tart.
Március hónaptól ismételten megkezdődött
a közfoglalkoztatottak nagyarányú, ütemszerű felvétele.

Személyi változások
a szakaszmérnökségen
2014.évben nyugdíjba vonult kollégáink: Kovácsné Kálmán Katalin üzemgazdasági csoportvezető, akinek a munkáját Mári Ildikó
folytatja, valamint Orbán Ferencné ügyintéző, akinek az utódja Veiszné Gyarmati Gyöngyi lett.
Új kollégák léptek a sorainkba: 2014. évtől
Tóta Dávid kerületi felügyelő, Molnár István
erdészeti ügyintéző, id. Izsold István szivattyútelep-kezelő és Molnár István zsilipkezelő.
2015. év március 1-től Szatlóczki Rita távozása után az igazgatási ügyintézői feladatokat Molnár Anita látja el. A nyugdíjba vonult
kolléganőknek nyugdíjas éveikhez, a nyomdokukba lépő és új kollégáknak munkájukoz,
jó egészséget és sok sikert kívánunk.
MM.
megérdemelt nyugdíjas éveit erőben és
egészségben töltse
hosszú évekig.
Hosszantartó betegség után 2015. január 09-én elhunyt
Simon Kálmán nyugdíjas kollégánk. SzakaszmérnökségünkBorbély Sándorné
nek 30 évig volt lelkiTerike
ismeretes dolgozója,
a 10.09/3-as őrjárás gátőreként. Emlékét
megőrizzük. Nyugodjon békében!
Főiskola vízgazdálkodási-, valamint a bajai
Eötvös József Főiskola ár- és belvízvédelmi
szakmérnöki képzésén. Németh Miklós, Tóth
Éva, Farkas Róbert, Göblyös László, P. Tóth Tibor, Pap Zsanett, Halápi Péter, Zong Rita bizonyítványához gratulálunk!
Február 20-án megrendezésre került a már
hagyományosnak mondható farsang. Az este remek alkalmat adott a rég nem látott ismerősök üdvözlésére, hiszen szép számmal
megjelentek volt kollégáink, valamint a Központ, Labor, MBSZ, Szolnoki- és Kiskörei
szakaszmérnökség, és a VO-telep munkatársai is. A legjobb jelmezeket közönségszavazat alapján díjaztuk, majd hajnalig tartó zenés-táncos bulival vezettük le a dolgos hétköznapok feszültségét.
Kosaras kasza a Perjén

ESEMÉNYEK

Rendhagyó földrajzóra az árvízről A kerékpárosok
A Föld felhasználható vízkészletéről, a víz
körfogásáról, a Tisza szabályozásáról, valamint az árvíz elleni védekezés legfontosabb vízügyi és lakossági teendőiről is beszélt a gyerekeknek Kéri Brigitta, a KÖTIVIZIG árvízvédelmi és folyószabályozási
osztályának munkatársa május 22-én, a
Szandaszőlősi Művelődési Házban tartott
rendhagyó földrajzórán.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság – Szolnok és Kisköre között a nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítását célzó –
projektje alkalmával „GyermekÉletKépek a
Tisza mentén” címmel képzőművészeti pályázatot hirdetett szolnoki és környékbeli általános, illetve középiskolásoknak, amelyre

összesen 131 alkotás érkezett. A legkülönbözőbb technikával készült műveket a Szandai
Művelődési Házban állították ki, s az OVF
képviselői itt adták át a legügyesebbeknek,
legkreatívabbaknak járó díjakat.
A díjesőt követően kötötte le a gyerekek figyelmét Kéri Brigitta rendhagyó föciórájával, ami azért is volt rendhagyó, mert nem
volt feleltetés sem szóban, sem írásban, hanem sok érdekességet hallhattak a tanulók a
Tiszáról. Picit a töri is szerephez jutott, amikor kolléganőnk a folyó szabályozásának
időszakára tekintett vissza. Ezen kívül beszélt az árvizek kialakulásáról, az ellenük
való védekezésről, továbbá arról, hogy a lakosság miként segíthet a vízügyeseknek.
L. Z.

