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XXXV. évfolyam, 2. szám • 2012. szeptember

Szolnok legnagyobb
vízügyi beruházása
Az ünnepélyes alapkõletétellel szeptember 2án megkezdõdött Szolnok legnagyobb árvízvédelmi fejlesztése. A közel 2,4 milliárd forintos beruházás alapkövét Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, Szalay Ferenc polgármester, Lovas Attila vízügyi igazgató és Kocsi
Mihály ügyvezetõ igazgató helyezte el a Tiszavirág híd lábánál.
A projektnyitó rendezvényen a város polgármestere elmondta, hogy a beruházás indulása
a város napjához kapcsolódik. Szolnok 937
éves, és a születésnapra nagyon komoly ajándék a 2,4 milliárdos uniós fejlesztés. Fazekas
Sándor vidékfejlesztési miniszter ünnepi köszöntõjében elmondta, hogy a kormány számára is fontos a beruházás: "Mindannyiunk
számára emlékezetes a 2010-es esztendõ kritikus helyzeteivel, óriási elõfeszítéseivel, helytállással. Természetes, hogy az árvíz elleni védekezés elõrelépett a kormány programjainak
rangsorában, nem csak itt, hanem a Tiszavölgy egész területén. Ennek részeként ma
kezdetét veszi Szolnok legnagyobb árvízvédelmi fejlesztése, az Új Széchenyi Terv keretében." A kedvezményezett KÖTIVIZIG igazgatója, Lovas Attila a munkaterület átadása alkalmából megemlítette, hogy a jelenlegi támfalat éppen 80 éve, az 1932-es árvíz után
kezdték el építeni és 2 évre rá, 1934-ben adták
át. Az akkori építõk nem is gondolták, hogy a
támfal tetején lévõ vascsõ magasságában tetõzik majd 2000. évben a Tisza. A beruházás
munkaterületét a kivitelezõ „Tiszavirág Konzorcium” nevében Kocsi Mihály, KÖTIVIÉP'B
Kft. vezetõje vette át. Az ügyvezetõ a kivitelezésben részt vevõ cégek és partnereik nevében ígéretet vállalt arra, hogy a nem csak árÁrvízvédelmi fõvédvonal fejlesztése
Szolnokon

Lovas Attila igazgató ünnepi beszéde (balról jobbra: Kocsi Mihály, a KÖTIVIÉP'B Kft.
ügyvezetõ igazgatója, Szalay Ferenc Szolnok polgármestere, dr. Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter, Tarczi Gyula, a Szféra-Tisza Kft. irodavezetõje)
vízvédelmi szempontból, hanem városképi és
turisztikai szempontból is jelentõs létesítményt jó minõségben és a 2014-es szerzõdéses határidõre megépítik.
A jelenlegi beruházással befejezõdnek a
2000. évi árvíz után elkezdõdött rekonstrukciós munkák, amelynek részeként több helyszínen, így a Tiszai Vízirendészeti Rendõrkapitányság és a Téglaház között az elõírásoknak megfelelõen kiépült, megújult az árvízvédelmi töltés. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság mindent megtett a beruházás

folytatása érdekében, melynek eredményeként a kétfordulós eljárás során nyertes pályázatával megteremtette a 100 százalékos támogatási intenzitású, uniós forrásból megvalósuló fejlesztés lehetõségét.
A fejlesztés a Tisza-parti sétányon a Vízirendõrség és a Tisza-híd, valamint a Tisza-híd
és a Zagyva-híd közötti szakaszon valósul
meg, a tervezett mûszaki megoldás hasonló a
Tiszaligetben, valamint a Tárház-Téglaházi fõvédvonal-szakasz rekonstrukciójánál alkalmazott megoldásokhoz, így illeszkedik az
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évek óta tartó szolnoki belterületi árvízvédelmi rekonstrukciók mûszaki-esztétikai rendszerébe. A projekt mûszaki megoldása lehetõséget biztosít egy oktatási célú pavilon létesítésére, amely a késõbbiekben Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a beruházásában épülhet meg. A sétányon a parapetfal áthelyezésével a Tisza meder irányába
egy új, 3 méter széles, kerékpározásra is alkalmas felült jön létre, valamint a sétány mentén, 2 helyen nagylépcsõs vasbeton rézsûburkolat kialakítása történik, más folyóparti városokhoz hasonlóan, amely a turisztikai lehetõségeket bõvíti. A Zagyva-hídtól a Tisza-hídig a
parapetfal átépül a jelenlegi nyomvonalában.

A 2,4 milliárd forintos beruházás alapkõletétele

Csima Zoltán gátõr és az idõkapszula,
amely õrzi az utókor számára
a korábbi árvizek és a jelenlegi
fejlesztés dokumentumait

A kiépítendõ 3 méter mélységû résfal akadályozza meg a szivárgó vizek átjutását a parapetfal alatt. A töltéskorona a többi fejlesztéshez illeszkedõ térkõ burkolatot kap.
A belvárosi szakaszok kiépítésén túl az iparterület árvízi biztonságának növelése is a fejlesztés célja, ennek érdekében az iparterületi
árvízvédelmi fõvédvonalon megerõsítik a jelenlegi földmûveket, valamint a szennyvíztelep magasságában új nyomvonalra helyezik át
a töltést, amely így a szennyvíztelep mögött
húzódik, ezzel biztonságban tudhatjuk majd
a város fontos létesítményét is. A kivitelezés

alatt is biztosított az árvíz elleni védelem. A
tervek szerint elõször a vízoldali beavatkozások készülnek el. A meglévõ védmûvek bontása a sétányon, és az ipartelepen is az új létesítmények befejezése után történik. A fejlesztés során több mint 6 kilométer hosszban újul
meg az árvízvédelmi töltés, a beruházás befejezésének határideje 2014. július.
A fejlesztés fontosságát mutatja az elmúlt
évtized árvizeirõl készült fotókiállítás is, amelyet az érdeklõdõk a szolnoki Tisza moziban
tekinthetnek meg 2012. október 5-ig, naponta
15-20 óra között.
Nagy Réka

TALLÓZÓ
Túl a növekedés határain

Stockholmtól Rio de Janeiróig
Az elsõ környezetvédelmi világértekezlet óta negyven esztendõ telt el, legutóbb, idén júniusban Rióban 190 ország állam- és kormányfõi tanácskoztak a Föld jövõjérõl. Az eddigi eredmények igencsak szerények.
2012 Rio de Janeiro
Ez év június 13. és 22. között a negyedik
Környezetvédelmi Világértekezlet zajlott Rio
de Janeiróban 190 ország részvételével.
Egyes résztvevõk már a munka kezdete elõtt
úgy vélték, hogy kudarcba fulladhat a találkozó. Végül egy nappal az állam- és kormányfõk érkezése elõtt sikerült tetõ alá hozni a megállapodást. A jövõ, amelyet akarunk
címû dokumentum messze alulmúlta a várakozásokat, híján van a konkrétumoknak,
nem tartalmaz cselekvési tervet. A megállapodásban szerepel egyebek mellett, hogy
rögzíteni kell a fenntartható növekedés új
céljait az élelmiszer-biztonságtól kezdve a
víz- és energiagazdálkodásig. Az ezzel kapcsolatos menetrendet egy 30 tagú munkacsoport fogja kidolgozni 2013 szeptemberéig.

A részt vevõ országok állam- és kormányfõi
az utolsó három napon, június 20. és 22. között tanácskoztak a Föld jövõjét meghatározó kérdésekrõl.
Pan Gimun ENSZ-fõtitkár üdvözölte, hogy
az országok megegyeztek abban, hogy kidolgozzák az úgynevezett fenntartható fejlõdési
célokat. Ezek egyebek mellett a szegénység
csökkentését, a fenntartható fejlõdés, fogyasztás és termelés megteremtését fogalmazzák meg. A világszervezet fõtitkára szerint e célok újabb fontos lépést jelentenek
majd az alapvetõen a szegénység csökkentését szolgáló millenniumi fejlesztési célok
után, melyek határideje 2015-ben jár le. Úgy
vélte: a riói konferencia óta túlságosan is lassult a haladás a fenntartható fejlõdés terén.
„Ideje felülemelkedni a nemzeti érdekeken,
átfogó, hosszú távú jövõképet kell kialakítani” – mondta. Ven Csia-pao kínai kormányfõ
a konferencián a nemzetközi közösség öszszefogását sürgette. Kína, mint az egyik legnagyobb fejlõdõ ország, kész kivenni a részét a fenntartható fejlõdés érdekében tett
erõfeszítésekbõl. Mint fogalmazott, az országoknak „a közös, de megkülönböztetett fele-
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lõsségvállalás” elve alapján
kell együttmûködniük. Áder János köztársasági elnök kiemelte:
az emberiség közös jövõjének egyik legnagyobb kérdése a víz lesz, ezért a világnak erre kell összpontosítania a figyelmét és az
erõforrásait.
(Forrás: Mérnök Újság, 2012. 08-09.)
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A Kakat belvíz-fõcsatorna
fejlesztésével tovább javul
a Nagykunság belvízvédelme
Csaknem 500 millió forintos fejlesztés valósult
meg a Nagykunság belvízvédelmét és vízpótlását biztosító Kakat belvíz-fõcsatornán. Az Új
Széchenyi Terv keretében megvalósult beruházás célja egyrészrõl a Kakat kettõs mûködésû belvíz-fõcsatorna alapfunkcióját képezõ
belvízkár elhárítás, másrészrõl a mezõgazdasági öntözõvíz-szolgáltatás üzemeltetési feltételeinek a javítása volt. A munkálatok a KÖTIVIZIG kezelésében lévõ Kakat belvíz-fõcsatorna 1+900 – 42+050 kilométer, és a XXII. csatorna 0+000 – 2+184 szelvények közötti szakaszán történtek. A Kakat belvíz-fõcsatorna
Ecsegfalva, Kisújszállás, Kenderes, Kunhegyes
települések közigazgatási területén halad. Közvetlenül a települések belterületét nem érinti,
de befogadója a települések bel-és külterületi
csapadékvizének, amelyen túl vízpótló szerepet is ellát. A projekt által érintett térség vízgyûjtõ területe 384,4 négyzetkilométer.
A beruházás megteremtette az érintett települések és a külterületek belvízelvezetésének
biztonságához nélkülözhetetlen fõmûvi fejlesztéseket, ugyanakkor megfelel a vízhasznosítási és egyéb igényeknek úgy, hogy az üzemeltetési költségek a lehetõ legalacsonyabb

A vidékfejlesztési miniszter ünnepi köszöntõje
(balról, jobbra: Pádár Lászlóné, Kenderes polgármestere,
dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, Lovas Attila a KÖTIVIZIG igazgatója)

Kakat projekt munkagödör kiemelése
szinten legyenek. A fejlesztés megvalósításához az Európai Unió és a Magyar Állam csaknem 500 millió forint támogatást nyújtott.
A munkaterület 2011. november végi átadáA Kakat belvíz-fõcsatorna fejlesztése

sát követõen a „Vízrendezés 2011” Konzorcium tagjaként a KÖTIVIÉP ’B Kft. elkezdte a
csatorna kotrási munkáit. A Konzorcium a
bozót és nádirtást 2012. január közepétõl tartósan munkanélküliek bevonásával végezte.
A munkálatok befejeztével, 2012. július 30-
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án a kenderesi Horthy Kastélyban megtörtént
a beruházás ünnepélyes átadása. Az ünnepségen Pádár Lászlóné, Kenderes polgármestere köszöntõjében a belvíz-fõcsatorna átadását
nagy jelentõségûnek és idõszerû fejlesztésnek
nevezte, majd hozzátette, hogy a fõcsatorna –
mint a terület fõbefogadója – kapacitásának
növelése az elsõ számú szempont a hatásterületen élõ mintegy 35 ezer embernek.
Az ünnepségen megjelent dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter gratulált a munkához, majd elmondta, hogy a természet folyamatos odafigyelést igényel és a belvíz elleni védekezés sohasem lesz egy lezárt folyamat. Hozzátette: bízik abban, hogy a jövõben
a gazdálkodás feltételei javulnak, hiszen ez a
rekonstrukció szolgálja a termelés biztonságát, a halastavak vízellátását, a foglalkoztatást, és reméli: egyre több helyi termék kerül
az asztalokra.
Az ünnepélyes átadáson Lovas Attila, a KÖTIVIZIG igazgatója átvette üzemeltetésre a
felújított létesítményt Kocsi Mihálytól, a kivitelezõ „Vízrendezés 2011” Konzorcium vezetõjétõl.
Nagy Réka
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Fellélegezhet
a dél-hevesi térség:
elkészült a Sajfoki beruházás
A 2011. november óta tartó kivitelezési munkálatok befejezõdtek a Sajfoki-belvízcsatorna
mentén. A beruházást 2012. június 26-án ünnepélyes keretek között zárták le a megvalósításban résztvevõk Kiskörén.
A dél-hevesi térség lakói az elmúlt másfél
évtizedben folyamatos küzdelmet vívnak a
belvízzel. 1999 nyarán a települések jelentõs
részét – elsõsorban Hevesvezekényt, Átányt,
Kömlõt, Pélyt, Tarnaszentmiklóst – a rövid
idõ alatt lehullott rendkívüli nyári csapadék
kisebb-nagyobb részben elöntötte, az ingatlanokban jelentõs károk keletkeztek. Az idõjárás szélsõségessé válása komoly kihívás
elé állította a vízügyi szakmát és az önkormányzatokat. A térség lakóinak kezdeményezésére az elmúlt években több településen elindult a bel- és külterületi csapadékelvezetõ hálózat fejlesztés, ezekhez kapcsolódott a Sajfoki-belvízcsatorna, a vízkormányzó mûtárgyak és szivattyútelepek rekonstrukciója is, melyet mintegy 475 millió forintos hazai és európai uniós támogatásból valósított meg a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság.
A mûszaki megoldások tervezésénél a szakemberek arra törekedtek, hogy a terület víz-

Fejes Lõrinc pohárköszöntõje az ünnepélyes zárórendezvény végén (balról jobbra:
dr. Ózsvári László, a Hanyi-Sajfoki VGT igazgatója, Békési István és Háfra Mátyás
osztályvezetõk, dr. Gondos István vidékfejlesztési tanácsnok és párja, Horváth Béla
fõmérnök, Kondorosi István gépjármûvezetõ, Fejes Lõrinc szakaszmérnök)
gazdálkodása minél hatékonyabban szabályozhatóvá váljék. A beruházás kisebb része

Munkaterület ünnepélyes átvétele (balról jobbra: Barkász Sándor, a Békés Drén Kft.
ügyvezetõje, Lovas Attila vízügyi igazgató, dr. Gondos István, a Heves Megyei
Kormányhivatal vidékfejlesztési tanácsnoka)
A Sajfoki-belvízcsatorna fejlesztése
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a csatorna vízszállító képességét növeli, a nagyobbik része pedig a szivattyútelepek és az
üzemeltetést segítõ létesítmények újraépítésébõl, felújításából állt. Emellett végeztek
gaztalanítást, cserjeirtást, földmunkákat, mûtárgyrekostrukciókat, vízinövényzet-eltávolítást és fejlesztették a szivattyútelepeket.
A beruházás szorosan kapcsolódik a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT) országos
programhoz. A Sajfoki-fõcsatorna nyomvonalát a már épülõ Hanyi-Tiszasülyi árvízcsúcscsökkentõ tározó, illetve a tervezett HanyiJászsági tározó közvetlenül is érinti azzal,
hogy a csatorna jelentõs hosszon e tározók területén belül halad. A tározók üzembe helyezéséhez (feltöltéséhez) elengedhetetlen, hogy
a területrõl biztonságosan elvezethetõ legyen
a belvíz, melyet a mûszaki tervezésnél is
messzemenõen figyelembe vettek.
Lovas Attila, a KÖTIVIZIG igazgatója 2012.
június 26-án ünnepélyes keretek között zárta
le a megvalósítást a Kiskörei szivattyútelepen,
melyet szintén a projektbõl újítottak fel.
A projekt a Magyar Állam és az Európai
Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásában valósult meg.
Nagy Réka
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Befejezõdött a belvízvédelmi
fejlesztés a Nagykunságifõcsatorna mentén
Befejezõdött a mintegy 360 millió forintos
belvízvédelmi fejlesztés a Nagykunsági-fõcsatorna mentén, melyet hazai és európai uniós
támogatásból valósított meg a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság. A Projekt ünnepélyes zárórendezvényét 2012. augusztus 15-én
a kétpói Almássy Kastélyban rendezték meg.
Az ünnepélyes mûszaki átadás a Szenttamási szivattyútelep közelében lévõ 28-as bújtatónál megépült új mûtárgy mellett zajlott. Az
eseményen Kovács Sándor, a Jász-NagykunSzolnok Megyei Közgyûlés elnöke megköszönte a megvalósításban részt vevõk munkáját, Lovas Attila vízügyi igazgató átvette üzemeltetésre a megújult létesítményt.
A Nagykunsági-fõcsatornát 1978-ban helyezték üzembe azzal a céllal, hogy a Köröstérségbe átvezessék a Tisza vizét. Akkor egy
nagyon fontos lépés, a belvíz elvezetéséhez
szükséges csatornahálózat fejlesztése azonban elmaradt.
A JNSZ megyei közgyûlés elnökének ünnepi köszöntõje (balról jobbra: Klagyivik Zsolt,
a HD Creative Kft. képviseletében, Samu Zoltán, a Békés Drén Kft. építésvezetõje,
Lovas Attila, a KÖTIVIZIG igazgatója, Kovács Sándor, a JNSZ Megyei Közgyûlés elnöke,
Boldog István, Kétpó polgármestere)

Horváth Béla fõmérnök és Kovács Ferenc
ügyintézõ elvégzik az új mûtárgy elzáró
szerkezetének üzempróbáját
Az elmúlt évtizedben az idõjárás szélsõségeire válaszul a térség települései elkezdték a
belterületi csapadékvíz-elvezetõ rendszerek
fejlesztését, aminek eredményeként a Nagykunsági-fõcsatorna övcsatornáit terhelõ víz
mennyisége egyre megnövekedett, hiszen né-

hány településnek ez az egyetlen belvízelvezetõ útvonala. A csatornák az elmúlt 20 év
alatt feltöltõdtek iszappal, a vízi növényzet elburjánzott, így a terület vízelvezetését szolgáló rendszer már csak igen korlátozottan tudta
ellátni feladatát.
A projekt kidolgozásánál alapvetõ szempont
volt, hogy elsõsorban a meglévõ csatornahálózat átalakításával segítsék a terület belvízmentesítését. Figyelembe kellett venni az elmúlt
évtized szélsõséges idõjárási eseményeinek a
következményeit, hatásait, valamint fõleg
Kétpó, Örményes és Kuncsorba belterületérõl
a jövõben érkezõ belvizek befogadási lehetõségét is. A most lezárult beruházással a területen keletkezõ többlet vizek (belvizek) elvezetése is megoldottá vált. A fejlesztés során a
kivitelezõ Békés Drén Kft. elvégezte a parti és
a vízi növényzet eltávolítását, csatornakotrást, a szivattyúk és a zsilipek fejlesztését és
újak megépítését a csatorna mintegy 80 km
hosszú szakaszán. A munkálatok eredményeként a területrõl biztonságosabban, és az eddigieknél energiatakarékosabban lehet majd
elvezetni a belvizet, a Nagykunsági-fõcsator-

A Nagykunsági-fõcsatorna fejlesztése
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nából elszivárgó víz helyben tartásával pedig
az öntözésre alkalmas vízkészletként fog
aszályos idõszakokban is rendelkezésre állni.
Nagy Réka

A projekt keretében megépült új mûtárgy
a 28-as bújtató közelében
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Jelentõs belvízvédelmi
fejlesztés zárult le
a Jászságban
Három jászsági településen – Jászkisér,
Jászapáti, Jászszentandrás – közel tizennyolc ezer lakos életminõsége javul az Új
Széchenyi Terv keretében megvalósult belvíz-fõcsatorna fejlesztésben.
A „Vízrendezési fõmûvek integrált fejlesztése a Hanyi-Tiszasülyi árapasztó tározó hatásterületén” ÉAOP-5.1.2/D1-09-2010-0001
számú projekt egy komplex vízgazdálkodási
rendszer kiépítésének második üteme. Elsõként 2011 nyarán a Millér (fõbefogadó) belvízfõcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója fejezõdött be. Ezt követte 2011 decemberében, az Európai Unió és a Magyar Állam által
nyújtott, összesen több mint 324 millió forint
támogatásból kezdõdött beruházás, amellyel
az érintett csatornák teljesítõképessége javul,
mely a teljes vízgyûjtõre kihat.
Lovas Attila igazgató üzemeltetésre átveszi a létesítményt
Lukács Attilától, a KÖTIVIÉP B Kft. fõmérnökétõl

