S z a k m a i E se m é n y e k

A TARTALOMBÓL:
Az utóbbi 15 év hatodik
legnagyobb árhulláma
vonult le a Tiszán
4. oldal
Árvízi átvezetés
optimalizálva
5. oldal
A jövő mindig
a mával kezdődik
9. oldal
A KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG E-LAPJA

XXXVI. évfolyam, 2. szám • 2013. július

Szaktudásunkra, tapasztalatunkra nagy szükség volt a Dunánál
Igazgatóságunk dolgozóiból első körben,
június 2-án 80 fős állományt rendeltek ki a
Dunán levonuló árvíz elleni védekezésre,
akiket további, műszakiakból és fizikaiakból álló csapat követett több turnusban. Az
ÉDUVIZIG területére, valamint az Országos
Vízügyi Főigazgatósághoz rendelt teljes
állomány végül 220 főre duzzadt. A feladatok szakaszonként változtak, amelyek megoldásához a lehető legjobb szakmai tudásunkra, helyzetfelismerésre és irányítói
képességekre volt szükség.
Tapasztalt kollégáinkra leginkább a műszaki
irányításban volt szükség. Ahhoz, hogy a több
száz ember által megtöltött és nehézségek
árán a helyszínre szállított zsákok a megfelelő
helyre kerüljenek, munkatársaink koordinálá
sa elengedhetetlen volt. A magassági hiányok
mielőbbi kiépítésének megoldása, a töltések
állékonyságának fenntartása olykor ember
feletti küzdelmet igényelt. A teljesség igénye
nélkül néhány hely, ahol a kollégákra a legna
gyobb szükség volt a védekezés alatt:
01.05. sz. árvízvédelmi szakasz (Győr,
Győrzámoly, Dunaszeg, Dunaszentpál stb.):
Végzett munka: nyúlgátépítés töltéskoronán,
buzgár elfogás, kulissza lezárás, geodéziai
mérés, őrszolgálat, műszaki irányítás, vonal
világítás, szivattyúzás, stb. Munkavezetők:
Gönczöl István, Csesznik Zoltán, Tóth Zoltán,
Kara Róbert, Kovács Ferenc

Munkatársaink koordinálása elengedhetetlen volt Győrújfalunál is
01.03. és 01.04. sz. árvízvédelmi szakasz
(Ásványráró, Vámosszabadi, stb.):
Végzett munka: nyúlgátépítés töltéskoronán,
buzgár elfogás, geodéziai mérés, őrszolgálat,
műszaki irányítás, stb.
Munkavezetők: Patkó Ottó, Nagy Tamás,
Timkó János, Patkó István, Sólyomvári
Szilárd, Fodor István

01.07. sz. árvízvédelmi szakasz:
Végzett munka: Kivezényelt létszám védelmi
munkái, műszaki irányítás, stb. Munkaveze
tők: Molnár Sándor
Védelmi Osztagtelep:
Végzett munka: homokzsáktöltés, kivezé
nyelt létszám védelmi munkái, stb.
(Folytatás a 2. oldalon)

Kormánymegbízotti elismerő oklevél a KÖTIVIZIG kollektívájának
Lovas Attila igazgató dr. Kállai Mária
kormánymegbízottól vette át
az elismerést

Elsőként a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság kollektívájának fejezte ki elismerését dr. Kállai Mária, Jász-NagykunSzolnok megye kormánymegbízottja június 25-én, a megyeháza dísztermében tartott
ünnepségen, ahol a dunai árvízvédekezésben hősies helytállást tanúsító megyebeli
szervezetek képviselőit köszöntötték. Az
oklevelet Lovas Attila, a KÖTIVIZIG igazgatója vette át a megyei védelmi bizottság
elnök asszonyától.
Az eddig soha nem látott méretű, minden
korábbi rekordot megdöntő dunai árhullám
elleni, emberfeletti erőket mozgósító védeke
zés napjait felidézve dr. Kállai Mária elmond
ta: ez az árvíz megtanított bennünket arra,
hogy a legelőrelátóbb tervezés mellett is

folyamatosan ébernek kell lennünk. A legkri
tikusabb napokban megközelítően 700
megyei szakember teljesített szolgálatot a
Duna melletti településeken a Szigetköztől a
magyar-szerb határig. A Tisza mentén szer
zett tapasztalat pedig meghozta gyümölcsét,
a csata eldőlt, az ország nyert.
– A megyénkbeli szakemberek bebizonyítot
ták, hogy olyan tudás birtokában vannak,
amely nem csak ebben az országban, hanem
bárhol máshol Európában alkalmazható –
hangsúlyozta a kormánymegbízott. Kiemelte:
a munka, a tudás és az összefogás minden
akadályt képes legyőzni. – Ezekben a napok
ban Magyarország ismét példát mutatott
abból, hogy mire képes az egység. Önök pedig
ennek az egységnek a hősei – fogalmazott

(Folytatás a 2. oldalon)
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Szaktudásunkra, tapasztalatunkra nagy szükség volt a Dunánál
(Folytatás az 1. oldalról)
Munkavezetők: Halápi Péter,
Csató László, Rávai László, Farkas
Róbert
Győrújfalu külön védelmi szakasz:
Végzett munka: Nyúlgátépítés
(zsák + helyi anyag felrakás), fóliázás, mentett oldali bordás leterhelés és rézsű megtámasztás építés, geodéziai mérés, buzgár elfogás, ideiglenes védelmi művek
bontási munkái, átszivárgó víz
elvezetése, megközelítő útépítés,
anyagbeszállítás, búvár munkák,
őrszolgálat, műszaki irányítás,
vonalvilágítás, logisztika szervezése, anyag-,
gép-, eszköz-, létszámigénylés összeállítás,
szivattyúzás, stb. Munkavezetők: Horváth
Béla, Fejes Lőrinc, Horváth Lajos, Takács
Attila, Csesznik Zoltán
Dunaalmás és Neszmély önkormányzati
területen történő védekezés:
Végzett munka: Nyúlgátépítés és vasúti pálya
alatti átereszek elzárása. Munkavezetők:
Csatáriné Tasi Anett, Tóth Tamás, Harsányi
Gábor
Almásfüzitő önkormányzati területen történő védekezés:
Végzett munka: őrszolgálat, kivezényelt létszám védelmi munkái, stb. Munkavezetők:
Mucsi Antal, Molnár Attila
Budapesti Vízügyi Igazgatóság területén:
Végzett munka: Római parton történő szivat�tyúzási munkák Munkavezetők: Hegedűs
Szilveszter

Ez a buzgár sem szökik már meg
Bajai Vízügyi Igazgatóság területén:
Végzett munka: Petőfi szigeten történő védelmi munkák irányítása Munkavezetők: Németh
Miklós, Felkai István, Fazekas Helga
Az árhullám lekövetésében a vízrajzos különítménynek sem volt könnyű dolga. A gyors áradás
következtében szinte egy időben kellett a Dunán
és annak mellékfolyóin is vízhozam-méréseket
végezni. A nehézségeket fokozta, hogy a mérőhelyek megközelítése sok esetben problematikus volt, valamint a nagyvízi mérések is extrém
körülmények között zajlottak. Emlékezetes
marad a rajkai vízhozam-mérés, ahol a víz sebessége elérte a 3,5 m/s-ot, és már hallani lehetett a
görgetett aprókavics susogását a csónak alatt.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóságnál is teljesítettünk szolgálatot. A kapcsolat és koordinációs feladatok mellett a beérkező adatok feldolgozásában, a térképi megjelenítésben nyújtottunk

segítséget. A munkarend itt
sem minden esetben követte a
napszakokat.
Szintén nem volt könnyű feladat az 1 481 000 darab PP zsák
mellett a 700 dobókötelet, 2850
BIG-BAG zsákot, a 15 000 négyzetméter szűrőszövetet és a
többi „apróságot” mint például
gátőrlámpákat, munkakesztyűket eljuttatni a KÖTIVIZIG raktáraiból a védekezés helyszíneire. A védekezéshez szükséges
anyagok rakodása és szállítása
olykor éjjel-nappal folyt.
Büszkén mondhatjuk, hogy
szállítmányaink mindig időben célba értek. (Az
időhátrányt mi sem mutatta jobban, mint az,
hogy esetenként rendőri felvezetés könnyítette
meg a szállítmányok célba jutását.)
S ne feledkezzünk meg a „papírháborúról”
sem. A temérdek adminisztrációs feladat és
jelentési kötelezettség az itthoni központi
ügyeletet is ellátta munkával. A nyomon követhetőség érdekében készített táblázatok és feljegyzések a két hét alatt olyan mennyiségre
duzzadtak, mint egy tiszai védekezésnél.
Az utolsó, végsőkig kitartó csapat június
26-án 18 órakor fejezte be a szolgálatot és tért
vissza igazgatóságunkhoz.
A védekezés ideje alatt rendkívül sok
tapasztalattal és élménnyel gazdagodva tértek vissza kollégáink, és örömmel tölt el bennünket, hogy részt vehettünk ebben a sikeres
védekezésben.
Kéri Brigitta – Horváth Lajos

Kormánymegbízotti elismerő oklevél a KÖTIVIZIG kollektívájának
(Folytatás az 1. oldalról)
a vízügyi szakemberek, tűzoltók, katasztrófavédők, katonák, rendőrök, és más, a védekezésben közreműködő szervezetek képviselői
előtt.
Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere szintén megköszönte a helytállást, s méltatta azt a
szakmaiságot, elhivatottságot, együttműködési készséget és bizalmat, amiről a megyebeliek
tettek tanúbizonyságot. Hozzátette: jó érzés
volt hallani, amikor a Duna mentén élők arról
számoltak be, hogy a megyéből érkezők

higgadtsága, szakértelme, egymás iránti bizalma mennyiben segítette a védekezést.
Lovas Attila, a KÖTIVIZIG igazgatója beszámolt arról, hogy először az igazgatóság 160
munkatársát vezényelték a Dunához, pár
nappal később 200 fölé nőtt a védekezésben
részt vevő, azt irányító szolnoki vízügyesek
száma. Emellett más eszközökkel, egyebek
közt másfél millió homokzsákkal is segítettünk. Jelezte: 1991 óta közel húsz nagy árhullám elleni védekezésben közreműködtek a
szolnoki vízügyesek, s nem csak hazánkban,

