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Tisza-völgyi Mûhely alapító konferencia
A Tisza Részvízgyûjtõ Vízgazdálkodási Tanács kezdeményezésére a Tisza-völgy fenntartható fejlõdésének elõmozdítása érdekében 2011. március 30-án szolnoki központtal megalakult a Tisza-völgyi Mûhely, amely
ernyõszervezetként biztosít fórumot a jövõben a térségért tenni akarók számára. Az
együttmûködés megerõsítését a konferencia
zárásaként a „Tisza-nyilatkozat” aláírásával
pecsételték meg a résztvevõk. Ezzel kinyilatkoztatták, hogy a vízgyûjtõ területen a
vízgazdálkodási kérdések megoldásában a
tagok szakterületeik képviseletével, közös
együttmûködéssel és felelõsségteljes munkával kívánnak munkálkodni. A konferenciára 65 szakmai szervezet regisztrált.
A meghívott vendégeket és a szervezetek delegáltjait Lovas Attila, a Tisza Részvízgyûjtõ
Vízgazdálkodási Tanács elnöke, üdvözölte és
ünnepélyesen megnyitotta a tanácskozó konferenciát. Ezek után dr. Túróczi Imre, a Szolnoki Fõiskola rektora – a rendezvény házigazdája – köszöntötte a meghívottakat. Köszöntõ
beszédében hangsúlyozta, hogy Szolnoknak,
mint a „Tisza fõvárosának” és a Tisza mentén
lévõ településnek nagy szüksége van olyan felsõfokú tudással rendelkezõ szakemberekre,
akik képesek a közelmúltból is jól ismert és a
közember számára nem megszokott árvízszintekbõl adódó feladatok kezelésére. Beje-

lentette, hogy a Szolnoki Fõiskola a bajai Eötvös József Fõiskola oktatói segítségével 2011.
szeptemberétõl ár-és belvízvédelmi szakmérnök képzést indít. Várhatóan két éven belül az
intézményben elindulhat a vízgazdálkodási
szakmérnök képzés is.
Köszöntõt mondott továbbá Kovács Sándor,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyûlés
elnöke és Szalay Ferenc, Szolnok Megyei Jogú Város polgármestere. Mindketten kihangsúlyozták a Tisza folyó jelentõségét Magyarországon, a vízügyes szakma felkészültségét a
problémák kezelésére, a régiós összefogás és a
Tisza-völgyi Mûhely fontosságát.
A tanácskozáson Barsiné Pataky Etelka, a
Duna Stratégia Kormánybiztosa, elmondta,
az Európai Unió soros elnökeként a Magyar
Kormány számára kiemelkedõ fontossággal
bír a Duna Stratégia, valamint az abban megfogalmazott célok megvalósulásának támogatása a résztvevõ 14 ország együttmûködésében. Ennek a nagyszabású programnak fontos
része a Tisza vízgyûjtõjének kiemelt kezelése.
A mai nap alapított szervezet nyilatkozatának
aláírói szerint „Magyarország vízgazdálkodási
és vízminõségi problémáinak túlnyomó része
a Tiszához köthetõ”. Határozott és értékes tudás áll rendelkezésre a Tisza-vidék problémáinak megoldására – emelte ki Barsiné Pataky

A konferencia elnöksége

Etelka kormánybiztos. Hozzátette: az EU Duna-régióra kialakított stratégiájának integráns
eleme a Tisza vízgyûjtõ területe, és ez alapot
teremthet arra, hogy kiemelt figyelmet kapjon
az uniós fejlesztésekben a Tisza-vidék is. A
kormánybiztos értékelése szerint a következõ
lépés egy makroregionális keretek között létrejövõ Tisza Bizottság, aktív magyar közremûködéssel.
Láng István, a Vidékfejlesztési Minisztérium
Vízkárelhárítási fõosztályvezetõje, elõadásában ismertette a vízkárelhárítás jelenlegi helyzetét, kitért a financiális problémákra is. Az elmúlt években elmaradt fejlesztések hiánya komoly gazdasági következményekkel járhat a jövõben. Beszédében hangsúlyozta a hosszú távú fenntarthatóság fontosságát, amire törekedni kell a vízgazdálkodásban is. Ebben a Tiszavölgyi Mûhelynek kiemelkedõ szerepe lehet,
hiszen összefogja azt a szakértõi közösséget,
akik már sokat tettek és tehetnek a térség versenyképességének növelése érdekében.
Dr. Józsa János, a Budapesti Mûszaki Egyetem tanszékvezetõje, a folyók hordalékmozgásának modellezésével, a tudományterület fejlõdésével, az általuk használt módszer alkalmazásával és az eredmények bemutatásával ismertette meg a meghívottakat. Kifejtette az
áramlás modell jelentõségét a Tisza hordalék-
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mozgásának megismerése és annak valószínû
következményeinek felismerése érdekében.
Dr. Kovács Sándor, a KÖTI-KÖVIZIG Hidrológiai és Modellezési Osztály osztályvezetõje,
ismertette a Tisza vízrajzi adottságait, annak
történetét, az árvízvízszintek emelkedésének
okait. Bemutatta a Tisza vízrendszerére felépített hidrodinamikai modellt. Elõadásában
felhívta a figyelmet az árvízszintek további,
folyamatos emelkedésre, az elõrejelzések és a
modellezés jelentõségére.
Dr. Nagy Sándor Alex, a Debreceni Egyetem tanszékvezetõje, elõadásában bemutatta
a Tisza folyó vízgyûjtõjét, majd beszámolt a
megalakult Tisza Klaszter tudományos egyesületrõl, melynek feladata egy komplex nemzetközi ökológia programcsomag kidolgozása. Ennek keretében kerül sor a Tisza teljes
ökológia állapotfelmérésére is.
Dr. Ligetvári Ferenc, az MTA kutatója, elõadásában kiemelte, hogy Szolnoknak alapvetõ koordinációs szerepe van a Tisza-völgyben
folytatott vízgazdálkodásban, majd ismertette
a Tisza-völgy adottságait vízgazdálkodási
szempontból. A Tisza-völgyében érintett térségek felemelkedéséhez létfontosságú szerepe van a felszíni és felszín alatti vizeknek. A
Tisza-völgyben fejlesztésekre van szükség
egyrészt a víz hiány-többlet megfelelõ és biztonságot teremtõ rendezésére, másrészt a ki-

A Tisza-völgyi Mûhely alapítói
váló adottságokat kihasználva a turizmus fellendítésére.
Az elõadások meghallgatása után Barsiné
Pataky Etelka a Duna Stratégia kormánybiztosa felolvasta a Tisza-nyilatkozatot, melyet a jelenlevõk aláírásukkal egyhangúlag elfogadtak.
Ezzel szándékukat fejezték ki a további
együttmûködés elõsegítése érdekében. A Tisza-völgyi Mûhely alapítói között szerepel
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyûlése,
Szolnok Polgármestere, a Budapesti Mûszaki

és Gazdálkodástudományi Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Szent István Egyetem, a Szolnoki Fõiskola, vízügyi és környezetvédelmi
felügyelõségek, vízügyi igazgatóságok, nemzeti parkok, a Magyar Hidrológiai Társaság, a
Global Water Partnership, az MTA BLKI Tisza-kutató Osztálya, a Tisza Vízgyûjtõ Programrégió Önkormányzati Társulása, Szövetség az Élõ Tiszáért, Körös Klub, Tisza Klub, továbbá mérnöki kamarák, katasztrófavédelmi
szervek és vízgazdálkodási társulatok.
Háfra Mátyás

T i s z a - n y i la t k o z a t
A Kárpát-medencében a Tisza-völgy vízföldrajzi szempontból különleges helyet
foglal el. A Tisza a Duna vízrendszerének
legjelentõsebb mellékfolyója és egyúttal
legnagyobb rész-vízgyûjtõje. Szerbia területén a Dunába ömlõ Tisza vizének 90%-a
átfolyik hazánkon, melynek döntõ része
Szlovákia, Ukrajna, és Románia területérõl
származik. Magyarország vízgazdálkodási
és vízminõségi problémáinak túlnyomó része a Tiszához köthetõ.
A Tisza vízgyûjtõje egységes vízrendszert alkot, vízgyûjtõterülete több ország
területén helyezkedik el, így elengedhetetlen, hogy a vízgazdálkodási problémákra
közös és hatékony válaszokat dolgozzunk
ki. Ezért a problémák megoldása is csak
egységes rendszerben lehetséges. A széttagoltság miatt keletkezett érdekkülönbségek
kezelését összhangban az EU elõírásaival
és megfelelve a szubszidiaritás elvének, az
érintett országok és szereplõk felelõsségteljes együttmûködésével a vízgyûjtõn belül kell megoldani.
Kiemelt jelentõsége miatt a Tisza vízgyûjtõ – mint részvízgyûjtõ – integrált vízgazdálkodásával a Duna Védelmi Nemzetközi
Bizottságon (ICPDR) belül önálló Tisza
csoport foglalkozik, és a Duna-medence
Vízgyûjtõ-gazdálkodási Tervében is önálló

egységként jelenik meg. Az Integrált Tisza
Vízgyûjtõ-gazdálkodási Terv a Víz Keretirányelv szempontrendszerén túlmutatva –
az öt érintett ország számára fontos – vízkár-elhárítási szempontokkal és a vízminõség és vízmennyiség integrált kezelésével
kiegészítve készült el. A terv megvalósításának koordinálása, felügyelete, a párhuzamosságok kiszûrése és a szinergiák erõsítése fontos feladat.
Mindezen feladatok eredményes ellátása
szükségessé teszi, hogy a jelenlegi együttmûködés továbbfejlesztéseként egy önálló,
vízgyûjtõ szemléletû nemzetközi bizottság
jöjjön létre a Tisza-völgyben is.
A Tisza-völgy fenntartható fejlõdését elõsegítve a Tisza Részvízgyûjtõ Vízgazdálkodási
Tanács egy ernyõ szervezet létrehozását
kezdeményezte, amely fórumot biztosít a Tisza-völgyért tenni akarók számára. E céllal a
mai napon, Szolnok központtal megalakult a
Tisza-völgyi Mûhely. A Tisza-völgyi Mûhely
egy nyitott koordinációs fórum, melynek
tagjai saját szakterületük képviseletével adják meg a rendszer kereteit.
A Tisza-völgyi Mûhely alapítóinak közös
célja továbbá, hogy támogatásukkal elõsegítsék a Tisza Egyezmény megalkotását a
vízgyûjtõ országai között, benne a Tisza
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Vízgyûjtõ Bizottság létrejöttét. A Bizottság
megalakulásával több szintû és széles
spektrumú kapcsolatrendszer és adathálózat alakulhatna ki a Tisza vízgyûjtõjén. A
konzultációs és koordinációs szervezet országai együttmûködnének a Tisza folyógazdálkodási, hidrológiai egyensúlyának
biztosítása és természeti értékeinek védelme érdekében. A Bizottság a Víz Keretirányelv és az Árvízi Irányelv rendelkezései
és célkitûzései figyelembe vételével nemzetközi szintû ajánlásokat, stratégiákat dolgozna ki a Tisza folyó és mellékfolyóira vonatkozóan. Körvonalazná az ehhez szükséges feltáró kutatási igényeket, és a feladatokat végrehajtó közép-és felsõfokú szakemberek, határokon átnyúló Tisza-völgy
tudatosságának kialakításához szükséges
ismeretanyagát.
További célkitûzés a Duna Stratégiában
megfogalmazott célok megvalósulásának
támogatása a Tisza vízgyûjtõjén, a víz
mennyiségi és minõségi kérdéseinek integrált kezelése, javaslatok kidolgozása a klímaváltozás hatásainak mérséklésére.
A Tisza-völgyi Mûhely alapítói vállalják a
Tisza Vízgyûjtõ Bizottság létrejötte utáni
szakmai és támogató háttér biztosítását.
Szolnok, 2011. március 30.
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Robbantással adtunk utat a belvíznek
A Tiszasülyi-28-as belvízcsatorna vízfolyási akadályainak eltávolítása
A Jászság szívében elhelyezkedõ Tiszasülyi öblözet jelentõs belvízterhelésnek volt kitéve a tavaly õsz óta lehulló nagy mennyiségû csapadék
és a januári olvadás miatt. Az érintett területen
többek között Jászkisér, Jászapáti és Jászszentandrás településeken is folyamatos volt a belvíz
elleni védekezés. Az itt felgyülemlett bel- és külterületi csapadék és belvizeket a közeli Csátés
és Tiszasülyi-28-as belvízcsatornán keresztül
lehetett elvezetni a Tisza irányába.

A robbantásra váró objektum
A Tiszasülyi-28-as belvízcsatorna vizét egy
alig több mint 9 kilométeres szakaszon szivattyúsan és gravitációsan közvetlenül a Tiszába lehet vezetni. A múltban elvégzett rekonstrukciós munkák során azonban a csatorna
medrében hagyott beton csõáteresz és a mederben lévõ hídpillér maradványok okozta vízfolyási akadályok miatt a belvízcsatorna vízszállító kapacitása alig 60%-át tudta teljesíteni,
a víz megkerülve az akadályt, egy hosszabb,
mintegy 37 kilométeres útvonalon (Csátés-Millér fõcsatorna) vonult le a területrõl. Emellett a
mederben, a jég által felszaggatott nád is komoly vízfolyási akadályokat eredményezett, az
összetorlódott nád kiszedése komoly fizikai

Jó nagyot szólt

Államtitkár úr, jelentkezem!

Víz Világnapi események
A Víz Világnapja alkalmából ez évben is több
esemény került megrendezésre. A Magyar Hidrológiai Társaság Szolnoki Területi Szervezete
és a NEFAG Zrt. Erdei Mûvelõdési Háza „Víz a
városokért, városok a vízért” témában képzõmûvészeti pályázatot hirdetett. Pályázni olyan
alkotással lehetett, amely témájával (a vízzel való gazdálkodás valamennyi területe ivóvíz,
szennyvíz, csapadékvíz, felszíni és felszín alatti
vizek, a vizek védelme), hangulatával, az általa
közvetített gondolattal kapcsolódott a kiírt témához, a pályázó saját érzésein, ismeretein alapult.
A korábbi évek hagyományainak megfelelõen az MHT Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Szervezete és a KÖTI-KÖVIZIG ebben az
évben is megrendezte az akadályversenyt a 78 osztályos általános iskolások részre. A tavalyi sikeres együttmûködést folytatva a szervezõk és lebonyolítók között idén is ott volt a
NEFAG Zrt., amely nemcsak elõadások megtartásával, hanem a helyszín biztosításával is
hozzájárult a vetélkedõ sikeréhez. A „Térségünk a Közép-Tisza” címmel meghirdetett rendezvényre március 29-én a NEFAG Zrt. Kaán
Károly úti erdei iskolájában és a vadaspark-

munkát igényelt. A feltárt hídpillér maradványok csökkentették a levonuló víz sebességét,
emiatt ezen a területen jelentõs, 70-90 cm-es
feliszapolódások voltak mérhetõk .
A vízfolyási akadályokat kézi erõvel nem lehetett biztonságosan eltávolítani, ezért a Búvár Kft. szakembereinek segítségével a beton
csõátereszt 2011. január 19-én, a mederben
maradt hídpillér maradványait január 20-án
felrobbantottuk, megkönnyítve ezzel a csatorna által összegyûjtött belvíz elvezetését és
a Tiszasülyi öblözet vízmentesítését.
A január 19-i robbantáson részt vett dr. Illés
Zoltán, a Vidékfejlesztési Minisztérium környezetügyi államtitkára is.
Nagy Réka
sengést. Az egymástól elkülönített állomáshelyeken rövid elõadásokat hallhattak a vízrõl,
annak elõfordulásairól, természetérõl, a vízhasználatokról, vagy az árvizekrõl, de információkat kaptak a vízi közlekedésrõl és ismereteket gyûjtöttek a vízhez kapcsolódó természeti értékekrõl, élõvilágról is. A VCSM Zrt.
képviselõje pl. a „Víz a városokért, városok a
vízért” címmel mutatta be Szolnok város ivóvízellátásának fejlõdését, a Tiszai Vízirendészeti Rendõrkapitányság jelenlévõ képviselõi
pedig „Közlekedj okosan a vízen” címmel tartottak elõadást a vízi közlekedéssel és az élõ
vizek környezetében szükséges viselkedéssel

Útban a következõ állomáshelyre
ban, valamint a környezetében lévõ hangulatos erdõben került sor. A meghirdetett versenyre idén rekordszámú, 18 csapat jelentkezett. A szolnoki és környékbeli általános iskolák mellett érkeztek csapatok pl. Karcagról, Tiszaföldvárról, Törökszentmiklósról, Fegyvernekrõl is, ami a szervezõk számára egyértelmûi visszajelzés a rendezvény sikerérõl, népszerûségérõl. Horváth Béla mûszaki igazgatóhelyettes úr megnyitó szavait követõen a gyerekek 3 fõs csapatokban kezdték meg a ver-
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Közlekedési jótanácsok
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és szabályokkal kapcsolatosan. Igazgatóságunk képviseletében két elõadás hangzott el.
„Láthatatlan kincs” címmel Dankó Erika a felszín alatti vízkészletek legalapvetõbb ismereteit mutatta be a gyerekeknek, de beszélt a felszín alatti vízkészletek fontosságáról, azok
csoportosításáról, vagy a különbözõ vízhasználatokról. Ónodi Tibor „Tavaszi szél vizet
áraszt” címmel megtartott ismertetõje az árvizek keletkezésével, természetével, levonulásával és az árvízvédekezés témáival foglalkozott.
A NEFAG Zrt. képviselõi 4 állomáshelyen hívták fel a gyerekek figyelmét az életet adó víz és
az élõvilág szoros kapcsolatára, miközben érdekes feladatok végrehajtása közben fontos ismereteket is megosztottak velük. Élõlények
után kutattak pl. az avar alatt, de megvizsgálták az erdõ nyiladékán áthúzódó vizesárok lakóit, közben felelve a feltett – néha bizony valóban nem könnyû – kérdésekre.
A hangulatában vidám, ám idõjárásában kissé hûvös délelõtti programot az ízletes ebéd