Az ünnepélyes átadás résztvevõi
A KÖTIVIZIG területén található 6 476 km
hosszú csatornahálózatban a csapadékból keletkezõ vizet csak mesterséges eszközökkel, a
belvízcsatorna-hálózat mûtárgyai, tározók és
szivattyútelepek segítségével lehet elvezetni,
illetve aszályos idõjárás esetén a legtovább
megtartani. A vízpótló és vízelvezetõ feladatok ellátására a térségben található Tiszasülyi
28-as, és a Csátés 22-es belvíz-fõcsatornák is
csak részben voltak alkalmasak, kapacitásuk
jóval az elvárt alatt maradt. A projektben szereplõ belvíz-fõcsatornák Jászkisér, Jászapáti
és Jászszentandrás települések belterületét
A Csátés belvíz-fõcsatorna fejlesztése

közvetlenül nem érintik, de befogadói a települések bel-és külterületi csapadék vizeit levezetõ csatornáknak.
A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése részeként 2009 nyarán elkezdõdött a Hanyi-Tiszasülyi árapasztó tározó építése, amely üzembe
helyezését követõen hatással lesz a Milléri
belvízrendszer valamennyi vízrendezési létesítményének üzemeltetésére. Ezért ezen létesítményeket a tározó építésének befejezéséig
mûszakilag alkalmassá kell tenni a változó
üzemeltetési viszonyokhoz.
A most átadott beruházásban érintett csatornák fejlesztését 2011 novemberében kezdte meg a kivitelezõ „Vízrendezés 2011” Konzorcium.
2011. december végére a 28-as számú csatorna
munkálatai befejezõdtek, majd folytatódott a
22-es számú csatornán is a cserjék és növények
irtása, a csatorna kotrása. Ebben az idõszakban
a konzorcium tagja a VÍZÉP-KÖR Kft. tizenhat
fõ jászkiséri munkanélkülit foglalkoztatott. A
projekt területén 33 500 m2 felületrõl irtották ki
cserjét és 22 700 m2 felületrõl vágták le a nádat.
Az elvégzett mûtárgy rekonstrukciók biztosítják a vízkormányzás, vízvisszatartás lehetõségét, a szivattyútelepi költségek csökkentését. A
fejlesztést követõen rendelkezésre áll a mezõ-
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gazdasági vízigények, az ökológiai vízpótlás és a
szabadidõs és sport tevékenységhez szükséges
víz biztosítása.
A „Vízrendezési fõmûvek integrált fejlesztése a Hanyi-Tiszasülyi árapasztó tározó hatásterületén” elnevezésû projektben megvalósult
létesítményeket 2012. július 27-én vette át
üzemeltetésre és fenntartásra Lovas Attila a
KÖTIVIZIG igazgatója a kivitelezõ „Vízrendezés 2011” Konzorcium képviselõjétõl, Lukács
Attila fõmérnöktõl.
Az ünnepélyes átadáson Hajdú László, Jászkisér polgármestere köszöntõjében elmondta: fontos lépést tett elõre a három település a
projekt megvalósításával, hiszen az elõdök is
sokat küszködtek a belvízzel. Jászkiséren
megoldották a szennyvízelvezetést, majd a cél
a csapadékvíz-elvezetés megvalósítása volt.
Most, az elkészült befogadók nem csak a csapadékvizet fogadják, hanem öntözõvizet is
szolgáltatnak, ezáltal nagyban elõsegítik a
mezõgazdasági termelõk munkáját.
A térség országgyûlési képviselõje, Jászapáti polgármestere, aki maga is gazdálkodó, óriási lehetõségnek nevezte az Új Széchenyi
Terv keretében megvalósuló projektet. Pócs
János elmondta, hogy a természet, a környezet sokkal szebb és élhetõbb lesz a gazdagabb
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növényzettel, az állat- és élõvilággal, és sokat
vár ezáltal a turizmus, az idegenforgalom fellendülésétõl is. Ünnepi köszöntõjében szólt
arról is, hogy a rendkívüli árhullámok világossá tették, hogy az árvízvédelmi képesség nem
növelhetõ a töltések vég nélküli emelésével,
így a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése nagy

fejlõdést hozott a térségben, hiszen a Jászság
egyik legmélyebben fekvõ településeirõl beszélünk.
Az ünnepségen elhangzott továbbá, hogy a
térség vízgazdálkodásának fejlesztése érdekében a középtávú elképzelések között kiemelt
helyen szerepel a most átadott létesítmények-

Pócs János országgyûlési képviselõ,
Jászapáti polgármestere ünnepi köszöntõje
hez is kapcsolódóan a Jászsági-fõcsatorna
meghosszabbítása, elsõként a Zagyvai-ág megépítése. Ez lehetõvé teszi, hogy a Tisza-tóban
tározott vízkészlet a jászsági földek számára is
hozzáférhetõvé váljon, valamint javítja a Zagyva vízminõségét, vízkészletét.
Nagy Réka

Fejleszttés a 22-es belvízfõcsatornán

„KOMPLEX TISZA-TÓ
PROJEKT”
az Alföld fejlõdéséért
A Tisza-tó projekt elsõ pályázati anyaga 2005.
évben készült el. Ez csak a Tisza-tó fejlesztési
feladataival foglakozott, amely elsõsorban
azokra a munkákra irányult, amelyek a létesítés során nem, vagy csak részlegesen készültek el. Ez napjainkra egyre sürgetõbb feladat,
mivel adottságai révén a kistérség meghatározó gazdasági-, környezet- és természetvédelmi elemévé vált.
A Tisza-tó és csatlakozó rendszerei egyre
növekvõ szerepet töltenek be az Alföld vízgazdálkodásában, a vízhiányos idõszakok kiKomplex Tisza-tó projekt

egyenlítésében. A klímaváltozással jelentõségük egyre jobban növekszik. Ezért került sor
annak a ténynek a felismerésére, hogy az itt
létrehozott lehetõségek kiterjesztésre kerüljenek a térség nagyobb területeire is. Ennek
alapján a Komplex Tisza-tó Projekt egy kiterjesztett fejlesztést eredményez, mint csak a
tározó önmagában hozott volna. Ezért kerül
sor a Tisza-Körös völgyi Együttmûködõ Vízgazdálkodási Rendszer „TIKEVIR” projekt Tisza-tó projekt keretén belül történõ megvalósítására, a KEOP-2.2.1. „Komplex vízvédelmi
beruházások” prioritás keretében. Természetesen megtartva az eredeti (Tisza-tó) projekt
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dominanciáját és a lefektetett fejlesztések maradéktalan megvalósítását.
A pályázat egyik fõ elemének feladata a Tisza-tó belsõ víztereinek vízcseréjének természet közeli állapotra hozása, a tározó kapacitásának, használati értékének fenntartása, a kialakult környezet károsítása nélkül. A természetvédelmi értékek megõrzése, az invazív fajok visszaszorítása, a biodiverzitás megtartása, illetve növelése. Ezen belül a belsõ áramlási folyamatok elõsegítése, az eutrofizációs folyamatok lassítása, a vízminõség és használati
értékének védelme, fenntartása. A TIKEVIR
alapgondolata, hogy a klímaváltozás jelensége
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ma már nem csak egy hipotézis, hanem széles
körben elismert tény, aminek hatása alól Magyarország sem vonhatja ki magát. Az ország
alapvetõ érdeke, hogy a Tisza-Körös völgy vízgazdálkodását, termelésbiztonságát és ökológiai sokszínûségét, és mikroklímáját elõsegítõ
rendszer üzembiztonságát biztosítsa.
A projekt az alábbi elemekbõl tevõdik össze
• Beeresztõ – leeresztõ mûtárgyak, zsilipek
építése, fejlesztése, rekonstrukciója, amely
öt mûtárgy rekonstrukcióját, valamint egy
hallépcsõ létesítését tartalmazza, Kisköre
térségében.
• Jó áramlási viszonyok biztosítása, vízpótlást (vízcsere) biztosító belsõ csatornarendszerek kialakítása, rekonstrukciója, mintegy 14,3 km hosszban.

• Vízi-növényzet terjedésének szabályozása,
ökológiai egyensúly megteremtése, melynek
keretében vízi növényzettel teljesen lefedett
területek mozaikossá tételét teremti meg.
• Tisza-tó partvonalainak rögzítése, hullámverés elleni védelmének kialakítása, Tiszanána – Sarud térségében.
• Keleti-fõcsatorna és mûtárgyainak rekonstrukciója
• Nagykunsági-fõcsatorna részleges rekonstrukciója
• Körös-völgyi vízszétosztó és vízkormányzó
létesítmények rekonstrukciója
• Üzemirányító és monitoring rendszer fejlesztése
A projekt megvalósításban a három érintett
vízügyi igazgatóság, a Közép-Tisza-vidéki

mint projektvezetõ, a Tiszántúli és a Körösvidéki mint partnerek vesznek részt. A pályázat kétfordulós, az I. forduló 2008-2011
között kerül lebonyolításra, amely a projekt
elõkészítését foglalja magába. A II. fordulóra
2011 – 2014 között kerül sor, amely a projekt
tényleges megvalósítására irányul. Jelenleg a
projekt elsõ fordulójának a lebonyolítása történik, amely az elõkészítõ és tervezési munkákat tartalmazza. A projekt rendelkezik a
szükséges környezetvédelmi és vízjogi létesítési engedélyekkel, elkészültek a kiviteli/tendertervek, jelenleg a II. forduló pályázatának hiánypótlása, valamint a II. fordulóban
megjelenõ közbeszerzések dokumentációinak elõkészítése zajlik.
Katona Gábor

Összefoglaló a folyamatban lévõ
KEOP és ROP projektjeinkrõl
Környezet és Energia Operatív Program
„Komplex Tisza-tó Projekt”
– KEOP-2.2.1/2F/09-2011-0001 – II. forduló
– Megvalósítás
A második forduló pályázati dokumentációját 2010. december 14-én nyújtottuk be. A
Közremûködõ Szervezet pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélte, és 2011. október
24-én támogatási szerzõdést kötöttünk. A
megvalósítást a vállalkozók kiválasztásával
kezdtük, eddig a közbeszerzési szakértõ
(Provital Zrt. 2011.12.23.), a mûszaki szakértõ (Földmérõ Iroda Kft. 2012.02.16.) és a projekt menedzser szervezet (Aditus Zrt.
2012.05.25.) került kiválasztásra, valamint
megindítottuk a PR, a mérnök és a kivitelezõ
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást. Ez utóbbit öt részre bontottuk a beruházás jellemzõ tevékenységei alapján. A szolgáltatások esetében 2012 augusztusában, a kivitelezés esetében pedig szeptemberben várható szerzõdés, ezt követõen kezdõdhetnek a
tényleges kivitelezési munkálatok.
A Komplex Tisza-tó Projekt az Észak-Alföld
térségének vízgazdálkodási problémáit hivatott kezelni. Két legfontosabb eleme a Tisza-tó
és a Tisza-Körös völgyi Együttmûködõ Vízgazdálkodási Rendszer (TIKEVIR) fejlesztése,
amelyek az EU Víz Keretirányelv és más nemzeti stratégiai tervekben (Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, Nemzeti Környezetvédelmi Program) is említésre kerülnek. Az EU VKI
célkitûzéseinek elérése érdekében különösen
fontos, hogy az abban feltüntetett intézkedések – amelyek pályázatunk alapjait képezik –
megvalósuljanak.
A Tisza-tavi fejlesztések során a Tisza-tó VI,
IX és X. öblítõ csatorna beeresztõ mûtárgyak
rekonstrukciója, a Jászsági- és Nagykunságifõcsatorna beeresztõ zsilipek rekonstrukciója, egy új építésû ökológiai vízleeresztõ mûtárgy és hallépcsõ kerül megvalósításra. Továbbá az Aponyháti csatorna, a Kis-Tisza, a
Csapói Holt-Tisza, a VI. öblítõ csatorna és a
Tiszafüredi holtág kerül kikotrásra. Nagy felületekre kiterjedõ lepelkotrások történnek az
V. öblítõ csatorna felsõ végén, a Szilas-fok-VI.
öblítõ csatorna térségében, a Kõhíd-Lapos és

az Abádszalóki öböl érfûi térségében. Partbiztosítás keretében pedig Tiszanána-Sarud között három szakaszon épül kõmû és biológiai
partvédelem. A TIKEVIR fejlesztése során a
Nagykunsági-fõcsatorna 14., 31., és 34., számú mûtárgyainak fejlesztése, a Keleti-fõcsatorna torkolati szakasz feliszapoltság megszüntetése, hordalék és uszadék terelés kialakítása, valamint beeresztõ zsilip rekonstrukciója történik meg. Továbbá a Balmazújvárosi
bukó rekonstrukciója, a Hajdúszoboszlói bukó átépítése, a Bakonszegi vízleadó átépítése
és a TÖR. Vízleadó csatorna rekonstrukciója
valósul meg. A Körös-völgyben a K1 csatorna
és a Szarvas-Kákai csatorna rekonstrukciója,
valamint a Hortobágy-Berettyó árvízkapu rekonstrukciója valósul meg. Mindezek mellett
kialakításra kerül egy vezérlõ-szabályozó
rendszer is, amely a TIKEVIR egészére nézve
vízkormányzási feladatok ellátásra szolgál.
„Védett területek átjárhatóságának
biztosítása a Tisza-tavon”
– KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0009 – II. forduló
– Kivitelezés
A pályázat Záró Projekt Elõrehaladási Jelentése 2011. év végén benyújtásra került, ám a
hiánypótlások elhúzódása során a lezárására
még csak most kerül sor, várhatóan július folyamán. Ezt követõen augusztusban megkezdõdik a fenntartási idõszak, mely öt évig tart.
„Árvízvédelmi fõvédvonal fejlesztése
a Hármas-Körös folyó jobb parti Körös-zugi
térségében” (10.08 árvízvédelmi szakasz)
– KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0006 – II. forduló
A szükséges adminisztrációs elõkészületeket követõen 2011. május 26-án aláírásra került a második forduló támogatási szerzõdése.
Bár az elõzetes tervek szerint a 2011-es év
végére az összes alvállalkozó kiválasztásának
meg kellett volna történnie, a közbeszerzési
törvény változásából adódóan a beszerzések
elcsúsztak. 2011-ben a közbeszerzési tanácsadó (Provital Zrt. 2011. 10. 05), a könyvvizsgáló (Krajcsné Dezsõfi Katalin 2011. 11. 11.),
valamint a jogi szakértõ (Dr. Mosonyi Csaba
2011. 12. 19.) kiválasztása történt meg. 2012.
évben lefolytattuk a mérnök-mûszaki ellenõr
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(Hármas-Körös 2012. Konzorcium 2012. 04.
23.), a projekt menedzser (Profectus Global
Kft. 2012. 04. 23.) és a mûszaki szakértõ
(Földmérõ Iroda Kft. 2012. 02. 23.) közbeszerzését. A PR felelõs és a kivitelezõ vállalkozó
kiválasztását követõen várhatóan 2012. augusztusában befejezõdhetnek a projekttel
kapcsolatos közbeszerzések.
Regionális Operatív Program
„Alcsi-Holt-Tisza belvíz revitalizációja”
– ÉAOP-5.1.2/D1/11-2011-0002
A pályázat Szolnok város tartalék ivóvízbázisaként, és egyben fontos belvíz befogadójaként üzemelõ Alcsi-Holt-Tisza revitalizációját
tûzte ki célul, mely az alábbi tevékenységek
megvalósítását tartalmazza:
• A holtág feltöltõ és leürítõ útvonalainak rekonstrukciója
• Kengyeli belvízcsatorna kotrása
• Alcsi szivattyútelep rekonstrukciója
• A fedett csatorna és zsilip felújítása
• Egyes partszakaszok partbiztosítása kövezéssel.
A pályázat kapcsán jelenleg Támogatási Szerzõdéskötés van folyamatban. Mivel nem érkezett meg minden szükséges hozzájárulás (NFA
kétoldalú megállapodás, KKK kétoldalú megállapodás hiányzik, 3 db korábban társulati kezelésû ingatlan vagyonkezelésbe adása zajlik),
ezért a TSz halasztott hatállyal kerül megkötésre, ami azt jelenti, hogy a dokumentáció aláírásra kerül, de hatálya csak a szükséges hozzájárulások megléte esetén lép életbe. Erre várhatóan 2012. szeptemberében kerülhet sor.
„Kõtelek-Tiszasüly közötti kerékpárút
kiépítése és bekapcsolása az EuroVelo 11
hálózatba”
A pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jóváhagyta, így az Egyszerûsített Megvalósíthatósági Tanulmány és az engedélyes
tervdokumentáció megküldésre került az
ÉARFÜ Kft. részére, ahol jelenleg elbírálás
alatt áll. Pozitív elbírálás esetén 2012. szeptember 17-ig szükséges részletes megvalósíthatósági tanulmányt benyújtani.
Katona Gábor
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Hidrometeorológiai értékelés
Készült 2012. szeptember 4.
Csapadék:
Az igazgatóságunk területére 2012. január 1.
és augusztus 31. közötti idõszakban 230,0
mm csapadék hullott, amely a sokéves 1-8 havi átlag 65%-a. Az idõarányos csapadékhiány
az Alföld közepén augusztus végéig 125,8
mm. Ebben az évben, június hónapot kivéve,
minden hónapban kevesebb csapadék hullott,
mint a sokéves adott havi csapadék átlag. A
legszárazabb hónap március volt a maga 1,2
mm-rel (4,1%), valamint az augusztus hónap.
Augusztusban területi átlagban csupán 3,2
mm (6,0%) csapadék hullott.

Tisza vízgyûjtõi:
Június hónapban a Felsõ-Tisza, a Bodrog, Sajó-Hernád, Zagyva-Tarna és Körösök vízgyûjtõjén a lehullott csapadék meghaladta a sok
éves havi átlag 100%-át, Felsõ-Tisza: 143.8
mm (158%), Bodrog: 118.5 mm (153%), Zagyva-Tarna: 75,7 mm (113%), Körösök: 89,7 mm
(107%). A legkevesebb csapadék a Maroson
volt 52,5 mm (64%). Szamos-Kraszna vízgyûjtõn pedig 82,5 mm (98%) csapadék esett.
Júliusban a Bodrog, Sajó-Hernád és ZagyvaTarna vízgyûjtõin hullott az átlagosnál nagyobb
mennyiségû csapadék (101-136%), míg a többi
részvízgyûjtõn a sokéves havi átlag 56-74%-a
esett. De mindez még elegendõ volt ahhoz,
hogy ne kelljen vízkorlátozást elrendelni, hiszen a Bodrog és Sajó-Hernád biztosította az
elegendõ vízhozamot, noha igen alacsony vízszint mellett, Kiskörén -200 és -270 cm, Szolnoknál -150 és -250 cm közötti tartományban.
Augusztusban a részvízgyûjtõkön leesett
csapadék mennyisége a sokéves havi érték
9-54%-a.

eddig mért legalacsonyabb havi értéket, míg a
maximumok esetében az áprilisban mért 29,9
O
C havi maximum, az április hónapra jellemzõ maximum értéket 1,6 OC-kal meghaladta!

2007:

Júniusban, júliusban és augusztusban is a
sokévi átlagot lényegesen meghaladó, igen
meleg idõjárás uralkodott az Alföld közepén.
Júniusban a havi maximális érték 36,4 OC,
ami mindössze 0,3 OC-kal, maradt el a sokéves júniusi értéktõl. Júliusban a maximum
hõmérséklet 38,2 OC, ami 2,6 OC-kal volt alacsonyabb a júliusban eddig mért maximumnál (40,8 OC 2007).
Augusztusban a maximális hõmérséklet
38,6 OC (aug. 6-án) (az eddigi aug. max. 38,9
O
C), az átlaghõmérséklet igen magas 24,0 OC
volt (sokévi augusztusi átlag 20,7 OC).
A nyári (napi maximum >25 OC), a hõség
(napi maximum >30 OC) és forróság (napi
maximum >35 OC) napok száma már áprilistól meghaladta a sokéves havi értéket.
Augusztus végéig a nyári napok szám
7,7%-kal, a hõség napok száma 100%-kal a
forróság napok száma pedig 300%-kal haladta meg a sokéves átlag értéket.
Nem csak a nevezetes napok száma, hanem
azok tartóssága is nõ. Az utóbbi 50 évben
egyszer volt példa ilyen tartós melegre júliusban, 2007-ben, egész hónapban összesen
9 forróságnap volt, de az sem megszakítás
nélkül, mint 2012-ben. A tartós hõség csapadék hiánnyal párosulva idézte elõ a jelenlegi
aszály helyzetet, ezt jól illusztrálja az alábbi
grafikon, ahol a csapadék és a nevezetes napok tartósságát ábrázoltuk:
2012:

A nyári hõség- és forróság napok alakulását
az elmúlt 13 évben az alábbi grafikonon ábrázoltuk.