A hála és a köszönet sorai
Molnár Béla, az OVF főigazgatója mind a 12 vízügyi igazgatónak eljuttatott levelében
köszönte meg a dunai árvízi védekezéskor nyújtott kimagasló, szakszerű és lelkiismeretes
munkát az ágazat valamennyi dolgozójának. Mint fogalmazott, a példaértékű, országos
szintű összefogás eredményeként sikerült megvédeni az emberi életeket, és a nemzeti
vagyont. A történelmi árvíz erejét jól szemléltetik a számok: szinte minden emberre jutott
egy homokzsák, hiszen országszerte közel tízmilliót használtak fel a védekezéshez.
Németh József, az ÉDUVIZIG igazgatója szintén levélben mondott hálás köszönetet igazgatóságunknak az önzetlen segítségért. „Együttes erővel a gátak között tartottuk ezt a történelmi árvizet, megvédve ezzel az érintett települések lakosait és értékeit” – írta.
Igazgatónk, Lovas Attila arról értesítette a KÖTIVIZIG minden dolgozóját, hogy „a köszönet és elismerés valamennyi kollegát illeti, a helyszínen védekezőket és az itthon maradottakat egyaránt, hiszen míg az elvezényeltek az árvíznél álltak helyt, addig az itthon lévők
biztosították, hogy a napi feladatok a jelentősen csökkent létszám ellenére is zavartalanul,
magas színvonalon kerüljenek végrehajtásra.”
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hanem Lengyelországban és Ukrajnában is.
Idézte az egyik, a Szigetközből tudósító
internetes hírportált, amely Kovács Tibort, a
munkálatokat helyben vezénylő szolnoki csatornaőrt is megszólította.
– Az ország minden zugából idetrombitálták a vízügyi szakembereket… szinte azt sem
tudjuk, hol vagyunk – mondta a gátőr.
– Az bizony baj – vetette közbe a riporter.
– Miért lenne? A gát az gát mindenütt, csak
azt kell tudni, hogyan építsük meg A többi
nem számít – válaszolta Kovács Tibor.
Lovas Attila egy kollégája élményét is megosztotta az ünneplőkkel. – „Egy dunaalmási
bácsi odajött hozzánk az utolsó napok egyikén, néhány fénykép volt nála a 2002. évi
árvízvédekezésről. Az az árhullám a mostaninál 45 centiméterrel alacsonyabban tetőzött.
A házában és az udvarában 40-50 centis víz
állt, mert akkor nem sikerült megvédeni a
falut. Ez most sikerült”– elevenítette fel a történteket az igazgató, majd köszönetét fejezte
ki saját kollégáinak, s mindazon szervezeteknek, amelyek segítették a munkát.
Az ünnepség záróakkordjaként dr. Kállai
Mária elismerő oklevelet adott át a dunai árvízvédekezésben résztvevő megyebeli szerveztek
vezetőinek, képviselőinek. A rendezvény fogadással ért véget, pohárköszöntőt Kovács
Sándor, a megyei közgyűlés elnöke mondott.
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A Duna idei rendkívüli árhulláma
A Duna bajor és osztrák vízrendszerében
május végén, június végén nagy mennyiségű, területi átlagban 150 mm közeli,
helyeként viszont 300 mm-t is meghaladó
csapadék hullott. Ez a csapadék, a még
meglévő és a május 24-ét követően lehullott
hóval hatalmas árhullámot indított el a
Duna vízgyűjtőin.

több mint 2 méterrel megdöntötte, és megkö
zelítette az 500 éves, történelmi magasságú
árvízszintet.
Az árhullám magassága mellett figyelemre
méltó annak tartóssága. Addig, amíg 2002.
augusztusi árhullám Passaunál „csak” közel
három napig tartózkodott árvízvédelmi foko
zat felett, 2013-ban több mint 11 napig.
Szerencsére az Inn, és a meghatározó oszt
rák mellékfolyók, a Traun és az Enns áradása
napokkal megelőzte a Duna árhullámát, vala
mint a magyar szakaszon csatlakozó bal
oldali mellékfolyók, a Garam, a Vág és az
Ipoly csendes maradt.
A Duna a magyarországi szakaszán Nagybajcs
és Budapest között – gyakorlatilag ellapulás-men
tesen – 40-50 cm-el megdöntötte az eddigi maxi
mális vízszinteket. Budapest alatt fokozatosan

2013. június 5-ét megelőző 6 napos csapadékösszeg a Duna vízgyűjtőjén
A Duna és az Inn oly mértékben megemel
kedett, hogy Passaunál a 2002. évi áradást

A Duna árhulláma Bajánál
csökkenő magassággal tetőzött a folyó, de még
így is Bajánál 12 cm-el rekordot döntött. A Duna
árhulláma a déli országhatárt Mohácsnál, már az
eddigi maximum alatt hagyta el.
A szolnoki vízrajzosok az árhullám kezdeté
től segítették a győri kollégák munkáját. 3 fő
(Gazsó Ákos, Szekeres Péter, Tóth György)
Győrújfalunál dolgozott, 4 fő (Falusi Csaba,
Luzsányi Endre, Takács Zita, Váriné Szöllősi
Irén) pedig a Dunán és annak mellékfolyóin,
mellékágain végeztek vízhozam méréseket. A
vízrajzosaink Vámosszabadinál és Eszter
gomnál is mérték a Duna maximális vízhoza
mát, amely meghaladta a 9000 m3/sec-t.

A Duna árhulláma Nagybajcsnál

Június 3.-i árhullámcsúcs a Passaunál a
városházán 
Forrás: Deutscher Wetterdienst,
Das Juni-Hochwasser des Jahres 2013 in Deutschland

A Duna árhulláma Budapestnél

Vízhozammérés eredménye,
Duna – Esztergom
Dr. Kovács Sándor

tallózó
A Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozata, a Magyar Hidrológiai Társaság, a Vízgazdálkodási
Társulatok Országos Szövetsége, a Global Water Partnership – Magyarország Alapítvány és
a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség állásfoglalása a 2013. évi dunai védekezésről
A sikerről és tennivalókról
Június első napjaiban minden eddigit megha
ladó áradás vonult le a Dunán. Az áradást
sikerült a gátak között tartani, nem öntött el
településeket, nagy területeket.
A siker nemzetünk – benne kiemelten a
mérnökök, meteorológusok, hidrológusok,
gyakorló műszakiak és tudósok – árvízvédelmi
tudásában gyökerezik.
Országunk közel negyedét veszélyezteti
árvíz. Itt, a teknő alján az árvízvédelem mindig
is a „Kárpát-medence napi üzemeltetési
feladata” volt, és marad is. Katasztrófává akkor
válik, ha a víz kitör a gátak közül.
Az idei áradás is megmutatta, hogy a vízügyi
műszaki irányító személyzet felkészült, ismeri

a területet, tudja, hogy hol kell magasítani a
gátat, felismeri a veszélyeket. Tudja, mit
tegyen, ha a roppant víztömeg át akarja törni a
védműveket. Képes irányítani, szervezni egyegy helyen akár több ezer főnyi védekezőt,
honvédséget, tűzoltókat, és az önkénteseket. A
vízügyi irányítás a maximumot nyújtotta, ami
azért azt is jelzi, hogy ennél nagyobb árvízi
terhelésnél – ami sajnos nem kizárt – már
kétséges a kapacitása.
A mérnöki tudásnak az is a forrása, hogy
folyamatosan ellenőrzi a teljesítményét,
visszacsatolja a tapasztalatokat: a közvetlen
veszély elmúltával ez történik most is.
Gyarapodnak a nagy árhullámokat kiváltó
jelenségek, amihez súlyosan járulnak hozzá
kedvezőtlen emberi beavatkozások is,
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határainkon belül és túl egyaránt. A vízszintek
emelkedésének a korábbi adatsorokon alapuló
kiszámíthatósága – mai tudásunk szerint –
megdőlt.
A víz földi körforgásának törvényszerűsége,
hogy ha gyarapodnak az árvizek, akkor
gyarapodnak az aszályok is. Így az
árvízvédelem és az aszályok elleni tevékenység
nem választható el egymástól. Mindkettő
sikere „békeidőben” dől el. Komplex, integrált
vízgazdálkodással kell és lehet megelőzni a
vészhelyzetet, hogy a létesítmények és
működtetésük egyként szolgálják az
ármentesítést, és a vízpótlást, például
tározókkal. Ennek az is eredménye lesz, hogy
az ország életének kisebb megzavarásával
védjük ki az áradásokat.
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Az utóbbi 15 év hatodik legnagyobb árhulláma
vonult le a tavasszal a Tiszán
Az idei év első negyedét az extrém csapadékos időszakok egyikeként könyvelhetjük
el. Május 7-ig ugyanis átlagosan 282,7 milliméter csapadék áztatta igazgatóságunk
területét, ami 144,8 milliméterrel haladja
meg a hasonló időszakban szokásos (sokévi) mennyiséget. Ennek következményeként március közepétől május első dekádjának végéig egyidejűleg folytatott ár- és
belvízvédekezést igazgatóságunk.
Ez év tavaszán eddig nyolc árhullám indult el
a Tiszán, hat a Zagyván, egy a HármasKörösön, ugyancsak egy pedig a HortobágyBerettyón. Folyóink mentén maximálisan 642
kilométer (április 13-14.) hosszú védvonal
szakaszon rendeltünk el az aktuális vízállás
nak megfelelő védelmi fokozatot, ebből 488
kilométeren harmadfokú készültséget (április
13-15.). Az árhullámok csúcsa sehol sem érte
el az eddig mért legnagyobbat, a HortobágyBerettyón azonban a vízállás 24 centiméterre
megközelítette azt Borznál.
Az elmúlt 15 év alatt a mostani volt a kilence
dik, Szolnoknál harmadfokú készültséget szük
ségessé tevő tiszai árhullám, 866 centiméteres
tetőző vízállása alapján pedig a hatodik legma
gasabbnak bizonyult. Időben még inkább vis�
szatekintve, 1963 és 1981 között tíz, harmadfo
kot meghaladó árhullám vonult le a szőke
folyón. (A rendkívül aszályos tavalyi esztendő
ben mindössze 437 centiméteres vízállás- maxi
mumot regisztráltunk június 17-én Szolnoknál,
míg 2011-ben 831 centimétert.)
A védekezést nehezítették az időjárási
körülmények, ugyanis a kezdetben még több
hullámban esett a hó, a vége felé pedig nyári
as meleg, helyenként hőség uralkodott.
Az árhullám levonulásának időtartama alatt
- mivel a tetőző vízállás sehol nem érte el a
veszélyes vízállástartományt - az őr- és figye
lőszolgálat ellátásán túl nagyobb beavatko
zásra nem volt szükség, néhány jellemző
védekezési munkát azonban érdemes kiemel
ni:
• A 10.01 Lakitelek-Tószegi árvízvédelmi
szakaszon a magasparti védvonalakon átere
szek, zsilipek elzárása, illetve a kiadott felké

szülési szinthez képest alacsonyabb szaka
szokon nyúlgát építése történt meg.
• A 10.02 Szolnok-Újszász-Szórói árvízvé
delmi szakaszon a Tisza szálló pincéjének
leterhelése és bordás megtámasztása vált
szükségessé, valamint a Milléri őrjárásban a
korábbi árvízvédekezések alatt bevédett buz
gársor kazettáinak felújítása volt indokolt.