A vadaspark egyik lakója
elfogyasztását követõen az ismeretekrõl való
számadás, azaz maga a vetélkedõ követte. A
kifejtõs kérdéseket és tesztsort egyaránt tartalmazó írásos feladatsor után képkirakó játék
következett. A maximális pontszámhoz azonban itt sem volt elég a gyorsaság, a kirakott
képeket fel is kellett ismerni és néhány gondolatot hozzájuk fûzni. A vetélkedõ záró

blokkjában villámkérdésekre kellett válaszolnia a csapatoknak. Ezt követõen már csak a
pontszámok összesítése és a csapatok által
nagy izgalommal várt eredményhirdetés volt
hátra. A csapatok szokásosan kiélezett versenyét idén a Turul csapata (Szentgyörgyi Albert Általános Iskola) nyerte a Vadvilág (Belvárosi Általános Iskola) és a Tiszavirágok II.
(Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és
Tallinn Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény) csapatai elõtt. A jó hangulatban eltelt
vidám, mégis komoly verseny az eredményhirdetéssel és a jutalmak kiosztásával zárult.
Az elismeréseket az idõközben megérkezett
Lovas Attila igazgató úr és Magyarné Bede
Marianna a VCSM Zrt fõmérnöke adta át. Az
elõadásokon lelkesen jegyzetelõ és figyelõ, a
vetélkedõn pedig a legnehezebb kérésekre is
jól válaszoló diákok láttán a szervezõk ismét
meggyõzõdhettek arról, hogy a vetélkedõt
idén is érdemes volt megszervezni.
Tóth Tamás – Kruzslicz Krisztina

2011. év hidrometeorológiai értékelés
Csapadék: A 2010. november, december hónapokban lehullott jelentõs mennyiségû csapadékot követõen 2011 telének idõjárása a lehetõ legkedvezõbben alakult. Igazgatóságunk
területére 2011. januárban csak 17 mm csapadék hullott, ami 58%-a a sokéves januári átlagnak. Február még a januárnál is csapadékszegényebb volt, nagyon kevés, 12,7 mm csapadék esett, amely a sokéves februári átlagnak
csak 44 %-a. Márciusban 27,2 mm csapadék
hullott, ami a sokéves átlagnak már 93 %-a.
Április 13-ig 7 mm esõ esett. 2011-ben eddig
minden hónapban kevesebb csapadék esett,
mint a sokéves adott havi átlag, a legcsapadékosabb hónap a március volt.

Hõmérséklet: A januári hõmérséklet az átlagnál kissé melegebb (1,5 OC-kal magasabb),
a februári az átlagnál 0,6 OC-kal hûvösebb, a

március 0,5 OC-kal melegebb volt. Április 13ig az átlaghõmérséklet 1,9 OC-kal magasabb,
mint a sokéves április havi átlaghõmérséklet.
2011. év elsõ negyedében a minimális hõmérsékletet január 28-án észlelték -11,4 OC, a maximális hõmérséklet április 7-én 24,3 OC volt.

Január és február átlag közeli téli hónapokat
idéztek. Fagyos nap (napi minimum 0,0 OC alá
esik) januárban 18 db volt, ami a sokéves januári átlagnál 31 %-kal kevesebb, februárban
22 db volt, ami a sokéves februári fagyos napok számánál 16 %-kal több. Téli nap (napi
max. nem haladja meg a 0,0 OC-ot) januárban
10 db, februárban 4 db volt, ezen napok darabszáma az adott hónap sokéves átlaga alatt
maradnak. Zord nap (min. -10 OC alá esik) januárban 2 db, márciusban 1 db volt.
Folyók vízjárása, vízhozama 2011-ben Tisza: Az áthúzódó, 2010. év végén tetõzõ Tiszai árhullám 2011. januárjában 30 napon keresztül volt I. fokú árvízvédelmi készültségi
szint felett. A következõ árhullám március közepén indult el a felsõ Tiszán, amely Kiskörénél és Szolnoknál is fokozati szint alatt tetõzött. A Kiskörei vízlépcsõ nyári vízszintre állása gond nélkül megtörtént a kedvezõ vízjárás miatt.
Zagyva: 2010. december 23-28-ig összesen
31,8 mm területi átlagcsapadék esett a ZagyvaTarna vízgyûjtõjére, a tetõzõ vízállás a III. fokú árvízvédelmi készültséget meghaladta (tetõzés, december 27. 503 cm). A lassú apadást
követõen 4 napra árvízvédekezési készültségi
fokozat alá süllyedt a vízszint, a hóolvadás ha-
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tására újra áradni kezdett a folyó és Jászteleknél január 14-én 456 cm-el tetõzött. Március
16-19-ig a Zagyva-Tarna vízgyûjtõjére 29,8
mm csapadék esett területi átlagban. Az árhullám március 20-án 454 cm-el tetõzött.
Hármas-Körös: A szarvasi vízmércénél január 4-ig II. fokú árvízvédelmi készültség
(750 cm), január 30-ig I. fokú árvízvédelmi
készültség (600 cm) feletti vízállásokat figyelhettünk meg. Márciusban fokozati szintet el
nem érõ árhullám vonult le a Hármas-Körösön.
Hortobágy-Berettyó: A borzi vízmércénél
január 23-ig III. fokú árvízvédelmi készültség
(350 cm), február 8-ig II. fokú árvízvédelmi
készültség (300 cm), és április 7-ig I. fokú árvízvédelmi készültség (250 cm) feletti vízállásokat figyelhettünk meg.
Talajvízhelyzet: Az elmúlt év novemberében és decemberében lehullott nagymennyiségû csapadék hatására januárban jelentõs talajvízszint emelkedést észleltünk. Igazgatóságunk területén a talajvízkutakban a vízszint
március végén 0,5–6,5 m volt a terep alatt.

Várható hidrológiai helyzet: Az igazgatóság területére 2010. december 31-ig 925 csapadék hullott. Hasonló mennyiségû csapadék
Igazgatóságunk területén – az 1961-ben meg-
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kezdett észlelések óta – sohasem hullott. Emlékezetes az 1999-ben lehullott 750 mm, és a
2005-ben észlelt 746 mm csapadék, majd az
azt követõ években kialakult hidrológiai, árvízi-, belvízi helyzet. Az akkori éves csapadékértékek messze elmaradnak tavalyi csapadék-

mennyiségtõl. A Tisza felsõ vízgyûjtõin 0,166
km3 a hóban tárolt vízkészlet, ez a sokéves átlag érték mintegy harmada. Ezek alapján árhullám kialakulására döntõen csak a csapadékból várható. Az áprilisi meteorológiai elõrejelzések alapján a hónap második felében

változékonyra fordul az idõjárás, a vízgyûjtõkön jelentõsebb csapadék is lehullhat.
Amennyiben kiugró csapadék mennyiség
nem lesz a Tisza vízgyûjtõjén, akkor közepes
árhullám kialakulásával lehet számolni.
Hidrológus Szakcsoport

Árvízvédekezés 2010–2011 telén
Az elõzõ év rendkívül csapadékos idõjárása
következtében 2010. évben augusztus és október kivételével minden hónapban volt árvízvédelmi készültség.
A 2010. évi téli árvízvédekezés 2010. november 24. 8:00 órától 2011. február 25. 18:00 óráig tartott. Az idõszak alatt valamennyi árvízvédelmi szakaszunk volt készültségben. A 10.08,
10.09 és 10.11 árvízvédelmi szakaszok kivételével, ahol II. fokú volt a legmagasabb készültség, valamennyi védelmi szakasz mentén el
kellett rendelni a III. fokú készültséget is.

Hóeltakarítás a töltéskoronán
a 10.03 árvízvédelmi szakaszon
dott és összefagyott uszadék eltávolítása.
– Hóeltakarítás a töltéskoronákról.
– Szivárgóvíz szivattyúzás.
Az árvízvédekezés idõtartama alatt a fagyos
idõjárásra tekintettel 2010. december 27. 8:00
órától 2011. február 21. 6:00 óráig I. fokú jeges
árvíz elleni készültséget tartottunk fenn, amely
a jégtörõhajók melegen tartását és a KVL téli
üzemrendjének fenntartását jelentette.

Az elõzõ árvízvédekezés alatt jelentkezett
tiszakürti buzgár elõvédmûvének kiépítése
Összességében a 2010. novembere és 2011.
februárja között folytatott árvízvédekezés 92
napig tartott, melybõl III. fokú készültség 41
napon keresztül, II. fokú készültség 26 napig,
míg I. fokú készültség 25 napig volt érvényben.
A III. fokú árvízvédelmi készültségre tekintettel,
illetve annak idõtartamára a Védelmi Osztag készenlétének elrendelésére is sor került.
Az árhullám levonulásának idõtartama alatt
a viszonylag alacsonyan tetõzõ vízállásnak

re segítséget nyújtott a belvízi problémák kezelésében is.
Az árvízvédekezés érdekessége volt, bár árvízvédelmi szempontból nem éppen veszélytelen a 10.03 Doba-Kanyari árvízvédelmi szakaszon földmû és véderdõ károsítást okozó –
hullámtérbõl kiszorult – hódok megjelenése.
A hódok mozgását folyamatosan figyelemmel
kísértük. Újdonság volt a kettõs
elzárással nem
rendelkezõ nagykörûi és kõtelki
zsilipeknél beépített felfújható csõelzárók sikeres alkalmazása. Különös figyelmet fordítottunk a 2010.
évi nyári árvízvédekezés
utáni
helyreállítással
érintett fõvédvonal-szakaszokra.
A helyreállított
szakaszok az árvízvédekezés alatt
megfelelõen viselkedtek, beavatkozásra sehol sem Jegesedés a Tiszaroffi
volt szükség.
tározó északi
A téli árvízvéde- beeresztõ mûtárgyán
kezést kísérõ rendkívül hideg, zord, szeles idõjárás megnehezítette
a terepi munkát, a szivattyú telepítéseket, a segédõri megfigyelõ tevékenységet, illetve a vízrajzi észleléseket és méréseket. A kint dolgozóknak rendszeres melegedési lehetõséget, illetve meleg italt kellett biztosítani. A jelenlegi
szolgálati ruházat nem alkalmas ilyen hideg,
szeles, esetleg csapadékos idõjárási körülmények közötti munkavégzésre. Amikor a fagy
felengedett, a felázott talaj nehezítette meg a

Felfújható csõelzáró telepítése
a 10.03 árvízvédelmi szakaszon
A Szolnok belterületi (Csáklya úti) partcsúszás ideiglenes hullámverés elleni védelme
köszönhetõen az õr- és figyelõszolgálat ellátásán, illetve az alább felsorolt munkákon túl jelentõsebb árvízvédelmi beavatkozásra nem
volt szükség. Az elvégzett munkák:
– A 2010. évi nyári árvízvédekezés idején jelentkezett és azóta helyre nem állított milléri és tiszakürti buzgár bevédéséhez védelmi anyag
kiszállítás és elõmunkálatok elvégzése.
– A szolnoki árapasztó csatornát keresztezõ
„Százlábú-híd” pillérein fennakadt, feltorló-

A 2010. évi nyári árvízvédekezés idején jelentkezett és azóta helyre nem állított milléri és
a tiszakürti buzgár kivizsgálása céljából 2010.
decemberében az OMIT Töltésfeltáró Szakcsoportja helyszíni szemlét tartott, illetve a két
említett buzgár, valamint a Hortobágy-Beretytyó jobb parti töltése mentén vékony résfalas
technológiával végzett helyreállítás hatékonyságának vizsgálatára az ATI-KÖVIZIG munkatársai hõkamerás felvételezést végeztek.
A súlyos belvízi helyzet miatt a belterületeken az árvízvédelmi szakaszok mûszaki és
gátõri állománya az önkormányzatok kérésé-

5

Hõkamerás vizsgálat a helyreállítással érintett Hortobágy-Berettyó jobb parti töltésen
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védekezést. A megelõzõ idõszak rendkívül
csapadékos idõjárásának hatására a talaj a legtöbb helyen vízzel telítõdött, így a közlekedés, anyag- és szivattyú szállítás szinte lehetetlen feladat elé állította a védekezõket, embertelen munkakörülményeket teremtve.
A rendkívül csapadékos 2010. év súlyos belvízi helyzetet idézett elõ. A belvízvédekezés-

ben való részvétel, illetve az érzékenyebb belterületi problémák koordinálása a védelmi
szervezetünk jelentõs részét lekötötte. A védekezési munkálatokat jelentõsen megnehezítette a komoly belvízvédekezés és az árvízvédekezés egyidejûsége. Az egyidejûség mind
a saját védekezõ létszám, mind a rendelkezésre álló technikai eszköz tartalékok kimerítésé-

ben megmutatkozott, illetve a védekezés irányítását is hátráltatta.
Az árvízvédekezés idõtartama alatt zajlott
az Igazgatóságunknál érvényben lévõ ISO minõségirányítási rendszer külsõ auditja is,
melynek tapasztalatai alapján a KÖTI-KÖVIZIG jól megfelelt az elvárásoknak.
Boros László

Belvízvédekezés tapasztalatai 2010-11.
A 2010. év végi hidrometeorológiai állapotok
a globális klímakutatók azon táborát látszanak igazolni, akik a téli idõszak csapadékmennyiségének növekedését jósolják. Természetesen a rendkívül csapadékos novemberi
és fõként decemberi hónapok lehetnek egyedi események, azonban a 2010. teljes évben
lehullott csapadéktevékenységgel együttesen
rendkívüli belvízi helyzet kialakulását eredményezték az év végére.
2010. évben összesen 925 mm csapadék
hullott területi átlagban a Közép-Tisza vidékére, ami a sokévi csapadékátlag (513 mm)
majdnem kétszerese (181 %-a).
A káros belvízképzõdés folyamatait elindító
idõszaktól kezdõdõen 2009. október 1. és
2010. december 31. között – 15 hónap alatt –
összesen 1 163 mm esõ esett.
A kialakult helyzet miatt a talajtelítettség a
felsõ zónában 100%-os, a tározó kapacitása
kimerült, a talajvíz szintek a 2010. decemberében a 2009. év végi helyzethez képest átlagosan 1,5-2,0 méterrel voltak magasabban.
A téli idõszak minimális párolgása mellett,
így a síkvidéki Közép-Tiszai területen a decemberi átlag feletti csapadékmennyiség (96
mm) és enyhe idõ hatására az elöntés 2011. év
január 15-én 73 300 ha-ban maximalizálódott.

Kunhegyes belterület határa
Az összes elöntésbõl a KÖTI-KÖVIZIG területén Jász-Nagykun-Szolnok megyére 55 550
ha, Heves Megye területére 7 350 ha, Pest Megye területére 8 100 ha, Bács-Kiskun Megye
területére 2 300 ha esett. A Társ Vízügyi Igazgatóságok adatait is figyelembe véve ezen a
napon mért JNSZ Megyei elöntés összesen:
64 355 ha volt.
KÖTI-KÖVIZIG elöntések:
1.
1963.:
77 200 ha.
2.
2011.:
73 300 ha.
3.
2000.:
70 100 ha.
4.
2006.:
61 350 ha.
A 2011. januári elöntések megdöntötték az
eddigi maximumot a 10.02., 10.03., 10.06.,
10.07. belvízvédelmi szakaszokon.
Rendkívüli védekezési fokozat elrendelésére

nem került sor, jóllehet a jogszabályi kritériumok fennálltak: „belvízi elöntés olyan méreteket ölt, hogy a belvíz lakott területeket, ipartelepeket, fõ közlekedési utakat, vasutakat veszélyeztet és további elöntések várhatók”.
A JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása alapján április 1-ig az öszszes kitelepített lakosság száma 51 fõ, belvízzel veszélyeztetett magán ingatlan összesen
631 db volt a megye területén. Két közlekedési út került víz alá, a Fegyvernek belterületét
és a 34. sz. fõközlekedési utat összekötõ út, illetve a Jásztelek Község Önkormányzatának
tulajdonában lévõ, Jásztelek és Jászapáti településeket összekötõ út.