Hõmérséklet:
Az év elsõ nyolc hónapjában a havi átlaghõmérséklet csak februárban volt alacsonyabb
(5,2 OC-kal) a sokéves átlagnál. A havi minimum értékek egyszer sem haladták meg az

9

1963 óta tartó megfigyeléseinkben ilyen
mennyiségû és tartósságú forróság nap
még nem fordult elõ
Folyók vízjárása, vízhozama:
A folyóinkon igen alacsony vízállásokat figyelhettünk meg egész évben. Az elmúlt két
hónapban tapasztalt igen meleg, csapadékszegény idõjárás következtében a folyók vízkészlete fokozatosan csökkent. Az országhatár menti (duzzasztás mentes) szelvényekben
a folyók vízállása 9-14 cm-re megközelítették
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az eddig észlelt minimális vízállásokat. A folyók vízhozama is fokozatosan csökken.
A vízállásokra, vízhozamokra vonatkozó
adatokat az alábbi ábrákon ismertetjük.

Vízgazdálkodási Évkönyv 2011

Váriné Szöllõsi Irén, Tóth Ildikó

Mintegy hagyományt teremtve, ebben az évben immáron harmadik alkalommal készült
el Igazgatóságunk szakmai és gazdálkodási
tevékenységét bemutató kiadványunk, a Vízgazdálkodási Évkönyv.
Az elõzõ évek hasonló kiadványai a visszajelzések alapján jó társadalmi fogadtatást kaptak,
ezért az Igazgatóság mûködési területén a vízgazdálkodással kapcsolatos feladatokat a közvélemény számára idén is nyilvánossá tettük.
Kiadványunkban bemutatjuk a 2011. évben
végzett tevékenységünket. Igyekeztünk az Olvasó figyelmét azon idõszak történéseire is
ráirányítani, amikor Igazgatóságunk nincs a
közvélemény reflektor fényében. Bemutatjuk
azokat a fontosabb eseményeket, történéseket, amelyek hatással voltak, illetve vannak a
térségünk vízgazdálkodási helyzetére.
Az évkönyvet különbözõ országos, regionális
és megyei szakmai szervezeteknek (pl. Belügyminisztérium, Vidékfejlesztési Minisztérium,
Országos Vízügyi Fõigazgatóság, 12 VIZIG, vízgazdálkodási társulatok, kormányhivatalok, katasztrófavédelem, felsõoktatási intézmények)
juttattuk el 52 példányban, valamint a KÖTIVIZIG mûködési területén lévõ önkormányzatoknak nyomtatott illetve digitális változatban.
A KÖTIVIZIG-nél az egységvezetõk részére és a
könyvtár számára is eljuttattunk 1-1 példányt.
Az elkészült anyag a www.kotivizig.hu internetes oldalon is megtalálható.
Hasznos ismeretszerzést és kellemes olvasást kívánunk!
Kruzslicz Krisztina

Idõszaki kiállítás a JNSZ Megyei Levéltárban
„Kanyargó Tisza partján...” címmel nyílt kiállítás 2012. június 6-án Szolnokon, a JNSZ
Megyei Levéltárban. Az idõszaki tárlaton kiállított levéltári dokumentumok és többek
között a KÖTIVIZIG által biztosított tárgyi
eszközök segítségével a Tiszának, a Tisza
mentén élõ emberek munkájának állít emléket a megyei levéltár.
„Miként maga a folyó, e kiállítás is közös érték, kollektív szellemi termék, amely tematikus rendben a halászat, a hajó és vízimalmok,
a folyószabályozás, az ármentesítés, a vízi
közlekedés múltját, egyszóval a Tiszához
kapcsolódó értékek, és tevékenységek változatos formáit kívánja bemutatni” – mondta
Gátõriroda

Dr. Fülöp Tamás, a megyei levéltár igazgatója
a kiállítás ünnepélyes megnyitóján.
Lovas Attila, a KÖTIVIZIG igazgatója beszédében emlékeztetett arra, hogy a múlt alapos
ismerete nélkül – különösen a vízügyi szakmában – nem lehet a jövõbe tekinteni: „Most,
a digitalizálás korában nagyon sokszor nem
vesszük komolyan papírra vetett emlékeinket, pedig ezek több száz év múlva is olvashatók, megnézhetõk lesznek... Éppen ezért
nagy szükség van a levéltárakra, mert olyan
emlékek õrzõdnek meg bennük, amik idõnként a múlt ködébõl fölmerülve egy nagyon
komoly életútnak is emléket tudnak állítani”
A látogatók megismerhetik többek között a
talán kevéssé ismert Nyárádi Hartl Ede nevét,
aki az 1870-es nagy Tiszai árvizek során életét, munkáját, vagyonát nem kímélve
mentette a korabeli Tisza-halász lakosságát, vagyonukat, és ezért a cselekedetéért kapott Ferenc Józseftõl
nemesi rangot. A kiállítás emléket állít néhány jelentõs vízügyes elõd,
többek között Barócs János, a jászkiséri társulat alapítója, és Bedekovics Lõrinc, a 3. kerület elsõ mérnöke munkásságának is, akik szakmai
örökségét ma is õrzik az általuk tervezett és megvalósított vízügyi létesítmények a Közép-Tisza vidékén. A
tárlat elkészítéséhez a KÖTIVIZIG
számos korabeli dokumentumot, térképet, fényképet, festményt, tervraj-
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Vízimalom makett
zot bocsátott a Levéltár rendelkezésére. A
szervezõk kialakítottak egy, a 20. század közepére jellemzõ gátõrlakást a gátõri munka
írásos dokumentumai és tárgyi emlékei segítségével, valamint berendeztek egy halászkunyhót, amely betekintést nyújt a halászattal foglalkozók életformájába. A kiállítás részét képezi több vízimalom és zsilip makett,
valamint számos eredeti tervrajz, és mûszaki
dokumentáció is. A sok értékes, a térség kulturális örökségét képezõ irattári anyagot is
bemutató tárlat 2013. március végéig látogatható a megyei levéltárban.
Nagy Réka
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Elsõ közös szakmai fórumunk
a megyei katasztrófavédelmi
igazgatósággal
A KÖTIVIZIG Szolnoki Szakaszmérnökségének épületében 2012. március 2-án 9.00
órától szakmai fórumot rendezett a KözépTisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság és a JászNagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közös együttmûködés keretében, amelyen az alábbi fórum témák kerültek elõadásra és megbeszélésre:
• Ár- és belvízvédelmi helyzet
• Jogi változások gyakorlati alkalmazásai
• Közös ellenõrzések tapasztalatai
• Az egységes katasztrófavédelmi szervezet
bemutatása
• Köteles és önkéntes polgári védelmi szervezetek alkalmazásának lehetõségei
• Nemzetközi Polgári Védelmi Nap
Elsõként Lovas Attila a Közép-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság igazgatója köszöntötte a
rendezvény résztvevõit.
A rangos eseményt Csoór György a JászNagykun-Szolnok megyei közgyûlés alelnöke
nyitotta meg. Beszédében elmondta, hogy a
közös együttmûködés milyen fontos, elengedhetetlen és szükségszerû a társadalom értékeinek megóvása érdekében. Kiemelte, hogy
együttes erõvel egy esteleges védekezési esetben történõ közös fellépés nagyobb hatásfokú
eredmény elérését teheti lehetõvé.
Jánosi Zsolt tû. alezredes a Jász-NagykunSzolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kirendeltség vezetõje szakmailag érdekes
és hasznos beszámolót tartott a Nemzetközi
Polgári Védelmi Nap alkalmából.
Lovas Attila, a KÖTIVIZIG igazgatója az árés belvízvédekezésre való felkészülés helyzetérõl és feladatairól adott számot. Bemutatta a
szervezet felépítését, területi felosztását, a védelmi szervezetet és a mûködõ minõségirányítási rendszert. Átlátható képet adott az
igazgatóság szakemberei által kifejlesztett
kockázatértékelési rendszer alkalmazásával
minõsített ár- és belvízvédelmi veszélyeztetettségrõl, beleértve a belterületek belvíz veszélyeztetettségének külön értékelését. Elõadásában elmondta, hogy a belterületi rendszer kiterjed a védekezési idõszak operatív ve-

Lovas Attila igazgató tájékoztatója
szélyeztetettségi mutatójára is, ami a vízbõ
idõszakok idõ függvényében történõ értékelését teszi lehetõvé. Ez a rendszer alkalmas a
napi használatra, amíg az ÁKK projekt eredményei elérhetõvé válnak. Ezután kitért a védekezést megelõzõ felkészülésre és a logisztikai, operatív intézkedési feladatok ellátására a
jogszabályváltozások tükrében.
Tóth Tibor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója felszólalásában az egységes katasztrófavédelmi szervezetet mutatta be és ismertette
annak feladatrendszerét. Törvényi és jogszabályi háttér ismertetését követõen kiemelésre
került, hogy a katasztrófavédelem nemzeti
ügy és veszélyhelyzet esetén milyen lépések
megtétele szükséges. Az elõadás során megismerhettük a védelmi szervezet felépítését,
az integrált katasztrófavédelmi, a korszerû
irányítási és az integrált feladatrendszert.
Szemléletes térképi megjelenítésben láthattuk a katasztrófavédelmi kirendeltségek, valamint a hivatásos és önkormányzati tûzoltóparancsnokságok területi lehatárolását. A ka-

Csoór György, a JNSZ Megyei Közgyûlés alelnöke köszöntötte a résztvevõket

tasztrófa elkerülésének egyik leghatásosabb
módszere a megelõzés, amelyhez jelentõs segítséget nyújthatnak az elõzetesen elkészített
települések katasztrófavédelmi besorolásai és
az esetlegesen veszélyeztetõ hatások számbavétele.
A fórumon lehetõséget kapott minden résztvevõ a bemutatkozásra pár perc erejéig, melyben elmondhatta, hogy jelenleg milyen szinten kötõdik a képviselt szervezetekhez, azon
belül milyen pozíciót lát el és az eddigi tevékenysége során milyen védelmi beavatkozásokban, eseményeken vett részt.
A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
részérõl Horváth Béla mûszaki igazgató helyettes elõadásában aktuális helyzetértékelést
adott a hidrometeorológiai jellemzõkrõl (hóés jéghelyzet, csapadék és talajvízhelyzet, aktuális elõrejelzések) és tájékoztatta a résztvevõket a jelenlegi vízkár-elhárítási helyzetképrõl. Beszámolójában kitért a KÖTIVIZIG és a
JNSZMKI közös szemléire, az ott szerzett tapasztalatokra és felhívta a figyelmet a jövõbeli szakmai együttmûködés fontosságára. A
szemlék megtervezésénél már szintén a korábban említett kockázatértékelési rendszert
alkalmazták.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részérõl Nagy Róbert a
szolnoki kirendeltség vezetõje beszámolt a
köteles és önkéntes polgárvédelmi szervezetek alkalmazásának lehetõségeirõl. Elõadását
három fõ téma köré csoportosította. Elsõként
felidézte a polgári védelmi szervezetek múltját és jelenét, a jogszabályi hátteret, valamint
a katasztrófavédelmi kötelezettségeket, feladatokat, adatszolgáltatást és adatkezelést. Az
elõadásában kitért továbbá a köteles polgári
védelmi szervezetek felépítésére, személyi jogosultsági rendszerére, a komplex csoportok
mûködésére és a szervezetek alkalmazhatóságára. Harmadik témaként érintette az önkéntes polgári védelmi szervezetek mûködési elvét és rendszerbe állítását.
A szakmai fórum során mindkét szervezet
megismerte a másik fél szervezeti struktúráját, felépítését, személyi állományát és olyan
jövõben alkalmazható és felhasználható ismeretekre, tudásra tett szert, melyet egy esetleges árvízi-, belvízi-, aszály vagy vízminõségvédelmi beavatkozás során, közös erõvel és a
tapasztalat együttes átadásával kiemelt szakmai szinten tudnak alkalmazni és a kárbekövetkezés mértékét a lehetõségekhez mérten a
minimálisra csökkenteni.
A fórum lezárását követõen a résztvevõk
személyes megbeszélések keretében tovább
folytathatták az eszmecseréiket, és szabadon
felvehették a kapcsolatot a megismert helyi
vagy szakmai kötõdésû társ szervezetek képviselõivel. A szakmai fórumon készült elérhetõségi listát minden résztvevõ e-mail formában megkapta, így a jövõbeli közös munkájuk során a kapcsolattartási pontok elérése
biztosított.
Horváth Lajos
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Vízkárelhárítási készültség a Kiskörei Vízlépcsõnél
2012. március-április hónapokban a levonuló
árhullám következtében jelentõs mennyiségû
települési szilárd hulladékot is tartalmazó növényi eredetû hulladék érkezett a Tisza folyó
medrébe. Az érkezõ kommunális hulladékkal
kevert uszadék a folyó Tisza-tavi szakaszát is
elérte és felhalmozódott a Kiskörei Vízlépcsõ
felvízi oldalán. A folyó vízminõség romlása
mellett esztétikailag is kétségbe ejtõ látványt
mutatott. Igazgatóságunk távmondatában
kérte a fenti környezetszennyezés III. fokú
készültség keretében történõ elhárításának
engedélyezését. Az OMIT engedélye alapján
2012. április 5.-én 8:00 órától III. fokú vízminõségi kárelhárítási készültség elrendelésére
került sor.

jeirtás, tisztítás, tereprendezés. A vízlépcsõnél
megrekedt szilárd kommunális és természetes
növényi eredetû hulladék kitermelése az Úszódaru IV. úszó rakodó munkagéppel valósult
meg, amelyet a mellette lévõ 200 tonnás Z-3
uszályba rakodta. A megrakott uszályt a Jégvirág VII., illetve Jégvirág VIII. jégtörõhajó vontatta át a Kiskörei Szakaszmérnökség üzemi
(téli) kikötõjébe. Az uszályból a kirakodást az
Úszódaru IV. úszókotró végezte. A kirakott
hulladékot a közfoglalkoztatási program keretein belül foglalkoztatott személyi állomány
szelektálta és vállalkozó által biztosított rakodógép rakodta szállító jármûvekre. A szállítási
feladat a szakaszmérnökség gépparkjából biztosított MTZ-vel került elvégzésre. A kitermelt

Kirakodás a téli kikötõben

Kezdõdik a küzdelem a temérdek uszadékkal
A felhalmozódott uszadék ideiglenes jelleggel a téli kikötõben került elhelyezésre. A fokozat elrendelését követõen meg is kezdõdött
a kijelölt kirakodási terület elõkészítése, cser-

hulladék nemenként osztályozásra került. A
téli kikötõ területén kirakodott kommunális
hulladék és szerves uszadék szelektálása után,
a kommunális hulladékok BIG-BAG konténer-

zsákokban kerültek összegyûjtésre, illetve átmeneti tárolásra a szállítások idõpontjáig. A
nagyobb méretû természetes növényi eredetû
uszadékok a helyszínen darabolásra, illetve sarangba rakása történt meg. A tüzelõanyagként
továbbiakban felhasználható szerves anyag a
késõbbiek folyamán a lakosság részére kerülnek értékesítésre. A szilárd kommunális eredetû hulladék (9,15 tonna) Szolnokra a
KÖRNYEZET-2001. Kft. által üzemeltetett lerakóhelyre került beszállításra, a kezelésükben
lévõ szállítójármûvel. A késõbbiek során fel
nem használható szerves eredetû uszadékot
elõzetesen kijelölt lerakóhelyre szállítottuk,
ahol elhelyezésre került.
2012. június 11. 12:00 órától a III. fokú vízminõségi kárelhárítási készültségi fokozat
megszüntetésére került sor. A kitermelt hulladék mennyisége összesen 1473 m3 volt, melynek összetétele 10%-ban kommunális hulla-

Osztályozott hulladékok
Az elképesztõ eredmény

A lélegzõ folyó
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A hulladékot csak kézzel lehetett szétválogatni

dék, 12%-ban uszadékfa és 78%-ban egyéb
szerves anyag.
A hulladékok keletkezési helyét mindig is
csak találgatni tudjuk. De minden egyes árhullámot követõen csalódás, hogy mennyi
szemét van a hullámtéren. Az olyan emberek számára, akik részt vesznek önkéntesen
a hulladékgyûjtési akciókban, elszomorító
ez a látvány. Akik szelektíven gyûjtik otthonukban a hulladékot, értetlenül állnak a
probléma elõtt.
Takács Attila

Végleges elszállítás

A vízinövényzet szabályozása
A 2011-es évben az Igazgatóság területén több
helyen került sor vízinövényzet szabályozásra. A Nagykunsági- és a Jászsági-fõcsatornákon rucaöröm, míg a Kiskörei tározóban a sulyom növény gyérítését végeztük el. A két fõcsatornán vízminõség-védelmi fokozat keretében több tonna zöld növényzet került kiemelésre, mely a víz oxigén háztartásának
megfelelõ biztosítása érdekében eredményesnek bizonyult.
A tározóban történt növényzetszabályozással pedig a kedvezõ nyílt vízfelszín arányt kívántuk továbbra is fenntartani az elvégzett
munkával. Növényzetszabályozási munkáinknál továbbra is nagy hangsúlyt kívánunk
fektetni a víztest funkciójára, a Víz Keretirányelvben elõírtak betartására, a vizeink jó
állapotának elérésére és fenntartására, mindezt a környezetvédelmi szempontok teljes körû figyelembevételével.

di medencében 16 ha, a Poroszlói medencében
7,5 ha és a Tiszafüred – Örvény térségében 15
ha. A Halászati Hasznosító kérésére a Tiszavalki medencében is bejelöltünk 2 ha gyérítésre szánt területet. Tekintettel arra, hogy a
vegyszeres szabályozásra megfelelõ készítmény jelenleg sincs forgalomban, így a mechanikai gyérítésnél maradtunk. A szabályozás
fontos eleme a vágás idõpontjának meghatározása. A kitermelést akkor kell megkezdeni,
amikor a sulyom (Trapa natans) már jól kifejlett állapotban van, hogy minél több szerves
anyagot, foszfort és nitrogént lehessen eltávolítani a víztérbõl. Ügyelni kell azonban arra is,
hogy még a termés beérése elõtt (mielõtt lehullana a növényrõl) a mûvelet befejezõdjön,
mert az érett és lehullott (csíraképes) termés
olyan helyekre is eljuthat, ahol korábban még
nem volt növény. A Tisza-tóban visszatartott
vízmennyiséget a két fõcsatorna osztja szét az

Sulyommezõ a Kiskörei strand mellett
Az idei évben a Tisza-tavi Kódex szellemisége értelmében a tározó használóit, hasznosítóit is újból megpróbáltuk bevonni a beavatkozási terv elkészítésébe, azonban kis mértékben volt eredményes. Partnerre csak a Halászati Hasznosítóra találtunk. A szabályozási
terv elkészítésénél két éves idõszakban gondolkodtuk, és ezek alapján jelöltük ki a beavatkozásra érdemes helyeket. Most is a Regionális Labor segítségét, az általuk elkészített
éves beszámolói anyagot, valamint a sulyom
csíráztatására végzett kutatásai eredményeket
vettük figyelembe a területek kijelölésénél. A
tervben kizárólag olyan területeket, túra útvonalakat jelölünk meg, amely a kívánt mértékben megõrzi a kedvezõ növénymentes állapotot, és visszaszorítja a sulyom terjedését, segítve ezzel a vízhasználók igényeinek minél teljesebb biztosítását. A kijelölt területek nagysága az Abádszalóki medencében 10 ha, a Saru-