Legmagasabb tetőző
tiszai vízállások Szolnokon
az utóbbi 40 évben
Centiméter

Év

1041 (LNV)

2000

1013

2006

974

1999

909

1970

904

1979

897

1998

866

2013

A Szolnok projekttel érintett szakaszon a
kivitelező a megbontott rézsűfelületek bevé
déséről gondoskodott.
• A 10.03 Doba-kanyari árvízvédelmi sza
kaszon a Hanyi-Tiszasülyi tározó fővédvonali
szakaszán, a régi Sajfoki szivattyútelepnél,
valamint az új Sajfoki zsilipnél léptek fel
problémák, melyek bevédését a kivitelező
elvégezte.
• A 10.04 Kiskörei-tározó menti árvízvé
delmi szakaszon a hullámverésnek leginkább
kitett szakaszokon hullámverés elleni véde
lem épült ki a védekezés elején, illetve a már
meglévő elhabolások bevédése történt meg.
• A 10.08 Csongrád-Bánrévei árvízvédelmi
szakaszon a 10.08/6 őrjárásban a 43+160

tkm-ben lévő, 2006-ban felszámolt öntöző
víz-kivétel mentett oldali töltéselőtérben
hagyott, le nem dugózott nyomócsődarabjá
nak vége beszakadt, melyet a Védelmi Osztag
az árvízvédekezés ideje alatt feltárt, és beton
dugóval lezárt.
• A 10.11 Szászberek-Jászberényi árvízvé
delmi szakaszon a védekezés kezdetén a
Zagyva-Tarna vízgyűjtőn kialakult hidromete
orológiai helyzetet elemezve komoly zagyvai
védekezésre készültünk fel. Megtettük az
intézkedéseket egy esetlegesen szükségessé
váló tározónyitásra is.
Az árvízvédekezés mellett a belvízmentesí
tésre is jelentős energiát kellett fordítanunk,
az igazgatóság területén az elöntött terület
maximuma 40 500 hektárt tett ki április 7-én.
Az önkormányzatok közül 22 rendelt el vala
milyen készültségi fokozatot. Sokat mondó
adat, hogy az idei tavaszi belvízvédekezés
során – 45 stabil szivattyútelep és 23 mobil
gépegység együttes, másodpercenként 66
köbméteres maximális kapacitása révén – az
átemelt vízmennyiség már május első napjai
ban meghaladta a 125 millió köbmétert, ami
valamelyest több, mint a Tisza-tó nyári víztér
fogata, s ami három és félszer töltené meg a
Velencei-tavat.
A szivattyú felvonulások esetében a felázott
töltéskoronákon való kényszerű közlekedés
komoly károkat okozott, melynek helyreállí
tása már a védekezés alatt megtörtént.
Nagymértékben megkönnyítette a védeke
zést, hogy az utóbbi években pályázati támo
gatással sikerült helyreállítani több főcsator
na eredeti vízszállító képességét. Ennek is
köszönhető, hogy a rendkívül csapadékos
évkezdet ellenére a vízborított terület nagysá
ga a korábbi maximum mintegy felét tette ki
idén tavasszal.
Ahol ez műszakilag lehetséges volt, olyan
vízkormányzási intézkedéseket rendeltünk
el, amelyek a víz helyben tartását szolgálják,
például a Gerje-Perje csatornákon, valamint a
Kőrös-éren és a Peitsik-éren.
Kéri Brigitta,
Laczi Zoltán

Belvízbeemelés az Nk. III-2. fürtfőcsatornába a Villogó főcsatorna felső szakaszából
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Árvízi átvezetés optimalizálva
Karcag, Kisújszállás, Túrkeve és Mezőtúr
térségének hatékonyabb belvíz-mentesítése érdekében 2013. április 4-től 12-ig árvízi
üzembe helyeztük a térségi vízátvezetésre
és a mezőgazdasági vízigények kielégítésére épült, magas vezetésű Nagykunságifőcsatornát, s annak Keleti- és fő (azaz
nyugati) ágán keresztül jelentős mennyiségű, megközelítőleg négymillió köbméter
vizet vezettünk át a Hortobágy-Berettyóból
a Hármas-Körösbe.
A Mezőtúri Árvízkapu és az Ágotai Vész
elzárómű április 4-ei egyidejű bezárásával az
alul-felül zárt Hortobágy-Berettyó víztér lénye
gében tóvá változott, miközben naponta mint
egy kétmillió köbméter belvizet fogadott be.
Ennek mentesítésére provizórium (24+12 darab
Agrofil 500 mobil szivattyú) épült ki, továbbá az
érintett igazgatóságok részére belvíz-beemelési

Alulról befolyásolt vízkivezetés a Nkfcs.
39. sz. műtárgynál a Hármas-Körörsbe
korlátozás lett előírva. A további belvíz-beeme
lési korlátozás elkerülése végett igazgatóságunk
a lezárt szakasz gravitációs tehermentesítését a
Hortobágy-Berettyó (továbbiakban HB) – Nagy
kun
sági-főcsatorna Keleti-ág – Nagykunságifőcsatorna (továbbiakban Nkfcs.) – HármasKörös (továbbiakban HK) vízi útvonalon végez
te. Első lépésként az átvezető útvonalat felkészí
tettük az árvízi üzemmódra. A 2013-ban szük
ségessé váló árvízi átvezetést – vízhozam
mérésekkel lekövetve – üzemszerűen hajtot
tuk végre a Nagykunsági vízellátó rendszer
összefoglaló, 2006-ban aktualizált üzemelte
tési szabályzata és módosított vízjogi üzemel
tetési engedélye alapján.
A Nkfcs. és az Nkfcs. Keleti-ág 1970-es évek
ben történt megépítésével megteremtődött a
kapcsolat a Tisza és a Körös-völgy között. Ez
lehetővé teszi a Tisza-völgyi vízügyi igazgató
ságok vízkészlet-gazdálkodásának szabályo
zását, továbbá azt is, hogy a HB-n levonuló
árhullámot megcsapoljuk, ami tehát úgy tör
ténik, hogy a HB-ból az Nkfcs. Keleti-ág 25. és
18. sz. műtárgyak között és az Nkfcs. 14. és
39. sz. műtárgyak közötti szakaszát (nyugati
ágát) felhasználva a HK-ba vezetjük át az
árvizet. Az Nkfcs. 14. sz. műtárgy a vízátveze
tés ideje alatt zárva tartandó, az átvezetésben
az Nkfcs. 1. sz. beeresztő műtárgy és a 14 sz.
műtárgy közötti, első szakasza nem vesz

részt, mezőgazdasági vízellátás helyett bel
vízi üzemmódban kellett működtetni.
Az átvezetés csak akkor jön létre, ha a HK
vízszint az Nkfcs. 39. sz. műtárgynál alacso
nyabb, mint a HB vízszint az Nkfcs. Keleti-ág
25. sz. műtárgynál. Amennyiben ez nem tel
jesül, az Nkfcs. Keleti-ág és az Nkfcs. (nyuga
ti ág) medertározó térfogata használható a
HB belvíz-terhelés csökkentése céljából.
Figyelembe kell azonban venni mind az átve
zetés, mind a tározás során az automatikusan
üzemeltetett elektromos övárok átemelő tele
pek és a beemelt/bevezetett belvizek mennyi
ségét is.
Az árvízi átvezetés teljes hossza 54,828 km,
amelyből az Nkfcs. Keleti-ág 19,975 km, az
Nkfcs. (nyugati ág) 34,853 km. Az Nkfcs.
Keleti-ágán az árvízi átvezetés iránya ellenté
tes a mezőgazdasági vízszolgáltatás normál
üzemállapotának folyásirányával, míg az
Nkfcs. (nyugati ágán) az árvízátvezetés és a
normál üzemállapot folyásiránya megegye
zik. Az árvízi átvezetési szint az Nkfcs-n
(nyugati ág) megközelítőleg egyenlő a nor
mál üzemvízszinttel, de az Nkfcs. Keleti-ágon
meghaladja azt (2013-ban 0,96 méterrel vol
tunk felette a normál üvsz.-nek). A magas
vezetésű főcsatornák töltései a tervezett
maximális vízszint + 1,0 méter biztonsággal
épültek ki. Az Nkfcs. Keleti-ágon később
kialakított öntöző (lineár) vízkivételi műtár
gyak költségtakarékossági okokból és a rend
szerben az alacsonyabban tartott öntözési
vízszintek miatt nem épültek ki az eredetileg
a főcsatornán tervezett szintre. Ennek követ
keztében az árvízi átvezetés előtt a vízkivételi
műtárgyak, és vízleadó bújtatók zárásán túl
gondoskodni kell a vízkivételek megerősíté
séről, a bújtatók közbenső aknáinak – öntö
zővíz leadásra alkalmas – felső vízátvezetési
szintjének homokzsákkal történő bevédésé
ről, mivel elzáró szerkezet itt nincs beépítve.
Az árvízi átvezetés idején üzemeltetői, csator
naőri, vészőri létszám felállítása szükséges.
Mivel az Nkfcs. felső szakasza (Nkfcs. 1. sz.
és 14. sz. műtárgyak között) az árvízi átveze
tésben nem vesz részt, lezárt állapotban van,
gondoskodni kell a beemelt belvizek és az
automatikusan üzemeltetett övárok átemelő
kön keresztül érkező vizek elhelyezéséről.
Ezt részben medertározással, részben a
halastavakba, tározókba, a Fegyverneki-HoltTiszába történő átvezetéssel oldottuk meg. A
belvízi helyzet miatt az öntözőfürtök csator
náit, mint medertározó térfogatot csak a leg
végső esetben terveztük igénybe venni, mely
re végül nem is volt szükség.
Az átvezetés során a Hortobágy-Berettyóból
a Nagykunsági-főcsatorna Keleti-ágba beve
zetett átlagos vízhozam Q=6,295 m3/s volt,
ami 3 807,781 em3 vízmennyiségnek felel
meg. Ez a gravitációs megcsapolás, árvízi
mentesítés – 8,37 Ft/m3 becsült bruttó gépi
átemelési költséggel számolva – a védekezés
alatt 31,87 millió forint költségmegtakarítást
eredményezett. A matematikai modell futta
tási eredményei visszaigazolták, hogy a vég
rehajtás megfelelően történt.
Az optimális átvezetés eléréséhez – a csator
nák menti talajmechanikai adottságokat
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Műtárgyak felkészítése az átvezetésre
figyelembe vevő feltöltési/leürítési ütemezés
nek megfelelő – működő modell segítségével
szcenáriókat dolgoztunk ki annak érdekében,
hogy a be- és átvezetendő vízmennyiség
minél nagyobb legyen.
Ezúttal is nyilvánvaló vált, hogy az árvízi
átvezetés hatékonyságának növeléséhez
engedhetetlenek bizonyos fejlesztések, töb
bek között a termelői vízkivételi műtárgyak, a
vízleadó bújtatók átépítése, korszerűsítése, s
nem utolsó sorban a kulcsfontosságú szabá
lyozó műtárgyak megközelítését lehetővé
tevő utak kiépítése, melyhez a zárójelentés
részeként költségbecslés készült.