Fegyvernekre vezetõ mûút
A Közép-Tisza vidékének belvízborítása és az
átemelt vízmennyiségek alakulása látható az
alábbi grafikonon 2011. november 23 óta. Látható, hogy a januártól tapasztalható kedvezõ
hidrometeorológiai helyzet ellenére az elöntések nagysága csak nagyon lassan csökken. Látványos javulást a magasabb (május-júliusi) átlag hõmérséklet hozhat, amennyiben a lehulló
csapadék mennyisége is az átlag alatt marad.
A KÖTI-KÖVIZIG kezelésû szivattyútelepek
2010. január 1. és 2011. április 6. között összesen 589 millió m3 (16,4 Velencei tó, 0,29 Balaton) belvizet emeltek a befogadókba.
A 2010. november – 2011. áprilisi védekezés
során idáig összesen 287 millió m3 (8 Velencei-tó) belvíz átemelése történt.
2010. december 27-én regisztráltuk a 2010.
január – 2011. januári idõszak átemelési maximumát, értéke: 6, 206 millió m3 volt.
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Ezen a napon 44 db stabil szivattyútelep
üzemelt 74,4 m3/s kapacitással. A fõmûvi védekezést ezen a napon 12 db hordozható szivattyú segítette 6,2 m3/s kapacitással.
A KÖTI-KÖVIZIG illetékességi területén található összes Vízgazdálkodási Társulaton túl a
104 település közül 52 rendelt el valamilyen
szintû belvízvédelmi fokozatot. A Társulatok és
Önkormányzatok védekezését a KÖTI-KÖVIZIG részérõl az igényelt szakmai tanácsadáson,
koordináción túl hordozható szivattyúk és szivornyák rendelkezésre bocsátásával segítettük.
Újszászon 1 db, Alattyánon 2 db, Jánoshidán 3 db, Sarudon 2 db, Jászkiséren 4 db mobil szivattyú (összesen 12 db), Jásztelken és
Jászdózsa településeken 1-1 db NA 300-as szivornya vett részt a belvízvédekezésben. Az
egyidejû árvízvédekezés miatt a fakadóvizek
átemelésére további szállítható szivattyúk kitelepítése vált szükségessé 8 helyszínen további 13 db gépegységgel.
Jászapáti és Jászkisér települések és a kapcsolódó külterületi vízgyûjtõ területek belvíz
elvezetésének gyorsítása érdekében esésnövelõ szivattyúállásokat épített ki a KÖTI-KÖVIZIG a Csátés belvízcsatorna 4+917 és a 22-es
belvízcsatorna 5+400 szelvényében. Mindkét
helyszínen 3-3 db egyenként 0,5 m3/s kapacitású szivattyúegység kitelepítése történt.

22-es csatorna esésnövelõ szivattyúzás
A KÖTI-KÖVIZIG részérõl szállítható szivattyúk-, mûszaki szakértõk-, homokzsákok
biztosításán túl védelmi és beavatkozási tervek összeállításával, hidrometeorológiai figyelemfelhívással, a befogadók preventív forrásból történõ felújításával, komplex beavatkozási javaslat összeállításával és felterjesztésével
segítette az Önkormányzatok munkáját.
A KÖTI-KÖVIZIG szivattyús felvonulását
kérték önkormányzati kezelésû Holtágak víztelenítése érdekében a Gyova-Mámai-, a
Szászberki-, a Halásztelki holtágakon. A KÖTI-KÖVIZIG kezelésû Alcsi Holtágon is mûködött a torkolati szivattyútelep.
A Vízgazdálkodási Társulatok közül a Jászkisér és Vidéke (4 db), a Mezõtúr-Tiszazugi (6 db),
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Gyova-Mámai Holt-Tisza
szivattyús felvonulás
és a Mirhó-Kisfoki (1 db) Vízgazdálkodási Társulatok részére adtunk át mobil szivattyúkat.
Az Igazgatóság a szabad mobil szivattyúzási kapacitások lecsökkenése miatt az OMIT
közremûködésével további gépegységek és
hozzájuk tartozó csõkészlet érkeztek a FETIKÖVIZIG részérõl (6 db), a KDT-KÖVIZIG részérõl (2 db), összesen 3,2 m3/s kapacitással.
A védekezés során spontán és irányított belvíztározás valósult meg számos helyen, figyelembe véve a vízelvezetési prioritásokat:
– A Villogó belvízcsatorna felsõ szakaszának
vízszintcsökkentése érdekében a belvízcsatorna 30+500 szelvényébõl az Nk. III-2. fürtfõcsatorna 8+200 szelvényébe 2 db 0,5 m3/s
kapacitású szivattyú emelte a belvizet.
– A Harangzugi rendszer tehermentesítése
érdekében a Harangzugi I-C belvízcsatorna
8+500 szelvényébe vonult fel 1 db 0,5 m3/s
kapacitású szivattyú és emelte a belvizet a
Nagykunsági-fõcsatornába a 34. számú mûtárgy szelvényénél.
– A Hortobágy-Berettyó fõcsatorna magas
vízállása miatt a Német-éri fõcsatorna gravitációs kivezetési lehetõsége megszûnt, a
Német-ér vízszintjének csökkentése érdekében a Nagyiváni tározó igénybevételét
kezdeményeztük (a HNP, és a JNSZ Megyei
védelmi bizottság egyetértése mellett) az
OMIT felé. A miniszteri engedély birtokában 2010. december 17-én a vízkivezetés
gravitációsan megkezdõdött. A tározó vízszint emelkedésének következtében a Német-ér vízszint csökkentése 2011. január
12-e óta 2 db 0,5 m3/s kapacitású mobil szivattyú felvonulásával történt.

Szivattyúzás a Nagyiváni tározóba
– A V-II-6 3+540 és Nk. III-2. fürtfõcsatorna
14+620 szelvényû bújtató keresztezésében a
belvízcsatorna és az elöntött mellettes területek (valamint tanya és juh hodály) víztelenítése érdekében 3 db 0,5 m3/s kapacitású szivattyú kitelepítése történt meg, elõsegítve a
preventív jelleggel végzett gyökérzónás kot-

rás hatékonyságát is. A beemelt víz az Nk. III2. fürtfõcsatornában és az Nkfcs. I. bögében
tározódott.
– A belvíztározási lehetõségek emberi beavatkozás nélkül is jórészt feltöltõdtek, így a
holtágak is, melyeknek vízszint csökkentése
érdekében szivattyúsan szükséges a kezelõknek beavatkozni, melyhez a KÖTI-KÖVIZIG is
biztosít mobil átemelõket a fentebb felsorolt
helyeken. A holtágak belvíz befogadó képességének aktuális helyzetérõl az érintett kezelõket rendszeresen tájékoztattuk.
A védekezés során a belterületek védelme
érdekében szükséges munkavégzések élveztek elõnyt. Az OMIT engedélyével a védekezés terhére 2010. január – októberi idõszakban megtörténtek a belterületek csapadékvíz
elvezetéséhez kapcsolódó legszükségesebb
fõmûvi beavatkozások a Gerje, Perje, Kisgyepi, Rekettyés, 22-es, Csátés, Harangzugi I.,
Szajoli I., Nagyfoki I. belvízcsatornákon.
2010. decembere és 2011. február eleje kö-

Elakadt gumikerekes kotró – Kunhegyes
zött elkészült a Perje 6+554-17+523, 0+0000+375, Közös 7+600-8+200, Nagyfoki I.
14+000-16+030, Karcagi I. 0+000-7+500,
Nkfcs. Keleti-ág övcs. jp. 2+500-5+400, Nkfcs.
övcs. bp. 45+000-47+166, Nkfcs. övcs. jp.
46+820-47+553, Peitsik 0+000-3+250, Karcagi
III. bcs. 6+270-9+080, I-13 0+000-2+263, Mezõtúri VI. 0+360-7+147, Harangzugi I-C
0+000-1+479, Csátés 6+690-8+187, 14-es csatorna (0+000-9+500), Gerje 34+816-45+346,
Kisfoki 0+000-5+860, V-II-6 0+000-8+464 csatornák tisztítása, összesen: 79 713 fm hosszúságban (ebbõl JNSZ Megye: 45 089 fm).
A Tiszasülyi-28-as belvíz fõcsatorna lefolyási viszonyainak javítása érdekében dr. Illés
Zoltán környezet ügyért felelõs államtitkár úr
jelenlétében történt meg a 6+892 és 8+410
szelvényekben lévõ híd- és áteresz maradványok robbantással történõ eltávolítása 2011.
január 19-én. A hagyományos eszközökkel
megoldhatatlannak bizonyuló feladat végrehajtását a sajtó is figyelemmel kísérte.
Igazgatóságunk az illetékes Vízgazdálkodási
Társulatokkal egyezetve – a belterületi problémák elsõdlegességét szem elõtt tartva, a
komplex vízelevezetési útvonalak vizsgálatával – összeállította és felterjesztette a szükséges beavatkozások listáját összesen 2,9 milliárd Ft becsült költséggel.
Az operatív védekezési munkák gyakran
embertelen körülmények között történtek, a
mocsárvilágon való közlekedés mellett a hideg
is próbára tette a vízkárok ellen „harcolókat”.
Tapasztalatok és észrevételek az ár- és bel-
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Az Irgócsi felvonulás sem fenékig tejfel
víz védekezés során:
– A 2010. év eleje óta a befogadó folyók folyamatosan magas vízállása miatt rövid a belvíz gravitációs levezetési idõszaka. A Tisza folyó 2010. évi átlagos vízállása 415 cm volt a
szolnoki mércén, a gravitációs kivezetéshez
csatornánként változó 230-400 cm-es vízállás
szükséges.
– Az Igazgatósági és az országosan átirányítható mobil szivattyútelepi kapacitás korlátozott, a meglévõek folyamatos üzemeltetés
mellett mind a mobil, mind a stabil szivattyútelepek növekvõ számú meghibásodásával
kell számolni.
– Nagyarányú lefolyást javító program (elsõsorban belterületeken jellemzõ) megvalósulása üzemelési kockázatot jelent elsõsorban a
torkolati szivattyúk esetében.
– Szakképzett munkaerõhiány van gépész
és mûszaki irányító létszám tekintetébe, mely
a szaporodó bel- és külterületi problémák miatt növekvõ problémát jelenthet különösen
akkor, ha a társ vízügyi igazgatóságok területén is védekezés történik.
– Az évrõl-évre elmaradó fenntartási munkák védekezési idõszaki munkavégzéssel
nem pótolhatóak hatékonyan, a vegetációs
periódus beköszöntével a korábban elvégzett
tisztítások után ismételt beavatkozást (lenne)
szükséges végezni. Ezek a munkák a fõmûvi
csatornák esetében géppel végezhetõek.
– A földhasználat és a támogatási rendszer a
jelenleg is összefüggõ elöntéssel érintett területeken átértékelendõ, elsõsorban a gazdaságtalanul vízteleníthetõ helyszíneken.
– A belterületek, lakókörnyezetek védelme a
jelenlegi tapasztalatok alapján ismét újragondolandó, a TRT-k szükséges módosítása mellett.
– A fennmaradásra szánt, védekezéskor nyitott csatornák engedélyezését az érintetteknek el kell végezni. A mûveknek a komplex
vízelvezetõ rendszerhez illeszthetõnek kell
lenniük.
– Vizsgálandó az útárkok belvíz elvezetõ
funkciója. Ahol ennek kialakult igénye van, a
belvíz fõbefogadóba vezetésérõl gondoskodni
szükséges, illetve a csatorna szakszerû üzemeltetési feltételeit meg kell teremteni (esetlegesen a kezelõ jog Társulat kézbe adásával).
– A sikeres védekezéshez jól finanszírozott
védelmi szervezetek szükségesek, a feladatok
és források pontos meghatározásával. A szubszidiaritás elvének megfelelõen a helyi problémákat a hatékonyság érdekében célszerû
helyben kezelni.
Sólyom Péter
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AZ MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány elõírásainak teljesítése
2010. január 1-jétõl a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság a vízrajzi és a Regionális Laboratórium tevékenységére már mûködtetett minõségirányítási
rendszerek mellett létrehoztuk és bevezettük
az árvíz, jég, jeges árvíz, belvíz elleni védekezés, a környezeti kárelhárítás, a vízpótló mûvek üzemeltetése, a vízgazdálkodás, a Kiskörei Duzzasztómû, valamint kapcsolódó mûtárgyai és Tisza-tó üzemeltetése, hajóút kitûzés, kezelõi hozzájárulás kiadása és az elvezénylés, úgynevezett „vízkár-elhárítási” tevékenységeinkre vonatkozó minõségirányítási
rendszert is, amely 2011. februárjában sikeres
tanúsítási folyamaton ment keresztül.

A Vízügyi Szakközépkiskolában lévõ
kút ellenõrzése
Annak érdekében, hogy a rendszerek mûködtetésével, ellenõrzésével együtt járó auditálási folyamatokat idõ- és költségráfordítás
tekintetében is racionalizálni tudjuk, Igazgatóságunkon 2011. évben, elsõ lépésben a vízrajzi és a vízkár-elhárítási minõségirányítási
rendszert egyesítettük, kialakítottuk a közös
dokumentumrendszert. A gazdasági szempontokon felül az egyesítés mellett szóló legfontosabb szakmai érv a vízrajzi és vízkár-elhárítási szakterületek szoros kapcsolata volt.
A 2010-es év „gondoskodott” arról, hogy a
rendszer minden eleme élesben, több szituációban is tesztelve legyen. A folyamatok figyelése érdekében több belsõ audit és team megbeszélés is volt évközben, ezek megállapításait és észrevételeit folyamatosan építettük be

Naplóbejegyzés ellenõrzése
az eljárásokba illetve feljegyzésekbe. A szabályozott, eredményes munkavégzés és végrehajtás érdekében az év folyamán többször tartottunk vizsgával egybekötött oktatást az üzemelõ rendszerrõl. Tekintettel arra, hogy a
„vízkár-elhárítási” és a vízrajzi minõségirányítási rendszer periodikus auditjai fél év elcsúszással követték egymást, a két audit
egyesítésére az SGS Hungária Kft-tõl állásfoglalást kértünk. Javaslatukat elfogadva ezentúl
a tanúsító és periodikus auditokat minden év
február hónapjában bonyolítjuk le. Ez azt jelenti, hogy a 2011. évtõl a csoportos vízrajzi
auditból Igazgatóságunk kimarad. A vízrajzi
eljárás és munkautasítások átvizsgálása, átírása és rendszerbe illesztése 2011. január végére befejezõdött. Az új rendszerrõl, valamint
az általunk elõzõ évben feltárt kisebb nagyobb hibákról és tanulságokról oktatásokat
szerveztünk. Eddig Kiskörén, Szolnokon, az
ÁFO-n és a VMVO-n volt oktatás, a többi még
szervezés alatt van. A Szolnoki Szakaszmérnökségen úgy döntöttek, hogy minden õr legyen kiképezve minden észlelési elem észlelésére, ezért ott komplett vízrajzi továbbképzést szerveztünk, külön kitérve a botúszós
mérések végrehajtására, dokumentálására. A
botúszós mérések oktatására nagy hangsúlyt
fektetünk, hogy minden szakaszmérnökségen egységesen legyen végrehajtva és dokumentálva. 2011. február 24-25.-én az SGS
Hungária Kft. helyszíni audit keretében felülvizsgálta az összevont dokumentációt, valamint ellenõrizte az ISO alá esõ tevékenységek

közül az alábbiakat:
• árvíz
• jég és jeges-árvíz elleni védekezés
• belvíz
• vízgazdálkodás
• vízpótló mûvek üzemeltetése
• vagyonkezelõi hozzájárulás kiadásának folyamata
• 10.01 árvízvédelmi szakasz védekezési tevékenysége
• 10.01 belvízvédelmi szakasz védekezési tevékenysége
• vízrajz központi tevékenysége (adatkezelés, feldolgozás, ellenõrzés, karbantartás)
• vízrajz Szolnoki Szakaszmérnökség tevékenysége (területi felelõs tevékenysége,
adatok fogadása, járástervek, ellenõrzés)
• észlelõk tevékenységének ellenõrzése (csapadék, talajkút, vízállás)
• MBSZ (karbantartási tevékenység, raktár,
védekezés alatti raktármozgások)

Vízpótló rendszerek ellenõrzése
Az auditorok a minõségirányítás alá vont tevékenységet, a nyomon követhetõséget, a dokumentációt és annak kezelését jónak találták, rendszerhibát nem tártak fel. Az audit
nulla hibaponttal zárult, csak apróbb észrevételek voltak. Igazgatóságunk ezt a folyamatot
sikeresen zárta és szerzett nemzetközileg is
elismert tanúsítványt. Köszönet illeti munkatársainkat az elvégzett feladatokért, a magas
szintû felkészültségért és helytállásért az audit folyamán.
Váriné Szöllõsi Irén

Európai Síkvidéki Nagytavak Hálózatának 1. Szakértõi Konferenciája
2011. 02. 21–23. St. Philbert de Grandlieu
A konferencián Szabó István a Tisza-tó Térsége LEADER Egyesület képviseletében, a KÖTIKÖVIZIG-tõl Háfra Mátyás és Harsányi Gábor
vettek részt.
A elsõ nap bemutatkozással kezdõdött, ahol
összefoglalóan mindenki ismertette az általa
képviselt szervezet tevékenységét, feladatát.
Igazgatóságunk részérõl bemutattuk a magyar tavi tipológiai rendszert, a síkvidéki tavakat. Elmondtuk, hogy a KÖTI-KÖVIZIG a Tisza-tó kezelõje, a Kiskörei Vízlépcsõ üzemeltetõje, valamint, Igazgatóságunk részt vett a
Tisza Részvízgyûjtõ és az alegység szintû vízgyûjtõ-gazdálkodási tervek elkészítésében.
Szabó István a magyarországi és ezen belül a
Tisza-tó Térsége LEADER Egyesület helyi ak-

ciócsoport Vidékfejlesztési Stratégiájáról és
tevékenységérõl számolt be. Ezután a társországok képviselõi is sorra bemutatkoztak. Az
ismertetõk elhangzását követõen a francia
partner egy rövid elõadást tartott a fejlesztés
alatt álló extranet adatbázisról és annak részleteirõl. Elképzeléseik szerint szeptemberre
fog véglegesen elkészülni és ekkor már adatokat is fog tartalmazni. Minden együttmûködõ
ország kap hozzáférési jogosultságot, hogy a
saját dokumentumait fel tudja tölteni. Eleinte
csak a szakértõk, az érintett szervezetek tekinthetik meg az oda feltöltött anyagokat,
majd egy bizonyos idõ után publikussá tennék azt az érdeklõdõk számára is, melyhez
egy honlapon keresztül lehetne hozzáférni.
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Ezután megbeszélés zajlott a lehetséges feltöltendõ adatok, dokumentumok minõségét illetõen. Itt több téma is szóba került: a tavak általános bemutatása, vízgyûjtõ gazdálkodási
terv fejezetek, tanulmányok, kapcsolódó projektek, vízminõségi elemzések eredményei. A
megbeszélés azonban nem zárult teljes körû
konkretizálással. Minden ország maga dönti
el, hogy mit kíván föltenni az extranetre. A
nap további részében a Tisza-tavat mutattuk
be egy elõadásban, valamint a Magyarországon kialakított tavi tipológiákról beszéltünk
részletesebben. A tavi tipológia nagyon felkeltette a részvevõ országok képviselõinek figyelmét, mivel ilyen medermorfológiai és
makrofita szemléletû tipizálás nem történt se-