Alföld vízhiányos területén. A Nagykunsági
öntözõrendszer hatásterülete jelenlegi kiépítettségi állapotában 110.100 ha, a Jászsági öntözõrendszeré 44.300 ha. Azonban a fõcsatornák túlnövényesedése által a feladatukat csak
részben tudják ellátni. Ennek elkerülése érdekében a csatornák növénymentesítésére szintén elkészítettünk egy szabályozási tervet. A
csatornák fõ ellensége a rucaöröm (Salvinia
natans). A rucaöröm a víz felszínén lebegõ,
úszó, apró termetû egynyári hínárnövény.
Spóraérése augusztus-októberre tehetõ. Õsszel a növény elpusztul, és a spóratartói lesüllyednek az iszapba. A túlszaporodott növényállomány, a víz felszínén úszva, több centiméteres vastagságban befedve a vízfelszínt,
képes hosszantartó árnyékoló hatása miatt
kedvezõtlen oxigénháztartású vízteret eredményezni. Állományfenntartó és terjedési
stratégiája nehezen követhetõ nyomon, hi-
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Sarudi medencébe tervezett
növényzetszabályozás
szen az áramlások és a szél hatására, a víz felszínén úszva sodródik, és szaporodási (keletkezési) helyétõl távolabb, valamilyen akadályba ütközve torlódik össze. A rucaöröm növényszabályzási célra a mechanikai kezeléssel
történõ gyérítést (kézi, vagy gépi úton történõ
leszedést) tartjuk a legmegfelelõbbnek. A tavalyi évhez hasonlóan a jó bevált módszert kívánjuk újból alkalmazni. A Nagykunsági-fõcsatorna (Nyugati-ág) 64+434 mkm szelvényében, a „34”-es mûtárgy felett, illetve a Jászsági-fõcsatorna 15+420 mkm szelvényében elhelyezésre kerülõ „T” típusú merülõfal segítségével a növény összetorlódik és a parton kialakított kazettákba kiemelésre kerül. A rucaöröm nem bírja a szárazságot, a kitett növényállomány spórája szárazulaton már nem érik
be, spórája/spóra-kezdeménye is elpusztul. A
szárazulatra került növényzet a szomszédos
mezõgazdasági területeken kerülhet elhelyezésre. A közvetlen mezõgazdasági hasznosítás
akadályoztatása esetén, a helyben történõ
mentett oldali terítés, vagy komposztáló telepre történõ elszállítás jelenhet megoldást. A vízelosztásban fontos szerepet játszó Nk. III-2
fürtfõcsatorna szintén a szabályozási terv részét képezi. Célunk, hogy a csatornában megjelenõ sulyom (Trapa natans) terjedését visszaszorítsuk, segítve ezzel a vízhasználók igényeinek minél teljesebb biztosítását. A csatornákra vonatkozó engedélyt 5 éves idõszakra
kértük meg.
A szabályozási terv 2012. június 11-én került benyújtásra a KÖTI-KTVF-hez, számos
térképi és fotó melléklettel.
Az engedély birtokában végezzük el a növényzet-szabályozást, mely az eddigi évekhez hasonlóan eredményes, a jó vízminõség
biztosításához elengedhetetlen tevékenység.
Kéri Brigitta
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SZAKMAI ESEMÉNYEK
stratégiát támogató politikai háttér volt a téma. Luca Ferrarese, az EU Közép-Európa
Programjának Közös Technikai Titkárságától,
Dr. Katharina Erdmenger, a német Szövetségi
ncia
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e
r
e
f
n
o
rók
á
z
Minisztérium osztályvezetõje, valamint And,
t
k
e
proj
0-23.)
reas Kühl a szász Belügyminisztérium mun2
.
6
0
LABEL
.
2
201
s
a
a
katársa tartották meg elõadásaikat.
v
d
o
z
L
e
r
l:
(D
érõ
A harmadik szekció szakmai oldalról köZIG rész , Horváth
I
V
I
T
Ö
lga
:aK
e
k
H
zelítette
meg a 2002-es nagy árvizet, és az
õ
v
s
m
e
a
u
v
k
i
t
ze
tér
Rész
azt követõ fejlesztésekrõl kaptunk betekingató, Fa zs; a minisz nviz
a
ig
,
a
-E
RV
Balá
Attil
tést. Német részrõl Dr. Hans Moser, a SzöVIZITE
Váradi
nLajos, Láng István; a ajos, Kerti A
vetségi Hidrológiai Intézet munkatársa
L
:
l
részérõ részérõl: Illés
tartott elõadást. A csehországi fejlesztésekrõl Josef Reidinger, a cseh Környezetron Kft. Ágnes
s
védelmi Minisztérium munkatársa számolt
dor, Illé
be. Osztrák részrõl Dr. Clemens Neuhold jelent meg meghívott elõadóként az Osztrák
Szövetségi Mezõgazdasági, Erdészeti, Kör2012. június 21.
Az Elba folyó völgyének árvízi kockázatkeze- nyezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium képlésének javítását célzó LABEL címû nemzet- viseletében.
Ebben a szekcióban tartott elõadást Lovas
közi projektben a KÖTIVIZIG mint megfigyelõ partner vett részt. A projekt zárókonferen- Attila igazgató is, aki a Közép-Tisza-völgy beciájára Szászország tartományi fõvárosában, mutatásán túl felvázolta a két vízrendszer
Drezdában került sor, a szász parlament ülés- közti hasonlóságokat és különbségeket.
termében. A zárórendezvény két napos volt,
és az a tény, hogy az eseményt a szász parlament elnöke nyitotta meg, ezen kívül elõadást
tartott a szász miniszterelnök és belügyminiszter jól jelzi, hogy a német fél mennyire
komolyan veszi az árvízi biztonság javítására
irányuló projekteket.
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Stanislav Tillich szász miniszterelnök
beszéde
Dr. Mathias Rößler, a szász parlament elnöke köszöntõjében ismertette a 2002-es árvízi
katasztrófa kapcsán keletkezett károkat, kihangsúlyozva, hogy bár életek és egzisztenciák vesztek oda, az akkor tapasztalt összefogás példa lehet a jövõbeni együttmûködések
számára.
E gondolatmenetet folytatva Markus Ulbig
szász belügyminiszter elõadásának bevezetõjében azt mondta: „Egy jó szomszéd sokkal
többet ér, mint egy távol lévõ barát.” Õ is kiemelte, hogy szomszédaikkal egy folyón osztoznak, így a kockázatokat is együtt kell viselni, tehát nincs más lehetõség, mint a vízgyûjtõ alapú gondolkodás árvízvédelmi kérdésekben. Cseh kollégája, Milos Petera, a Közép-Bohémiai Régió Környezetvédelmi Irodájának
helyettes vezetõje beszédében szintén megemlékezett a nagy árvízrõl annak tízéves évfordulója kapcsán.
A konferencia megnyitóját követõ szakaszban az Elba vízgyûjtõjére vonatkozó közös

Lovas Attila igazgató elõadását tartja
A konferencia délutáni részében a
2002 és 2012 közötti idõszakban
történtekrõl hallhattunk elõadásokat, bemutatva a 10 évvel ezelõtti árvizet, az akkor leszûrt tapasztalatokat és az azóta megtett és tervezett
intézkedéseket Ulrich Kraus-tól a
Szászországi Környezetvédelmi és
Mezõgazdasági Minisztérium küldöttétõl.
A szekció második felében a 2002es árvíz operatív védekezési munkáiba kaptunk betekintést Karsten
Neumann megyei tûzoltóparancsnok és Jaroslav Pikal cseh területi
tûzoltóparancsnok elõadásában.
A nap hátralévõ részében a LABEL
projekt jövõjérõl, esetleges folytatá-
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sáról volt szó, mely során néhány, a mintaprojektek végrehajtásában érintett projekt
partner mondta el a tapasztalatait.
A konferencia aznapi szakaszának lezárását
követõen szakmai kirándulásokon való részvételre volt lehetõségünk, melynek keretében
a magyar delegációt elvitték az Albertinum
múzeumba, ahol elmondták a 2002-es árvíz
során megtett intézkedéseket, a mûtárgyak
mentésének menetét, és bemutatták az azt
követõen létrehozott fejlesztéseket.
A nap zárásaként egy ünnepi vacsorára voltunk hivatalosak a Szász Belügyminisztérium
épületébe.
2012. június 22.
A zárórendezvényt a második napon egy fél
napos konferencia zárta le, mely már nem
annyira a szakmáról, mint inkább a politikáról szólt. A politikai fórumot követõen egy
ebéd zárta a hivatalos programot. Mind az elhangzottakból, mind a német és cseh részrõl
a rendezvényen résztvevõ magas rangú politikusok jelenlétébõl arra lehet következtetni,
hogy az Elba vízgyûjtõjén nagyon komolyan
veszik az árvízi kockázatot, és komoly lépéseket tesznek az árvízvédelmi fejlesztések terén.
Több elõadásban is elhangzott azonban az is,
hogy a legjobb terv sem ér semmit, ha azt
nem tudjuk, vagy nem akarjuk a gyakorlatba
átültetni. Ennek a gyakorlatias szemléletnek
megfelelõen a LABEL projekt keretében számos mintaprojekt készült, többek között a
KÖTIVIZIG és a VIZITERV ENVIRON Kft. közremûködésében.
A zárókonferencia legfontosabb tanulságai
számunkra, hogy a területi tervezésnél az árvízvédelemnek prioritást kell élveznie, és
hogy a helyreállítás során sokkal okosabban
kellene felhasználni az állami pénzeket, így
elkerülve, hogy az eleve hibásan elhelyezett
vagy megtervezett létesítményeket, épületeket újra és újra kitegyük az árvíz veszélyének.
Összességében elmondható, hogy bár a
KÖTIVIZIG hatásterülete messze van az Elba
vízgyûjtõjétõl, a LABEL projektben való
részvétel mindenképpen hasznos volt, hiszen jó lehetõség nyílott az ottani problémák
és más megközelítések megismerésére, melyeket jól lehet majd felhasználni az itteni
munka során.
Váradi Balázs
A konferencia helyszíne, a Szászországi
Parlament ülésterme
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KITÜNTETETJEINK
PRO AQUA Emlékérem kitüntetésben részesült Fejes Lõrinc, a Kiskörei Szakaszmérnökség vezetõje. A Magyar Hidrológiai Társaság által adományozott szakmai elismerést a társaság

Kocsi Mihály, a KÖTIVIÉP’B Kft. ügyvezetõ igazgatója a mély- és vízépítésben végzett
több évtizedes kiemelkedõ munkájáért, számos Tisza-völgyi árvízvédelmi létesítmény,
illetve Felsõzsolca és térsége árvízmegelõzõ
létesítményei kivitelezési munkáinak magas
színvonalú irányításában való részvételéért
Miniszteri Elismerõ Oklevél kitüntetést vehetett át dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési
minisztertõl a 2012. június 1-jén 62. alkalommal megtartott Építõk Napján.
A miniszter Törõcsik Ferenc, a Szolnoki
Szakaszmérnökség gátõre részére Miniszteri

Elismerõ Oklevél kitüntetést adományozott a
környezeti kármegelõzés, ár- és belvízvédekezés területén végzett két és fél évtizedes munkája elismeréseként.
Augusztus 20-a alkalmából Magyarország
köztársasági elnöke – a belügyminiszter elõterjesztésére – a MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT Polgári Tagozatát adományozta
Horváth Béla mûszaki igazgató-helyettes úrnak az ár- és belvízvédelemben, a veszélyelhárítás érdekében végzett sokirányú, közel
négy évtizedes munkája elismeréséül.
Nagy Réka

Fejes Lõrinc
2012. május 29-én megtartott éves közgyûlésén
vehette át kollégánk a vízügyi ágazatban végzett kiemelkedõ színvonalú munkájáért.
A Környezetvédelmi Világnap alkalmából a
Vidékfejlesztési Minisztériumban 2012. június 7-én megrendezett ünnepségen Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a közel
négy évtizedes, fõként környezeti kármegelõzési és vízminõség-védelmi területen végzett
munkájáért Környezetünkért Emlékplakettel tüntette ki Gyõri Zsoltnét, a Regionális Laboratórium csoportvezetõjét.

Gyõri Zsoltné

Tállai András, a BM államtitkára átadja Horváth Bélának az érdemkeresztet
Szakmai életút: Horváth Béla felsõfokú tanulmányai befejezését követõen 1974-ben kezdett
el dolgozni a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságon. Pályakezdõ vízellátási és csatornázási üzemmérnökként a Jászkiséri Szakaszmérnökségen elõadói munkakört kapott. 1983ban csoportvezetõvé, 1993-ban szakaszmérnök-helyettessé, 2007-ben vízrendezési és mezõgazdasági vízszolgáltatási osztályvezetõvé
nevezték ki. 2009. június 1-jétõl kezdõdõen az
igazgatóság mûszaki igazgatóhelyettesi posztját tölti be. Munkavégzését az igényesség, a
megbízható gyorsaság jellemzi. Tudásának fejlesztése érdekében 1987-ben vízépítõ szakmérnöki végzettséget szerzett. Az igazgatóság védelmi szervezetében különféle beosztásokat látott el eredményesen. Szakaszvédelem-vezetõként elvitathatatlan érdemeket szerzett az 1999.
évben a Zagyván levonuló árhullámok kezelésében: irányításával elsõ ízben helyezték üzembe a Jásztelki szükségtározót, valamint elsõ alkalommal vetettek be honvédségi szállító helikoptereket a védmûvek kiépítése érdekében.
2000-ben a Tiszán levonuló, rekord nagyságú
árhullám során a Szolnoki védelmi szakaszon
példamutató helytállással szervezte meg a
rendkívüli védekezést. Szakmai tevékenysége
hozzájárult a társigazgatóságok területén végzett eredményes árvízi védekezéshez. Részt
vett többek között 1995-ben a Fehér-Körösön
levonuló jeges árhullám elleni védekezésben,
majd 1998-ban helyettes vezetõként irányította
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a Felsõ-Tiszára vezényelt szolnoki alakulat
munkáját. 2001-ben és 2006-ban helikopteres
munkairányítóként közremûködött a Túron
keletkezett töltésszakadások elzárásában,
2002-ben a Szigetközben szerzett tapasztalatokat a buzgárok elleni védekezési technikák alkalmazásában. 2006-ban Szolnokról átvezényelt helikopterek bevetésének koordinátoraként vett részt a Hernádon levonuló árhullám
elleni védekezésben. Eredményei elismeréseként 2000-ben, 2002-ben és 2006-ban miniszteri elismerésben részesült. 2007-tõl kezdõdõen
védelemvezetõ-helyettesként az igazgatóság védelmi szervezetének egyik irányítója.
Szaktudása, a veszélyhelyzetekben is higgadt, de határozott magatartása fegyelmezett,
megbízható munkára ösztönözi munkatársait
és a védekezésben résztvevõ más szervezetek
dolgozóit. A védekezési feladatokban szerzett
érdemei mellett nagy elhivatottsággal és kiemelkedõ szakmai tudással vesz részt az ár- és
belvízvédelmi mûvek fejlesztésére irányuló tervek, projektek kidolgozásában, irányításában.
Közremûködött többek között a Zagyva árvízvédelmi fejlesztési tervének kidolgozásában, a
Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése Mûszaki
Koncepció Terv elkészítésében, a Duna-Tiszaközi homokhátság vízvisszatartási lehetõségeinek vizsgálatában. Projektmenedzserként és
szakágazati irányítóként koordinálja az igazgatóságnál megvalósuló belvízvédelmi és árvízvédelmi fejlesztéseket.
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A KÖZPONT HÍREI
1. 2012. május 15-én Az „EU árvízvédelmi
szabályozás konferencián” az ÉARFÜ felkérésére Lovas Attila igazgató úr részt vett és „Az
árvízvédelem mûködtetése a Tisza folyó mentén, különös tekintettel az EU árvízvédelmi
szabályozására” témában elõadást tartott.
2. 2012. június 5-én a Parlament Felsõházi
termében „Az Európai Unió Közös Halászati
Politikájának reformja és hatása Magyarország
természetes vízi halgazdálkodására, horgászturizmusára” címmel parlamenti nyílt napot
szervezett az Országgyûlés Sport- és Turizmus
Bizottsága, valamint a Szent István Egyetem
Halgazdálkodási Tanszéke. Az eseményen elõadás hangzott el többek között a természetes
vizek horgászati hasznosításának lehetõségeirõl, az EU halászati politikájának reformjáról
és hatásairól a Nemzeti Vidékstratégiára, a horgászat helyzetérõl, szerepérõl és jövõjérõl Magyarországon, a helyi horgászati szabályozás
és a halõrzés lehetõségeirõl a halállomány védelmében, illetve a helyi közösségek szerepérõl a természetes vizek horgászati hasznosításában. Az eseményen, amelynek egyik fõ témája az új Halászati törvény kidolgozásának
elõkészítése, meghívottként részt vett Lovas
Attila igazgató úr.
3. „A nagy belvizek tanulságai” címmel rendezett konferenciát Szolnokon az MHT Szolnoki és
Szegedi területi szervezete. A Szolnoki Szakaszmérnökségen rendezett elõadóülésen Lovas Attila igazgató úr és Horváth Béla fõmérnök úr tartott elõadást a belvíz elleni védekezés tapasztalatairól a KÖTIVIZIG területén. A rendezvényen
elõadást tartott többek között Licskó Béla, Fejér
László, Horváth Gábor, Kóthay László és dr. Kozák Péter, akik 1941-tõl napjainkig igyekeztek
teljes keresztmetszetet adni az egyik leggyakoribb hazai vízkárjelenség, a belvíz természetérõl,
kialakulásáról, károkozásainak mérséklésérõl és
megelõzésérõl. Az elhangzott elõadásokkal arra
próbáltak rávilágítani, hogy a megváltozott kör-

nyezethez (birtokviszonyok, természetvédelem,
tájgazdálkodás) jobban igazodó, elsõsorban tározásos vízrendezés hogyan alkalmazható, fenntartását miként lehet a leghatékonyabban végezni. A tározás mellett a fenntartás területén a preventív beavatkozások fontosságára hívták fel a figyelmet a belvíz kezelésében.
4. „Duna térségi programalkotó tanácskozás” címmel szervezett szakmai konferenciát
Érden a Duna Menti Városok Együttmûködési
Fóruma. A 25 városi önkormányzatot magába
foglaló szervezet 2007-ben alakult a Duna
menti térség összehangolt fejlesztése érdekében. A 2012. június 7-én megrendezett szakmai konferencián többek között tájékoztatást
adtak a kormányzati szintû feladatok teljesítésérõl, a vízügyi szervezetek szerepérõl, a Duna Stratégia aktuális kérdéseirõl, a térségfejlesztési tervekrõl és koncepciókról, valamint
„A Tisza kapcsolódása a Duna völgyéhez”
címmel Lovas Attila, a Közép-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság vezetõje tartott elõadást.
A konferencia elõadásai letölthetõek a következõ helyrõl: http://www.erd.hu/nyitolap
/mizujs_erden/hirek/egyuttforum.html
5. Igazgatóságunk tevékenységérõl, az ár- és
belvízvédekezési felkészültségrõl tartott beszámolót Lovas Attila igazgató úr a JászNagykun-Szolnok Megyei Közgyûlés június
8-i ülésén. A beszámolóhoz intézett képviselõi kérdések kitértek többek között a pontszerû III. fokban lévõ védvonal szakaszok állapotára, a közfoglalkoztatás tapasztalataira, valamint a távlati fejlesztési elképzelésekre. A beszámolót követõen a Közgyûlés elnöke köszönetét fejezte ki az Igazgatóság tevékenysége
kapcsán, majd a Közgyûlés a beszámolót tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta.
6. Felújították a jászberényi tûzoltólaktanyát.
A több mint 50 milliós beruházás során kevesebb, mint négy hónap alatt újult meg kívül-belül az épület. A július 25-én rendezett ünnepé-

lyes átadáson megjelentek a társszervek elöljárói, köztük Lovas Attila a KÖTIVIZIG igazgatója,
a megyei és városi vezetõk, valamint a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársai és a Tûzoltó Parancsnokság teljes állománya.
Az ünnepi köszöntõket követõen megszentelték
a laktanyát, a jármûveket és az eszközöket,
majd a laktanya bejáratánál kifeszített nemzeti
színû szalag átvágásával hivatalosan is birtokba
vették a megújult épületet a jászberényiek.
7. Szeptemberben elkezdõdhet az új töltés
építése Tiszakécskén. A település önkormányzata által a Környezet és Energia Operatív Program második fordulós pályázatán nyert
több mint 558 millió forint támogatásból megvalósuló „Tiszakécske Város belterületi árvízvédelmi töltésének megépítése” elnevezésû
projekt nyitórendezvényén, július 25-én a KÖTIVIZIG részérõl részt vett Lovas Attila igazgató és Németh Miklós szolnoki szakaszmérnök.
A rendezvényen elhangzott, hogy a településen
igen fontos ez a beruházás, mivel a nagy árvizek alkalmával 1998-ban, 1999-ben, 2000-ben,
2006-ban és 2010-ben is igen sok pénzt és
energiát emésztett fel a város megvédése. A
projekt keretében a tervezési szakasz alsó felén
(Vadász utca) egy teljesen új töltés, míg a felsõ
felén (Halász utca) a meglévõ nyárigát egy részének elbontása után új árvízvédelmi töltés
épül. Szükséges továbbá egy mentett oldali szivárgó rendszer kiépítése, a meglévõ rámpák újraépítése is, valamint a kiegészítõ létesítmények, sorompók, rézsûlépcsõk és szelvénykövek megépítése. Az eseményen megtekinthetõ
volt az a KÖTIVIZIG által készített elöntési térkép is, amely bemutatta, hogy a beruházás
nélkül a 2006-ban mért legnagyobb vízszint
mellett nemcsak az üdülõterület, hanem a város központi belterületének jelentõs része is
víz alá kerülhetne. Jelenleg a közbeszerzési dokumentáció elõzetes jóváhagyása van folyamatban, ennek jóváhagyása után történik meg
a kivitelezõ kiválasztása, várhatóan szeptember hónapban. Az Önkormányzat tervei szerint a beruházás jövõ év elejéig befejezõdik.
Nagy Réka