Vízhozam-mérés
az árvízi átvezetés kontrollálásához
Annak idején a KEVITERV AKVA Kft.
103/1999. munkaszámon készítette el a
Hortobágy-Berettyó főcsatorna új üzemeltetési
szabályzatát, amelynek alkalmazását az OVF
ideiglenes jelleggel 2000. november 20-i hatá
ridővel kezdődően előírta. A védekezési
tapasztalatok alapján az ár- és belvízvédelmi
szempontok prioritásának biztosítása mellett
az ökológiai szempontok figyelembe vételé
vel – a TIVIZIG, a KÖVIZIG és a KÖTIVIZIG
közreműködésével alakult munkacsoport –
elkészítette a Hortobágy-Berettyó vízrendszerének nagyvízi üzemeltetési szabályzatát
(Igazgatóságunkat Harsányi Gábor és Virágné
Kőházi-Kiss Edit képviselte). A három vízügyi
igazgató, illetve védelemvezető aláírásával
ellátott dokumentumot az OVF (OMIT) részé
re jóváhagyásra a KÖVIZIG a VIZIG-ek képvi
seletében felterjesztette.
Virágné Kőházi-Kiss Edit
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Féléves hidrometeorológiai értékelés
Csapadék
A száraz, igen meleg múlt évet követően 2013
első három hónapjában bőséges csapadék
hullott mind a Tisza vízgyűjtőire, mind az
Alföld területére.
Az igazgatóságunk területére 2013. január 1. és
június 25. közötti időszakban 409,3 mm csapa
dék hullott, amely a sokéves 1-6 havi átlag 168
%-a. Ez a csapadékösszeg már most több, mint a
2011-ben (382,9 mm) és a 2012-ben (400,1 mm)
lehullott éves mennyiség. Az év első három
hónapjában lehullott csapadék minden hónap
ban több mint kétszerese volt a sokéves adott
havi csapadék átlagnak. Ja
nu
árban 59,0 mm
csapadék esett, ami a sokéves január csapadék
(29,2 mm) 202 %-a, februárban 67,5 mm eső
hullott, a sokéves februári csapadék (28,9 mm)
233 %-a és márciusban 107,8 mm csapadék esett,
a sokéves március havi csapadék (29,5 mm) 365
%-a. Áprilisban (35,9 mm) a sokéves áprilisi átlag
(37,1 mm) közeli mennyiségű csapadék esett.
Májusban 95,1 mm csapadék esett, ami a sokéves
május havi átlagnak 181 %-a. Júniusban 25-ig
44,0 mm csapadék hullott, ami a sokéves június
havi átlagnak csupán 65 %-a.

Tisza vízgyűjtői
Január, február hónapokban a Sajó-Hernád és
a Zagyva-Tarna rendszerben a sokévi havi
csapadékátlag 2,3–2,7 szeresét is mérték.
Március hónapban pedig az előző két havinál
is több csapadék hullott. A Szamos-Krasznán,
a Zagyva-Tarnán és a Körösök vízgyűjtőin a
sokévi havi átlag 3,1–3,6 szorosát is regisztrál
ták. Az áprilisi csapadék közel átlagosan ala
kult.
2013. június 25-ig lehullott csapadék a Tisza
vízgyűjtőin mindenütt meghaladta a sokéves
területi átlagot. A Felső-Tisza 602,1 mm (139
%), a Szamos-Kraszna 424,8 mm (139 %), a
Bodrog 457,0 mm (137 %), a Sajó-Hernád
477,7 mm (164 %), a Zagyva-Tarna 433,1 mm
(160 %) és a Körösök 428,8 mm (137 %).

C-ot) és a zord napok (napi minimum
hőmérséklet –10 OC alá esik) száma megha
ladta a sokéves értékeket. A sokéves fagyos
napot 54 %-kal, téli napot 200%-kal és a zord
napot 100 %-kal, áprilisban pedig a fagyos
napok tekintetében a sokéves darabszámot
100 %-kal.
Nyári napok tekintetében június 17-ig nem
döntöttünk darabszámot. Áprilisban 6 nyári
nap (napi maximum hőmérséklet 25 OC felett
van) volt, ami a sokéves (4) számot 150 %-kal
haladta meg. Májusban 9 nyári nap volt, a
sokéves (10) számot nem értük el. Júniusban
25-ig 3 forróság napunk volt (napi maximum
> 35 OC), a sokéves számmal megegyező, 7
hőség napunk volt (napi maximum > 30 OC),
mely 175 %-a a sokéves átlagnak, nyári
napunk eddig 15 volt, a sokéves átlaggal meg
egyező.
O

2013. 06. 25-ig

2013. 06. 25-ig

Hőmérséklet
Az év első felében a havi átlaghőmérséklet a
sokéves átlag közelében alakult. A havi mini
mum és maximum értékek egyszer sem
haladták meg az eddig mért legalacsonyabb,
illetve legmagasabb havi értéket.
Az év legmelegebb napja 2013. június 22-én
volt, a napi maximális hőmérséklet 35,8 OC, a
leghidegebb nap március 17-én a napi mini
mum –12,3 OC volt.
Téli napok tekintetében januárban és febru
árban a sokéves átlagot nem döntöttük meg
darabszámban. Ezzel ellentétben, márciusban
a sokéves márciusi fagyos napok (nap mini
mum hőmérséklet kevesebb, mint 0.0 OC), téli
napok (napi maximum nem haladja meg a 0,0

Folyók vízjárása
Tisza:
A Tisza felső szakaszán Tiszabecsnél 11,
Vásárosnaménynál 8 árhullám alakult ki.
Ezek az árhullámok a Tokaj alatti szakaszon
utolérték egymást, és Tiszafüred alatt már

csak kettő, viszonylag jól elkülö
níthető árhullám alakult ki.
Kisköre-alsónál és Szolnoknál
az alábbi fokozati szintet elérő
tetőző vízállásokat észlelték:
Tisza, Kisköre-alsó:
Tetőzés időpontja
Vízállás
2013. 03. 27. 04:00 – 06:00 712 cm
2013. 04. 21. 00:00 – 09:00 858 cm
Tisza, Szolnok:
Tetőzés időpontja
Vízállás
2013. 03. 30. 01:00
717 cm
2013. 04. 21. 17:00 – 04. 22. 07:00

866 cm
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A Kunszentmártoni görbén jól látható a
Tisza visszaduzzasztó hatása, a vízszint több,
mint 10 napon keresztül alig változott, míg
felette apadt. A Tisza visszaduzzasztó hatása
Gyomáig éreztette hatását, ami az apadó ágon
jól látható.

Zagyva:
A Zagyva-Tarna rendszerben a tavaszi csapadékos időjárás következtében több árhullám vonult le. Jászteleknél június 17-ig 3
darab I. fokú, 350 cm-t meghaladó, és 3 III.
fokú, 500 cm-t elérő, illetve a felett tetőző
árhullám alakult ki.
Tetőzés időpontja
Vízállás
2013. 02. 05. 24:00
376 cm
413 cm
2013. 02. 27. 22:00 – 28. 4:00
500 cm
2013. 03. 23. 06:00
2013. 04. 02. 05:00
527 cm
2013. 04. 05. 0:00–7:00
505 cm
393 cm
2013. 06. 09. 9:00–14:00

Hármas – Körös:
A Hármas-Körös vízgyűjtőjén januárban
területi átlagban 26,8 mm csapadék esett, ami
a sokéves havi átlag 79 %-a. Februárban 40,7
mm eső hullott, a sokéves februári átlag 117
%-a, márciusban 132,8 mm csapadék esett a
sokéves márciusi átlag 344 %-a, az áprilisi
csapadék 48,5 mm volt, ami a sokéves áprilisi
átlag 93 %-ának felel meg.
Az árhullám a Hármas-Körösön, Szarvasnál
április 10-én tetőzött 876 cm-rel, ami a folyó
történetének (a 2006 és az 1970 utáni) harmadik legnagyobb árhulláma volt.

Ingyen víz
halastavi
gazdáknak
Februártól április közepéig 19, együttesen
1328 hektár felületű halastó gazdája összesen 4 millió köbméter vízhez jutott ingyen,
miután felajánlottuk számukra, hogy a csatornarendszerben lévő belvizet térítésmentesen felhasználhatják tavaik feltöltéséhez.
Intézkedésünk kölcsönösen szolgálta a
sikeres belvízvédekezést és a haltermelők
érdekeit.