SZAKMAI ESEMÉNYEK
hol sem. Lengyelországban a trofitáshoz kötötték a morfológiát, de ezt nem tartják megfelelõnek a kategorizáláshoz. Így a 16 tó típusról részletesebben beszéltünk a már korábban
meghatározott passzportok alapján, melyeket
a francia partner kérésére mintaként át is adtunk a konferencia végén. Megállapítottuk,
hogy a résztvevõ országok között jelentõs különbség, hogy minden ország egy, osztatlan
víztestként kezeli a saját tavát. A spanyol
esetben (ahol a tó fele rizstelep) indokolttá is
tenné annak feldarabolását, a különbözõ jellegû használat és célkitûzések miatt. Így meglepõdtek mikor ismertettük, hogy a Tisza-tó öt
különbözõ víztestre osztható. Azonban az
észérveinket, az indoklásunkat az elõadás során feltárt hasznosítások és mederforma miatt
teljes mértékben elfogadták és egyetértettek
azokkal. Röviden ismertettük, hogy a spanyol, illetve a francia tavak esetében a természetvédelmi érdekek és a hordalékkezelés miatt nagyon nehéz lesz (sõt lehetetlen) a megfelelõ referencia passzportot megtalálni. A
nap késõbbi részében a síkvidéki tó fogalmát
illetõen folyt vita. Errõl a különbözõ országok
eltérõ nézõpontokkal rendelkeztek a tengerszint feletti magasságot, nagyságot, mélységet, alakot figyelembe véve. A mi nézõpontjaink a lengyelekével voltak közösek, míg a
franciák leginkább a tó mûködését, mechanizmusait emelték ki, míg a tengerszint feletti
magasságtól teljesen eltekintettek. Elõadást
tartottunk a Tisza-tó hidromorfológiai problémáiról, részletezve az emberi hatásokat, valamint a vízgyûjtõ-gazdálkodási tervben megfogalmazott intézkedéseket. Kiemelten beszéltünk a Komplex Tisza-tó projektrõl és annak
várható hatásairól a tavat és a Tisza-Körös
völgyi Együttmûködõ Vízgazdálkodási Rendszert érintõen.
A második nap francia elõadásokkal kezdõdött, ahol elõbb a Grand Lieu tavat érintõ
problémákról esett szó (mezõgazdasági területekrõl érkezõ magas tápanyagterhelés, nem
megfelelõ szennyvíztisztítás, stb.), majd az
afrikai Csád-tóról hallhattunk egy esettanulmányt. Ezt követõen megbeszélés folyt a
makro szennyezõk típusairól, a mennyiségük
csökkentésérõl. A négy ország egyhangúan
egyetértett ezekben a kérdésekben. Mindenki
elsõdleges forrásnak nevezte meg a tisztított
szennyvizek tápanyagait és a mezõgazdasági
területekrõl bemosódó hordalék, táp-és szerves anyagokat. A csökkentés érdekében pedig
hasonló intézkedéseket tettek/tesznek meg
(szennyvíztisztító telepek fejlesztése, puffer
zónák létrehozása, kijutatott trágya, mûtrágya mennyiségének szabályozása, legjobb
mezõgazdasági gyakorlat bevezetése). Mind a
négy ország egyértelmûen ezt a komponens
kört nevezte meg a tavát érintõ legjelentõsebb
emberi hatásnak, amit feltétlenül kezelni kell.
A délután folyamán elõadást tartottunk a Tisza-tavat érintõ makro-szennyezõ problémákról. (jellemzõ formák, problémák, intézkedési lehetõségek, Komplex Tisza-tó projekt
vonatkozásai). Az elõadás után még egy prezentációt tartottunk a Tisza-tó ökológiai állapotáról, mely a biológiai értékelést alátámasztó fiziko-kémiai paramétereken túl, az öt élõlény csoport elemzését, valamint egy átfogó,
integrált összegzést is magába foglalt. Ezután
a többi ország képviselõi is hasonló elõadáso-

kat tartottak a saját tavaikat illetõen. Késõ délután helyszíni szemlét tartottunk egy automata vízminta-vevõ és elemzõ berendezésnél,
mely a Grand-Lieu tó egyik tápláló vízfolyásán van elhelyezve. A berendezés hat óránként automatikusan vesz mintát a vízbõl és
helyszínen vizsgál néhány alapvetõ fiziko-kémiai paramétert (hõmérséklet, pH, oldott oxigén szint, NO3-N, stb.). A mûszerbõl az adatokat havonta egyszer olvastatják ki, így operatív monitoringozásra (szennyezõ hullám
észlelése, azonnali beavatkozások megtétele)
nem alkalmas, csak statisztikai jellegû adatfeldolgozásra, a tendenciák elemzésére. Az este folyamán filmvetítésen vettünk részt, ahol
a Saint Philbert-i mûvészeti szakközépiskola
diákjai által a tavakról 2010-ben készített –
„nyers” filmekbõl összevágott – filmetûdöket
tekinthettük meg. A film még nem készült el
véglegesen. Az idei év márciusában tovább

delegációja is elõadást tartott a mikro-szennyezõkkel kapcsolatos problémáikról. Délután összegeztük a három nap során elhangzottakat, majd a végén közös sajtótájékoztatóra került sor. A legfontosabb konklúziók a
következõk voltak:
– Az országok nem tudtak egységesen megegyezni a síkvidéki tó fogalmát illetõen a különbözõ megközelítések miatt.
– A francia partner külön kiemelte az átadott
tó passzportok jelentõségét és fontosságát
(mivel Franciaországban tótipologizálás nem
történt, a többi országban pedig a tipologizálás metodikája nem volt megfelelõ), a többi
országgal egyetértésben.
– Minden ország egyetértett abban, hogy a
tavaik egyik legnagyobb problémája a nagy
mennyiségû hordalék, tápanyag és szerves
anyag bevezetés, és az ebbõl adódó eutrofizációs folyamatok fokozódása.

A konferencia résztvevõi
forgattak minden tó vidéken, hogy elegendõ
nyersanyagot tudjanak gyûjteni a tavak vízgazdálkodási problémáinak megfelelõ bemutatásához. A napot egy állófogadás zárta, ahol
a helyi polgármesterasszony, a képviselõtestület tagjai és a kulturális bizottság képviselõi
is megjelentek. Itt Szabó István javaslatot tett
a készülõ film tematikájára, mellyel a partnerek egyetértettek.
A harmadik napot a francia delegáció kezdte meg egy elõadással, a Grand Lieu tavat illetõ mikro szennyezõkkel kapcsolatban. A tó
vízgyûjtõ területét leginkább mezõgazdasági
jellegû komponensek érintik (vegyszerek,
növényvédõ szerek). Érdekes volt azonban
azt látni, hogy Franciaországban létezik egy
jogszabály amely kimondja, hogy ha a gazdálkodó 5 méternél jobban megközelíti a vízfolyást (beszántja a depóniát), nem kap támogatást. Ennek betartása kötelezõ érvényû.
Mindennek folyományaként egy legalább 5
méter széles védõsáv, puffer zóna húzódik a
vízfolyások mentén. Ezt követõen elõadást
tartottunk a Tisza-tavat érintõ mikro-szennyezõkkel kapcsolatban. Az elõadásban kiemeltük a fontosabb komponenseket, illetve
azt, hogy tulajdonképpen egy mikro-szennyezõ problémánk van, a higany, de elmondtuk, hogy itt az igen alacsony EQR küszöbérték miatt méréstechnikai probléma lép fel.
Az elõadásban inkább azt emeltük ki, hogy a
tó elhelyezkedése miatt igen kitett a baleseti
jellegû szenynyezéseknek, melyet a 2000.
évi cianid és nehézfém szennyezés példáján
keresztül mutattuk be. (szennyezés eredete,
a szennyezési csóva levonulása, keletkezett
károk, megtett intézkedések, leszûrt tapasztalatok, stb.). A továbbiakban a többi ország
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A továbbiakban a következõ konferencia
idõpontjának és témájának a meghatározása
történt. Szabó István a Tisza-tó Térsége LEADER Egyesület vezetõje felajánlotta, hogy
amennyiben tud még az idei évben forrást találni, úgy Magyarország szívesen megrendezi
szeptember körül a következõ konferenciát. A
téma a biológia lenne, mellyel minden ország
egyetértett. A rendezvény zárásaként egy elõadást hallgathattunk meg a poszáták tavi élõhelyeivel, vonulási szokásaival, megmentésének lehetõségeivel kapcsolatban.
A konferencia eredményei, következtetések:
Minden ország egyértelmûen fontosnak tartja
a Víz Keretirányelv bevezetését, a célkitûzéseinek elérését. A bevezetés lépéseiben (tipológiák meghatározása, tervezési metodika, minõségi határértékek meghatározása, stb.) vannak eltérések, azonban a delegációk képviselõi
több fontos kérdésben is egyetértettek, hasonlóan gondolkodtak. Hasznosnak bizonyult a
tudáscsere, melynek egyik továbbfejlesztési lehetõsége a francia partner által kezdeményezett extranet adatbázis is. Ez a jó technikák,
gyakorlatok megosztásának platformjává válhat. A konferencia, az eszmecsere folytatása
mindenképp szükséges, hiszen a mostani alkalommal csak a hidromorfológiáról és a kémiai paraméterekrõl volt szó. A VKI bevezetése során vizsgálandó komponensek közül az
egyik legkritikusabb a biológiai paraméterek
meghatározása (az öt élõlény csoport minõsége, minõsítése, fajok száma, fajok diverzitása,
stb.), így ezen témák biológusok, szakirányú
szakértõk által történõ megvitatása további
fontos, hasznos eredményekkel szolgálhat, az
egységesebb minõsítés szempontjából.
Harsányi Gábor – Háfra Mátyás

SZAKMAI ESEMÉNYEK

Beadásra váró projektötletek
Jelenleg öt projektötlet van Igazgatóságunkon, amelyek a megfelelõ pályázati kiírásra
„várnak”:
• „Jászsági térségi többcélú vízgazdálkodási
rendszer Jászsági-fõcsatorna Zagyvai-ágának
megépítése” c. projektjavaslat, melynek a térség komplex vízrendezése valósulhatna meg.
A fejlesztés magába foglalja a mezõgazdasági
és ökológiai vízigények kielégítését, lehetõvé
teszi és elõsegíti a terület fejlõdését, javul az
itt élõk vízkárok elleni biztonsága, növekszik
a terület gazdasági potenciálja, javul a környezet és a vizek minõségi állapota.

projekt három vízügyi igazgatóság együttmûködésében jöhetne létre. A projekten belül valósulna meg a monitoring rendszer fejlesztése, a meglévõ tározók üzemirányításának összehangolása, a Borsóhalmi tározó végleges
kiépítése, valamint a töltések magassági és
szerkezeti hiányosságainak pótlása.

Nk. III-2. fürtfõcsatorna 12+300 km

Alcsi-Holt-Tisza

Jászsági-fõcsatorna
• „Zagyva-Tarna vízrendszer árvízvédelmi
fejlesztése” 28 milliárd forint költségvetésû

A Zagyva-Tarna torkolata

• „Alcsi-Holt-Tisza belvíz revitalizációja”
keretén belül a szivattyútelep átépítése és a
meder kotrása valósulhatna meg. Így az Alcsiholtág belvíz rehabilitációja hosszú távra
megteremti annak a lehetõségét, hogy a holtág alkalmassá váljon eredeti funkcióinak betöltésére, és kielégítsen minden vele szemben
támasztott mûszaki és társadalmi követelményt.
• „Nagykunsági Vízgazdálkodási Rendszer
rekonstrukciója és átfogó fejlesztése” c. projektjavaslat: a terület belvízproblémáinak
megoldása mellett az utóbbi idõben újra igény
mutatkozik az öntözés lehetõségének megteremtésére, mely részben rekonstrukcióval,
részben fejlesztéssel lenne elérhetõ. A projektjavaslat célja egyrészt vízi utat biztosítani
a térség számára a Nagykunsági öntözõrendszerbõl gravitációs úton, másrészt lehetõséget
teremteni a Hortobágy-Berettyó vízminõség-

javítására, biztosítani a csatornarendszer kettõs funkcióját (vízszétosztás, vízelvezetés).
• „Peitsik-éri belvízcsatorna mederfejlesztése” megnevezésû projekt célja a belvízcsatorna befogadóképességének növelése a csatorna szelvény bõvítésével és a mûtárgyak áteresztõ képességének növelésével. A pályázat
három korábbi kiírásra már beadtuk, de nem
kapta meg a támogatást.

Peitsik-éri belvízcsatorna 1+380 sz.
Nemes Adrienn

Konferencia a felszín alatti vizekrõl
Ha április, akkor felszín alatti vizekkel foglalkozó konferencia Siófokon. Így van ez immár
18 éve. A Felszín Alatti Vizekért Alapítvány
(FAVA) által szervezett rendezvényen mindig
nagy örömmel vettünk részt, mivel ez az
egyetlen olyan fórum, ahol a felszín alatti vizekkel foglalkozó szakemberek a szakma
minden szakterületérõl képviseltetik magukat. Kövizigek, Felügyelõségek, a mindenkori
minisztérium, a VKKI, a MÁFI, a VITUKI
szakemberei ugyanúgy fontosnak tartják a
konferencián való részvételt, mint a témában
érintett tervezõ és kivitelezõ cégek és vállalkozók. A korábbi években – ha csak a rendkívüli árvízvédekezés meg nem hiúsította –
minden alkalommal részt vettünk a konferencián, ezért külön örömmel fogadtuk az alapítvány ez évi anyagi támogatását, melynek köszönhetõen erre idén is lehetõségünk nyílt.
A kétnapos rendezvény elsõ napjának délelõttjén „A határral osztott felszín alatti víztestek” témája köré csoportosultak az elõadások. Ezek közül számomra a legérdekesebb a

Szlovénia, Magyarország, Szlovákia és Ausztria határokkal osztott geotermikus erõforrásainak vizsgálatára indított projekt elõrehaladását bemutató elõadás volt. A délutáni elõadások elsõ blokkjában „A vizes élõhelyek és
a felszín alatti vizek kapcsolatát”, az azokkal
kapcsolatos kutatásokat bemutató prezentációk sorjáztak, majd a „Vízminõségi-vízminõségvédelmi és vízbázisvédelmi” témájú ismertetõk következtek. A harmadik, záró
blokkba egyebek mellett „A felszín alatti vizek és a felszíni vizek kapcsolatát” feltáró
elõadásokat csoportosították a szervezõk.
Végül megtekintettünk egy rövid filmet az elmúlt konferenciákról és azok történetérõl,
visszaemlékezve azokra a kollégákra is, akik
ma már nincsenek köztünk. A konferencia
fontos eseménye a baráti találkozónak titulált
vacsora is, ahol a fehér asztal mellett kötetlen
beszélgetésekre is lehetõség nyílt. Az elmúlt
évek során hagyománnyá vált, hogy a „Felszín alatti vizekért folytatott magas színvonalú tevékenység elismeréseként ezüst pohár
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átadására” került sor a vacsora elõtt. Idén az
anyagi lehetõségek korlátai miatt egy ezüst
poharat adtak át, melyet Szongoth Gábor
geofizikus, a GEO-LOG Kft. ügyvezetõje kapott, a kútdiagnosztikai vizsgálatok területén
folytatott több évtizedes kimagasló színvonalú tevékenységéért. A második nap elõadásai
szintén sok érdekes témát érintettek, amelyek elsõsorban a „geotermikus energia használata”, és „a talajvíz kármentesítések témakörei” köré csoportosultak, de meghallgattunk egy a „Közel-Keletre” kitekintõ elõadást
is, mely egy szíriai példán keresztül mutatta
be a „Sós tengervíz intrúziója miatt keletkezõ
vízminõségi problémákat, és azok kezelésének lehetõségeit”.
A rendezvényt Liebe Pál zárta, aki a két nap
összefoglalásán túl kifejezte – úgy hiszem a
konferencia minden résztvevõje által hasonlóan érzett – reményét és igényét a jövõ évi és
az azt követõ konferenciák megrendezésének
szükségességérõl.
Tóth Tamás