Bérlemények felülvizsgálata 2012
Augusztus 6-7-8-án került sor a Tisza-tó
mentén bérbe adott területek ellenõrzésére.
A felülvizsgálaton a Kiskörei Szakaszmérnökség dolgozói mellett a Vagyongazdálkodási és Humánpolitikai Osztály és az Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály képviselõi vettek részt. A három kánikulai napon 31
db bérlemény területén – Kiskörétõl Poroszlóig, ill. Abádszalóktól Tiszafüredig – ellenõriztük, hogy a bérlõ betartja-e a bérleti szerzõdésben foglalt elõírásokat.
Pihen a komp... – Tiszafüred

A három nap alatt a bizottság megállapította, hogy a bérlemények döntõ többségénél a
bérleti szerzõdésben megjelölt hasznosításnak megfelelõen használja a bérlõ a bérbe
adott területet. Azoknál a bérleményeknél tapasztaltunk hiányosságokat, ahol bérlõ váltás
volt, és az új bérlõ még a szükséges engedélyezési eljárás lefolytatásánál, ill. a kivitelezés
szakaszánál tart.
Úszó stég – Császlód-sziget

Ellenõrzés a Fûzfa kikötõben
Kirívó szabálytalanságot nem tapasztaltunk, észrevételeinket a bérlõkkel történt
egyeztetés után jegyzõkönyvben rögzítettük.
A bérlemények karbantartottságát ellenõriztük, ill. hogy a bérelt területeken történõ fejlesztések a vagyonkezelõi hozzájárulásokban
meghatározottak szerint valósultak-e meg.
Megállapítottuk, hogy a Tisza-tó turisztikai
vonzerejéhez az igazgatóság vagyonkezelésében lévõ területeken kialakított létesítmények,
kikötõk, strandok, kalandpark nagymértékben hozzájárulnak.
Nagy Lajosné
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SZEMÉLYI HÍREK
GAO: Modla Ferencné Irénke a számviteli csoport vezetõje április végén 40 éves szolgálati
idõ elteltével nyugdíjba vonult. Feladatait Csimáné Soltész Judit vette át, a csoport munkáját
új kollégaként májustól Cédulás Anikó segíti.
Mezõtúr: Csatári Szilvia ügyintézõ április 30ával távozott az Igazgatóságtól. Tóth Árpádné
üzemgazdasági csoportvezetõ 40 éves vízügyi
szolgálat után június 28-án nyugdíjba vonult.
Munkáját Juhászné Nagy Ildikó látja el.
Szolnok: Kovács Imre gátõr július 15-ével
kilépett az Igazgatóság állományából.
KGO: májusban távozott az Igazgatóságtól Kácsor Mariann, a közgazdasági csoport fiatal ügy-

intézõje. Helyére Bacsik Mária nyert felvételt, aki
azonban alig 2 hónap elteltével búcsúzott az
Igazgatóságtól. A KGO csapatát augusztus 1-jétõl
Gábli Sándor Tamás erõsíti, aki közgazdasági
diplomája megszerzését követõen pályakezdõként állt munkába a közgazdasági csoportban.
A VGO vízföldtani csoportjában Dankó Erika távozásával megüresedõ álláshelyre Bunász Nikoletta nyert felvételt, aki júliusban
végzett hidrogeológus mérnökként a debreceni egyetemen.
VHO: május közepén új kollégával bõvült a
VHO munkaügyi csoportja: Peleskeiné Kürti
Orsolya a júliusban nyugdíjba vonuló Jóna
Zoltánné feladatait vette át. Jónáné Jutka 40
éves szolgálati viszonyt követõen július 7-én
vonult vissza az aktív munkától.

P I L L A N AT K É P E K
A SZOLNOKI SZAKASZMÉRNÖKSÉG ÉLETÉBÕL
MBSZ és hajózás:
A Martfû motoros kitûzõ hajónk Tiszalökön
vesztegel. Ki lett emelve a partra és a „víz alatti rész” felújítását végzik rajta. A teljes fenéklemezt kicserélik, felújítják a kormánytengelyt
és az ehhez kapcsolódó részeket. A felújítások
befejezését követõen, megtörténik a parti
szemle, és megtörténik az üzembe helyezés.
Várhatóan szeptember elején már befejezõdnek a munkák és hazaindul a Martfû az Úszódaru II. társaságában, aminek szintén fenéklemez cseréje volt. A Poclain-t hordozó Úszódaru II. segédmotor javítása is megtörtént.
Kotrásokat végeztünk a Kiskörei duzzasztómû hajózsilipjének al- és felvízi részén. Májustól júniusig a hajózsilip alvízi várakozóterét, és a bevezetõ szakaszt kotortuk. A hajózsilip felvízi várakozóterének kotrását augusztus végén fejeztük be.

Felvízi várakozótér kotrás
A kitûzéseket a vízállástól függõen folyamatosan végeztük, a Martfû „távolléte” miatt a
Jégvirág VII-tel és kompunkkal, melyre a
munkagép (Weimar) volt rátéve.
Ugyanebben a mûszaki összetételben végeztük a kiskörei tározó területén a kezelésünkben lévõ idegenforgalmi információs táblák és jelek pótlását, cseréjét és az újak kihelyezését július hónapban.
Augusztus hónap végén fejezõdött be a vízminõség kárelhárítási tevékenység keretén

belül elrendelt hulladék és uszadék szedése a
kiskörei duzzasztómû felvizén. Kiszedtük a
mûanyag flakonokat és az egyéb fennakadt
uszadékot. Az Úszódaru IV. (Poclain 220), Z2-

Az ÁFO osztálya újabb gyermekkel gyarapodott. 9 hónapnyi örömteli várakozás után
2012. 07. 06-án megérkezett Kara Lili. Születésekor 3400 g-ot nyomott,
hossza 52 cm volt, szeme
színe sötétkék, ezek mellé
párosult hosszú sötét barna haja. A baba és a mama is jó egészségnek örvend. Lilike az olimpia
ideje alatt, olyan szépen
Kara Lili
gyarapodott, ahogyan a
mi aranyérmeink is. További jó egészséget és
örömteli pillanatokat kívánunk az egész család számára.
Nagy Réka
augusztus 28-án végeztük el az árvízvédelmi
zsilipek felülvizsgálatát. A Tápió folyón, Jászboldogházán helyreállították az önkormányzat kezelésében lévõ mezõgazdasági hidat,
mely évekkel ezelõtt árvízi károkat szenvedett és használhatatlanná vált.
A 10.11/1-es õrjárásban Tóth Zsolt gátõrünknél az árvízvédekezések során használt, úgynevezett segédõri melegedõt kismértékben átalakították és felújították, amely során új tetõszerkezet
került az épületre. A
munkálatok végrehajtása a közmunkaprogram keretében és a
közmunkás állomány
bevonásával történt.

Vagyongazdálkodás
és folyószabályozás:
A 2012. évi folyógazdálkodási feladatterv
kitûzött céljait megvalósítva, felmértük a
A kiszedett hulladék és uszadék elvontatása
Zagyva folyón találhaes uszály, és a Jégvirág VII. vontató hajó vett tó keresztgátakat, melyeket vízminõség javírészt az erõmû biztonságos üzemelése érde- tási céllal hoztak létre. A hosszú évek alatt a
Zagyván levonult árhullámok, illetve sajnálakében elrendelt munkálatokban.
tos módon az emberi vandalizmus is kárt
Kerületi felügyelõk:
Júniusban befejezõdött a töltések elsõ kaszá- okozott ezekben a keresztgátakban, melyeklása. Az aszályos idõszak miatt a második ka- bõl kifolyólag már nem tudják teljes mértékszálást csak jóval késõbb kell majd elvégezni, ben ellátni eredeti funkciójukat. A részletes
felmérés 5 db keresztgátra és a jászberényi
ha egyáltalán szükséges lesz.
A mentetlen oldali töltés elõterekben zajlik a duzzasztómûre terjed ki. Ezt követõen elkécserjézés, a hullámtéri részen a kezelésünk- szítettük a kõgátak helyreállítási tervét. Az
ben lévõ erdõk tisztítása, a fák gallyazása, a aszályos idõszak miatt a folyó vízminõségéközfoglalkoztatott állomány bevonásával. A nek javítása céljából, a Sebestyén Gyula körkivágott cserjéket deponálás után ledaráltuk, úti híd alatti és a Szolnok-Szajol vasúti híd
majd az Alfa-Nova Kft.-vel kötött szerzõdés felett található kõgátak helyreállítását már el
szerint május 31-ig, beszállítottuk az cég telephelyére, ahol a kazánjaikban hõenergia
Fenékküszöb felmérése
elõállításához használják fel.
a Zagyva 1+150 fkm szelvényében
A 10.01-es árvízvédelmi szakaszon augusztus 23-án megtörtént a zsilipek felülvizsgálata. Jelenleg a Körös-ér projekt keretében folyik a járó út és a meder kaszálása. A Pejtsikéren a közfoglalkoztatottak végzik a meder
cserjeirtását, kaszálását és gaztalanítását. A
10.01-es ár- és belvízvédelmi szakaszon öszszesen 158 fõ közfoglalkoztatott dolgozik.
A 10.11-es árvízvédelmi szakasz töltésein is
elvégeztük az elsõ kaszálásokat. A második
kaszálást a 10.11/5-ös õrjárásban Molnár József gátõrünk már megkezdte. A szakaszon
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folyómeder állapotában esetlegesen bekövetkezett változásokat.
Augusztusban elkezdõdtek az Endrõd–Városföldi gázvezetékek tiszai keresztezésének
kiváltási munkálatai. A meglévõ vezetékek
annak idején a meder aljára lettek lefektetve
és védõ kõszórással lettek ellátva. Az évek folyamán az elõírt takarási vastagság elvékonyodott, ezért az üzemeltetõ úgy döntött,
hogy irányított fúrás technológiájával vezetik
át a földgázt szállító vezetékeket a Tisza folyó
medre alatt.
A Zagyvai keresztgátak felmérése
is végeztük. A helyreállítás során a keresztgátak szintjét mintegy 50 cm-rel megemeltük, illetve a kõgátakat nagymértékben megerõsítettük.
A tavalyi évben elkezdtük a lefolyási akadályok eltávolítását a Zagyva folyó medrébõl.
2011-ben a folyó Újszász és Zagyvarékas közötti szakaszán lévõ bedõlt fákat és a fennakadt uszadékokat távolítottuk el. Erre az évre
a Zagyvarékas alatti szakasz (16-20 fkm) kitakarítását terveztük. Ennek keretében megtörtént a helyszín bejárása és a munkák felmérése, megtervezése.

Felszíni vízgazdálkodás és belvízvédelem:
Július 27-én sikeresen befejezõdött a „Csátés
projekt”, amelynek keretében kikotorták a Tiszasülyi 28-as belvízcsatornát a 9+270 –
11+366 szelvény között, a 22-es belvízcsatornát a 0+000 és a 6+967 szelvények között, valamint a Csátés csatornát a torkolattól a
13+450 szelvényig. Továbbá 3 db vízkormányzó mûtárgy épült, kettõ a Csátéson a
0+044 és a 7+038 szelvényekben, és egy tiltós
áteresz pedig a 22-es belvízcsatorna 6+969
szelvényében. A 22-esen elbontottunk 4 db
régi mûtárgyat, melyek helyett újak épültek.
A hosszan tartó aszályos idõszak kárainak
enyhítése céljából az öntözõcsatornáinkban
és a kettõs mûködésû csatornáinkban vízviszszatartást léptettünk életbe.
A Magyar Hidrológiai Társaság 30 éves vándorgyûlésén, a Kaposvári Egyetemen, Kovács
Ferenc belvízvédelmi elõadó kollégánk tartott
elõadást a Millérrõl. Az MHT ülésén az MBSZtõl Bódi Illés és Fehér Károly vettek részt.

Jászberényi duzzasztó a Zagyván
Szintén a folyógazdálkodási feladattervben
meghatározott munkálatok keretében, felmértük a Zagyva folyó Jászberény belterületi
szakaszán található meder- és rézsûburkolatok megrongálódását. A helyreállítási munkák
tervezése jelenleg folyamatban van.
Augusztus 1-én motorcsónakkal bejártuk a
Tisza Szolnok és Csongrád közötti szakaszát,
melynek során felmértük a kitûzési jeleink állapotát, a hajózó út biztonságát, a folyó és a
A Jászberényi rézsûburkolat suvadás

A régi Milléri szivattyútelep
gõzhajtású szivattyúi
belvizek átemelésében, mivel eredeti állapotukban 3 m3/s teljesítményre voltak képesek.
Közösségi események:
Július 15-ével a Milléri gátõrünk, Kovács Imre
nyugállományba vonult. Helyére, a gátõri
munkák ellátására és a közfoglalkoztatott dolgozók irányítására Morvai János került felvételre, aki Csataszögi lakos. Szakmája szerint
asztalos, és 3 gyermekes apuka. Munkájához
sok sikert és kitartást kívánunk.
A P. Tóth család tagjainak nagy örömére 2012.
június 12-én, 3950 grammal és 56 cm-rel megszületett P. Tóth Csanád.
Szendi József kerületi
felügyelõ kollégánk, aki 41
évet töltött a Szolnoki vízügy kötelékében 2011 decemberében nyugdíjba
vonult. A „hivatalos” bú- P. Tóth Csanád
csúztatóját azonban csak
most június hó 8-án tartottuk. Nyugodt nyugdíjas éveket és kellemes idõtöltést kívánunk
neki! Továbbra is számítunk a szakmai segítségére.

A Csátés egy szakasza kotrás után
A régi – jelenleg múzeumként funkcionáló –
Milléri szivattyútelep felújítására megtettük az
elsõ lépéseket. A régi szivattyúkat még gõzgépek hajtották, melyeket kazánokkal fûtöttek
föl az üzemi hõfokra. A múzeumban még minden megtalálható, ami a gépek mûködéséhez
szükséges, csak egy kis társadalmi összefogás
és némi anyagi forrás szükséges a gõzgépek
mûködõképessé tételéhez. A régi szivattyúk újbóli mûködése elsõsorban idegenforgalmi célokat szolgálna, de nagyban segíthetné a diákok
oktatását, akár a fizika vagy a mûszaki tárgyak
terén. Az épület külsõ és belsõ kialakítása, a
benne lévõ gõzgépekkel együtt, gondolatban
visszarepíthet minket az akkori kor hangulatába, stílusába, felelevenítve elõdeink mûszaki
látásmódját, zsenialitását.
Nem utolsó sorban a felújított gõzgépek és
szivattyúk besegíthetnek a Milléren lefolyó
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Szendi József megkezdi
boldog nyugdíjas éveit
A Bajai Eötvös József Fõiskola által meghirdetett, és indítani kívánt árvíz és belvízvédelmi szakmérnöki képzésre, mely levelezõn
végzendõ, az MBSZ-tõl 2 fõ a Szolnoki Szakaszmérnökségrõl 4 fõ adta be jelentkezését.
P. Tóth Tibor
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KISKÖREI MOZAIK
1. A Kiskörei-tározó feltöltését 2012. 03. 28án kezdtük meg, és a 725 cm (89,25 mAf.) +
5 cm nyári üzemvízszintet szakaszosan, április 19-ére értük el. A kialakult hidrometeorológiai helyzetre való tekintettel (várható aszályos idõszak) két lépcsõben, összesen 10 cmel megemeltük a tározó vízszintjét (735 cm +
5 cm), amely kb. 10 millió köbméter többlet
vízmennyiség betározását jelenti.
2. Április 5. és június 11. között III. fokú vízminõség-védelmi készültség keretében megtörtént a vízlépcsõ elõtt összegyûlt uszadék és
kommunális hulladék eltávolítása. A kommunális hulladék mennyisége 145 m3 (a Szolnoki
Üzembe helyezett viharjelzõ Sarudon

Felhalmozódott uszadék az erõmû elõtt
székhelyû KÖRNYEZET 2001. Kft. által üzemeltetett telephelyre került beszállításra a kft.
tulajdonában lévõ jármûvekkel), az uszadékfa
mennyisége 182 m3 (a késõbbiek folyamán értékesítésre kerül a lakosság körében), az
egyéb szerves anyag mennyisége 1.146 m3 (a
KÖTI-KTVF által kijelölt helyre került deponálásra).
Július 9-tõl újabb III. fokú vízminõség-védelmi készültség elrendelésére került sor. Az
uszadék és kommunális hulladék eltávolítása
jelenleg is folyamatban van.
3. Április 12-én, június 5-én és július 23-án
õri értekezletek keretében (ez évben már 5.
alkalommal) kaptak tájékoztatást õreink a
2012. évi közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos igazgatói utasításokról és a gyakorlatban alkalmazott mellékleteirõl, körlevelekrõl,
valamint a program végrehajtásával kapcsolatos aktualitásokról, feladatokról, továbbá
szakmai ügyekrõl.
4. A magyar-algériai vízgazdálkodási együttmûködés keretében 2-2 fõ vízgazdálkodási
szakember cserelátogatására került sor. A Magyarországra érkezõ két algériai szakember
2012. április 24-én ellátogatott a Kiskörei Szakaszmérnökségre, ahol megtekintette a Tiszaroffi árapasztó tározót, és tájékoztatást kapott
a tározó szerepérõl és mûködésérõl.
5. Április 26-án a Tisza-tavi viharjelzõ rendszer közül az újlõrincfalvi, az abádszalóki és
a sarudi viharjelzõ mûszaki átadása megtörtént. A Tisza tavon eddig megvalósult és átadott 5 darab viharjelzõ rendszer (az Abádszalóki strandon, Abádszalókon a Nagykunsági-fõcsatorna mûtárgyánál, a Poroszlói csó-

nakkikötõben, Sarudon és Újlõrincfalván)
rendben üzemel.
6. Poroszlón az április 27-én hivatalosan átadott Tisza-tavi Ökocentrumban – a Tisza-tó
Napja rendezvény keretében – tartották meg
az idei Ki Mit Tud? döntõjét (május 11-én),
ahol az ország különbözõ településeirõl érkezõ Általános Iskolások mérték össze tudásukat a Tisza-tó és a Tisza folyó élõvilágának és
mûködésének gazdag anyagából.
Május 14-én ugyancsak a Tisza-tavi Ökocentrumban került megrendezésre a Tisza-tó
Napja kerekasztal beszélgetés, mely során a
Tisza-tó mûködtetõi és a mûködésében érdekelt szervezetek az eltelt egy év eseményeirõl
és a fejlesztési lehetõségekrõl tartottak tájékoztatót. Ez évben is elindult a vízszintavató
váltófutás, ahol több mint 700 fõ vett részt a
tó körüli tíz településrõl.
A rendezvény programjában a Tisza-tavi
Ökocentrum, Európa legnagyobb (1 millió literes térfogatú) édesvízi akvárium rendszerének megtekintése, majd Hídvégi Üstös Pálnak, a Tisza nagykövetének fogadása következett. A nap a Tisza-tavi nyári vízszintavató
ünnepséggel zárult.
7. Májusban a Tiszasülyi szivattyútelep 1-es
szivattyújának felújítás utáni visszaszállítása,
visszaszerelése és próbaüzeme megtörtént.

8. Május 6-án indult Tiszafüredrõl a „TOUR
DE TISZA-TÓ” kerékpáros túra verseny,
amely immár 5. alkalommal került megrendezésre. A verseny résztvevõi (1.367 fõ) a töltésen megépült kerékpárúton kerekezhették
körbe a Tisza tavat (kb. 69 km).
A Kiskörei duzzasztómû üzemi hídján 2012.
I-VII. hóig áthaladó regisztrált kerékpárosok
száma 9.930 fõ.
9. Tarnaszentmiklóson 2012. július 2-án volt
a Bükki Nemzeti Park KEOP pályázatának, a
„Pély Ludas vizes élõhelyrehabilitáció” III.
ütem projekt nyitórendezvénye. A projekttel
folytatódik a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet területén a komplex vizes élõhely
rehabilitációs program. Ennek célja, hogy a
tájból mára eltûnt vagy erõsen lecsökkent arányú vizes élõhely típusokat visszaállítsa.
10. Fejes Lõrinc szakaszmérnök a Tisza-tó
és az árvízi tározókkal kapcsolatos elõadásokat tartott: a Bajai Fõiskola szakmérnökei részére az árvízi tározás címû tantárgy keretében a Tiszaroffi árapasztó tározó igénybevételérõl, a Nagykunsági és a Hanyi-Tiszasülyi
árapasztó tározó építésérõl, a Budapest Mûszaki Egyetem Vízépítõ körének a Kiskörei
vízlépcsõrõl, valamint a Tisza-tó és nagymûtárgyairól.