Hortobágy Berettyó:
Az igazgatóságunk területére 2013. január 1.
és április 30. közötti időszakban 270,2 mm
csapadék hullott, amely a sokéves 1–4 havi
átlag 217 %-a. Az év első három hónapjában
lehullott csapadék minden hónapban több
mint kétszerese a sokéves adott havi csapadék
átlagnak. Januárban 59,0 mm csapadék esett,
ami a sokéves január csapadék (29,2 mm) 202
%-a, februárban 67,5 mm eső hullott, a sokéves
februári csapadék (28,9 mm) 233 %-a és márciusban 107,8 mm csapadék esett, a sokéves
március havi csapadék (29,5 mm) 365 %-a.
Áprilisban (annak is az első dekádjában) közel
egy havi átlag csapadékmennyiség esett.
A Hortobágy-Berettyón Borznál június 17-ig
egy II. fokú, 300 cm-t és egy III. fokú, 350
cm-t meghaladó árhullám vonult le.
Tetőzés időpontja
Vízállás
2012. 03. 24–25.
310 cm
414 cm
2013. 04. 13. 12:00

Tóth Ildikó, VMO

Igazgatóságunk április 4-étől a HortobágyBerettyó gravitációs tehermentesítését a
Nagykunsági-főcsatorna
Keleti-ág
–
Nagykunsági-főcsatorna főág (Nyugati-ág,
II-III-IV. bögéje) – Hármas-Körös vízi útvonalon valósította meg. A 9 napon keresztül tartó
árvízi átvezetés miatt a Nagykunságifőcsatorna 14. számú műtárgyát (örményesi
vasúti műtárgy) le kellett zárni. Mivel az
átvezetésben a főcsatorna felső szakasza (I.
bögéje) nem vett részt, azt továbbra is belvízi
üzemmódban működtettük, ezért - a káros
többletvíz beemelésének köszönhetően - a
szintje folyamatosan emelkedett. A káros
vízszintnövekedés megállítása érdekében a
környező halastavi gazdálkodóknak felajánlottuk, hogy a rendszerben lévő belvizet –
annak ellenére, hogy a vízszolgáltatási idény
már megkezdődött – térítésmentesen használhatják.
Megkeresésünkre az érintett haltermelők
azonnal reagáltak, és saját költségükön megkezdték halastavaik (többnyire) szivattyús
feltöltését. Februártól április közepéig 19
halastóba összesen 3, 9 millió köbméter vizet
emeltek be, tehermentesítve így a csatornahálózatot, szivattyútelepeket, s ezzel jelentős
védekezésiköltség-megtakarítást lehetővé
téve igazgatóságunknak.
A rendkívüli (árvízi átvezetési és belvízi)
üzemrendek megszüntetését, majd a főcsatornák átöblítését követően a Nagykunsági
vízpótló- és elosztó rendszerben a főműves
mezőgazdasági vízszolgáltatás április 22-étől
helyreállt.
Laczi Zoltán

Aszályveszély: plusz tízmillió köbméter víz a Tisza-tóban
Napjainkban a tavalyi, kiugróan aszályos évhez
hasonlóan a vízkészlet megőrzése jelenti a legfőbb kihívást igazgatóságunknak. Felkészülve a
térségben várhatóan megnövekedő vízigényekre, kezdeményeztük a Tisza-tó vízszintjének
mintegy tíz centiméteres emelését, ezzel plusz
10 millió köbméter víz betározását.
Erre azért van szükség, mert bár igazgatóságunk
működési területére idén július 15-ig 418,1 milliméter csapadék hullott – a sokéves 1-7 havi átlag
138 százaléka –, azonban júliusban lapzártánkig
(júl. 28.) csupán 1 mm (!) eső esett területi átlagban, s az előrejelzések szerint a hónap hátralévő
részében sem várható számottevő mennyiség. (A
sokéves július havi átlag 58,5 mm, észlelésünk

kezdete, 1963 óta igazgatóságunk területén 1984
júliusában esett a legkevesebb csapadék, mégpedig 12,0 mm.) Emiatt természetesen fokozatosan
csökken folyóink vízkészlete, a Tisza középső
szakaszán napi 15 cm közeli apadással kell számolni.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság legfrissebb
integrált vízháztartási tájékoztatója és előrejelzése
alapján, ha a csapadékszegény és az átlagosnál
melegebb időjárás tovább folytatódik, akkor mérsékelt, ha viszont átlagosan csapadékos időjárás
alakul ki, akkor is enyhe aszályhelyzet várható a
működési területünkön.
Számítanunk kell tehát a megnövekedő mezőgazdasági, az ökológiai és a térségi vízátvezetést
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(Körös-völgyi vízátvezetés – jelenleg másodpercenként 16 köbméter) szolgáló vízigényekre.
Felkészülve a várható vízhiányos időszakra, igazgatóságunk vízhiány-kárelhárítási tervében – megelőző intézkedésként – a Kiskörei tározó vízkészletének növelése szerepel.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően a nyári
duzzasztási vízszint a Tisza-tóban, a Kisköre-felső
vízmércén mért 725 ± 5 cm, amelyet a napokban
– 10 millió köbméter többletvíz betározása révén
– 735 ± 5 cm-re emelünk a vízjárás függvényében.
Mindez a tó egyéb hasznosítási formáit nem érinti
hátrányosan, de az így adódó többlet vízmennyiség felkészülést jelent az esetlegesen kialakuló
Laczi Zoltán
aszályhelyzetre.

S z a k m a i E se m é n y e k

Kapszula a Tisza-tó „egészségére”
A Komplex Tisza-tó Projekt stabilizálja a
Tisza és a Körös-völgy vízgazdálkodását,
növeli a térség mezőgazdasági termelésének biztonságát és megóvja az ökológiai
sokszínűséget – hangsúlyozta dr. Fazekas
Sándor vidékfejlesztési miniszter Kiskörén,
a beruházás április 9-én rendezett alapkőletételi ünnepségén.
A rendezvényen elsőként felszólaló Magyar
Csilla, Kisköre polgármestere megköszönte a
KÖTIVIZIG-nek, hogy létrejöhetett ez a projekt.
Dr. Fazekas Sándor kiemelte: a 6,6 milliárd
forintos Komplex Tisza-tó Projekt egyik fő célja,
hogy a megfelelő áramlási viszonyok megte
remtésével biztosítsa a vízpótlást a tározóban és
hozzá kapcsolódó csatornákban. Ennek ered
ményeként egy olyan rendszer jön létre, amely
alkalmas a mesterséges vízpótlásra, ezáltal a
mezőgazdasági termelés biztonságának növelé
sére a térségben, ugyanakkor a többlet vízmen�
nyiség elvezetésére is módot ad.
A miniszter a klímaváltozással összefüggés
ben kitért az összehangolt vízkormányzás fon
tosságára. Beszámolt arról, hogy a fejlesztés
részeként megújul a Tisza-Körös völgyi
Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszer
(TIKEVIR), amely az ország legszárazabb terü
leteként ismert, nyaranta gyakran vízhiánnyal
szembesülő Körös-völgy vízkészletét hivatott
pótolni a Keleti-, és a Nagykunsági-főcsatorna
révén tiszai vízátvezetéssel. Rámutatott a pro
jekt fontosságára a társadalmi vitára bocsátott
Nemzeti Vízstratégia szempontjából.
– Elődeink a kor legbölcsebb döntését hozták
meg, amikor a Kiskörei-tározó létesítéséről
határoztak – kezdte beszédét Horváth Béla. A
KÖTIVIZIG műszaki igazgató-helyettese ada
tok sorával támasztotta alá, hogy ezzel vízgaz
dálkodási szempontból milyen nagy lehetősé
get teremtettek meg, az itt betározott víz
hatásterülete ugyanis 300 ezer hektárt tesz ki.

Magyar Csilla polgármester, dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, Horváth Béla
főmérnök a Komplex Tisza-tó Projekt beruházás alapkőletételi ünnepségén
Utalt arra, hogy olyan komplex rendszer jött
létre, amit meg kell óvni, az „egészségi állapo
tát” helyrehozni. Az igazgatóság főmérnöke
arról is szólt, hogy a most kezdődő projekt az
első állomása ennek a munkának, a jövőben
további intézkedésekre van szükség. A jövő év
végére befejezni tervezett projekt keretében a
Tisza–tóhoz kapcsolódó vízterek természetkö
zeli állapotba hozása, a tározó kapacitásának
növelése valósul meg. A fejlesztés további
része a Keleti–főcsatorna létesítményeinek fel
újítása, a torkolati szakasz feliszapoltságának
megszüntetése, szabályozó műtárgyainak
rekonstrukciója a mezőgazdaság, a halászat és
horgászat vízigényének biztosítása érdekében.
Ugyancsak megtörténik a szarvas–kákai szi
vattyútelep és az öntözőrendszer K1-es főcsa
tornájának, a Hortobágy–Berettyó árvízkapu
jának, valamint a Nagykunsági–főcsatorna
műtárgyainak rekonstrukciója, ezen kívül

pedig olyan, korszerű vezérlő–szabályozó
rendszer létesül, amely új alapokra helyezi a
térségi vízkormányzást. Az indokolt felújítási,
kotrási munkálatok mellett hallépcső épül
Kiskörén, a vízlépcső szomszédságában. A
méreteit tekintve Magyarországon egyedülálló
létesítménynek köszönhetően biztosítható a
folyóban és a tóban otthonra lelt varázslatos
vízi állatvilág „közlekedése”, fel- és leúszása,
azaz az alvízi és felvízi életterek ökológiai kap
csolata.
Az ünnepség végén Magyar Csilla, Dr.
Fazekas Sándor, Horváth Béla, valamint a
kivitelező cégek képviseletében Kocsi Mihály,
a KÖTIVIÉP’B Kft. ügyvezető igazgatója közö
sen elhelyezte a beruházás időkapszuláját a
Kiskörei Szakaszmérnökség épülete előtti
parkban, amelyben helyet kapott egyebek
mellett a Közép-Tisza legutóbbi száma is.
Laczi Zoltán

Árvízvédelmi Rádió Szolnokról és Kisköréről
A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság víz
kár-elhárítási tevékenysége került a közmédia
július elsején, Szolnokról jelentkező
Árvízvédelmi Rádiója műsorának fókuszába.
A Galéria étterem teraszán – pár méterre a
Tiszavirág gyaloghíd jobb parti hídfőjétől –
berendezett stúdió vendégeként Lovas Attila
igazgató és Horváth Béla műszaki igazgatóhe
lyettes beszámolt többek között a KÖTIVIZIG
szakembereinek szerepvállalásáról, nélkülöz
hetetlen irányító munkájáról a legutóbbi dunai
védekezésben, a nagy tiszai árhullámoknál
szerzett tapasztalatok kamatoztatásáról, elő
ször az országban térségünkben alkalmazott
helikopteres védekezés előnyeiről, igazgatósá
gunk „specialitásáról”, azaz arról, hogy a
Közép-Tiszán oly gyakran egyszerre kell foly
tatnunk ár- és belvízvédekezést, valamint érin
tették az utóbbi évek fejlesztéseit.
Az élő műsorban az új Vásárhelyi Terv aty
jának nevezett dr. Nagy István, a KÖTIVIZIG
egykori igazgatója szólt arról, hogyan szüle
tett meg Szolnokon a koncepció alapja, feli