SZAKMAI ESEMÉNYEK

Mûtárgy-elzárás az Nkfcs II. bögében

TALLÓZÓ

A víz nem
az ellenségünk
A GÁTÕR ÉLETE Tanyasi

lét: immár
negyedszázad a Tisza-parton

FOTÓPÁLYÁZAT: „Hogyan látod vizeinket tavasszal?”
A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság fotópályázatot hirdet
„Hogyan látod vizeinket tavasszal?” címmel. A kiállítás célja, hogy az igazgatóság
kezelésében lévõ vízfolyásokat, állóvizeket
a maga egyszerû valóságában, annak szépségeivel, elõnyeivel és hátrányaival együtt bemutassa.
Pályázati feltételek:
– A fotópályázaton az igazgatóság
dolgozói által készített és az igazgatóság kezelésében lévõ vízfolyásokról és állóvizekrõl (csatorna, folyó, tározó) készült képek vehetnek részt.
– Egy fõ maximum 2 képpel nevezhet. A
képek színvilága nincs meghatározva (pl.: fekete fehér, színes stb.). A készült fotókat
névvel és fotócímmel ellátva kell beküldeni.
– A képek digitálisan nyújthatóak be. A kép
formátuma JPEG vagy JPG, minimális kép-

felbontás 1600x1200 (pixel) (Optimális képfelbontás 2500x3545 pixel).
A képeket LN-on az alábbi címre lehet beküldeni: keri.brigitta@kotikovizig.hu, továbbá személyesen, pendrive-on, vagy CD-n is
leadhatóak az ÁFO-n Kéri Brigittánál.
– A kép csak a pályázati kiírás után
készülhet, azaz 2011. április 30. után.
A pályázat nyertesei szavazás által
kerülnek kiválasztásra. A képek az
igazgatóság honlapján lesznek megtekinthetõek.
Díjazás: elismerõ oklevél
Pályázati határidõ: 2011. május 30.
Tekintettel arra, hogy a fotók a honlapunkra kerülnek fel, így annak tartalma és színvonala ennek megfelelõ legyen!
További információk kérhetõ keri.brigitta@kotikovizig.hu e-mail címen, 20211-es melléken vagy a 06-30-382-8532 telefonon.
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Egy évszázada a gátõrök még nemzedékrõl
nemzedékre váltották egymást, a szakma
apáról fiúra szállt. Manapság már elhivatott gátõrt sem könnyû találni.
Épp egy negyedszázada döntötte el Szén
Bálint, hogy a budapesti autódarut felcseréli a kiskörei gátõrházra. Bálint és felesége, Ica ma már nyugdíjba készülõdnek.
Éppen 25 évet töltöttek együtt hóban-fagyban, napsütésben, esõben, árvízkor és
aszályban a Tisza mentén.
...
Bálinték, ahogy a legtöbb gátõr család,
gazdálkodnak.
– Elõfordul, hogy árvizes idõszakokban,
akkor is, ha épp nem a Tiszát érinti, nekünk menni kell – folytatja a családfõ. –
Hol Gyõrbe, a Körösökhöz, vagy a FelsõTiszára vezényelnek minket. Ilyenkor az
asszonyra marad minden.
Ica bevallja, neki bizony kedvesebb a
gátõrház és az itteni élet, mint a városi.
Még akkor is, ha télen néha magukat kell
kiszabadítani a hóból, nyáron meg csípnek
a szúnyogok. A csend és a béke megfizethetetlen ajándék a mai világban.
S hogy mi történik, ha a folyó tetõzik, s
roppant víztömeg zúdul el életük tere mellett? A Szén család csak mosolyog. – Nem
kell félni a víztõl. A gátak erõsek, a víz nekünk nem ellenségünk...
...
– Ehhez a munkához két ember kell. A
gátõr és a felesége – folytatja. – Az asszony
támogatása nélkül ez nem menne. Ha nem
olyan a nej, akkor bizony itt a gáton megbuktunk! Olyan ez, mint egy szekér: egyfelé kell húzni, és akkor megy. Külön-külön egyikünk sem boldogulna.
(Heves Megyei Hírlap, 2010. október 30.)

HÍREK

A KÖZPONT HÍREI
1. Január 18-án háromtagú japán delegáció
vendégeskedett Igazgatóságunknál. A távolkeleti szakemberek még decemberben vették
fel a kapcsolatot a KÖTI-KÖVÍZIG-gel annak
érdekében, hogy minél többet megtudjanak a
Tisza mentén épült töltésekrõl. Japánban
ugyanis a lakosság több mint fele alföldön, folyók mentén él, a vízfolyásaik hasonlóak a Tiszához, szeszélyesek és sûrûn áradnak.
Ezért a japán szakemberek sokat tanulhatnak tõlünk, szolnoki vízügyesektõl, hiszen
õk is hasonló problémákkal küzdenek, mint
mi. A japán környezetvédelmi minisztérium
megbízásából érkezett kutatócsoportot Lovas
Attila igazgató úr fogadta egy napos látogatásuk alkalmával.

2. Január 20-án Egerben közös munkaértekezletet tartottak a Közép-Tisza-vidéki,
Észak-magyarországi, Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok
vezetõi és a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetõi. A megbeszélés során
áttekintették a bel- és árvízvédelmi tevékenységnél jelentkezõ közös feladatokat, valamint
megbeszélték a megoldásra váró problémá-

Személyi hírek
Dencs István nyugdíjazása miatt az igazgatási osztályvezetõi feladatok ellátásával 2011. január elsejétõl Vona Tituszt bízta meg a vezetõség. Helyét a vagyongazdálkodási csoport
élén Nagy Lajosné vette át.
Tandiné Magdika nyugdíjba vonulásával az
igazgatói titkárságon 2011. január 01-tõl Géczi
Barbara látja el az ügyintézõi feladatokat. A fõmérnök úr titkárságán 2011. január 10-én új
kolléganõ, Fekete Angéla kezdte meg a munkát.
2011. február 15-tõl Papp Judit személyében
újból kinevezett közalkalmazott látja el a belsõ ellenõri feladatokat az Igazgatóságnál.
A Hidrológiai és Modellezési Osztály modellezõ csoportja új munkatárssal bõvült március elején. Takács Zita januárban szerezte meg
meteorológusi diplomáját az ELTE Természettudományi Karán.
Március elsejével új szervezeti egység alakult az Igazgatóságnál. A Gazdasági Osztály
közgazdasági csoportjából és az Igazgatási
Osztály igazgatási csoportjából létrehozott
Közgazdasági Osztály vezetésével Mácsai Tibornét bízta meg a vezetõség. A közgazdasági csoport élére Jászné Szabó Éva nyert kine-

kat. Az értekezletet követõen egy közös
négyoldalú megállapodást írtak alá, amelyben rögzítették az érintett szervek együttmûködésével kapcsolatos konkrét feladatokat és
a közös munka kapcsolódó pontjait.
3. Február elsején ünnepelték Szolnokon a
Tisza élõvilágának emléknapját. Az újonnan
felavatott Tiszavirág híd adott helyet az eseménynek, amellyel a Tiszán 2000. februárjában levonult cianid szennyezésre és a pusztító méreg elleni védekezésre emlékeztek a
résztvevõk.
4. Gõzerõ címmel nyílt kiállítás február 2án az esztergomi Duna Múzeumban. Az idõszaki tárlat különleges tárgyakon és dokumentumokon keresztül mutatja be a 18-19.
századi mûszaki-technikai fejlõdést, a gõz munkába fogását. A kiállításra ellátogatók
megismerhetik a kiállított gépek mûködési elvét, megcsodálhatják a korabeli technológiai újításokat, és megérthetik, mekkora jelentõsége volt
a gõz felhasználásának a gyáripar, a bányászat, a közlekedés és a vízügy terén. A kiállításra Igazgatóságunk a 19.
században épült, máig mûködõ Sajfoki szivattyútelepérõl
kölcsönzött szerszámokat,
amelyeket a látogatók ki is próbálhatnak.
5. Február elsõ napjaiban Lovas Attila igazgató úr a holland-magyar vízügyi vegyes bizottság tagjaként részt vett a „Helyet a folyónak” elnevezésû konferencián Hágában.
6. 2011. február 8-9. között a Csehországi Liberec városában Horváth Béla fõmérnök úr
részt vett az árvíz kockázat kezelés témakörét
felölelõ nemzetközi LABEL projekt menedzsvezést. Ezzel egyidejûleg az Igazgatási Osztály elnevezése Vagyongazdálkodási és Humánpolitikai Osztályra változott.
A jogszabályi változásoknak köszönhetõen
számos kolléganõnk kérte nyugdíjazását 40
év szolgálati idõ letöltését követõen. Nyugdíjazása elõtti felmentését, illetve szabadságát
tölti Vona Lászlóné (GAO), Török Klára és
Zámbó Ernõné (HMO), valamint Pintér Ferencné (ÁFO).
Január végén nyugdíjba vonult Kovács Kálmánné, a Mezõtúri Szakaszmérnökség dolgozója is, aki 1978-tól volt tagja a Vízügyi Igazgatóságnak és hosszú évekig a Kútréti Védelmi központban teljesített szolgálatot.
Szintén megérdemelt nyugdíjas éveit tölti január 31-tõl Vajó László, aki a Karcagi Szakaszmérnökség állományában 1980 óta csatornaõri, majd 1997-tõl az ecsegfalvi õrjárásban gátõri feladatokat látott el. Munkáját
2002-ben Igazgatói Dicsérõ Oklevéllel, 2006ban a „Vizek kártételei elleni védekezésért”
Érdemérem kitüntetéssel ismerték el.
2011. február végén végleg nyugdíjba vonult
a szolnoki Alcsiszigeti õrjárásból Erdei Ferenc, aki 1980-ban kezdte meg a vízügyi szolgálatot. 2000-ben és 2006-ban a „Vizek kártételei elleni védekezésért” Érdemérem kitünte-
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ment-csoportjának soron következõ találkozóján.
7. Március 4-én rendezték meg Csarodán a
2001. évi Felsõ-Tiszai rendkívüli árvíz emlékülést. A Beregi töltésszakadás emlékére rendezett megemlékezésen Igazgatóságunkat Lovas Attila igazgató úr, valamint Csibrán Zoltán
osztályvezetõ úr képviselte.
8. Március elején kivágták a veszélyes fákat
a szolnoki Gutenberg téren. A munkával megbízott vállalkozó 2 hét alatt kivágta a megjelölt
csaknem 40 fát. A többségükben 50-80 éves
nemes és fehér nyárfák eltávolítását egyrészt
egészségi állapotuk indokolta, másrészrõl viszont veszélyeztették a támfalat, a fõvédvonal
és az ott lévõ házak, létesítmények biztonságát. A növények helyére a városi fõkertésszel
egyeztetve víztûrõ fajokat ültet az Igazgatóság.
9. 2011. március 7-9. között „házi” HECRAS tanfolyamot tartott Dr. Kovács Sándor
osztályvezetõ úr egységenként 2-2 fõ részvételével. Horváth Béla fõmérnök nyitóbeszéde
után rövid fizikai, hidrológiai és modellezési
alapismeretek áttekintését követõen megismerkedtünk a program felépítésével, funkcióival és a benne rejlõ lehetõségekkel. Ezután
egy modellezési gyakorlatot hajtottunk végre
a program elsajátítása érdekében. A tanfolyam lezárásaként egy tetszõleges csatornaszakasz modellezését kellet elkészítenünk.
Gyuró Márk
10. A Magyar Köztársasági elnök látogatása
alkalmából március 24-én ünnepi ülést tartott
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyûlés,
amelyen Igazgatóságunkat Lovas Attila igazgató úr képviselte.
11. 2011. április 8-án a “Duna-menti országok összefogása a Duna Stratégia megvalósításáért” elnevezéssel, nemzetközi és hazai
szakemberek számára szerveztek konferenciát Budapesten az Európa Hajón. A rendezvényen igazgatóságunkat Horváth Béla fõmérnök úr képviselte.
Nagy Réka
tést kapott az árvízi védekezés során tanúsított helytállásáért.
Február 28-tól nyugdíjas éveit tölti Fagyal
Zoltán, aki a KÖTIVIZIG-hez 1964-ben lépett
be, 1987-tõl pedig a Szandai õrjárásban látta
el a gátõri feladatokat. Kiváló munkáját 2003ban Igazgatói Dicsérõ oklevéllel, 2006-ban a
„Vizek kártételei elleni védekezésért” Érdemérem kitüntetéssel ismerték el.

Kitüntetések
Március 15-e alkalmából Tandiné Terenyi
Magdika 35 éves kiemelkedõ szakmai munkája elismeréséül Magyar Köztársasági Érdemkereszt Bronz fokozata kitüntetésben része-

HÍREK
sült. Az elismerést a Vidékfejlesztési Minisztériumban rendezett központi ünnepségen adta
át részére dr. Fazekas Sándor miniszter.

A 2011. évi Víz Világnapja alkalmából Budapesten, a Vajdahunyad várában rendezett ünnepségen Váriné Szõllõsi Irén, a HMO osztályvezetõ-helyettese a hidrológia területén

végzett kiemelkedõ színvonalú munkája, és a
Víz Világnapi ünnepségek színvonalas megrendezése elismeréséül Sajó Elemér emlékplakett kitüntetést vehetett át.

Cseriné Krajcsi Edit, a VGO ügyintézõjét
munkássága elismeréseként Miniszteri Elismerõ Oklevél kitüntetésben részesítette dr. Fa-

P I L L A N AT K É P E K
A SZOLNOKI SZAKASZMÉRNÖKSÉG ÉLETÉBÕL
Számunkra a szilveszter és a „Boldog” Új Év
az ár- és belvízvédekezéssel telt el, mivel szinte minden kollégánk valamelyik védelmi szakaszon, illetve a Szakaszmérnökségen folytatott védekezési munkát.
Igazgatóságunknál elindult „a 2011/3. számú közfoglalkoztatási program KÖTI-KÖVIZIG” megnevezésû projekt, amely keretében a
Szolnoki Szakaszon 209 fõ közmunkás dolgozik elsõsorban a gát- és csatorna õrjárásokban. Január 17-tõl a szellemi foglalkoztatású
közmunkások felvétele történt meg, a fizikai
létszám február 1-jével került feltöltésre.
10.01. belvízvédelmi szakasz
(Szendi József területi felügyelõ):
A többi védelmi szakaszhoz hasonlóan 2010.
december 09-tõl 2011. február 01-ig belvízvédekezést végeztünk. Jelenleg a közmunkások
cserjézik és takarítják a Tisza hullámterét, a
belvízcsatornák partját és medrét. Ahol a csatorna vízállása lehetõvé teszi, a száraz mederszakaszokon, ott burkolat- és mûtárgytisztítást végzünk a 41 fõ közmunkás foglalkoztatásával. A fõvédvonal töltéseinek elõtereiben és
a hullámtéren szemétszedést folytatunk.
10.02. belvízvédelmi szakasz
(Csesznik Zoltán területi felügyelõ):
A belvízvédekezést már 2010. november 27én megkezdtük és 2011. február 25-én fejeztük be. A következõ csapadékos idõszak mi-