Az 5-120-as bv.csat. kotrás és új mûtárgy
építése a Sajfok projekt keretében
11. Kiskörén május végén egy uszályt, és a
már több alkalommal, menetrendszerûen zsilipelõ „Victor Hugo” nevû kabinoshajót nézhettük meg átzsilipelés közben. A német
uszály érdekessége, hogy méreteit és súlyát
tekintve éppen befért a hajózsilipbe a tolóha-

Több mint 700 fõ vett részt a Tisza-tó napján megrendezett vízszintavató váltófutáson
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Sajfok projekt keretben felújított
Kiskörei szivattyútelep tetõszerkezete
jó nélkül. A zsilipbõl történõ kijutást már
csörlõ segítségével kellett elvégezni.
12. Június 5-én Kiskörén, a „Sajfoki belvízöblözet fõmûveinek fejlesztése és rekonstrukciója” elnevezésû projekt szakmai fórumán,
Horváth Béla fõmérnök és Fejes Lõrinc szakaszmérnök tartott tájékoztatót. Június 26-án
került sor a projekt záró rendezvényére, melyen részt vett Dr. Gondos István a Heves Megyei Önkormányzat vidékfejlesztési tanácsnoka is. Lovas Attila igazgató úr bemutatta a
projektet, majd a kivitelezõ képviselõje lezárta a projekt munkálatokat.
13. Június 8-án Õrbottyán településen a magyar vízügyi szolgálat két kimagasló vezetõje,
Kvassay Jenõ és Sajó Elemér tiszteletére, megemlékezésre és koszorúzásra került sor. A
megemlékezésen beszédet mondott Fejér
László a Magyar Hidrológiai Társaság Vízügyi
Történeti Bizottságának elnöke, valamint Kovács Péter vízügyi helyettes-államtitkár.
14. A Tisza virágzását a folyó Tisza-tavi szakaszán június 19. és 25. között láthattuk, a
rajzás 22-23-án volt a legerõsebb.
15. Az MHT a jubileumi XXX. országos vándorgyûlését Kaposváron rendezte meg július
4-6. között. Az Igazgatóság részérõl, a Kiskörei
Szakaszmérnökség képviseletében Fejes Lõrinc szakaszmérnök tartott elõadást: „HevesSzolnok Jászvidéki Tisza”, „Belvízszabályozási Társulat mûködése a megalakulásától az államosításig (1851-1948)•, és a „Tisza-tavi tu-

rizmus három évtizede” címmel. Valamint Lovas Attila igazgató úrral és Horváth Béla fõmérnök úrral közös elõadást tartottak a „KÖTIVIZIG létesítményeinek fenntartása a közfoglalkoztatási program keretében” címmel.
16. Július elsõ felében megtörtént a Nagykunsági árvízi tározó töltõ-ürítõ mûtárgyhoz
szükséges energia ellátó transzformátor állomás és a hozzátartozó 22 KV-os vezetékhálózat telepítése, melyet az E-ON végzett el.
17. 2012. július hónapban öblítõ csatorna
mûtárgyak célszerkezeti javítását végeztünk a
VI-os és a IX-es számú mûtárgy elzáró tábláin
és beemelõ keretein. A javításokra azért volt
szükség, mert az elzárótáblák horonyba történõ megvezetést szolgáló távtartói deformálódtak, egyes esetekben befeszültek, nehezítették a berakásukat.

süly és Kisköre-Tiszaderzs közötti szakaszán,
ahol a gátközlekedési engedélyek, a vízoldali
elõtérben történõ illegális sátorozás és a töltésen történõ parkolás ellenõrzése történt meg.
19. Augusztus 6. és 8. között a Tisza-tó mentén kiépített bérlemények (strandok, csónakkikötõk, partbiztosítások) vagyonkezelõi felülvizsgálatára került sor, melyen a szakaszmér-

Vizsgálóbizottság a Tündérrózsa kikötõben

A tiszavirág életû kérész
18. Augusztus 2-án, Tiszabábolnán tartották
a Tisza-tavi Régiós Közbiztonsági Koordinációs Bizottság értekezletét, ahol részt vettek Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-AbaújZemplén Megye rendõrei, valamint az ÉVIZIG
és a KÖTIVIZIG képviselõi. Az Igazgatóságot
Fejes Lõrinc szakaszmérnök képviselte. Az
ülés témája, a turizmussal összefüggõ közbiztonsági feladatok ellátása, melynek eredményes végrehajtásához szükséges a VIZIG-gel
történõ hatékony együttmûködés.
Ennek keretében a VIZIG és a Vízirendészet
több alaklommal tartott közös ellenõrzést az árvízvédelmi töltés Kisköre-Sarud, Kisköre-Tisza-

nökség képviselõin kívül részt vettek a Központi Osztályok (VHO, ÁFO) részérõl is a kollégák. A bérlemények karbantartottsága a legtöbb helyen megfelel a KÖTIVIZIG és az idegenforgalom elvárásainak. A fejlesztési munkálatok az idei évben is sok bérlõnél elmaradtak,
fõként gazdasági okok miatt.
20. A szakaszmérnökségen tûzvédelmi oktatásra és elsõsegélynyújtó tanfolyamra került
sor. A munkavédelmi szabályzat szerint az arra kötelezett kollégák tûzvédelmi oktatásban
részesültek majd vizsgát tettek. A szakaszmérnökségen dolgozó közalkalmazottak és
közmunkások egyaránt (több mint 100 fõ) elsõsegélynyújtó tanfolyamon vettek részt.
21. Június végén nehéz szívvel és sok kedves
emléktárggyal, ajándékkal elbúcsúztattuk
Czimre István kollégánkat, aki tavaly év végén
vonult nyugállományba. A búcsúztatón a finom ételek, italok után vidám beszélgetés keretében emlékeztünk az együtt töltött évekre.
Morcsányi Margit

K A RC AG I V Í Z C S E P P E K
10.07-es belvízvédelmi szakasz:
• Befejezõdött a „Kakat belvízöblözet belvízvédelmi fõmûveinek mederfejlesztése és rekonstrukciója” c. projekt. Az ünnepélyes átadásra 2012. július 30-án került sor. A projekt
Kakat 1+917 3T
mûtárgy készen

Kakat 18+500 szelvény kotrás
Kakat-fcs 34+490 sz. mûtárgy sajtolás

Kakat 34+400 szelvény kotrás után
keretén belül több mint 40 km hosszon történtek mederfejlesztési munkák. 14 mûtárgy
került átépítésre, felújításra. A munkák végrehajtása által 35 ezer ember belvízi biztonsága
javul a térségben, javultak a medertározási vi-
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S Z A K M AHI Í E
RSEEKM É N Y E K
nuló zöldalga burjánzásnak következtében az
Igazgatóság Védelemvezetõje az öntözõcsatornák védelme érdekében 2012. 07. 17-én III. fokú
Vízminõségvédelmi fokozatot rendelt el a Karcagi Szakaszmérnökség területén. A védelmi fokozat keretében +30 cm-el került emelésre a
Nagykunsági-fõcsatorna I. bögéje, a megfelelõ
10.10 árvízvédelmi szakasz töltéskaszálás

Kakat 1+917 3T mûtárgyépítés
szonyok, az üzemeltetési és vízkormányzási
feltételek is.
• Elkészült a Mírhói öreg telep 2. szivattyúja is. Az 1916-os, 2,1 m3/s vízszállító kapacitású Schlick szivattyút egy Rába motor hajtja. A
felújítási munkának köszönhetõen a szivattyútelep összteljesítménye 12,2 m3/s-ra
növekedett.
• A csatornaõrök a közfoglalkoztatottakkal
kaszálási, gaztalanítási, cserjeirtási munkákat
végeznek a kezelésünkben lévõ csatornákon,
valamint védõfasor gallyazást a Nagykunságifõcsatornán.

• Az idei száraz idõjárásnak köszönhetõen
a csatornáink egy részének felsõ szelvényei
kiszáradtak. A lehetõséget kihasználva folyamatosan végezzük a száraz csatorna meder
szakaszok kézi meder gaztalanítását.

Kukoricaöntözés Karcag határában

Kisújszállási II. nádírtás

Nk. IV-1 csatorna cserjézés
• Jelentõsebb õrtelep fejújítási munkák a
10.07/5-ös Örményesi õrtelepen zajlanak (tetõ felújítás, nyílászáró csere, festés, mázolás).
• Csatornaõreink a közfoglalkoztatottak irányításán túl a mûtárgyak környezetének kaszálását, cserjeirtást, az öntözõvíz elvételezését, lecsapoló víz bevezetések ellenõrzését,
víz sebességmérést végeznek.
• A Védelmi Központban kisebb faljavítási
munkákat, magasépítési javításokat végzünk.
10.08-as belvízvédelmi szakasz, 10.10. árvízvédelmi szakasz:
• Az árvízvédelmi töltés kézi gaztalanítása
megtörtént, a lekaszált fûtermést értékesítettük.
10.10 árvízvédelmi szakasz töltéskaszálás

• Befejezõdött a Villogó fcs., Karcagi II. fcs.
geodéziai felmérése, melyet közfoglalkoztatott mérõ brigád végzett el. Jelenleg az adatfeldolgozás van folyamatban.
• Figyelemmel kísérjük Szajol-Püspökladány
vasútvonal fejlesztéséhez kacsolódó létesítményeinket érintõ munkálatokat.
• Az õrök és a közfoglalkoztatottak kisebb
magasépítési fenntartási munkákat végeznek
az õrtelepeinken.
• A kialakult hidrometeorológiai körülmények miatt törekedünk a víz területen, mederben történõ visszatartására.
• 2012. 06. 2-án Karcagon is megrendezésre
került a TESZEDD! szemétszedési akció, melyen részt vett Fazekas Sándor vidékfejlesztési
miniszter, valamint Lovas Attila igazgató úr is.
A program az erdei futópályán indult, de Karcag
számos pontján lehetett a szemetet gyûjteni.
• Gõzerõvel készülünk az õszi szemlére.
Mezõgazdasági vízszolgáltatási hírek:
• Szakaszmérnökségünk felkészült az aszályhelyzetre, a csatornák mûszaki állapota lehetõvé teszi a növekvõ vízigények kiszolgálását.
• Megelõzõ intézkedéseket tettünk a várható vízhiányos idõszak kezelésére. Az intézkedési tervi feladatokat teljesítettük.
• A biztonságos vízellátás érdekében az
üzemeltetõ szervezetek a karbantartási, fenntartási munkákat folyamatosan végzik. Az
úszó vízinövényzet eltávolítása kiemelten
fontos feladattá vált.
• A belvízcsatornáinkon rendkívüli vízigény nem merült fel, a csatornákat vízvisszatartási üzemrend szerint üzemeltettük.
• A vízszolgáltatási díjak számlázása folyamatosan napra kész.
• A július közepére kialakult rendkívüli
aszályhelyzetnek, valamint a Tisza-tavon levo-
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vízkészlet biztosítása érdekében. Az érintett
csatornaõrök folyamatosan figyelemmel kísérték a vízelvételezéseket, illetve az emelt vízszint
hatásait a töltésekre. A beosztott mûszaki kollégák pedig napi jelentést készítettek, melyet megküldtek az Igazgatóság központjába. A Vízgazdálkodási Társulatok az üzemeltetésükben lévõ
létesítményeken végeztek vízkormányzásokat,
a vízfolyási akadályok eltávolítását. A Védelmi
fokozat 2012. 08. 03-án került megszüntetésre.
• A közfoglalkoztatási program, társulati
kapcsolattartás keretében 27 fõ cserjeirtási,
nádirtási munkákat végez az Nk. IV-1 önt.
csatorna 7+500 – 12+750 szelvénye között. Ez
a csatorna a Fegyverneki-Holt-Tisza ökológiai
vízpótló útvonala.
Szakaszmérnökségi hírek:
• A közfoglalkoztatási program keretében
432 fõt foglalkoztatunk. A közfoglalkoztatottak fõleg gaztalanítást, cserjeirtást, magasépítési fenntartási munkákat végeznek.

Kézi növényzet-eltávolítás Nk. III-2.
• 2012. 07. 09-én megszületett Szekeres József
gátõr második kislánya, Szekeres Dorka. Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk a családnak.
• Egy személyes hír: a pillanat elérkezett az
én életemben is. Bekötötték a fejemet 2012.
07. 21-én. :)
Harsányi Gábor
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M E Z Õ T Ú R I H Í R C S O KO R
1. 2012. évi Közfoglalkoztatási program
2012. február 01-ével indult a 2012. évi közfoglalkoztatási program Igazgatóságunkon,
melyben a Mezõtúri Szakaszmérnökség is az
eddigi legnagyobb, 607 fõ átlaglétszámmal
vesz részt.
A felvétel folyamatos, Szakaszmérnökségünk úgy ütemezi, hogy a létszám a BM elvárásokhoz és a fenntartási feladatokhoz is igazodjon. Az eddigi évekhez képest a legnagyobb változást a heti bérkifizetés jelentette /
jelenti, mely folyamatos, de jelentõs terhet jelent. A Mezõtúri Szakaszmérnökség együttmûködési megállapodásokat kötött hét önkormányzattal (Csépa, Tiszaug, Martfû, Rákóczifalva, Tiszapüspöki, Törökszentmiklós, Mezõtúr) a települések közigazgatási területén
elhelyezkedõ vízi létesítmények karbantartására. Hasonló együttmûködési megállapodást
kötöttünk a Mezõtúr-Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulattal is a Cibak-Martfûi csatorna
tisztítására.

Kaszálás
A közfoglalkoztatottak Szakaszmérnökségünkön az árvízvédelmi, belvízvédelmi mûvek karbantartási, fenntartási munkáit, illetve
erdõápolást, tisztítást végeznek .

Erdészeti munkák
Az eddigi évekhez képest változást jelent a
hét új munkakör is, melyek az adminisztrációs, mûszaki irányító, vízrajzi észlelõ, mûvezetõ, brigádvezetõ, szakmunkás, segédmunkás.
2012. június hónap elején megkezdõdött a
közfoglalkoztatott dolgozók szállítása, melynek nagy jelentõsége van, hiszen így a távoli
munkahelyeken is lehet dolgozni.
A lezárult projektek (például: Kunszentmárton-Szelevény között épült kerékpárút, Ha-

rangzugi I. belvíz-fõcsatorna rekonstrukciója)
fenntartási munkálataiban nagyon fontos szerepet kaptak a közfoglalkoztatottak.
Összességében elmondható, hogy a nagy
erõfeszítések árán teljesített közfoglalkoztatási
létszámot eredményesen tudjuk alkalmazni.
2. TESZEDD! 2012. június 02.
A tavalyi évhez hasonlóan 2012-ben is megrendezésre került az országos, önkéntes szemétszedési mozgalom a Mezõtúri Szakaszmérnökség területén is. Az idei évben még nagyobb volt az érdeklõdés, mind szervezési,
mind pedig önkéntes szemétszedési fronton.
2012. június 2-án került sor a települések
belterületének, külterületének, illetve az árvízvédelmi töltések kommunális hulladékoktól történõ mentesítésére. Szomorú tény,
hogy a megtisztított területeken már másnap
megjelent a szemét.
3. Szociális Otthonban megtartott
rendezvény
2012. június 01-én került megrendezésre a
mezõtúri Bíró Kálmánné Bakos Ilona Idõsek
Otthonában a „Környezetünk védelme, legyen mindannyiunk szívügye II.” elnevezésû
Környezet és Természetvédelmi Nap. A színvonalas elõadások után Molnár Sándor, a Mezõtúri Szakaszmérnökség fõerdésze bemutatatta az „Év fáját”, a zselnicemeggyet.
4. Hortobágy-Berettyó Napja
2012. május 10-én került megrendezésre Túrkevén a Hortobágy-Berettyó Napja elnevezésû szakmai konferencia. A rendezvényen
résztvevõk közül kiemelnénk Kis Zoltán osztályvezetõ urat a Vidékfejlesztési Minisztériumból, Boldog István országgyûlési képviselõ
urat, dr. Szabó Zoltán urat Túrkeve város polgármesterét, dr. Tóth Albertet a Szolnoki Fõiskola tanárát, Monoki Ákos tájegységvezetõt
a Hortobágy Nemzeti Parktól, valamint a
Hortobágy-Berettyón „osztozkodó” három
Vízügyi Igazgatóság képviselõit: Lovas Attila
igazgató urat, Törjék Károly mûszaki igazgatóhelyettes urat a TIVÍZIG-tõl és Szabó János
mûszaki igazgatóhelyettes urat a KÖVÍZIGtõl, Virágné Kõházi-Kiss Edit osztályvezetõhelyettest és Kovács Ferenc projektvezetõt,
akik színvonalas elõadásaikkal járultak hozzá a konferenciához.
5. „Nagykunsági fõcsatorna mellettes
területeinek vízrendezése” projekt
mûszaki átadás, lakossági fórumok
2012. július 4-én lakossági fórumot rendeztünk Mezõtúron, a szakaszmérnökség irodaházának tanácstermében, valamint Mezõhék
település Kultúrházában. A rendezvényen
nagy létszámban vettek részt a lakosok, több
kérdés is felmerült, melyekre igyekeztünk
megnyugtató válaszokat adni. 2012. július 20án lezajlott a projekt mûszaki átadása.
6. Idény elõtti öntözés – Öntözési idény –
Vízvisszatartások
2012. év aszályos idõjárása miatt már év elején (március hónapban) jelentõs mennyiségû
szántóföldi vízigényt jeleztek Szakaszmérnökségünk felé a termelõk, illetve az üzemeltetõk. A csapadékszegény idõjárás az öntözési idõszakra (április 15. – szeptember 30.) is
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Öntözés lineár berendezéssel
kihatással volt. Szinte „egy percre sem hagyott alább” a termelõk öntözési „kényszere”.
Területi anomáliák az üzemeltetésre átadott
csatornákon fordultak elõ a feliszapolódott-

Az aszály hatásai
ság, illetve a forrás hiányában csak részben
elvégezett karbantartási, illetve fenntartási
munkák miatt. Az üzemvízszintek felsõ határán tartott vízszintekkel ki tudtuk küszöbölni
a területi egyenlõtlenségeket. Jelenleg is sok
öntözés zajlik. Ebben az évben a belvízcsatornákon/ban is vízvisszatartást végeztünk/végzünk.
7. Munkaköri változások, nyugdíjazás
2012. június hónapban nyugdíjba vonult Tóth
Árpádné, Marcsi üzemgazdasági csoportvezetõ, 40 év Vízügynél eltöltött szolgálati idõ után.
Ezúton szeretnék a Mezõtúri Szakaszmérnökség minden dolgozója nevében nagyon boldog,
unokákban gazdag nyugdíjas éveket kívánni,
legalább még 40 évet. Az üzemgazdasági csoportvezetõi munkakört 2012. június hónaptól
Juhászné Nagy Ildikó látja el.
8. Törpeerõmû
A kezdeti nehézségek után összecsiszolódni
látszik a Nagykunsági-fõcsatorna 39-es jelû
mûtárgyába épített erõmû üzeme a fõcsatorna üzemével.
9. Nk. X-2-es csatorna kotrása – Alcsi-HoltTisza víz utánpótlásának biztosítása
2012. július hónapban az – elõzõ idõszakról
áthúzódó – aszályos idõjárás követeztében
megnövekedett öntözõvíz igények, megnövekedett párolgási vesztésegek, valamint az Nk.
X-2 öntözõcsatorna feliszapolódott állapota
miatt elégtelenné vált az Alcsi-Holt-Tisza vízpótlására biztosított ~ 100-110 l/s.
Az Alcsi-Holt-Tisza egy frekventált fekvésû
(Szolnok és Szajol települések) holtág, össze-
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tett funkciókkal (belvíztározó, tûzi vízkivétel,
öntözésre alkalmas víztest, polgárvédelmi
ivóvíz bázis, jóléti).

Nk. X-2 kotrási anyag
Az Nk. X-2 öntözõcsatorna üzemeltetõjével
a Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt.-vel
szorosan együttmûködve, többszöri helyszíni
bejárás alkalmával meghatároztuk a csatorna
legkritikusabb szakaszait. A felméréseink
alapján mintegy 1.900 m3 iszap eltávolítására
volt szükség.