dézte az LNV-t hozó 2000 tavaszi árvízvéde
kezés kulcselemeit, beszélt az árvíz tározók
fontosságáról, a hullámtéri lefolyási viszo
nyok javításának szükségességéről, a nagy
vízi meder rendbetételéről.
Virágné Kőházi-Kiss Edit osztályvezető-he
lyettes (VTO) – felvételről elhangzott anyag
ban - a hidrometeorológiai szélsőségek felerő
södésével összefüggésben a vízvisszatartás
fontosságára hívta fel a hallgatók figyelmét,
ismertetve ezzel kapcsolatban műszaki lehe
tőségeinket. Hangsúlyozta: igazgatóságunk
úttörő szerepet vállalt ebben is, ugyanis
tavaly, az országban elsőként a KÖTIVIZIG
védelmi szervezetébe integrálva megalakult a
vízhiány-kárelhárítási szakcsoport.
A műsor vezetői telefoninterjút készítettek
többek között dr. Kállai Mária Jász-NagykunSzolnok megyei kormánymegbízottal, vala
mint Pánczél Ferenccel, a 2006-os árvíz kap
csán kitelepítésre ítélt Szelevény község pol
gármesterével, továbbá Kamarás Zsolttal,
Tiszaroff első emberével. Valamennyien elis
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merően nyilatkoztak a szolnoki vízügyesek
tevékenységéről, szakmai felkészültségükről,
gazdag tapasztalataikról, együttműködési és
segítőkészségükről, a dunai védekezés során
nyújtott emberi és szakmai teljesítményükről.
Az Árvízvédelmi Rádió másnap Kisköréről
jelentkezett, a műsorban hallhattuk Fejes
Lőrincet, kiskörei szakaszmérnökünket.
Tájékoztatása szerint egy interjúalany várat
lan kiesése miatt Tisza-tavi néprajzi kalauz
zal is szolgált. Természetesen beszámolt az
erőmű és szakaszmérnökség kapcsolatáról, a
tározó kettős jubileumáról, az Alföld vízpót
lásában betöltött nélkülözhetetlen szerepé
ről, a Komplex Tisza-tó projekt küldetéséről,
a beruházás főbb mozzanatairól, ezen belül
az építendő hallépcső funkciójáról, ökológiai
fontosságáról, a 2014-2020 között megvalósí
tandó második fázisról. A műsorban beszél
getés hangzott el ifj. Ratkai Sándorral,
tiszaroffi gátőrünkkel, aki már gyermekkorát
is a gátőrházban élte le.
Laczi Zoltán
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Horváth Béla: a jövő mindig a mával kezdődik
Dupla szülinap: 40 éves a Kiskörei Vízlépcső, 35 éves a Tisza-tó
– Lehet az ember alultáplált, lehet híján az
informatikai cikkeknek, hordhatja ugyanazt a ruhát akár évtizedekig is, de innia
naponta muszáj. A víz a legdrágább kincs,
ezért vigyáznunk kell rá! – e szavakkal
kezdte előadását Horváth Béla, a KözépTisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság műszaki
igazgatóhelyettese május 14-én, Kiskörén,
a Tisza-tó napja alkalmából rendezett szakmai konferencián.
A KÖTIVIZIG főmérnöke őszinte elismerését
fejezte ki mindazoknak, akik megtervezték és
megvalósították négy évtizeddel ezelőtt a
Kisköre Vízlépcsőt, s ezzel létrehozták a
Tisza-tavat. Emlékeztetett arra, hogy 1978.
augusztus 5-én érte el a vízszint – a hullámteret elöntve – a 700 centiméteres duzzasztási
szintet, lényegében ettől az időponttól beszélhetünk Tisza-tóról, habár hivatalosan ezt az
elnevezését csak tíz évvel később kapta.
Horváth Béla beszámolt arról, hogy a 127
négyzetkilométer felületű, 253 millió köbméter térfogatú (ennek mintegy fele a hasznos
tározótérfogat), 33 kilométer hosszúságú
Tisza-tó a Velencei-tó területének ötszörösét, a
Balatonénak pedig az ötödét teszi ki. Fő küldetése a vízkészlet biztosítása. A tározótó hasznosítását illetően a további prioritások változtak az elmúlt évtizedekben. Míg a tervezés
időszakában az első és a második helyen a
mezőgazdasági vízigények kielégítése és a villamos energiatermelés szerepelt, addig napjainkban a turisztikai hasznosítás és a természetvédelem került az élre.

A tiszanánai önkormányzat elismerését
Kakuk Béla alpolgármester adta át
Lovas Attila igazgató és Fejes Lőrinc
kiskörei szakaszmérnöknek
Ezt követően ismertette a most kezdődött
legnagyobb vízvédelmi beruházás, a Komplex
Tisza-tó Projekt céljait és eszközrendszerét.
Mint mondta, a 6,6 milliárd forintos fejlesztés
forrásainak fele közvetlenül a tavat szolgálja,
másik felének pedig a négy megyére kiterjedő
Tisza-Körös völgyi Együttműködő Vízgazdál
kodási Rendszer (TIKEVIR – Európa egyik
legnagyobb összefüggő vízgazdálkodási
rendszere) rekonstrukciója a célja.
Az előbbi kizárólag a Kiskörei-tározó területén szükséges műszaki beavatkozásokat tartalmazza, s négy elemből tevődik össze: egyrészt
a beeresztő-, leeresztő műtárgyak, zsilipek és

Háromnapos ünnep

Horvárth Béla előad a konferencián
ökológiai hallépcső építését, fejlesztését,
rekonstrukcióját, másrészt a jó áramlási viszonyok biztosítását, a vízpótlásért „felelős” belső
csatornarendszerek rekonstrukcióját, harmadrészt a vízi növényzet terjedésének szabályozását, az ökológiai egyensúly megteremtését, s
végül a tó partvonalainak rögzítését, hullámverés elleni védelmét. Kitért arra, hogy a projekt
keretében, a vízlépcső szomszédságában hullámtéri vízleeresztő műtárgy és hallépcső
épül, amelynek révén megalapozható a táj-rehabilitáció, illetve megteremthető az alvízi és
felvízi életterek ökológiai kapcsolata, azok
hosszirányú átjárhatósága.
Részletesen szólt arról, hogy hol, milyen
munkálatok lesznek, amelyeknek köszönhetően hosszú időre biztosítható a tározó öblítőrendszerének működőképessége, így a tó
vízminőségének javulása, ezáltal ökológiai
potenciáljának növelése.
Végezetül bejelentette: előkészítés alatt áll a
Komplex Tisza-tó Projekt 2. amely a 2014-2020
közötti európai uniós költségvetési időszakban tervezi a tó további vízügyi fejlesztéseit.
Hangsúlyozta: ezeknek részét kell képeznie a
duzzasztómű – mint a tározótó létezésének és
fennmaradásának kulcslétesítménye – rekonstrukciójának is.
Az előadás záróképe a Tisza-tavi napfelkeltét örökítette meg, jelezve, hogy a jövő mindig a mával kezdődik, és szemléltetvén azt,
hogy tekintsünk optimistán a jövőbe!
A konferenciát követően kerekasztal beszélgetésre került sor a térség érintett polgármestereivel, vállalkozóival, civil szervezeteivel a
„Területfejlesztés és turizmus irányai 2020-ig
a Tisza-tónál” címmel. Ezzel párhuzamosan a
szakaszmérnökség bemutatótermében rendezett múltidéző beszélgetésen részt vettek a
Kiskörei Vízlépcső beruházói, tervezői és
kivitelezői.
Harmadnap, a már hagyományosnak számító „Vízszintavató váltófutás” mellett idén először a futók mellett kerékpárosok is teljesítették a Tiszafüred – Tiszaszőlős – Tiszaderzs –
Abádszalók – Kiskörei Duzzasztómű üzemi
hídja – Kisköre – Tiszanána – Sarud – Újlőrinc
falva- Poroszló útvonalat.
Laczi Zoltán
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A kerek évfordulók apropóján idén háromnapos rendezvénysorozattal ünnepeltük a
Tisza-tó napját. Az első nap térségbeli általános iskolások adtak számot arról, hogy ki tud
többet a tározóról. Több mint 7 hónapon
keresztül zajlott 132 csapat között a Tiszatavi Ki-mit-tud? vetélkedősorozat. A május
13-i döntőn, a Poroszlói Tisza Tavi Öko
centrumban a döntőbe jutott csapatok akadályversenyszerűen – hét állomáshelyen –
kiélezett versenyben teljesítették a szervezők
– Tisza-tó hasznosításában érintett szervezetek – által összeállított feladatokat.
Május 14-én dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési és Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszterek fővédnökségével, Tisza-tó 20142020 címmel egész napos szakmai konferenciát tartottak a Kiskörei Szakaszmérnökségen.
Az eseményen szó volt a tavat és térségét
érintő fejlesztési irányokról, a Tisza-tó
plex Tisza-tó
Nemzeti Programról, a Kom
Projektről, megtudhattuk, milyen turisztikai
élményígéreteket kínál a jövőben ez a térség,
hogyan lehet a tó biztonságát növelni, hallhattunk a természetvédelmi, halgazdálkodási
fejlesztési elképzelésekről, sőt, a biológiai
szúnyoggyérítés aktualitásairól is.
A kettős jubileum alkalmával önkormányzati elismerésben részesült a Kiskörei szakaszmérnökség. A tiszanánai képviselőtestület határozata alapján elkészíttetett csiszolt
kristályvázát Kakuk Béla alpolgármester adta
Lovas Attila a KÖTIVIZIG igazgatója és Fejes
Lőrinc Kiskörei szakaszmérnök részére. A
kristályvázán az alábbi felirat örökíti meg a
tiszanánai képviselő-testület elismerését:

„35 éves a Tisza-tó, 40 éves
a Tisza II. Vízlépcső
Emlékül a KÖTIVIZIG Kiskörei Szakasz
mérnökség részére a magas színvonalon végzett vízszabályozási, árvízvédelmi, vízgazdálkodási tevékenységért, önkormányzatunkkal való eredményes együttműködésért,
Tiszanána Község Önkormányzatától.
2013. május 14.”
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Multiplikátor hatású kerékpárút
Tiszasüly és Kőtelek között
Csaknem 12 kilométeren aszfaltburkolat épül a töltéskoronán
Hamarosan közelebb kerül a Tisza-tó, a
természetközeli pihenés híveinek, a kerékpáros túristáknak pedig egy köztes- vagy
végállomás-helye létesül – hangzott el a
Kőtelek és Tiszasüly között építendő kerékpárút május 29-i projektnyitó-rendezvényén, szolnoki székházunkban. Az igazgatóságunk menedzselésében megvalósuló
turisztikai attrakciófejlesztés a remények
szerint elősegíti a minden gazdasági mutató szerint elmaradott vidéki térség felzárkózását.
Mező Ferenc, a Nemzeti Fejlesztési Ügynök
ség Észak-alföldi Regionális Igazgatóságának
vezetője az eseményen elmondta, az elmúlt
7 éves időszakban a Regionális Operatív
Program forrásaiból Jász-Nagykun-Szolnok
megyében 417 projektet finanszíroztak
mintegy 63 milliárd forint értékben. Ebből
összesen 237 kilométernyi kerékpárút-fej
lesztés valósult meg, hozzávetőleg 23 milli
árd forintos támogatással. A jelenlegi, csak
nem 12 kilométeres szakasszal együtt JászNagykun-Szolnok megyében 130 kilométer
új kerékpárút épülhetett európai uniós
támogatásból.
Horváth Béla, a KÖTIVIZIG műszaki igaz
gató-helyettese emlékeztetett arra, hogy
igazgatóságunknak nem ez az első, alapve
tően nem vízügyi célokat szolgáló projekt
je, hiszen néhány éve már épült bicikliút az
árvízvédelmi töltésen, Kunszentmárton és
Szelevény között, illetve a Tisza-tó körül. A
Kőtelek-Tiszasüly között létesítendő asz
faltcsík sem új ötlet, először 2007-ben,
majd 2009-ben adtu0nk be pályázatot az
elképzelés megvalósítására, ám akkor nem