A gyerekek érdeklődve hallgatják Kéri Brigi árvizes előadását

Horgászok kitüntetése Fejes Lőrincnek
„A Tisza-tavi Horgászatért” elismerésben részesült Fejes Lőrinc, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kiskörei szakaszmérnöke. A
díjat a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasz
nú

Non
profit Kft. március 26-án, Tiszafüreden
tartott évértékelő rendezvényén adta át dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közgyűlés elnöke, Tisza-tavi miniszteri megbízott, valamint Hegedűs Gábor, a társaság ügyvezetője igazgatója társaságában.
A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság és a Sporthorgász
Kft. halászati hasznosításának
kezdete óta aktív partner a Tisza-tavi horgászatot érintő témákban, az évek során példás
együttműködés alakult ki a két
szervezet között.
Mint emlékezetes, a Sporthorgász Kft. első alkalommal, 2013ban Lovas Attilának, a KÖTIVIDr. Fazekas Sándor miniszter, Fejes Lőrinc szakaszmér- ZIG igazgatójának adományonök, Kovács Sándor, a JNSZ Megyei Közgyűlés elnöke
zott „A Tisza-tavi Horgászatért”
és Hegedűs Gábor, a Sporthorgász első embere
elismerést.
L. Z.

„Mekkája” lett
a Tisza-tó

Amióta 2007-ben kiépült – Poroszlótól
Kiskörén át Tiszafüredig – a tározót 9 kilométeres szakasz híján körülölelő kerékpárút, mind többen drótszamár nyergébe
pattanva kívánják felfedezni a Tisza-tó
természeti szépségeit. Tavaly 16 162, a
duzzasztóművön áthaladó kerékpárost
regisztrált a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság Kiskörei Szakaszmérnöksége, ami a második legnagyobb biciklis
forgalmú év 2012 után.
A KÖTIVIZIG gesztorságával, összesen 493
millió forint európai uniós és hazai támogatásból 2005-2007 között épült meg Tisza-tó
körüli, 3 méter széles kerékpárút, először a
bal parton, Abádszalók és Tiszafüred, majd
a jobb parton, Kisköre és Poroszló között. A
szakaszmérnökség 2008 óta kíséri figyelemmel a tó körül, s a duzzasztóművön áthaladó kerékpáros forgalmat, amely az elmúlt hét év alatt két és félszeresére bővült.
Az utóbbi két évben 14 kérdést tartalmazó
kérdőívvel szólították meg a vízlépcsőn áthaladó bicikliseket, hogy kikérjék a véleményüket a tapasztaltakról. A felmérés hasznos információkkal szolgál nem csak turisztikai szempontból, hanem – a Tisza-tavat
üzemeltetőként – igazgatóságunknak is,
például a közlekedésszervezés, vagy a hulladék elhelyezésének témakörében.
Az így összegzett adatokból egyebek között kiderült, hogy a válaszadók (48 százalékban nő, 52 százalékban férfi) többsége
jónak ítélte meg a kerékpárút minőségét, és
nagy többsége rendezettnek, tisztának tartja a Tisza-tó környezetét. Azt is megtudtuk,
hogy bár a duzzasztóművön áthaladó biciklisek 53 százaléka először járt ezen a vidéken, 98 százalékuk túra célpontként ajánlja
ismerőseinek, barátainak. A kitöltött kérdőívekből arról is tájékoztatást kaptunk, hogy
a többség jónak, illetve elfogadhatónak tartja a gépjármű-kerékpáros vegyes közlekedés szabályozását a bicikliúton.
Ám a felmérésből arra is fény derült, hogy
a megkérdezettek egyöntetűen hiányolták a
kerékpárút kiépítését Poroszló és Tiszafüred között. A nyári forgalomban többen
életveszélyesnek nevezték ezt az útszakaszt. (Ezzel a hiányzó kilenc kilométeres
szakasszal lenne teljes a Tisza-tavat körbevevő kerékpárút.) A hulladéklerakó helyek
számát a válaszadók egyik fele elfogadhatónak, másik fele azonban nem megfelelőnek
tartotta.
Laczi Zoltán
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