Kikotort szivárgó
III. fokú vízminõségi kárelhárítási fokozat
keretén belül került sor az Alcsi-Holt-Tisza
vízminõségének további romlásának mérséklését megcélzó kotrási munkákra. A munkálatokkal a Mezõtúr-Tiszazugi Vízgazdálkodási
Társulatot bíztuk meg. A kotrási anyagot
helyben, a kisajátítási határon belül helyeztük el. A kotrási anyag, depónia rendezését
késõbb, szikkadás után tervezzük elvégezni a
közfoglalkoztatási program keretein belül kézi erõvel.
2012. évi közfoglalkoztatási programban alkalmazott dolgozók segítségével a vízminõségi kárelhárítási fokozat megszüntetése után
cserjézést, kaszálást, gaztalanítást, valamint
az átereszek, mûtárgyak környezetében feltorlódó uszadék eltávolítását végezzük, hogy
az elért eredményeket továbbra is fent tudjuk
tartani.
10. Alcsi-Holt-Tisza polgárvédelmi
ivóvízbázis próbaüzeme
2012. július 30. és 2012. augusztus 03. közötti idõszakra az Alcsi-Holt-Tiszára tervezett
polgárvédelmi ivóvízbázis próbaüzeme lezajlott a Víz- és Csatornamûvek Koncessziós Zrt.
Szolnok közremûködésével.
11. Holtágak helyzete
Az aszályos idõjárás kihatással volt a holtágakra is, mind vízszint, mind pedig vízminõség szempontjából. Igazgatóságunk a gravitációs töltési lehetõséggel nem rendelkezõ, önkormányzati kezelésû holtágak esetében fel-

hívta az Önkormányzatok figyelmét a vízpótlás fontosságra, illetve megadta a szakmai,
mûszaki segítséget. Ennek ellenére a forráshiány miatt több holtág vízszintje is az ökológiai vízszint alá csökkent. A gravitációs töltési
lehetõséggel rendelkezõ holtágak vízszintjét a
maximális tározási szinteken tartjuk.
Érdekesség: A Szajoli-Holt-Tisza vízpótlási
lehetõségtervei közül egyet kiemelve:
Vízpótlás a Fegyverneki-Holt-Tiszából a Décse-ér és meglévõ öntözõcsatorna felhasználásával. A változat tulajdonképpen az 1. és 2.
változat kombinációja.
Vízkivétel helye: Fegyverneki holtág – Törökszentmiklós 0364/2 földút csatlakozása.
Nyomvonal: 0364/1 földút, 0438 földút, 0441
földút, 0443 földút, 0450 földút, 0642 földút,
0619/ szántó, 0620 csatorna, 0604 csatorna,
0626 csatorna, Décse-ér Tiszapüspöki lecsapoló, Szajoli-Holt-Tisza.
Vízút hossza:
Décse-érig
9 720 m
(ebbõl meglévõ felújítandó csatorna 2 600 m)
Décse-ér
10 000 m
T.püspöki lecsap.
2 300 m
Összesen
22 020 m
Vízszállítás: (1. változat szerint)
Átemelõk száma:
Fegyverneki holtágnál
(tervezett)
0619/4 területén
(tervezett)
Décse-ér torkolat
(meglévõ)
Változat elõnye:
Kisebb bevágás
Független a Surjányi öntözõrendszer kiépítésétõl
Meglévõ csatorna felhasználás
Változat hátránya:
Hosszabb vízút
Két új átemelõ megépítése
Sok idegen terület érintése
Összeállította, illetve további információ:
Csima Sándor belvízvédelmi elõadó
12. Szeizmikus mérések a Mezõtúri Szakaszmérnökség területén
A RAG Hungary Central Kft. a Mezõtúri Szakaszmérnökség mûködési területén szeizmikus mérés sorozatot végez szénhidrogén-felhalmozódások feltérképezése céljából. A mérés sorozat több település külterületén, illetve
árvízvédelmi töltések mentén, belvíz- és vízpótló csatornánk mentén zajlik a hatályos jogszabályok figyelembevételével.
13. Kiserdei, Háromrózsai zsilipek
rekonstrukciója
A 2012. július 04-én tartott vízügyi szemle során megállapítást nyert, hogy a Hortobágy–
Berettyó jobb parti töltésében, a 7+580 tkmHáromrózsai zsilip

ben található Háromrózsai szivattyútelep nyomócsöve megrongálódott. A szivattyútelep
Mezõtúr Város Önkormányzatának kezelésében van, felszólítottuk õket a nyomócsõ cseréjére, illetve a töltésben okozott károk helyreállítására. Jelenleg a helyreállítással kapcsolatos terveket készítik.
A 2012. július 17-én tartott vízügyi szemle
alkalmával szintén a Hortobágy–Berettyó
jobb parti töltésében (20+400 tkm) található
Kiserdei szivattyútelep nyomócsõ meghibásodásával szembesültek a kollegák. A kezelõvel,

Kiserdei szivattyútelep nyomócsõ csere
a Mezõtúr-Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulattal azonnal felvettük a kapcsolatot a javítási munkák megkezdésével kapcsolatban. A
nyomócsõ és a töltés helyreállítását azonnal
megkezdték, a helyreállítás befejezõdött.
14. Mezõtúri szennyvíztisztító telep
rekonstrukciója
2012. tavaszán kezdõdtek meg a Mezõtúri
szennyvíztisztító telep bõvítési munkálatai.
A felújítás, bõvítés részben Uniós források
felhasználásával történik. A munkálatok befejezési idõpontja várhatóan 2012 õsze.
2013-ban már egy modern, az elõírásoknak
mindenben megfelelõ, a környezetet kevéssé
terhelõ szennyvíztisztító telep áll a város
rendelkezésére.
15. Vasgolyó
2012. július hónapban a 10.08/7-es halászteleki õrjárásban nagy erõkkel felvonultak a tûzszerészek, akik egy bombának látszó tárgyat távolítottak el az árvízvédelmi
töltés mentett oldali töltéslábából. Késõbb kiderült, hogy magassági
alappontként szolgáló
tárgyról van szó, melyet
felajánlottunk a Vízügyi
Múzeumnak. Kérjük,
aki felismeri a képen látBombának
ható tárgyat, illetve bõlátszó tárgy
vebb információkkal
tudja a tudásunkat öregbíteni, keresse meg a
Mezõtúri Szakaszmérnökséget!
Simonné Lõrinc Tímea
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LABORHÍREK
(FEHÉREN – FEKETÉN)

Január, február, itt a nyár! – mondogattuk a
megelõzõ Közép-Tisza labor beszámolójában.
Most meg azt vesszük észre, nem hogy a nyár
van itt, hanem sokkal inkább az õsz.
Akkor még csak készültünk a háromévente
sorra kerülõ nagy akkreditációnkra, ma meg
már a következõ év közi ellenõrzésre kell hangolódni. Nem volt egyszerû a teljesítés, annyira „szimpatikusak” voltunk az akkreditáló
mérnököknek, hogy két napig vendégeskedtek
nálunk. Azt pedig mindenki, akinek jó sorsa
már lehetõséget adott arra, hogy alaposan ellenõrizzék, tisztában van vele, hogy két nap
alatt legalább kétszer annyi hibát lehet (illetve
kell!) találni, mint egy nap alatt. Ráadásul maguk az ellenõrzõ mérnökök, valamint a NAT
sem volt teljesen tisztában, hogy pontosan mit
is várnak el tõlünk, ami valljuk be, kissé megnehezítette feladatainkat. Összességében természetesen hoztuk a kötelezõt és néhány hibapont mellett dicséretesen megfelelt értékeléssel
kaptuk meg újra az akkreditálási okiratot.
A napi rutinfeladatok ellátása zavartalanul
folyik. Továbbra is minden héten történik
mintavétel Nagykõrösön. (Esetenként heti két
alkalommal is fel kell keresnünk Arany János
városát, amennyiben rendkívüli vizsgálatot
rendelnek meg). A szennyvíztelep, az ivóvízhálózat számos fontos felhasználója mellett a
városi hulladéklerakó, a komposztáló-, a
szennyvíztisztító-telep környékén létesített
monitorozó kutak vizének vizsgálatát végezzük. Március 20-án beindult az elkészült új
városi szennyvíztisztító. Immár a Bonduell
Konzervgyár, és a városi tisztító is jelentõs
mértékben csökkenõ terhelést jelent a Körösér élõvilága számára. Ennek figyelemmel kísérésére, az elõbb említett két üzem, valamint
a termálfürdõ – mint terhelõk – megbízásából
minden hónapban sor kerül ún. biomonitoring vizsgálatra. Ennek keretében kémiai, alga, makrozobenton, makrovegetációs és halászati felmérésekre kerül sor. A halászati mintavételezés kivételével a biológiai felméréseken már túl vagyunk. Térben és idõben átfogónak szánjuk a vizsgálatsorozatot, mert
mint említettem a havi mintavételezések a torkolattól a legfelsõbb szelvényig több helyen
történnek. Az idei évben nagyvizes vizsgálatokra nem kerülhetett sor, talán egy csapadékos-belvizes õsz még lehetõséget ad az ilyen
jellegû vizsgálatokra.
A KÖVA Zrt. az általunk végzett felmérés
alapján igazán szépen rendbe tette a városi
csónakázótónak keresztelt kb. 1 ha-os vízfelületet, amit bárki meglátogathat, hiszen jól látható helyen, Ceglédrõl a városba érkezve, a
Tesco utáni körforgalomtól jobbra találunk. A
feltöltõdött, bûzös, magas szervesanyag-tartalmú üledéket eltávolították. Azt a mintegy
két köbméter gumipapucsot, ami a távol-keleti, kínai, vietnami vegyipar mûanyaggyártását
kiválóan reprezentálta, szintén összegyûjtötték. A tavacska vizét állandóan mûködõ szökõkút frissíti, a közepén kies sziget, a partokon hangulatos stégek, padok várják a pihenni vágyókat. A természet persze nem könynyen adja meg magát az emberi szándéknak,

így a nyár elejére a vízfelület gyakorlatilag szinte
eltûnt a felnövekvõ vízi
növényzet miatt. Segítségünkkel növényevõ halakat telepítettek a tóba,
amelyektõl joggal várhatjuk a növényzet visszaszorulását. (Most már
csak megõrizni kell a halállományt, ami nem is
olyan egyszerû ma már).
Egyes üzemek önellenõrzési tervekben kiírt
vizsgálatainak elvégzését
továbbra is az elõre meghatározott – általában havi-kéthavi – gyakorisággal végezzük. A PALMITOP Kft, a BUNGE Növényolajgyár csakúgy,
A megrendelõk is részt vesznek a mintavételezésben
mint a korábbi években,
idén is velünk végezteti ilyen jellegû feladata- szolnokiak ivóvízigényét. Az Alcsi-Holt-Tisza
it. A BUNGE az eddigi vizsgálatokat kiegészí- vizének közvetlen felhasználására, kezelésétette az üzem kazán-tápvizeinek vizsgálatá- re, ivóvízként történõ felhasználására mindez
ideig ténylegesen nem került sor. A vízmû
val.
Az öntözõ-halastó tápvizek elemzése márci- most, júliusban végrehajtotta ezt a próbaüzeustól októberig tart. Ezek keretében a legje- met, amelynek mi KÖTIVIZIG-esek is aktív
lentõsebb vízfolyások és számos állóvíz, holt- résztvevõi, kivitelezõi voltunk. A megrendelõ
ág vizsgálata történik. Tavasszal csak halastó öt keresztszelvényt jelölt ki a vízkivétel és a
vizsgálatot végeztünk, azóta teljes körû fel- Kengyel-Laposi csatorna betorkolása között a
mérések történtek. A rendkívül csapadékhiá- Holt-Tiszán. Ezeken a helyeken öt-nyolc fügnyos, aszályos idõszak bizony számos csatornában, frissítõ víz nélküli holtágban okozott
komoly vízminõségi problémákat.
Elég itt csak a Kenderáztató nevû mentetlen
oldali holtágat megemlíteni. A tavaszi áradás
és ez által a friss vízzel való feltöltés elmaradása miatt, bizony már a nyár elejére kritikus
állapot, nevezetesen halpusztulás következett
be. A labor kivitelezésével mentõ halászatot
kezdtünk, de amikor kiderült, hogy a megmentett élõ törpeharcsát, ezüstkárászt a halászati hasznosító a gát tövébe ásott gödörbe
földeli, enyhén szólva elment a kedvünk a
halmentéstõl. A magyarázat szerint a tájidegen, nem õshonos halakat tilos természetes
vízbe visszajuttatni. Eladni meg azért nem
Keresztszelvény a vízkivétel közelében
tudják, mert a szabályok nem határozzák
meg, hogy ki jogosult a számla kibocsátására, gélyben, különbözõ mélységekben végezelajándékozni pedig szintén nem engedélye- tünk vízkémiai, fizikai és biológiai vizsgálatozett a mentett hal. Így aztán minden törvé- kat, de az üledék vastagságát és egyéb paranyes elõírásnak megfelelõen döglött ki a Ken- métereit is vizsgáltuk. A Vízrajzi csoport méderáztató halállománya... (Azért az ilyen ese- rõcsapata szolgáltatta a meder keresztszelvényének pontos felvételét, a mintavételhez
tekre jó lenne valamilyen megoldást találni).
A hagyományos tározói mintavételek a fel- szükséges átfeszítéseket. A Labor a helyszíni
töltéssel együtt indulnak és a leeresztésig ha- méréseket, és a laborvizsgálatokhoz szüksévonta ismétlõdnek. Közben üledék, makrofi- ges minták megvételét hajtotta végre. A vízta, makrozoobenton és halászati felmérésekre minták feldolgozását a TECHNOVÍZ Kft, az
kerül sor. Rendszeresen kísérjük figyelemmel üledék-feldolgozást a Regionális Laboratória tározót terhelõ vízfolyásokat, a szivárgó csa- um végezte. Menet közben plusz feladatként
tornákból beemelt vizeket. Itt is elmondható, jelentkezett egy keresztszelvény vizsgálata a
hogy a makrofita és bentoszvizsgálatok meg- Tiszán, közvetlenül a vízkivételi mû elõtt, egy
történtek, a halászati felmérésekre õsszel, il- összehasonlító eredménysor biztosításáért.
Ennek végrehajtásában ugyancsak a vízholetve a téli vízszintbeállításkor kerül sor.
Arról sok autodidakta, de kötelezõen min- zam-mérõ csapattól kaptunk segítséget.
Hossz-szelvényvizsgálatok közül az elsõt, a
den vízügyes hallott már, hogy az Alcsi-HoltTisza Szolnok város tartalék ivóvízbázisa. Kü- Körös-éren már végrehajtottuk, az augusztus
lönös jelentõséget kapott ez a tény a 2000-es 20-ai ünnep utáni héten a Kakat csatorna köcianid-szennyezéskor, amikor bebizonyoso- vetkezik. Ennek keretében a szokásos kémiai
dott, hogy ténylegesen elõfordulhatnak olyan és helyszíni vizsgálatokon kívül a biológiai
események, amelyek során a felszíni vízkivé- vizsgálatok is elvégzésre kerülnek.
Kovács Pál
tellel történõ vízellátás nem biztosíthatja a
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gák, akik ismerik Péter múltját, jelenét, jövõjét és egyéni elõadásmódját,
tisztában lehetnek vele, hogy a Comedy Central csak azért nem kérte fel elõadónak, mert a fiatal tehetségek szégyenteljesen húzódtak volna háttérbe.
A munkatársak ajándéka egy festmény volt, amelynek valós helyszínét
Péter számtalanszor megélte, megálmodta. Természetesen Holt-Tisza,
csónak, víz, fûzfa. A festmény hátulja
minden búcsúzó résztvevõ kézjegyét
megõrizte. Reméljük, a következõ generáció még emlékezni fog a kép eredetére: kinek, honnan, miért?

(SZÍNESEN)

Óvodásként nem gyõzzük kivárni, hogy végre
iskolába járhassunk. Az iskolák után azonnal
a világot szeretnénk megváltani az elsõ munkahelyen, legyintve a már védett korba érkezett ötvenes kollégák háta mögött. (Óh, a vén
hülyék!) Aztán szép lassan „begyorsít az idõ”,
s azon vesszük észre magunkat, hogy nem
igazságos, hogy velünk is olyan gyorsan rohannak a napok, hetek, évek, mint másokkal.
Végvári Péter kollégánkkal is ilyen kegyetlenül bánt el a sors: mire rájött, hogy elmúlt
húsz és elmúlt negyven, váratlanul és orvul
elmúlt hatvan. Ezt a kort ma már (óriási szerencsével) nyugdíjazás követi.
Ennek apropóján minden kollégának egy
személyre szóló levelet postázott (violaszín
pecsét alatt), amelyben meghívott bennünket
egy búcsúvacsorával egybekötött búcsúegyüttlétre, ami persze nem búcsúvacsora,
meg nem is búcsúegyüttlét, de hát így szokták
nevezni. A helyszín Kiskörén a „Bús-Rezidencia”, amely köztudottan híres betyár-tanyaként nyilvántartott vendéglátóhely. Azért elvárásai is voltak Péternek, amit szerintünk nem
igazán gondolt komolyan: a meghívóban szereplõ gasztronómiai finomságok elfogyasztásához: a hölgyek estélyiben, (esetleg koktélruhában), kesztyûben, a férfiak White tie,
vagy Black tie (esetleg Semiformal) öltözetben voltak elvártak az eseményre. Igaz, már
az is komoly kutatómunkát igényelt, hogy kiderítsük, itt frakkról (nem a macskák rémérõl), meg szmokingról van szó. A továbbiakban kaptunk némi engedményt, miszerint a
fenti öltözet alatt a fürdõruha, illetve a fekete
lakkcipõk helyett a strandpapucs az elvárt
megjelenés.
Amire viszont szerintünk Õ sem számított,
hogy némi kutatómunka után tényleg az elõírt code dressben fogunk megjelenni. A nõi
szekció még csak rendelkezett elfogadható al-

A Tisza-tó napja

Akár az Operabálba is vonulhatnánk
kalmi öltözékkel, de a fiúknál komoly gondot
okozott a szmoking, frakk, csokornyakkendõ, fehér kesztyû beszerzése. Így a végeredmény kissé eklektikusnak tûnhetett, mivel a
fekete szmokinghoz „talált” fehér ing, térdnadrág, strandpapucs, fekete csokornyakkendõ, valamint a lornyon helyett viselt gumis
úszószemüveg együttese inkább hasonlított
egy Rejtõ novella szereplõinek rumért cserélt
öltözetére, mintsem egy nyugdíjastalálkozón
elvárt öltözethez.
Volt is meglepetés az érkezés után! Bennünket a szíves vendéglátás, s vendéglátót pedig
mi nyûgöztük le. Volt ott minden, mi szemszájnak ingere: étel, ital, zene, és a teljes körei-szolnoki labornépség.
A számtalan invitálás, pohárköszöntõ és gratuláció után végre sikerült összeverbuválni az
egyre lazább társaságot, s így, mielõtt sor került volna az elsõ lakodalmas rock-blokk elõadására, tisztelettel sikerült köszönteni az ünnepeltet. Reméljük, hogy a laborvezetõ által írt
és elõadott – Péter életútját a bölcsõtõl a nyugdíjas igazolványig nyomon kísérõ – ballada
nem csak a hallgatóságot, hanem az ünnepeltet
is visszarepítette a valaha együtt megélt nevetõs-sírós emlékek közé. Az ünnepelt persze felidézett néhány felejthetetlen és kihagyhatatlan
sztorit az elmúlt évekbõl. Azon számos kolle-

Végvári Péter és az emlék ajándék
Amikor a hangulat indokolt módon egyre magasabbra hágott, megérkezett a mûszaki igazgató, (Horváth Béla) aki évtizedek óta együtt
küzd Péterrel a tiszasülyi árvízvédelmi központban az ármánykodó árvizek sunyi kártétele ellen. Természetesen azonnal kiderült, hogy
a sunyi árvizek ellen a legkiválóbb pálinkákkal
legalább olyan hatékonyan lehet védekezni,
mint vámpírok ellen a fokhagymával.
A buli hátralévõ eseményeirõl nem kívánunk érdemben nyilatkozni: – messzirõl jött
ember azt mond, amit akar, a kíváncsi meg
azt, amit szeretne!!
Kovács Pál

A vízszintavató váltófutás indítása

2012. május 14-én negyedik alkalommal került
megrendezésre a Tisza-tó napja. A rendezvény
helyszíne a Tisza-tavi Ökocentrum, amely két
hete nyitotta meg kapuit az érdeklõdõk elõtt
Poroszlón. A rendezvény hagyományosan a
vízszintavató váltófutással kezdõdött, amelyen összesen 725 fõ, fõleg a Tisza-tavat ölelõ
települések iskolásai vettek részt. Hídvégi Üstös Pál „A Tisza nagykövete” (õs)kerékpárjával (velocipéd) vezette a futókat, valamint
Poroszlói
Ökocentrum