Lovas Attila igazgató előadást tart
a projektről Kőteleken
nyertünk támogatást. Tavaly év végén azon
ban az irányító hatóság az Európa Unió
(Európai Regionális Fejlesztési Alap) 85 és

Mező Ferenc, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Észak-alföldi Regionális Igazgatóságának
vezetője és Horváth Béla főmérnök
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a Magyar Állam 15 százalékos támogatásra
méltónak tartotta az időközben nemzetgaz
dasági szempontból kiemelt projektet. A
600 millió forint összköltségű beruházás
alapvető célja, hogy turisztikai attrakciófej
lesztéssel hozzájáruljon az érintett telepü
lések és vonzáskörnyezetük – tulajdonkép
pen az egész Tisza-tavi régió – versenyké
pességének, foglalkoztatottságának növelé
séhez, ezáltal a vidék népességmegtartó
erejének fokozásához, mégpedig úgy, hogy
az érintett Tisza-parti térség megőrizze
páratlan természeti értékeit.
Az árvízvédekezést is megkönnyítő,
zúzottkő alapú, aszfaltozott út nyomvonala
a Tisza folyó jobb parti töltésének koronáján
halad (103+799 – 115+671 tkm között), hos�
sza 11,8 kilométer, burkolatszélessége pedig
3 méter lesz, s átadását követően az EuroVelo
– Lappföldtől Athénig húzódó – 11. számú
útvonalának részét képezi majd. A kerékpá
rút mentén három, biciklitárolóval is rendel
kező pihenőhely, továbbá féltucatnyi sze
métgyűjtő létesül, sőt, magyar és angol nyel
vű, a környék turisztikai látványosságait,
idegenforgalmi szolgáltatásait, valamint a
térségre jellemző állat- és növényfajokat
bemutató információs táblarendszer segíti
az izomhajtotta kétkerekűvel idelátogatók
tájékozódását.
A kerékpárút kiviteli tervei már elkészültek,
így a még hiányzó közbeszerzési eljárások
lezárultát követően, várhatóan nyár végén
kezdődhet az első kapavágás, az építkezés
befejezésének határideje pedig a jövő év
augusztus vége.
Az üzemeltetést és a további fenntartást a
Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság fogja
végezni, de ehhez - az ötéves fenntartási idő
szakot követően - számítunk együttműködő
partnerekre. A folyó jobb parti védvonalán a
kerékpárút-építés pedig akkor folytatódhat –
a Szolnok és a Tisza-tó között még hiányzó
szakasz azt követően valósulhat meg –, miu
tán a nagyvízi meder helyreállítását szolgáló
tervek részeként megtörténik a töltés áthelye
zése Dobapusztánál.
Horváth Béla megemlítette: olyan környe
zetben húzódnak az árvízvédelmi töltéseink,
amelyek méltán nevezhetőek a természet
csodáit határoló műszaki létesítményeknek.
Ezért a jelenlegi kerékpárút-fejlesztés, bár
nem a KÖTIVIZIG alapfeladata, mégis termé
szetes társadalmi igényt elégít ki azzal, hogy
a vízügyi igazgatóság műszaki feladataink
megoldása mellett a Tisza hullámterén lévő
természeti értékek megközelíthetőségét lehe
tővé teszi a nagyközönség számára.
A projektnyitót követő délután Lovas Attila,
a KÖTIVIZIG igazgatója és Horváth Béla
főmérnök a két érintett településen, Kőteleken
és Tiszasülyön lakossági fórumon osztotta
meg a beruházással kapcsolatos legfontosabb
információkat a helybeliekkel, illetve vála
szolt kérdéseikre.
Laczi Zoltán
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Az államfő adta át a Nagykunsági-tározót
Áder János köztársasági elnök átadta a
Nagykunsági árvízszint-csökkentő tározót,
amely egymagában 20-21 centiméterrel, a
rendszerbe állított többi tározóval együtt
pedig csaknem egy méterrel képes csökkenteni a Tiszán levonuló nagyobb árvizeket. Bár a
Tisza az 1879. évi nagy szegedi árvízhez
hasonló súlyos tragédiát máig nem okozott, a
veszély évről évre jelen van a folyó mentén –
hangsúlyozta Áder János április 26-án,
Kiskörén, a Nagykunsági árvízszint-csökkentő tározó ünnepélyes átadásán.
A veszélyekkel szemben eddig is össze kellett
kapaszkodniuk a folyó völgyében élőknek és
a vízügyi szakembereknek; utóbbiakat új
kihívások elé állították az elmúlt években
tapasztalható időjárási szélsőségek és az
ezredfordulón levonult nagy tiszai árhullám
– mondta az államfő.
Kiemelte: az új veszélyek a szakemberektől
új megoldásokat követelnek, ezek egyike a
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében
megépült Nagykunsági árvízszint-csökkentő
tározó. A létesítmény 20 centiméteres árapasztó hatásával több mint félmillió ember
számára teremt nagyobb biztonságot a KözépTisza vidékén.
A köztársasági elnök hozzátette: ennek a 20
centiméternek a jelentőségét csak az képes
felmérni, aki pakolt már homokzsákot a védvonalon átbukni készülő, megáradt Tisza
partján. Áder János köszönetet mondott a
beruházás tervezőinek és kivitelezőinek,
valamint a jelenleg is országszerte közel 1500
kilométer hosszú töltésszakaszon árvízvédekezésben részt vevő mintegy 2500 embernek.
Az idén nem a rekord vízszint, hanem az
elhúzódó árhullám ad komoly „házi feladatot” a vízügyi szakmának – mondta.
A KÖTIVIZIG kezdeményezésére a megépült
tározó töltő-leeresztő műtárgyát az 1700-as
években a térség árvízi biztonságáért sokat
dolgozó és érdemeiért királyi elismerésben
részesülő báró Orczy Lőrincről nevezték el. Az
átadási ünnepségen a köztársasági elnök, valamint Molnár Béla, az Országos Vízügyi
Főigazgatóság főigazgatója koszorút helyeztek
el a névadó tiszteletére emelt emlékműnél.
A beruházáshoz kapcsolódva átadták a tározó vízbeeresztő csatornája és a 3216-os számú
új kereszteződésében épült, gróf Szapáry
Gyuláról elnevezett hidat is. A Pusztataskonyi
családi kápolnában nyugvó egykori kormány-

A műtárgy névadója báró Orczy Lőrinc

Áder János köztársasági elnök és
Molnár Béla, az OVF vezetője
az ünnepélyes átadáson
fő a Közép-Tisza szabályozásában kiemelkedő érdemeket szerzett az ármentesítő társulatok vezetőjeként.
A helyszínen Molnár Béla, az Országos
Vízügyi Főigazgatóság (OVF) vezetője
elmondta: a 11 milliárd forintból, európai
uniós támogatással elkészült tározó öt település – Abád
szalók, Kunhegyes, TiszaburaPusztataskony, Tiszagyenda és Tiszaroff –
közigazgatási területén épült meg. Területe
40 négyzetkilométer, mintegy 100 millió köbméter befogadására képes. Közölte: jelenleg
is folyamatban van a Felső-Tisza vidéken a
Szamos-Kraszna közi árvízszint-csökkentő
tározó kivitelezése.
A tervek szerint 58 millió köbméter befogadó képességű létesítmény várhatóan 40-80
centiméterrel lesz képes csökkenteni a Tisza
tivadari szűkülete feletti, legkritikusabb szakaszának árhullám-csúcsait. A fejlesztés megoldja a Bereg vízpótlását is – „A rendszerbe
szervezett tározók a meder vízszállító képességét növelő beavatkozásokkal együtt össze-

sen egy méterrel lesznek képesek
csökkenteni a folyó vízszintjét rendkívüli áradás esetén”.
A rendkívüli árvizek levezetése és
a vizek egyenletesebb elosztása
érdekében megépülő tározórendszer
részeként elsőként a Cigánd–Tisza
karádi-tározó építése fejeződött be
2008 novemberében a Tisza felső
szakaszán. 2009 júliusában adták át
a Tiszaroffi-tározót a Közép-Tiszavidéken – amelyet a 2010-ben levonuló rendkívüli árvíz során üzembe
is helyeztek –, 2009 őszén pedig
megkezdődött a Hanyi–Tiszasülyiés a Nagykunsági-tározó kivitelezése
a Tisza jobb, illetve bal partján. A
Szamos–Kraszna-közi tározót 2012
nyarán kezdték építeni, a beregi vízgazdálkodási létesítmény kivitelezési munkái várhatóan 2013 nyarán
indulnak el.
A Nagykunsági-tározó beruházásának keretében 18 kilométer új töltést
építettek, további 9 kilométeren a meglévőket magasították meg. A tározó
feltöltését és leürítését a 150 köbméter/másodperc áteresztőképességű
vasbeton műtárgy biztosítja, a feltöltéshez 8-9
nap szükséges, az ürítés ajánlott ideje 50-60
nap. Megépült a vízbeeresztő és -leeresztő csatorna, egy 4,5 kilométer összekötő csatorna, 8
zsilipes műtárgy, 5 ideiglenes szivattyúállás és 3
öntözővíz-kivételi műtárgy is. A hullámvédelem céljából létesítendő véderdő-telepítési munkák 2013. januárban kezdődtek meg, és 2014.
januárban fejeződnek be.
A projekt összköltsége 11 milliárd forint, aminek 85 százalékát az Európai Unió Környezet és
Energia Operatív Programja (KEOP) adta, a
hazai társfinanszírozás 15 százalékos volt.
A KÖTIVIZIG területén az elmúlt időszakban
számos új létesítményt avattak fel, több nagyműtárgy épült, melyek kapcsán az Igazgatóság
névadási pályázatot hirdetett az új vízgazdálkodási objektumok elnevezésére. A Nagykunsági
árvízszint csökkentő tározó meghatározó
műtárgyainak új elnevezését – Fejes Lőrinc kiskörei szakaszmérnök javaslatára – a VM Föld
rajzi név Bizottsága is jóváhagyta, így az Orczy
Lőrinc zsilip és a Szapáry Gyula híd mellett a
töltő ürítő csatorna Új-Mirhó-fok elnevezése is
hivatalossá vált.
Nagy Réka

Az árvízi árapasztó tározó töltő-ürítő műtárgya
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Fejlesztések évtizede a Közép-Tiszán
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség hagyományteremtő szándékkal immár második
alkalommal hirdette meg az uniós fejlesztések nyílt napját. Ennek apropóján a
PKCS összegezte, mi mindent köszönhet
igazgatóságunk az EU büdzsé nettó befizető országainak, közvetve a német, francia,
osztrák, holland, olasz, finn, svéd és dán
adófizetőknek. Hazánk 2004. május elsejei
csatlakozása óta a KÖTIVIZIG menedzselésében, döntően az európai uniós támogatási források (főként a Kohéziós Alap, valamint az Európai Regionális Fejlesztési
Alap) megnyílásával eddig 18,2 milliárd
forint összegű fejlesztés valósult meg, illetve folyamatban van a kivitelezése.