A Gerje fõcsatorna kotrása
a 34+816-45+346 fm szelv. között

att március 22-tõl március 29-ig újra védekeztünk a belvízkárok ellen. A márciusi védekezés idején a szakasz gát- és csatornaõrei végezték a szivattyúzási munkákat a 10.02. és
10.03. belvízvédelmi szakaszokon is. A 10.02.
szakaszon a belvizes elöntések mértéke –
11.400 ha nagyságú terület volt víz alatt – az
eddig észlelt legnagyobb volt. A belvízkárok
nagyságát tükrözi, hogy a területen fekvõ 17
önkormányzatból 12-nél volt szükség belvízvédelmi fokozat elrendelésre, ebbõl 6 önkormányzat védekezett III. fokban. Kármentesítés céljából január 06-tól február 11-ig kotrásokat végeztünk a Gerje fõcsatorna a 34+816
– 45+346 fm szelvényei között Ceglédbercel,
Albertirsa, Pilis települések térségében. A
Dél-Pest megyei VGT, a Málé-ér, Kutyatejes,
Kecskéscsárdai I-es, Szõkeréti, Vízjárás-Besnyõ, Kis Bercel út menti, Farkas dûlõi, Gerece széki csatornákon végzett kotrást. A Jászkiséri VGT. a Málé-ér, az Eresztõhalmi, az
Eresztõhalmi-összekötõ, Tápió lecsapoló,
Kender-ér, Szõrös-ér csatornák tisztítását tartották fontosnak a belvíz befogadása érdekében. A fõmûveken elvégzett beavatkozások
jelentõs javulást eredményeztek a káros vizek levezetésében, ezáltal a gazdák is felismerték a csatornák jó állapotának fontosságát. A védekezés során az Önkormányzatok
és a mezõgazdasági tevékenységet folytató
magánszemélyek a kül- és belterületi, valamint az üzemi csatornák állapotának javításával foglalkoztak, jelentõsen megkönnyítve
a belvizek lefolyását, illetve az esetleges késõbbi belvizek elvezetését. A legjelentõsebb
beavatkozások Kõröstetétlen, Törtel, Abony,
Cegléd térségében történtek.
Közmunkásaink közül 42 fõ dolgozik a gátés csatornaõröknél, 12 õrjárásban. A töltések
elõterében, a hullámtéren és a csatorna partokon végeznek cserjézési munkálatokat. Szolnok belterületén a 10.02/7. õrjárásban hullámtéri erdõ ápolása zajlik. Újszász, Zagyvarékas,
Szolnok belterületén a Zagyva folyó hullámterében szemétszedést végzünk.
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zekas Sándor
vidékfejlesztési
miniszter.
A 2011. évi
Föld Napja alkalmából Barabás Imre, a
VGO ügyintézõje a geológia
területén végzett
magas
s z í n vo n a lú
munkája elismeréseként Miniszteri Elismerõ Oklevél kitüntetést vehetett át a Drávaszentesen megtartott központi ünnepségen.
Nagy Réka
10.03. belvízvédelmi szakasz
(Kovács Ferenc mb. területi felügyelõ):
2011. január 01-tõl kisebb megszakítással folyamatosan belvízvédelmi fokozatban vagyunk. A Zagyva folyó magas vízállása miatt a
Rekettyés belvízcsatornán 24 órás üzemben
szivattyúzunk, ezért jelenleg is pontszerû II.
fokú védelmi fokozat van érvényben. Az önkormányzatokkal közösen elkészítettük 8 település (Jászalsószentgyörgy, Jászberény, Jásztelek, Szászberek, Tápiógyörgye, Jászdózsa,
Pusztamonostor, Alattyán) belvizes lehetõség
tervét. Ezek alapján hatékony belvízvédekezési beavatkozásokat hajtottak végre a települések. A külterületekre – a gazdák kérésére –
egyszerûsített belvízmentesítési terveket készítettünk. Közmunkásaink (32 fõ) az õrjárásokban cserjeirtást és szemétszedést végeznek a csatornákon, a Zagyva gátak elõterében.
Az õrházaknál – építési anyagot nem igénylõ –
kisebb karbantartási munkákat végeznek.
10.05. belvízvédelmi szakasz
(Göblyös László területi felügyelõ):
Januárban folytatódott a 2010. december 2-án
elrendelt II. fokú területi belvízvédelmi fokozat, egészen február 17-ig. A csatornaõrök napi szinten bejárták és ellenõrizték a belvizes
területet, amelyen rekord közeli, 11.400 ha
nagyságú elöntés alakult ki. Folyamatosan ellenõriztük a csatornákat, és az azon összetorlódott uszadékok és a növényzet állapotát. A
Doba I, Doba II, Millér és a Rahonca-éri elektromos szivattyútelepek, valamint Jászkisér településen a 22-es belvízcsatornán kiépített
esésnövelõ szivattyúk napi 24 órában üzemeltek. Belvízmentesítés elõsegítése céljából
esésnövelõ szivattyúk mûködtek a Csátés-belvízcsatornán Jászkisér, Jászszentandrás,
Jászapáti települések belvizeinek gyorsabb levezetése érdekében. A Milléri szivattyútelepen folyamatosan figyelemmel kísértük a hideg idõjárás következtében kialakult és feltorlódott jégtáblák állapotát. A meleg idõszakban
az óriási mennyiségben felhalmozódott nád
és sás eltávolításán dolgoztunk. A következõ
belvízvédelmi fokozat március 21 – április 04ig volt érvényben. Jelenleg is belvízvédelmi
fokozatban védekezünk április 13-a óta, mely
a Tisza áradása miatt lett elrendelve. Az utóbbi két pontszerû fokozatnál csak a szivattyútelepek üzemelnek.

HÍREK
Folyószabályozás, erdõgazdálkodás
A tavalyi év végén lezajlott a szolnoki gyalogos és kerékpáros Tisza-híd mûszaki átadásátvételi eljárása és – sokak nagy örömére –
megtörtént az ideiglenes forgalomba helyezése. Jelenleg azok, a szerkezetet nem érintõ
munkálatok folynak, amelyeket a Tisza folyamatos magas vízállása és a december-januári
árvíz miatt nem tudtak elvégezni. Elbontásra

Korhadt fa belseje

ink. A Hanyi-Tiszasülyi árapasztó tározó építése kapcsán megkezdõdött a Jászsági-fõcsatorna bújtatójának építése. A zavartalan vízszolgáltatást a kivitelezõ elkerülõ csatorna
építésével biztosítja. A Jászkiséri VGT. megkezdte a vízszolgáltatást, március 15-tõl a halastavak vízellátását, április 15-tõl az öntözõtelepek vízkivételét biztosítja.
Árvízvédelem
Folytatódnak a tavaly megkezdett helyreállítási munkák, melyeket nagyban befolyásolnak az idõjárási körülmények. Tiszavárkony-

parkoló autókat és balesetveszélyt jelentettek
a lakókra, valamint a területen horgászókra,
úszómû tulajdonosokra. A kivágott fákat
szinte azonnal pótoltuk a közmunkásaink
bevonásával, akik a területre a hazánkban

Készül a 2-es támasz kúpos lezárása
került a folyómederbe épített 4 db segédjárom. A cölöpöket a meder alján, a terepszint
alatt kb. 1 m-rel a búvárok vágták el, majd
úszódaru segítségével kiemelték. Eltávolítot-

Csáklya utcai helyreállítás

Fakivágások a Gutenberg téren

A cölöpök kiemelése a mederbõl
ták a meder aljából a decemberi jeges árvíz
miatt a vízbe darabolt segédjárom vasszerkezeti részeit is, és ezzel a roncsmentesítés is
megtörtént. A KÖTIVIÉP ’B Kft., mint alvállalkozó a napokban fejezi be a partvédõ kõszórásokat a 2-es és a 3-as pillérek körül.
A Gutenberg tér közelében a Tisza jobb
parti, illetve a Zagyva bal parti hullámterében kivágtuk az elöregedett vágásérett fûzés nyárfa állományt (35 db), amelyek már
veszélyeztették a téren lévõ épületeket, az ott

õshonos, elsõsorban nyár- és fûzfa fajokból
álló (20 db nemes nyár, 50 db fekete nyár, 50
db fehér nyár, 50 db vénik szil, 150 db magas
kõris, 40 db fehér fûz) csemetéket ültettek. A
következõ években folytatni szeretnénk az
elöregedett fák kivágását és az újak telepítését a Zagyva torkolat és a felszíni vízkivételi
mû között, amennyiben az anyagi források
is lehetõvé teszik.
Elkészült a Tisza folyó felméréséhez szükséges VO kövek, VO szelvények és hajózási
nyiladékok karbantartási terve, amely alapján
gátõreink a közmunkás állomány bevonásával felkutatják és kitisztítják azok környezetét, valamint szabaddá teszik a hajózási nyiladékokat. A kijelölt VO szelvények felmérését
várhatóan az õszi idõszakban végezzük el.
Felszíni vízgazdálkodás
A Jászsági-fõcsatornán folyamatosan cserjeirtást végeznek csatornaõreink, közmunkása-

ban a nyomópadka építését, Szolnok belterületén a Csáklya utcai partcsúszás kõmunkáit,
illetve a Zagyva jobb partján szögtámfal építését, továbbá Zagyvarékason a szivárgó építését folytatják a vállalkozók. Jásztelken a

Zagyva jobb partján a szögtámfal építése
szükségtározó megnyitási helyének helyreállítása, a déli védtöltés magasítása és a leürítõ
útvonalon két mûtárgy átépítése, és egy helyreállítása (kunerei zsilip) történik. Pusztamizsén pedig a felvonulási útvonal stabilizálását végezzük.
P. Tóth Tibor

M E Z Õ T Ú R I H Í R C S O KO R
HDPE lemezes keskenyrésfal építés a Hortobágy- Berettyó töltésén: 2011. március 24én a Békés Drén Kft. megkezdte a HortobágyBerettyó HDPE lemezes keskenyrésfal építésének folytatását a töltés jobb part 4+4005+300 tkm közötti szakaszán. A munkálatokat koronarendezéssel zárják, melynek tervezett idõpontja 2011. május 31.
Bivalytói „régi” töltés elbontásának folytatása: 2011. április 11-tõl ismét folytatják a korábban már megkezdett töltésbontást a Tisza
bal part 63+000-63+300 tkm közötti szaka-

Résfal ásása
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Résfeltöltés kaviccsal

HÍREK

Bivalytói töltésbontás
szon. A munka befejezésének várható idõpontja 2011. május 15.
Belvízvédekezés: A 2010. év folyamán lehullott rendkívüli mennyiségû csapadék a talaj teljes mértékû telítõdését idézte elõ. November-december hónapokban ismételten lehullott nagy mennyiségû csapadék a földeken
nagy területû összefüggõ elöntéseket okozott. Szakaszmérnökségünkhöz tartozó
10.09. belvízvédelmi szakaszon 2010. december 2.- 2011. február 16., a 10.10. belvízvédelmi szakaszon 2010. december 3.- 2011. február 17. közötti idõszakban volt készültségi fokozat elrendelve. Belterületi károk nem jelentkeztek. A 10.10. belvízvédelmi szakaszon
több helyen is beavatkozásra került sor: víz-

folyási akadályok eltávolítása a Mezõtúri VIos csatornán 300 m-en, meder gaztalanítás a
Nagykunsági-fõcsatorna Keleti- ágon, a Harangzugi-I. csatornán, a Harangzugi I-C csatornán, a Mezõtúri VI-os csatornán, a Nagykunsági-fõcsatorna szivárgójában összesen
23549 m-en. A 10.09. belvízvédelmi szakaszon 2011. március 21. – április 5., a 10.10.
belvízvédelmi szakaszon március 23. – április 4. közötti idõszakban ismételten fokozat
elrendelésére került sor.
Árvízvédekezés: A 2010. év végi csapadékos idõjárás sokunk karácsonyi terveit december közepétõl Szakaszmérnökségünk
összes árvízvédelmi szakasza (10.05, 10.06,
10.08, 10.09) fokozatba lépett. Az ünnepeket
III. fokú árvízvédelmi készültségben töltöttük
a Tiszán, II. fokú árvízvédelmi készültségben
a Hármas- Körösön. A készültséget 2011. január 28.-án szüntették meg.
HEC-RAS tanfolyam: 2011. március 7-9. között Igazgatóságunkon HEC-RAS tanfolyamot
tartottak. Szakaszmérnökségünkrõl két fõ
vett részt az oktatáson Csató László szakaszmérnök-helyettes és Horváth Ákos árvízvédelmi ügyintézõ. A hallgatók elsõ nap az alapismereteket, második nap modellezési gyakorlatát sajátították el, a továbbiakban a Harangzugi-I. csatornát modellezik.
Térinformatikai továbbképzés: 2011. március 10-én térinformatikai továbbképzésen
vett részt: Horváth Ákos árvízvédelmi ügyintézõ, Csima Sándor belvízvédelmi ügyintézõ
és Simonné Lõrinc Tímea felszíni vízgazdálkodási ügyintézõ. A képzésen megismerked-

hettünk a térinformatika alapjaival, gyakorlati
jelentõségével.
Búcsúzunk: Tigyi László 1999. november
1.-jétõl látta el gátõri feladatait a 10.08/3. szelevényi õrjárásban. 2006.-ban a „Vizek kártétele elleni védekezésért” ezüst érdeméremmel
jutalmazták. 2010. december 30-án nyugdíjba
vonult. 2011. január 7-én hosszantartó betegség után elhunyt. A Mezõtúri Szakaszmérnökség dolgozói a temetésen fejezték ki részvétüket a gyászoló családnak.
Változások: 2011. január 1-tõl Horváth Mihály gát- és csatornaõr a Szandai õrjárásban
látja el feladatait. 2011. január 1-én lépett
szolgálatba Csók Attila, aki az Alcsiszigeti
õrjárásban teljesíti õri feladatait, valamint
Podani György, aki az Óballai õrjárásban látja el feladatait. 2011. január 24-én kezdte
meg munkáját Varga János a Szelevényi õrjárásban.
Közcélú munka: A KÖTI-KÖVIZIG Mezõtúri Szakaszmérnökségén 2011. évi Közfoglalkoztatási programban 129 fõt foglalkoztatunk az alábbi munkakörökben: 2 fõ ügyviteli alkalmazott, 3 fõ brigádvezetõ, 6 fõ
szakmunkás és 118 fõ segédmunkás. A
program keretén belül az árvízvédelmi töltésen és töltéslábban cserjeirtást, gaztalanítást, erdészeti munkákat, töltéstartozékok
karbantartását végzik. Ez év áprilisától a
szakaszmérnökségi és raktári irodaépület,
valamint a vizesblokk takarítási feladatait is
a közfoglalkoztatási program keretén belül
fogjuk megoldani.
Simonné Lõrinc Tímea

K A RC AG I V Í Z C S E P P E K
A 10.07-es belvízvédelmi szakaszon szinte
az egész évben védekezés zajlott, jelenleg is I.
fokú készültséget tartunk fenn. Csatornaõreink a védekezési tevékenység ellátása mellett
kilenc munkaterületen irányítják a közmun-

november 24. óta folyamatos III. illetve II. fokot jelent. Mostanra valamennyi csatornán jelentõs apadás észlelhetõ, a fõbefogadóink pedig képesek egy hirtelen lehulló, jelentõsebb
mennyiségû csapadék hatására kialakuló vízhozam fogadására. Amennyiben továbbra is
folytatódik a jelenlegi kedvezõ hidrometeorológiai helyzet, a belvízi problémák is tovább
mérséklõdnek. Sajnos azonban azzal is számolnunk kell, hogy a talajvízviszonyok és a
sok mûveletlen földterület miatt kis, illetve közepes mennyiségû csapadék hatására is újra
komoly belvizes idõszak következhet. A védekezés jelenlegi szakaszában az egyik legnagyobb gondot a belvíz és az öntözõvíz egyidejû kezelése jelenti. A szántóföldekrõl történõ
gyors vízlevezetés érdekében a csatornák víz-

Keserû csucsor irtása az Nkfcs. mentén
kások munkavégzését, ahol cserjeirtást, galylyazást, gaztalanítást, a depónia átvágások
helyreállítását és õrtelep karbantartást végeznek. A keserûcsucsor kiirtására több kísérletet tettünk. Januárban égetéssel, de a növényzet magas víztartalma miatt csekély eredményt értünk el. Áprilisban kézi erõvel irtották a gyomnövényt, ennek a módszernek az
alkalmazása már lassú eredményeket hozott.
A 10.08-as belvízvédelmi szakasz jelenleg
is belvízvédelmi készültségben van, amely

Belvízi elöntés Karcag határában
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Kakat-csatorna a Telekhalmi szivattyútelepnél
szintjét minél alacsonyabban kellene tartani,
ugyanakkor a halastavak és nem sokára a
rizstelepek folyamatos vízigénye miatt egyes
csatornákban meghatározott szint alá nem
mehetünk. A védekezés egész ideje alatt folyamatos kapcsolatban állunk a Nagykunsági
Vízgazdálkodási Társulattal és így sikerül
mindkét feladatnak eleget tennünk.
Árvízvédekezés: A 10.10-es árvízvédelmi
szakaszon 2010. 12. 03. – 2011. 02. 25.-e között védekezési tevékenység zajlott. Az árhullámot az igen nagy mennyiségû belvíz beemelés, valamint a Körösök vízrendszerében levonuló közepes árhullámok visszaduzzasztó hatása okozta. Összességében elmondható, hogy
a 85 napos védekezés gond nélkül zajlott le,
csak kisebb beavatkozásokra került sor.
Mezõgazdasági vízszolgáltatás: Január hónapban, bejártuk az öntözõcsatornákat és elkészítettük a csatorna, medrek és mûtárgyak állapotfelmérését. A felmérés érintette a vízpótló- és
elosztó mûvek meder és töltés állapotát, bögézõ,

HÍREK
fürtvízkivételi mûtárgyak, üzemi vízkivételi
mûtárgyak ellenõrzését. Üzemkezdet elõtt
egyeztettünk az üzemeltetõ szervekkel, a tervezett fenntartási munkákat a szakaszmérnökség
jóváhagyta. Ugyanekkor tájékoztattuk az érintetteket az üzemeltetésre átadott létesítmények,
kettõsmûködésû csatornák fenntartására fordítandó karbantartási keret mértékérõl. Egyeztetést végeztünk az üzemeltetõkkel a területükön
érvényes vízjogi engedéllyel rendelkezõk vonatkozásában, amely elõsegíti a pontosabb vízszolgáltatási szerzõdések megkötését. Felhívtuk termelõink figyelmét a lejárt vagy hamarosan lejá-

ró engedélyek aktualitására. Számos termelõ
kérte e tekintetben a segítségünket. Március 8án megindult a Nagykunsági-fõcsatorna, ezzel
egyidõben az Nk. III-2 fürtfõcsatorna töltése.
Folyamatban vannak a vízszolgáltatási szerzõdések – vízigény bejelentõ lapok – megkötése.
Tájékoztattuk termelõinket a vízszolgáltatási díjak, a lecsapoló vizek szivattyús átemelésének
költségei, valamint a csatornahasználati díj inflációval történõ megemelésérõl.
Általános szakaszmérnökségi hírek: Öszszeállítottuk az éves vízügyi szemletervet,
amelynek teljesítését megkezdtük. Szekeres

József örményesi csatornaõr a jövõben a
10.10/1. ecsegfalvi õrjárásban látja el gátõri
feladatait. A 10.07/5 õrjárás új csatornaõre
Bajnok István, fegyverneki fiatalember. Január 1-jétõl látja el feladatait Fazekas István az
Ágotai gát és csatorna õrjárásban, Béres Mihály pedig a Barcsisi-csatorna õrjárásban.
Munkájukhoz sok sikert kívánunk!
Közcélú munka: A tavalyi évhez hasonlóan
idén is módunk nyílt közcélú foglalkoztatásra,
így jelenleg közmunkásokkal próbáljuk a vízelvezetõ mûveink fenntartási munkáit elvégezni.
Harsányi Gábor