Tokár Károly, azaz Katyó hosszútávfutó kitartásával lelkesítette a résztvevõket.
A részben amatõr sportolók elrajtolását követõen kezdetét vette a rendezvény elõadás
sorozata. A Tisza-tóról készült rövid kisfilm
vetítésén a jelenlévõk megcsodálhatták a tó
természeti értékeit, ezáltal is felhívva a figyelmet erre a ritka, értékes vízfelületre.
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A rendezvény szakmai védnöke Papp Károly
BM helyettes államtitkára, aki sajnos nem tudott megjelenni és Dr. Földi Enikõ, a NFM helyettes államtitkára, aki köszöntõjével nyitotta
meg a szakmai fórumot. Beszédében elmondta, hogy a helyi lakosok tehetnek legtöbbet a
térség fejlõdéséért. Stratégiára és kidolgozott
ötletekre van szükség, valamint fontosnak
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Dr. Földi Enikõ NFM helyettes államtitkár
köszöntõje
tartja a hasonló megbeszéléseket, mint a Tisza-tó napja. Felszólalását követõen köszöntõt
mondott Bornemissza János, Poroszló polgármestere. Elmondta, hogy a Tisza-tó egy legenda, melyet mérnöki teljesítményként hoztunk
létre és Európa hírû természeti érték vált belõle. A helyszínt biztosító Ökocentrum szimbiózist teremt az épületek és a természet között.
Az átadást követõ 2 hét alatt már 15 000 látogatója volt a létesítménynek. A helyi általános
iskola leány tanulóinak „Szitakötõ” címû táncával folytatódott a rendezvény.
Az elõadás sorozatot Barabás Ákos BM fõosztályvezetõ kezdte meg, aki a 2013-ban lejáró
2048/1993 kormányhatározat aktualitásáról beszélt. Következõ elõadó Molnár Anita a
Tisza-tavi Regionális Marketing Igazgatóság vezetõje
volt, aki a turizmus
fejlesztési lehetõségeire, stratégiájára
hívta fel a figyelmet
a 2013-2020 közötti
idõszakra. Garancsi
István miniszterelnöki megbízott a
Barabás Ákos BM fõ- „Kerékpárutak fejosztályvezetõ elõadása lesztési lehetõségeirõl” adott tájékoztatást. Busi László, a Tiszai Vízirendészet Rendõrkapitányság kapitányságvezetõje, a Tisza-tavon
kiépült viharjelzõ rendszerrel kapcsolatban tar-

totta meg értekezését. Majd ezt követõen Olajos
Péter a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
igazgató-helyettese mutatta be a nemzeti park
munkáját és feladatait.
A rendezvényt Hegedûs Gábor, a Tisza-tavi
Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetõjének elõadása zárta, amelyen a 2011.
évi horgászattal kapcsolatos tapasztalatairól
készült felmérés eredményét láthattuk.
A Tisza-tó napja rendezvény sorozathoz
kapcsolódott a 2012. május 12-én Poroszlón
megrendezett horgászverseny, melyet a halászati hasznosító szervezett. A horgászpárok
egy csónakból horgászva versenyezhettek és
a kettõjük által megfogott halak közös tömege
került mérlegelésre. A verseny alatt összesen
105 kg halat fogtak a versenyzõk, ami jelzi,
hogy a tározó halállománya igen gazdag.
Az elõadásokat az Ökocentrumban tett séta
zárta. Látványos 3D mozifilmen nézhettük
meg a Tisza-tó szépségeit, madarait. Nem maradhatott ki az alaksorban található Akvárium
sem, ahol az édesvízi halfajokat szemlélhettük meg közelebbrõl. Megtalálható a ritkaságnak számító viza halfaj is. Remekül szórakoztak a vidrák, akik játékosan szaladgáltak és
fürödtek a számukra kialakított lakrészben,
amely a szabad levegõre is kivezet. Több kül-

Akvárium alagút

Jászkiséri horgásztusa
Egy szép tavaszi délelõttön megcsörrent a telefon az íróasztalomon. H. L. kolléga érdeklõdött,
hogy nem-e lehetne-e valamikor a „Mesterrel”
(azaz velem) egy intenzív horgásznapot eltölteni valami intenzív vízen, mondjuk a Jászkiséri
Horgásztavakon? Átlapozva a naptáramat a
pünkösdi hétvége vasárnapi napját tudtam feldobni, eme szent eszme jegyében. Azonban
ezen idõpont egyéb nemzetközi elfoglaltságaim
miatt, egy héttel elõbbre tolódott. Ez remek alkalmat biztosított a korábbi fotelhorgász kihívóknak, hogy inukba szállt bátorságukat leplezve – legnagyobb sajnálatomra – lemondják a lehetõséget a közös horgászatnak, horgásztusának. Persze nem mindenki szájkaratés! A bátrabb legények (és leány) éltek az alkalommal,
mely egy feledhetetlen horgásznap élményével

kecsegtetett. Ezen hõsök neveit közkinccsé kell
tenni, hogy dicsõséges neveik és tetteik az utókornak is fennmaradhassanak: Tánczosné Miskolczi Pálma és kisfia Bendegúz, valamint erdész kollégánk, Ficzere András.
Szóval Bandika pontosan szombaton negyed
hétkor zörgette a nagykaput. Szegény egy elõzõ esti vadászat és az utána hajnalba nyúló mulatozás jegyeit viselte magán. Olyan húzott szeme volt, hogy a Jangce partján a halõr kínaiul
kérte volna tõle a horgászengedélyt. Viszont –
és ezt tisztelem és becsülöm benne – nem nyavalygott, vagy keresett kibúvókat (mint egyesek!), hanem töretlen hittel (és fáradt testtel)
vállalta a közös pecázást. Lucifert (Bandika kutyáját) beraktuk hozzánk a portára, Bandika
horgászcuccait meg a kocsiba. Aztán már ro-
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sõ kifutót is terveztek a látogató központ mellé, melyek jelenleg még üresen álltak, de hamarosan az itt lakók is megérkeznek. A gyerekek számára több helyen található játszótér,
ahol a hosszú séta után még a felesleges energiáikat levezethetik.

Külsõ kifutók és játszóterek
A rendezvény része volt a Dunától keletre
meghirdetett vetélkedõ, a „Tisza-tavi Ki Mit
Tud”, melyen 6. osztályos tanulók számára 6
fordulós levelezõs versenyt szerveztek. 108
csapat között dõlt el, hogy ki került a május
13-án 10 órakor megrendezésre került döntõbe. A helyszínt az abádszalóki Kovács Mihály
Általános és Mûvészeti Iskola biztosította.
A döntõbe jutott csapatok:
• Kunhegyesi Általános Iskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Szakiskola
Kunhegyes „Tiszavirág” csapata
• Kiskörei Vásárhelyi Pál Általános Iskola és
Tarnaszentmiklósi Tagiskola „Búbosvöcsök” csapata
• Fekete István Általános Iskola „Zöldkommandó” csapata Tiszacsegérõl
• Kossuth Lajos Gimnázium Általános Iskola
„Tisza tündérei” csapata Tiszafüredrõl
• Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola,
Óvoda és Bölcsõde „Cserebogarak” csapata
• Tiszaszõlõsi Általános Iskola „Halászsas”
csapata
A kitartás és az alapos felkészülés eredményeként elsõ helyezett lett Kunhegyes „Tiszavirág” csapata. Helyezésükhöz gratulálunk!
Kéri Brigitta
bogtunk is Pálmihoz és Bendegúzhoz. Én nem
tudom, hogy mivel, de rendesen tele lett a nagy
csomagtartó mindenféle kütyüvel meg fityfenével. Bandikát a tavakhoz vezetõ úton sikeresen
ébren tartottuk, így mikor kiszállt a végén az
autóból, akkor már a legnemesebb Ming-dinasztiabeli ivadékoknak sem lehetett húzottabb
a szeme. Mikor ezt heherészve szóvá tettem, elintézte azzal, hogy szemébe süt a nap...
Aki a kicsit nem becsüli,
a nagyot nem érdemli
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A napijegyek megváltásakor diszkréten érdeklõdtem, hogy melyik részen érdemes próbálkozni, illetve mivel is csalizzunk a siker érdekében.
A napijegy árus cinkosan ránk kacsintott és elsuttogta, hogy a „hosszú vízen” csütörtökön
volt haltelepítés. Ott most több a hal, mint a víz.
Fõleg pontyok – 1,5 és 3 kg között – és kárászok.
Esznek mindent, mert úgy ki vannak éhezve,
hogyha beleállunk a vízbe, lerágják rólunk a gumicsizmát. Az új ismeretekkel felvértezve, a beavatottak magabiztosságával indultunk a kiszemelt víztestre. Két helyet szálltunk meg. Az
egyiken Bandika próbálkozott, míg én Pálmival
és Bendegúzzal a szomszédos helyre pakoltunk
le. Nem akartunk közvetlenül Bandika mellé ülni, mert úgyis úgy fog horkolni hamarosan,
hogy a halak messze menekülnek elõle.

Vak tyúk is talál szemet

Komótosan szereltünk, csaliztunk, majd bevetettük a készségeket. Az idõjárás igazán a kegyeibe fogadott minket – nem volt se hideg, se
meleg –, a halak viszont annál kevésbé. Néhány
kóbor kárászocskán kívül nem sok babér termett. Azért Bandika kivarázsolt a vízbõl egy
másfeles körüli öngyilkos pontyot „12-es zsinórral” és „szopott gilisztával”. Elég zavaros volt a
tekintete fárasztás közben. Végig olyanokat motyogott, hogy jól elé kell lõni, mert messze van
még, Jóska bátyám! Meg azt, hogy az õzre világíts már, ne a szemembe a lámpával. Felvilágosítottam, hogy a szákot Bendegúz kezeli és nem
Jóska bátyó, valamint senki nem világít a szemébe, csak süt a nap... Valahogy kiszenvedte a
szerencsétlen potykát, de csak a tudatalatti õsi
horgász ösztöneinek köszönhetõen.
Dél körül már elegünk volt a majdnem semmibõl. Ezért átültünk a „nagy” tóra. Na itt aztán
beindult a gépezet: pontyok, törpeharcsák, kárászok tömegei rángatták a szereléseket. Egyik
hal a másik után esett zsákmányul profin összeállított felszereléseinknek. Volt, hogy egyszerre ketten is fárasztottak! A part melletti sekélyesben ugyanúgy rágtak a halak, mint bent
a mélyebb vízen. Nem tudtuk olyan helyre dobni a csalit, ahol ne lett volna perceken belül kapás. Nagyon kellett figyelni, hiszen nem akartunk úgy járni, mint egy kedves kollégánk, jó
barátunk, akinek elvitte a hal a botját, amíg önzetlenül a horgásztársának próbált segíteni. Az
intenzív sporthorgászatot délután három körül

A kitartás meghozta a halat
függesztettük fel. Addigra Bandika kipihente
magát, mi többiek meg alaposan elfáradtunk.
A ki nem mondott horgászversenyt döntetlenre értékeltem. Hiszen nem csak a fogott halak mennyisége, de minõsége is számít.
A horgászat végén röviden értékeltük a történteket. Megállapítottuk, hogy ismét remekül szórakoztunk, és hamarosan megint felkeressük a Jászkiséri Tavakat.
Horgászatunkról rövid filmecske is készült
George Lucas rendezésében (szigorúan 18+!
szókimondó szövegek!) Pontyprofesszorok
címen, melyet erõsebb idegzetûek az alábbi
linken tekinthetnek meg:
http://www.youtube.com/watch?v=Zj7q5d1
gsBw&list=UU1sJYsnmijYThWKy54H8SiA&
index=1&feature=plcp
Gaál Viktor

Ezüstérmes lett a birkapörköltünk
Az UNESCO 2003-ban jóváhagyott, a szellemi
kulturális örökség védelmérõl szóló egyezményéhez hazánk 2006-ban csatlakozott. Ennek
szellemében határozta meg a feladatot, miszerint a kulturális örökség különbözõ fajtái, a
mûvészeti alkotások, épített örökség mellett a
szellemi kulturális örökség is védendõ, hiszen
a felgyorsult élet és a globalizáció hatására
olyan hagyományok tûnhetnek el, amelyek
egy-egy vidék, de általában véve a magyar
kultúra színét, karakterét adják. A nagykunsági birkapörkölt karcagi hagyománya a Magyar Népmûvészet Mesterei cím birtokosai
után, a busójárást követõen 2009-ben harmadikként került a Magyar Nemzeti Jegyzékbe.
A Nagykunságon az ünnepek el sem képzelhetõk birkatest (birkapörkölt) nélkül. Nemcsak családi ünnepeken, hanem társas munkák idején, aratáskor, házépítéskor is birka fõ a
lábasban. Az egész Nagykunságra jellemzõ a
juhhúsfogyasztás napjainkban is, azonban a
birkapörkölt karcagi fõzési hagyománya eltér a
többi nagykun városétól. Nemcsak ízesítés„Ez üst ízû lehet egy kicsit?...”

ben, hanem a fõzés fortélyaiban is különbözik.
A Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti
Jegyzékére a kunsági birkapörkölt karcagi hagyományát a Birkafõzõk Baráti Társasága jelölte. Elsõsorban azt kellett bizonyítani a jelölés során, hogy valóban élõ hagyományról
van szó, amelynek van múltja, jelene és mivel
a közösség olyan erõsen élteti ezt a hagyományt, a jövõje is biztosított.
Karcagon a XIV. Birkafõzõ Fesztivál június
utolsó hétvégéjén került megrendezésre. A
versenyre 275 fõzõ nevezett, ezúttal is leginkább családok, baráti társaságok.
Nekünk „vízügyeseknek” mindegyik rendezvénynél fontosabb volt ez a XIV. fesztivál, hiszen
egy nagyon lelkes vízügyes csapat is megmérettette tudását, Bene Lajos és csapata. Bene Lajos
és négy társa (Gyökeres Sándor, Nagy Attila, Sebõk Lajos, Jónás István) már fél évvel elõtte elhatározták, próbára teszik fõzõtudományukat. Az
elhatározást tett követte. A legaprólékosabban
kidolgozott terv szerint készültek. Saját pénzükön vásároltak két birkát, megvarratták a kötényüket, melyre a VÍZÜGY logója került fel.
Nagyon kedvesen, szeretetteljesen meghívták a munkatársaikat és a legkedvesebb nyugdíjas kollegájukat Szilágyi József csatornaõrt
és kedves feleségét.
És eljött a nagy nap. Kora reggel sátorállítás,
asztalok, padok és minden szükséges kellék
elõkerült. 10 órakor már ezrek rótták az utat
egyfelõl a birkafõzõk vaslábasai, másfelõl a
vásári sátrak között.
A megnyitón dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr és Varga Mihály államtitkár úr köszöntötte a résztvevõket. A zsûri
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A vízügyes fõzõválogatott
(társadalmi és szakmai) elnöke hagyományosan Benke Laci bácsi olimpiai bajnok, mesterszakács volt.
A fesztivál a maga szokásos mûsoraival,
néptánc minden korosztályból, fõzõshow Sági Szilárddal, zenés mûsorok, amelyet az éjfélbe nyúló nagyobb koncertek zártak.
Közben Bene Lajos és csapata szorgalmasan
és nagy hozzáértéssel, fa-tüzeléssel fõzték a
birkákat az öntöttvas lábasokban. Említésre
méltó, hogy a higiéniára mennyire ügyeltek!
Hagyományos lavórtartóban fehér, zománcozott lavór, vászon kéztörlõ, háziszappan, vizeskannában víz elõkészítve, mind-mind jelezte az igényességüket és egyben a hagyomány felelevenítését is. Az asztalon abrosz,
rajta házi készítésû pogácsa, sütemény, karcagi hájas tészta várta a látogatókat. Ez a sátor
kitûnt a többiektõl, rengetegen megnézték,
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megkóstolták a pörköltet. Interjút készített a
csapatvezetõvel a Hajdúszoboszlói TV.
A karcagi birkapörkölt titkát is elárulta a
csapat. „Egy birka, egy lábas” – tartja a mondás, azaz a birka minden részét egyszerre,
egy öntöttvas lábasban szokás fõzni. Így a legfinomabb. Nagyon fontos, hogy a birka nyúzásánál a lábakat és a fejet nem nyúzzák, hanem pörkölik, ez különlegesen markáns, élvezetes ízt ad az ételnek.
Elkészítéséhez nem kell más, mint egy 5-6
éves birka, vöröshagyma, zsír, õrölt paprika,

só, szükség szerint víz. Fövés közben kívánalom szerint száraz csöves erõs paprikával is
ízesíthetjük. Kavargatás helyett körkörös
irányban mozgatják, rázogatják az ételt, így
biztos, hogy nem ég le.
Fotók készültek az Új Néplap számára, illetve felvételt készített a Karcag TV stábja is.
Mi kollegák már éreztük, hogy „lóg a levegõben” a siker, hiszen a 400 lábasban, bográcsban fõtt birkapörköltet nézhettük, kóstolhattuk, és a végsõ következtetésünk az volt, hogy
„hajrá, fiúk, ez dobogós lesz!” És az ered-

dett össze. Az „Összefogás a tiszta Magyarországért” mottójú megmozduláshoz 25 önkormányzat, több mint 20 civil szervezet, csaknem 50 intézmény, 10 polgárõr egyesület és
több mint 100 egyénileg regisztrált önkéntes
csatlakozott. A szemétszedési akcióban a megye több településén összesen mintegy 150 fõvel vett részt a JNSZ Megyei Kormányhivatal,
és több helyszínen mozgósította kollégáit a
NEFAG Zrt. Szolnoki Erdészete, akik Szolnok,

Csaknem 3980-an vettek részt Magyarország
legnagyobb hulladékgyûjtési akciójában a KÖTIVIZIG mûködési területén. A kissé borongós
idõjárás ellenére június 2-án 30 településen
zajlott egy idõben a hulladékgyûjtés. A második alkalommal meghirdetett TESZEDD! elnevezésû országos akciót Karcagon dr. Fazekas
Sándor vidékfejlesztési miniszter nyitotta meg.

össze a település területén. Szolnokon a mintegy 400 fõs csapat közösen 470 zsák szemetet
szedett össze a vízpartokon és a város egyes
részein. A KÖTIVIZIG koordinációs munkáját
idén a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség, a
Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-Tiszavidéki Kirendeltsége és a Hortobágyi Nemzeti
Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési
miniszter karcagi megnyitó beszédét tartja
A kunsági településen több mint 700 önkéntes csatlakozott a megmozduláshoz és a nap
végére 3760 kg hulladékot gyûjtöttek össze. A
legnagyobb létszámmal a tavalyihoz hasonlóan idén is a Jászberényi Önkormányzat vett
részt az akcióban: több mint 1400 fõt mozgattak meg és 1454 zsák hulladékot gyûjtöttek

Lelkes önkéntesek csapata a Zagyva-parton

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési
miniszter (jobbra), Dobos László
polgármester (mellette) és Lovas Attila
igazgató (balra) is szedte a hulladékot

mény: a szakmai zsûri EZÜST fokozatát kapta: Bene Lajos és csapata KÖTIVIZIG Karcag.
Gratulálunk az elismeréshez és köszönjük,
hogy ezzel is a munkatársi összetartozást
erõsítettétek! További sok sikert kívánunk!
Délután csak az üres lábasok emlékeztettek
a verseny tárgyára.
A karcagiak valamit nagyon tudnak, ha birkafõzésrõl van szó. Nem véletlen, hogy évrõl-évre az egész országból idecsalják e pompás étek
kedvelõit és mestereit.
Makai Mihályné

Park Igazgatóság segítette. Az elõzetesen regisztrált 5450 önkéntes munkájához 7200 db
TESZEDD! feliratú zsákot és 7000 pár kesztyût osztottak szét a szervezõk. A TESZEDD!
akcióban JNSZ megyében 3390 fõ 3400 zsáknyi plusz 3760 kg szemetet gyûjtött. Az Igazgatóság teljes mûködési területén 3979 fõ öszszesen 4099 zsáknyi és 3760 kg szemetet sze-

Az akció „termése” a szolnoki Tisza-parton
Karcag, Újszász és Jászapáti határában tisztították meg a kezelésükben lévõ erdõterületeket. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
csapata Tiszafüreden csónakból gyûjtötte a
hulladékot a Tisza holtágai mentén. A szemétszedõk munkáját szombaton a KÖTIVIZIG
mintegy 80 munkatársa segítette.
Az akciónap termését, a csaknem 3950
zsáknyi szemetet a településeken illetékes
közszolgáltatók – többek között a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft, a Remondis Szolnok Zrt., a Remondis Kft., a Laki Gazda Kft.,
a KÖVA Zrt. – még aznap elszállították, illetve a heti rendszeres gyûjtõjárattal vitték el a
legközelebbi hulladéklerakóba. A TESZEDD!
akció sikere közös sikerünk, ezúton is köszönjük minden önkéntes és a szervezésben
részt vevõ kolléga munkáját.
Nagy Réka

Tudod-e a választ?
Elõzõ számunkban megjelent „Védekezési
kérdések” TOTÓ-kérdéseink helyes megfejtése: 1./c; 2./a; 3./b; 4./c; 5./c; 6./a;
7./b; 8./a; 9./b; 10./b; 11./b; 12./c; 13./c;
14./c; 15./c; 16./c; 17./a; 18./a; 19./b; 20b.
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