KISKÖREI MOZAIK
1. Az év most már „hagyományosan” védekezéssel kezdõdött. Miután a „Szent Karácsonyi” ünnepeket, valamint az Ó év bú-

ségeinek feltárása pályázati lehetõségek bemutatása.
A Konferencián Lovas Attila igazgató úr is elõadást tartott: a „Környezeti elemek védelme,
vízkészlet megõrzése a Tisza-tónál” címmel.
4. A Jászsági és Nagykunsági öntözõ fõcsatornák mellett létesítésre kerülõ Hanyi-Tiszasülyi árvízi tározó, valamint Nagykunsági árvízi
tározó munkálatai folytatódnak. Az öntözõ fõcsatornák feltöltése az üzemi vízszintre határidõre megtörtént – melyrõl elõre értesítettük a
kivitelezõket –, és megkezdõdött a vízszolgál-

A Kiskörei szivattyútelep
a januári védekezés idején
csúztatót is a munkahelyünkön, ár- és belvízvédekezéssel töltöttük, az év elejét is
ugyanúgy folytattuk. A Tisza és a belvízcsatornák vízpótlása kifogyhatatlannak látszott, amerre a szem ellát mindenhol állt a
víz. Ennek megfelelõen folyamatos készenlét volt a belvízvédelmi szakaszainkon is. Az
árvízvédekezést a Kiskörei-tározó menti
szakaszon 2010. január 10.-én szüntették
meg, a duzzasztás megkezdésére 2011. január 26.-án került sor 685 cm-es Kisköre alsó
vízállásnál. A szivattyútelepeinken folyamatos volt a szivattyúzás február elejéig. A védekezés végére a Sajfoki szivattyútelep I.
gép meghibásodott, a hibafelvétel megtörtént a javítás azonban még nem.
2. Január 10.-én õri értekezleten kapott tájékoztatást az õrszemélyzet a tavalyi év zárásáról, az idei év feladatairól. Ismertetésre került
a mozgósítási terv, valamint az idei évre tervezett közmunka program (elõkészületek, a
közmunkás létszám bõvítése, elvégzendõ feladatok).
3. Február 17.-18.-án Tiszafüreden a Tisza
Balneum Hotel épületében kétnapos konferenciát tartottak, melynek célja: A Tisza-tó
térség jelentõségének gazdasági, infrastrukturális, vízgazdálkodási, természet- és környezetvédelmi, turisztikai szempontok szerinti
értékelése, valamint a térség jövõbeni lehetõ-

A Nagykunsági-fõcsatorna Mirhó-Kisgyócsi
vízleadó mûtárgya a felújítás elõtt és után
tatási idény. A szolgáltatási díjakról az ez évi
tájékoztatót megküldtük az érintettek részére.
A Nagykunsági árvízi tározó építése során
a fõcsatorna téli vízszintjénél megkezdõdött
a Nagykunsági-fõcsatorna két új szivornyás
mûtárgyának kivitelezési munkája, valamint
befejezõdött a Mirhó-Kisgyócsi bújtató felújítása.
5. Február-március hónapban megkezdõdött a közmunka program, melynek induló
létszáma a Szakaszmérnökségünkön 213 fõ.
A közmunkások a gát- és csatorna õrjárásokban cserjézést és gaztalanítási munkákat végeznek. A gátõrjárásokban a januári árvíz
után visszamaradt kommunális hulladékok
összegyûjtését végezték, az elszállításról az
MBSZ gondoskodott.
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Kivitelezés alatt lévõ szivornyás vízkivételi
mûtárgy a Nagykunsági-fõcsatorna töltésében
6. Március 7-9-ig HEC-RAS számítógépes egydimenziós modellezési program oktatásán vett
részt a szakaszmérnökségrõl két kollégánk.
7. Március 18.-án a franciaországi Leonardo
da Vinci Középiskola diákjai filmet forgattak a
Tisza-tóról. A Kiskörei vízlépcsõ és a Tisza-tó
építésérõl, funkciójáról, üzemelésérõl és a
vízgyûjtõ gazdálkodásról Fejes Lõrinc és Harsányi Gábor nyilatkozott.
8. 135 évvel ezelõtt, 1876. március 23-án, a
Tisza rekord árvize romokba döntötte a 415
lélekszámú Tiszahalász községet, mely egyetlen település volt a mai Tisza-tó területén. A
régi Tiszahalász település utódtelepülése Újlõrincfalva lakói idén március 23-án, a Laskó és
a Tisza-tó találkozásánál fáklyás megemlékezéssel idézték fel a történteket. Az Önkormányzat az ünnepséget elsõ alkalommal rendezte meg, hagyományteremtõ szándékkal.
9. Március 25.-én a Szakaszmérnökség épülete adott helyt a már hagyományosan megrendezésre kerülõ Természetvédelmi verseny Heves megyei döntõjének, melyet a Kiskörei Vásárhelyi Pál Általános iskola rendezett és ez évben az Õ csapatuk nyerte a versenyt. A megyei
döntõn 10 csapat vett részt, akik a Tisza-tóval,
valamint Vásárhelyi Pál életével kapcsolatos tudásukról adtak számot. A versenyt megtisztelte jelenlétével Bakó Botond minisztériumi fõtanácsos, dr. Zay Andrea a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség igazgatója, Magyar Csilla Kisköre
polgármestere és Lovas Attila igazgató.
10. Március 30.-án a „Hanyi projekt” közbensõ ellenõrzésére került sor, mely kiterjedt
a dokumentációkra, kifizetési kérelmekre és a
projekt elõrehaladási jelentésekre is.
11. Március hónapban a területünkön két helyen is rongálás történt. A Jászsági öntözõ fõ-

HÍREK
csatorna kezelõ épületének a tetejét rongálták
meg és alumínium lemezeket, a szélsõ zsilipekrõl elektromos jelzõkábeleket vágtak le és
vittek el. A másik, egyben nagyobb károkozás
a hullámtéri bakdarunál történt, ahonnan szintén levágták és elvitték az elektromos jelzõkábeleket. A kár helyreállítása több millió forint.
12. A Nemzetközi Nõnap alkalmából a gaz-

dasági vezetés és a szakszervezet, virággal és
egyéb meglepetéssel kedveskedett a Szakaszmérnökség aktív és nyugállományba vonult
Hölgy dolgozóinak.
13. Az év végével több munkatársunk is
nyugállományba vonult: Kovács Ferenc mûvezetõ, Dobos Béla és Szén Bálint gátõrök
(gátõrbiztosok), valamint Tóth Tibor szak-

munkás. Köszönjük a vízügyi ágazatban eltöltött több évtizedes munkájukat, és nyugdíjas éveikhez jó egészséget kívánunk.
A gátõrök sorában köszöntjük az új gátõröket Dobos Bélánét és Szén Bálintnét, akik a
férjeik nyomdokaiba lépve látják el 2011. január elsejétõl maghatározott ideig a gátõri teendõket.
Morcsányi Margit

LABORHÍREK

hajtani, amikor az árvíz miatt, a fél labor távoli
védelmi központokban teljesített árvízvédelmi
szolgálatot. (A sikeres megoldásért fõhajtás a
Laborban maradó állománynak).
A belvízvédelmi, árvízvédelmi feladatok
mellett – a tavasz beköszöntével – végrehajtottuk a PHARE kutak esedékes mintafeldolgozását az Igazgatóság teljes mûködési területén.
Az errõl szóló jelentési kötelezettséget elkészítettük és epekedve várjuk az õszi idõpontot, amikor mindent ismételnünk kell.
Az öntözõ-, halastóvizsgálatok márciusban a
korábbi gyakorlatnak megfelelõen, de az idõközben elõírt gazdasági megszorítások miatt
jelentõsen csökkentett mintaszámmal kerültek
megvalósításra. Az áprilisi vizsgálatokat csupán a legfontosabb néhány vízleadási ponton
tudtuk végrehajtani. A csatorna- és gátõrházi
kutak vízminõség-javító program háttér-vizsgálatainak biztosítása során – a költségek minimalizálásának érdekében – a vállalkozóval egyeztetett beavatkozások után – néhány beszállított
vízmintát tudtunk ellenõrizni. A tározó vízminõségének monitorozása, a makrovegetáció
terjedési dinamikájának vizsgálata jelenleg még
folyamatosan végrehajtásra kerül. A csemõi tartalék ivóvízbázis kutjainak minimálisra csökkentett vizsgálata tavasszal megtörtént. Az
évek óta rendszeresen futó külsõ megrendelések közül a PALMI-TOP Kft, a BUNGE Zrt., a
Pákozdi- és Csövihús Kft. víz-, szennyvíz vizsgálatait végeztük el, az elõre meghatározott belsõ ellenõrzési terveknek megfelelõen. A „kismegrendelések” néven futó munkáink esetlegesen, nem elõre tervezett napokon továbbra is
zavartalanul végrehajtásra kerülnek.
Sor került a Gerje, a Perje, valamint a Kõrösér vízrendszerének teljes körû vizsgálatára.
Lassan az Igazgatóság minden dolgozója megtanulja milyen is az a bizonyos „akkreditálás”.
Nekünk annak ellenére, hogy tavaly késõ õsszel
történt a felülvizsgálat, már most készülnünk
kell egy májusi auditra, mivel a tavalyi csúszást
az árvíz okozta (május helyett október), de ezt
sem idõben, sem pénzben nem ismeri el a NAT.
Örömmel vesszük, hogy rengeteg felkészülés,
munka, izgalom vár ismét reánk. Kovács Pál

gionális Laboratóriuma a Perje alsó, középsõ,
és felsõ vízfolyásainak teljes hossz-szelvény
vizsgálatát 2011. február 4-én, pénteken hajtsa végre”.
A király négy legkisebb gyereke, név szerint
Anikó, Mariann, Eduárd és Pál az óhajnak
megfelelõen felnyergelték tüzet okádó Ford
Ranger nevû táltos paripájukat, hogy apjuk
kívánságának megfelelõen hozzanak egy-egy
flaska élet-vizet a kijelölt mintavételi szelvényekbõl, alapos vizsgálat céljából. Na persze
nem olyan hübelebalázs módjára vágtak a feladat végrehajtásába – mivel már sokat próbált
vitézek voltak... Gondosan összeválogatták a
varázsvíz megvételéhez szükséges fegyver-arzenált: elrendelõ papír-hegyeket, edényzetet,
helyszíni mérõ-kütyüket, varázs-tartósító szereket, sõt italokat!, ráadásul hamuba sült mintavevõ pogácsát is kértek Anyjuktól!
Távolba beszélõ csodakészüléken felhívták
a területileg illetékes kerületi varázslót, hogy
vajon merre, mikor és milyen gonoszokkal
kell számolniuk?! Hol vannak a mintavételt
meghiúsítani akaró boszorkányok, a GPS koordinátákat meghamisító démonok, meg a továbbhaladást megakadályozó sár-okádó sárkányok? A kerületi varázsló biztosította Õket,
hogy az általa felügyelt területen – hála évek
óta tartó folyamatos kardforgatásának – jelenleg békés idõszak uralkodik, a sárkányok
megérdemelt táppénzüket, ill. elõnyugdíjukat
töltik, de nyugdíjazásuk elõtt még csont-szárazra lángolták a földutakat, s a februári idõpont ellenére vigyenek magukkal zsákokat,
amibe az éppen roskadásig termõ datolya, banán és ananász- pálmák termését majd beleszedhetik. A területen esetleg elõforduló 10-20
cm-es hóborítást csupán azért szervezte meg
– óriási áldozatok árán –, hogy a sikeres mintavétel után felbontott pezsgõ jegeléséhez
friss hó álljon rendelkezésre, ne kelljen ezért
holmi negyedosztályú vendéglátó ipari egységbe caplatni.
A biztató jóslatok után a négy vitéz bátran
nekivágott a különleges próbák megoldásának. Az elsõ három helyen, ahol jéggel, fagygyal, hamis GPS koordinátákkal próbálták félrevezetni õket, olyan gyorsan és simán felismerték a gonosz erõk ármánykodását, ahogyan az a Nagy Mesekönyvben meg van írva.
De aztán következett a PERJE FELSÕ 12+
mintavételi pontja. Ekkor a SÖTÉT ERÕK
minden erejüket összeszedték, hogy egyszer
és mindenkor eltántorítsák a vitézeket a varázsvíztõl. A parázsló gázolajjal megetetett
Ford paripájuk nekiindult a kerületi varázsló
által könnyedén járhatónak minõsített földútnak. Ekkor két dologra derült hirtelen fény:
1. az információ – a terület járhatóságáról, –
feltehetõleg a Rákóczi szabadságharc korai–középsõ éveibõl származhat,
2. a terepes táltos paripa annyiban különbözik a mezei négylábútól, hogy míg az utóbbi a

(FEHÉREN – FEKETÉN)

Néhány hónappal ezelõtt, december-január
idején – akár a többi egységnél – a Laborban
is az árvíz volt az „Úr”. Tekintve, hogy úrból
mindig több van a kelleténél, így hamarosan a
belvíz is „beköszöntött”. Azóta az árvíz, a belvíz, a költségvetés, meg néhány hónap is úgy
elszállt, mintha soha nem lett volna...
A laborosok egy részének a szokásos védelmi
feladatok ellátása, a „helyben” maradóknak pedig az árvízzel kapcsolatos rendkívüli feladatok, plusz a munkatervi kötelezettségek maradéktalan ellátása jelentett kihívást. A folyók
emelkedõ, majd csökkenõ vízállásainál számos
helyen mértünk folyamatosan vízminõségi paramétereket buzgárok megjelenésénél, vagy éppen egy-egy adott vízfolyás teljes árvízi hosszszelvényében. Tekintve, hogy a rendkívüli hidrometeorológiai, belvízi és árvízi helyzet rendkívüli vízminõségi állapotokat teremtett, érthetõ, hogy a visszavezetésre kerülõ belvizek csak
állandó minõségi kontroll mellett kerülhettek
újra az anyafolyókba, befogadókba. Az árvízi
készültség után még majdnem egy hónapig tartó vízminõségi fokozat során folyamatosan
vizsgáltuk a Tisza, a Zagyva, a Hármas-Körös, a
Kakat, a Villogó, a Hortobágy-Berettyó, a Nagykunsági-fõcsatorna, a Gerje, a Perje, a Kõrös-ér
és számtalan szivárgó, belvízcsatorna vizeinek
minõségét. Az Igazgatóság mûködési területén
lévõ települési szennyvíztisztítók a jelentõsen
megnövekedett belvízi terhelések miatt nem
mindenhol és minden esetben tudták az elõírásoknak megfelelõ tisztítottsági állapotban bevezetni szennyvizeiket a befogadókba. Ezért, egy
több hétig tartó ellenõrzés, mintavétel és feldolgozás során gyakorlatilag minden mûködési területünkön lévõ szennyvíztisztító telepet, illetve
befogadóját felkerestünk és megvizsgáltunk.
A KÖVA Zrt.-vel (Kõrösi Vagyonkezelõ Zrt.
Nagykõrös) kötött megállapodás értelmében a
megrendelõ által lefedett szolgáltatási területeken (Nagykõrös, Kocsér) a vízszolgáltatás és
szennyvízhálózat, a szennyvíztisztító telep mellett, ma már a komposztáló telep teljes mértékû
felülvizsgálata is a feladatunk. A vizsgálatok heti gyakoriságúak és a nyers, ill. tisztított szennyvíz vizsgálata mellett, az ivóvíz elõállításának a
végfelhasználókig történõ teljes körû vizsgálatát
tartalmazza. Nos, azóta szó szerint heti rutinná
vált az út Nagykõrösre, mivel az esztendõ minden hetében venni kell mintát, csupán a menynyiség változik néhánytól az akár 15-ös mintaszámig. Kiegészültek a korábban meghatározott
feladatok 10-15 monitorozó kút vízminõségi ellenõrzésével, valamint a komposztáló telep megfelelõ mûködését értékelõ mérésekkel, az ott
fúrt monitorozó kutak részletes vizsgálatával.
Mindezt természetesen akkor is végre kellett

LABORHÍREK
(SZÍNESEN)

Nagy kalandunk északon
Pontosabban az irodalmi mûtõl eltérõen nem
északon, hanem nyugat-északon. Mivel a Perje vízfolyást az Isten jókedvében Szolnoktól
(a Labor tiszaligeti telephelyétõl) valahogy
ilyen irányba szántotta be az Igazgatóság területébe.
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer, hogy az
Égi és a Földi Hatalmak közös akarattal úgy
döntöttek: „A KÖTI-KÖVIZIG Középföldje Re-
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járható úttól mintegy 2-3 méterre süllyed el a
sárba, a tereptáltos mindezt 40-50 méter után
teljesíti.
A Laborosok tereptáltosa, a négy vitézzel – a
még járható úttól – pontosan 43 méterig küzdött a GONOSSZAL. Akkor megadta magát,
és kinyúlt a küzdelemben. Pontosabban elsüllyedt a küzdelemben, meg a hirtelen odavarázsolt méteres lutyában.
Miután a lovagok, illetve lovaginák nem ismerik a „lehetetlen” kifejezést, a nõnemû
résztvevõk ekkor úgy döntöttek, hogy egy életük – egy haláluk, Õk gyalog mennek el a Sárkány barlangjába és elhozzák a vizsgálandó
Élet Vizét. (Több órás útjukról részletes feljegyzés, dokumentáció nem készült, de állítólag az átrepülõ mûholdak több vaddisznócsorda tömeges menekülését rögzítették az
érintett területen.).

A laboros Ford,
a 2011 évi nemzetközi szántóverseny
szabad stílusú kategória gyõztese
A sárban elsüllyedt négykerék-meghajtású
táltos mellett maradó Eduárd és Pál a legkülönlegesebb ráolvasásokkal, rituális szertartá-

Ez a járgány próbált kihúzni bennünket
sokkal próbálta meg kimenteni a lepusztult
jószágot a sárból. Ekkor fogalmazódott meg
az a bölcsesség, ami nélkül ma már nem lehetne elsüllyedt táltost menteni, miután a
pusztában fellelhetõ némi nádcsomót és száraz fát megpróbálták a táltos alá hordani:
– Kapával nádat vágni majdnem olyan nehéz, mint kaszával fákat metszeni...
A totális „süllyedés” közben segítséget kértek õsi székely, modernkori kabbala, és minden jellegû alkalmazható mesebeli jóakaróktól. Isteni sugallatra felhívták a közelben cserkelõ vízrajzos hadtestet, hogy segítenének-é
kirántani elsüllyedt lovukat. A hamarosan
megérkezõ felmentõ sereg kb. háromszáz
méterrel a bajba jutott Fordtól jutott bajba.
Úgy elsüllyedtek õk is, hogy az ajtón a sár folyékony traktusa csendesen árasztotta el az
utasteret.
Most már együttes örömmel fedezték fel,
hogy péntek délben mintegy 2-3 km-re az elvarázsolt sártengertõl egy aktív traktoros poroszkált telephelye felé. El lehet képzelni azt a
kocogást, amely végcélja a traktoros elérése
lett volna hazaindulása elõtt. Szerencsére a
hétmérföldes gumicsizmáiknak köszönhetõen sikerült utolérni, majd rávenni a szeren-

csétlen szegény embert, hogy hatalmas, erõs
csodajárgányával segítsen rajtuk.
Idõközben megérkezett az üveghegyen túli
ABKSZ teleprõl segítségül küldött harmadik
Ford is, amely már meg sem merte közelíteni
a két szerencsétlen társát, viszont hozott 20
méter cérnát, hogy kihúzhassák a megfeküdt
jószágokat. Miután tisztázták, hogy nem
gombot kellene felvarrni a pufajkákra, hanem
2000 kg-os kocsikat kihúzni a méteres sárból,
a traktoros szegény emberrel a hatodik határból elõvarázsoltak ötven méter drótkötelet.
Így nekirugaszkodva, centirõl centire vonszolva sikerült a csodát valóra váltani: mindkét paripa lábai szilárd talajra kerültek.

Midõn a mintavevõkre a csillagok ragyognak
Miután idõközben besötétedett, elmondhatták, hogy tényleg az utolsó pillanatban sikerült a csodával határos módon megmenekülniük. Jótett helyébe jót várj! Ezért derekasan
megveregették a szegény traktoros hátát, és
adtak neki igazolást, hogy nem a kocsmában
töltötte a napot, hanem táltosokat mentett
egész nap. (Mert az ilyen mesékben csak házsártos feleségek léteznek!)
Õk pedig másnap folytatták a varázsvizek
begyûjtését, és teszik ezt mind a mai napig,
ha meg nem haltak...
Kovács Pál

TALLÓZÓ

Illik úgy adni, ahogy mi kaptuk
TISZA-TÓ

Árvizek, belvizek, ökológiai katasztrófák, avagy ki az úr a gátakon?

A Hét Embere
Azt mondják róla, akkor van igazán formában, ha árhullám közelít, vagy természeti katasztrófa megelõzéséért kell dolgozni. Fejes Lõrinc tíz éve vezeti a Kiskörei Szakaszmérnökséget.
...
– Hogyan emlékszik vissza a 2000-es évre?
– Életem legnehezebb éve volt, számos vizes rekord született. Kezdtük a telet belvízrekorddal, majd február 1-jén érkezett a cianid, a Tisza eddigi legnagyobb ökológiai
katasztrófája. Csak itt, Kiskörén volt arra
lehetõség, hogy vízkormányzási manõverrel megpróbáljuk a bajt enyhíteni. Ezt a
mûveletet a fõnököm betegsége miatt már
nekem kellett irányítani. Aztán az április
meghozta a máig rekorder 1030 centiméteres árvizet, majd az év második felében
aszály következett. Három közvetlen haláleset is mélyen érintett. Tiszay József sza-

NÉVJEGY: Fejes Lõrinc
SZÜLETETT: Bodony, 1960. december 24.
CSALÁD: Marietta 19, Márk 23 éves
VÉGZETTSÉG: mérnök, általános vízgazdál-

kodási szak, környezetvédelmi és vízgazdálkodási szakmérnök
LEGMAGASABB KITÜNTETÉSE: miniszteri elismerõ oklevél
SZAKMAI CÉL: a Tisza-tavat megõrizni jelen állapotában, a jövõ vízügyi csapatát kinevelni
kaszmérnöké, illetve a családomból is ketten távoztak az élõk sorából, köztük édesanyám...
– Pályafutásának csúcsa a Tiszaroffi tározó
megnyitása volt. Ön is így érzi?
– Már a cianidszennyezés is nagyon komoly munkát kívánt, de való igaz, hogy a
tavaly decemberben átadott és a június 10én megnyitott tiszaroffi árapasztó – mely
szakasz védelmi vezetõje vagyok – kurió-
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Fejes Lõrinc
zum a vízügyi berkekben. Európa árvízzel
küzdõ országai közül hazánk jutott el oda,
hogy a Vásárhelyi-terv keretében sikerült
olyan árapasztókat építeni, amelyek jelen-

EZ + AZ
tõsen csökkentik az árvízveszélyt. A nemzetközi vízügyes szakma érdeklõdését azóta is folyamatosan bírja a tiszaroffi árapasztó.
...
– Az utóbbi hónapokban neve megjelent a
vízügyi múlt õrzése kapcsán is. Kirándulás a
történelembe?
– Hartl Ede élete jól példázza a mai kor embere számára is, hogy baj esetén hogyan lehet
gondoskodni egy közösségrõl, akár annak
árán is, hogy saját érdekeit háttérbe szorítja. A
tiszai árvízi hajós képes volt a többség érdekét
az egyéné elé helyezni, áldozatot hozni. Nem

azt az utat választotta, hogy saját vagyonát
bõröndbe rakva elmenekült, hanem értéket
mentett, még a saját veszteségei árán is.
...
– Számos társadalmi megbízatásnak is eleget tesz. Miért fontos a közösségi élet?
– Az embernek vannak elvei és kötõdései.
Amikor az ember eljut odáig, hogy valamit
lehet hittel és alázattal végezni, akkor megérik benne a másokért való munkálkodás
szándéka is. Én az életben nagyon sokat kaptam, nagyszerû emberek, tanárok, kiváló
gátõrök, mérnökök, példamutató vízügyes
kollégák vettek körül. Ez az érzés észrevétle-

nül átfordul, és akkor már jobb adni, mint
kapni.
– Lett volna lehetõsége elhagyni a Tisza-tavat, de nem tette. Miért nem?
– A Tisza-tó, az Alföld a szívemben épp
olyan fontos helyet foglal el most már, mint
a szülõfalum. Számos külföldi országba eljutottam, és azt láttam, sokkal kisebb természeti értékeket, sokkal nagyobb marketinggel adnak el, mint ahogy mi tesszük. A Tisza,
a tó, az Alföld hatalmas kincs a birtokunkban. Illik ezt megõrizni és legalább úgy továbbadni, ahogy mi kaptuk.
(Heves Megyei Hírlap, 2010. december 24.)

Nyugdíjasaink búcsúztatása
2010. decemberében búcsúzott az Igazgatási
osztálytól és „örökbe fogadott” kollégáitól
Dencs István osztályvezetõ és Tandiné Magdika, a vezetõi titkárság meghatározó személyisége.

Dencs István
A VMVO 2011. március 25-én a Nádas étteremben vendégeskedett Jóna Zoltán nyugdíjas kollégánk jóvoltából. Õ azok közé tartozik, akit mindenki ismer. Ízes jósvafõi beszéde, kifogyhatatlan vízügyes történetei még a
fülünkben csengenek.
Aki pedig figyelt rá sokat tanulhatott Tõle,
hiszen szakmai tudása és az általa összegyûjtött anyagok, tervek kincset érnek. Ezen kívül
udvarias, figyelmes embernek ismerhettük
meg. Ezt bizonyítja az is, hogy nem csak a
VMVO jelenlegi dolgozóit hívta meg, hanem
az idõközben más egységekbe áthelyezett
kollégáit is. Mi pedig hálás munkatársakként
viselkedtünk, és jót ettünk, ittunk a kontójára. Ezt megelõzõen Zoli jelenlegi és volt osztályvezetõi mondtak köszöntõt és méltatták
munkásságát. Természetesen ajándékokkal is
készültünk. Hosszas unszolásunkra elárulta,
hogy mit szeretne. Gondosan becsomagoltuk
a kiválasztott könyveket és tippelgettünk,
mennyire tépi szét a csomagolást. Semennyire! Jóna Zoltán mérnöki precizitással a csomagolás megsértése nélkül jutott ajándékaihoz. Azt az albumot, amelyben az elmúlt 10

Dencs István több mint 40 év vízügyi
szolgálat után megérdemelt pihenését tölti
2011. január elsejétõl. A Fõnök – ahogy az
osztályon a kollégák szólították õt – 1967ben kezdett el dolgozni az akkori Javítóüzemben, majd 1981-tõl a személyzeti vonalon töltött be egyre magasabb pozíciót.
Az Igazgatási osztályt 1993 óta irányította.
Szakmai hozzáértésére, elkötelezett és következetes szemléletére, valamint az évtizedek alatt megszerzett sokrétû tapasztalataira – és nem utolsó sorban határozott egyéniségére – kollégái és felettesei mindig számíthattak.
Tandiné Magdika 1975-ben kezdett el dolgozni a KÖTI-KÖVIZIG Titkárságán. Az
Igazgatóságnál eltöltött 35 év alatt 5 igazgató munkáját segítette, és bátran mondhatjuk, könnyítette meg: dr. Nagy Illés távozása
után dr. Hegedûs Lajos keze alá dolgozott,
majd csaknem 15 évig dr. Nagy István jobb
keze volt. Varga László igazgató úr nyugdíjba vonulásakor felmerült benne is a békés
nyugdíjas évek lehetõsége, de némi rábeszélésre vállalta az új vezetõi generáció melletti
munkát is. Végül 2010. év végén köszönt el
az Igazgatóságtól. Megnyugtató személyisé-

Tandiné Magdika
ge, mindig segíteni kész hozzáállása sokunk
számára jelentett nagy segítséget az ügyek
intézésében.
Nyugdíjba vonulásukkal véget ért egy korszak az Igazgatási Osztály és mondhatom,
hogy a vezetõi Titkárság életében is. Magdika és Dencs fõnök számára is kívánunk
hosszú, boldog, egészségben eltöltött nyugdíjas éveket.
Nagy Réka

Jóna Zoltán (jobb szélen) búcsúztatója
év fotóit gyûjtöttük össze és kommentáltuk,
szerényen fogadta. Igen. Ez is Õ! Tessék,
most egy könyv tele a fotóival – ijesztõ lehetett! Kapott tõlünk még egy naplót is, amelyet
az ISO elõírásainak megfelelõen természetesen a védelemvezetõ-helyettes nyitott meg.
Ezt azzal a szándékkal adtuk, hogy a legfontosabb teendõit naplózza: adta, vette, jóváhagyta feltüntetésével. A jóváhagyó valószínûleg ezután Jóna Zoltánné lesz.
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Személyesen ugyan már megtettük, de a Közép-Tisza újságon keresztül is boldog, békés
nyugdíjas éveket, erõt, egészséget és természetesen „magasabb jövedelmet” kívánunk!
Az élet a nyugdíj után láthatóan felpezsdül, és
aki annyi emberi és szakmai értékkel rendelkezik, mint Õ, bizonyosan hosszú és kiteljesedõ új út elõtt áll.
Kelemenné Mészáros Szilvia,
Sólyom Péter

EZ + AZ

Tisza-parti trapp-party
Március 26-án „Helló tavasz” elnevezéssel
tavaszköszöntõ hídi futónapot szervezett a
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. A Tiszai hajósok terén több száz szolnoki gyûlt
össze, hogy futással búcsúztassák a telet. A
rendezvény táncbemutatókkal kezdõdött. A
tél jelképes elbúcsúztatásaként a Szederice
néptánccsoport tagjai egy koszorút dobtak
a Tiszába, majd a futók egy össznépi Zumba show-n melegíthettek be. A résztvevõk

három táv közül választhattak, a Tiszai hajósok tere – Tiszavirág híd – Tiszaligeti sétány – Belvárosi Tisza-híd–- Tisza-parti sétány útvonalon „egyhidas” (kb. 800 m),
„kéthidas” (1 kör, kb. 2,5 km) és „négyhidas” (2 kör, kb. 5 km) távokon állhattak
rajthoz. A vállalkozó szellemû futók csapatát erõsítette Hangodi Kati, Hetényi Marcsi
és Kruzslicz Kriszta is.
Kruzslicz Krisztina

Elrajtolt a tavaszköszöntõ csapat

Húsvéti elõkészület az ÁFO-n
A nagyböjt utáni elsõ napon mindenki nagy
szeleteket vág az illatozó sonkákból melynek
remek kiegészítõje a fõtt tojás, valamint a rezgõ kocsonya látványa is szívet melengetõ. De
ki szereti a sok elõkészületet, a több órás sütést-fõzést, az illatos pacsulikat??? És ott van
még a locsoló váró piros tojások megfestése is.

Gyermekeink alkotás közben
Hogy a szülõk dolgát megkönnyítsük és a hagyomány se merüljön feledésbe, az osztály
„gyermekei” számára tartottunk egy kis kézmûves foglalkozást. Nagyon jó szolgálatot tett
néhány tojástartó doboz, egy kis vattapamacs,
néhány gipszfigura, melyeket a már kiszáradni

látszó vízfesték és az elkopott színes ceruzák
csodálatos mûvekké varázsoltak. A gyerekek
nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a vizes edénybe. Születtek az élénk színekben tündöklõ gipsztojások, a bors szemû puha kiscsirkék, a hurkapálcán soha el nem száradó papír
virágok. A gyerekek egymást figyelve lesték el a
színek használatát és néhány õszinte szóval jellemezték munkáikat. Még a legizgõ-mozgóbb
gyereket is egy-két órára le lehetett kötni. Az alkotói zaj közben felcsendült egy-két locsoló
vers. A szülõkben is elõjöttek a régi készülõdés
izgalmai, és õk is ecsetet ragadtak, hogy kipróbálják mire emlékeznek még. A közel három
órás foglalkozás után mindenki elégedett volt a
remekül sikerült alkotásaival.
A gyerekek mosolyát látva bebizonyosodott,
hogy a karácsonyt követõ húsvéti ünnep is lehet ugyan olyan fontos. Ne meneküljünk el a
hagyományaink elõl! Ismertessük meg gyermekeinket az ünnepek fogalmával, szépségeivel. Rajtunk szülõkön, nagynéniken, nagybácsikon, nagyszülõkön múlik, hogyan bõvítsük,
fejlesszük gyermekeink ügyességüket, tudását.
Szánjuk rá néhány tojást, hogy harisnyába kötve levelekkel, hagyma lében megfõzve mosolyt
csaljunk arcukra, és szép emlékekkel gazdagodva gondoljanak a húsvétra. Kéri Brigitta

A Tisza élõvilágának
emléknapja
A Tiszán 2000. februárjában levonult cianidszennyezésre és a pusztító méreg elleni védekezésre emlékeztek 2011. február elsején
Szolnokon. A folyót ért ökológiai katasztrófát
az idézte elõ, hogy 2000. január 30-án Romániában 25-30 méter szélességben átszakadt
az aranymosással foglalkozó nagybányai Aurul román-ausztrál bányaipari vállalat Zazar
község mellett lévõ ipari derítõjének gátja.
Becslések szerint 100 ezer köbméter cianidés nehézfémtartalmú szennyvíz zúdult a Lápos folyóba, ahonnan a Szamosba és a Tiszába került. Az erõsen mérgezõ, szennyezõ
anyag 2000. február 1-12. között vonult le a
Tiszán. Az elsõ információk beérkeztével az
érintett szervezetek azonnal megkezdték az
elhárító intézkedéseket. Megkezdõdtek a vízminõség-védelmi vizsgálatok, terv készült a
Tisza-tó rendkívüli üzemmódban történõ
mûködtetésére, mellyel sikerült felgyorsítani
a szennyezés áthaladását, valamint hígítóvíz
hozzáadásával csökkenteni a szennyezés
koncentrációját. A felkészüléssel párhuzamosan a lakosság tájékoztatása is megtörtént. Szolnokon február 9-én volt legkritikusabb nap, amikor a szennyezõhullám elvonulása idején a vízmû a nyersvíz-kivételét több
órán át szüneteltette, és a város, valamint a
környezõ kistelepülések 120 ezer lakosát az
elõre tartalékolt vízbõl látták el.

A katasztrófa áldozata
A környezeti katasztrófa Magyarországon
mintegy másfél millió embert veszélyeztetett,
tömeges halpusztulást okozott, és ezer, halászattal vagy vízparti turizmussal foglalkozó
ember megélhetését tette bizonytalanná. Az
Országgyûlés február elsejét 2000. júniusában hozott határozatával nyilvánította a Tisza élõvilágának emléknapjává. Nagy Réka
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