Előre kell bocsájtanunk, hogy e nagyszabású
beruházások nem csupán százezrek bel- és
árvízbiztonságának növelését tették és teszik
lehetővé, hanem a helyi gazdaságra, az idegen
forgalomra is serkentően hatnak, közvetve tehát
ezrek életkörülményeinek javítását szolgálják.
De vegyük sorjában. Az EU és a Magyar Állam
támogatásával 2007-2008-ban 361, illetve 315
millió forintból megépült a régóta áhított, s azóta
is töretlenül népszerű kerékpárút a Tisza-tó jobb
és bal partján, lehetővé téve a tó körbekerekezé
sét, ezzel az aktív turizmus újabb lehetőséggel
bővült a térségben. Rá egy évre Szelevény és
Kunszentmárton között, szintén az árvízvédelmi
töltés koronáján, 210 millióból létesített kerékpá
rútnak örülhettek a kistérség lakói.
Elsődlegesen a belvízkárok megszüntetését,
enyhítését és az energiahatékonyságot szolgál
ták azok a vízrendezési projektek, amelyek
igazgatóságunk főcsatornáin zajlottak. E beru
házásoknak köszönhetően együttesen a
KÖTIVIZIG kezelésében lévő 1110 kilométer

nyi csatornahálózat 35 százalékának mederfej
lesztése, rekonstrukciója valósult meg. Így
2010-re helyreállt az eredeti vízszállító képes
ség, valamint vízkormányozó és szabályozó
műtárgyak épültek a Harangzugi I. (394 millió
forintból), a Körös-éri (egymilliárd Ft), a Millér
(354 millió), a Dobai (246 millió), valamint a
Hanyi-éri (295 millió) belvízfőcsatornán.
Tavaly nyáron újabb vízrendezési projektek
kivitelezése fejeződött be, így félmilliád forint
ból megtörtént a Kakat belvízöblözet főművei
nek mederfejlesztése és rekonstrukciója, a
Nagykunsági-főcsatorna mellettes területeinek
vízrendezése (356 millió), a Sajfoki belvízöb
lözet főműveinek rekonstrukciója, fejlesztése
(475 millió), valamint megvalósult a vízrende
zési főművek integrált fejlesztése a HanyiTiszasülyi árapasztó tározó hatásterületén
(324 millió). Ugyanabban az évben lezárult a
védett területek átjárhatóságának biztosítása a
Tisza-tavon című projektünk (104 millió).
Ugyancsak a múlt évben, szeptember elején
megkezdődött Szolnok legnagyobb vízügyi
beruházása. A 2,4 milliárd forintos fejlesztési
lehetőségnek köszönhetően gyökeresen
megújul a megyeszékhely jobb parti, belváro
si árvízvédelmi rendszere, ennek kapcsán a
Tiszaparti sétány is átépül, szélesebb lesz,
módot adva kerékpárút kialakítására. Az ipar
területi árvízvédelmi fővédvonal előírás szerinti
kiépítése és 4-es főúttól északra a töltéskorona
burkolása szintén része a projektnek, amely a
jelenlegi földművek megerősítését, illetve új
nyomvonalra való áthelyezését jelenti.
Szintén folyamatban van a Hármas-Körös
jobb partján, a Körös-zugi térségben az árvíz
védelmi fővédvonal fejlesztését szolgáló, 3,3
milliárd forintos projekt. Ennek keretében a
töltés magassági, keresztmetszetbeli és szer
kezeti hiányosságokkal jellemezhető szaka
szainak az előírás szerinti kiépítése válik
lehetővé Szelevény és Mesterszállás térségé
ben, megközelítően 11 kilométer hosszban.
A megvalósítás mezejére lépett a legköltsége
sebb, mintegy 6,6 milliárd forintot igénylő, több
megyét érintő beruházás a Komplex Tisza-tó
Projekt, amelynek szintén igazgatóságunk a
gazdája. Legfőbb küldetése, hogy az Alföld legje

lentősebb vízbázisa, a Tisza-tó és kapcsolódó
vízgazdálkodási létesítménye, a Tisza-Körös völ
gyi Együttműködő Vízgaz
dál
kodási Rendszer
(TIKEVIR) vízfolyásainak átfogó fejlesztési és
rekonstrukciós munkálatait finaszírozza.
Napjainkra a szolnoki Alcsi-Holt-Tisza alap
vető rendeltetése veszélybe került, ezért
fogalmazódott meg a holtág revitalizációját
célzó projekt, amely a múlt év novemberében
zöld utat kapott az irányító hatóságtól. A 397
millió forint összköltségű beruházás megte
remti a hatékony vízgazdálkodás lehetőségét,
ezáltal azt, hogy a holtág hosszú távon, mara
déktalanul ellássa sokrétű feladatát, és vízmi
nősége megfeleljen a kor követelményeinek.
A legfiatalabb, 600 millió forint költségű pro
jektünk a Tisza-tavi régió két szomszédos tele
pülését, Kőtelket és Tiszasülyt köti össze turisz
tikai célú kerékpárúttal a Tisza folyó jobb parti
árvízvédelmi fővédvonalán. Az aszfaltburkola
tú utat töltéskoronán alakítják ki 11, 853 kilo
méter hosszúságban, 3 méter szélességben, s
elkészülte után az EuroVelo 11. számú útvona
lának részét képezi majd. A kerékpárút mentén
pihenők, biciklitárolók kialakítása is szerepel,
illetve többnyelvű turisztikai információs tábla
rendszer segíti az erre járók tájékozódását.
Bár nem saját, hanem az Országos Vízügyi
Főigazgatóság beruházásaként, a Vásárhelyi
Terv Továbbfejlesztése program keretében
három árvízi tározó épült meg igazgatósá
gunk működési területén. Elsőként 5,8 milli
árd forintból, teljes egészében központi költ
ségvetési forrásból a 97 millió köbméteres
kapacitású tiszaroffi valósult meg 2009-ben,
amelynek igénybevételét az átadását követő
év tavaszán indokolttá tette a Tiszán levonuló
árhullám. A 247 millió köbméternyi víz befo
gadására képes Hanyi-Tiszasülyi tározó
immár európai uniós támogatással létesült
2012-ben 19 milliárd forintból. A közelmúlt
ban, szintén EU-források felhasználásával
pedig átadták a 99 millió köbméteres, 11,2
milliárd forintos költséggel épült Nagykunsági
árvízszint-csökkentő tározót is.
Ezek után már nem is tudjuk elképzelni, mi
lenne az uniós pénzforrások nékül...
Laczi Zoltán

Műszaki Értelmiség Napja vízkincsünk jegyében
„A víz közös kincsünk” mottóval került sor
május 23-án, a Technika Házában a Műszaki
Értelmiség Napja rendezvényre, az MTESZ
JNSZ Megyei Szervezete, a MTESZ JNSZ
Megyei Egyesülete, a JNSZ Megyei Mérnöki
Kamara és a Közép- Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság szervezésében. Kollár László a
JNSZ Megyei Mérnöki Kamara elnöke
köszöntötte a jelenlévőket és néhány szót
szólt édes vizeink, mezőgazdasági- és lakossági felhasználásának jelentőségéről, a vízkinccsel történő gazdálkodás fontosságáról.
Első előadóként Barabás Imre (KÖTIVIZIG)
lépett a pulpitusra, aki Szolnok és környéke
ős- és újkori felszíni vízrajzának mélyföldtani
okait osztotta meg az érdeklődők táborával.

Szolnok város és környékének aljzata az
1890-es évek elejéig teljesen ismeretlen volt,
és mivel a vízellátást 1910-től már a Tiszára
alapozott felszíni vízműről oldották meg,
jelentősebb ismeretanyag-bővülést csak az
1950-es, 1960-as években meginduló kőolaj
és termálvízkutatás hozott.
Az idei év elején a KÖTIVIZIG Vízföldtani
csoportjánál elkészült egy szakdolgozat, mely
az eltelt 120 év során megismert adatok szinté
zise segítségével feltárja az elmúlt 9 millió év
ősvízrajzi változásait – az ős-Duna-Zagyva és
Sajó-Hernád páros egymást váltó területfeltöltő
munkáját – különös tekintettel azoknak a
homokrétegeknek a létrejöttére, melyekből ma
ivó-, illetve termálvizet nyerhetünk.
Az alsó-pannon végén és a felső-pannon ele
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jén kifejlődött vastag deltahomok-sor az aljzat
két fontos gyógyvíztározója, a középső-tagozat
kiváló homokjai is jó termálvíztározók, de alig
használtak. A pleisztocén összletből pedig
csak ott lehet jelentősebb vízmennyiséget
kivenni, ahol az ős-Duna középső-pleisztocén
eleji ősmedre átvonult a térségen.
Váriné Szöllősi Irén (KÖTIVIZIG, Vízrajzi
Monitoring Osztály) a „Klímaváltozás hatása
a KÖTIVIZIG területén, aktuális hidrometeo
rológiai helyzet” címmel tartott előadását.
Beszámolt a csapadék, a hőmérséklet, a
Pálfai-index, a vízállás, víztározás és vízpót
lás átlagos és szélsőértékeiről. Az elkészült
értékelések új formában és vetületben mutat
ták a térségre jellemző értékeket. Szemléletes
ábrákkal világította meg a nyári időszak csa
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padék megoszlása, és a szélsőséges napi
maximális hőmérséklet előfordulása közötti
összefüggéseket. Az előadó figyelmet fordí
tott arra, hogy bemutassa az elmúlt évben a
Tisza-tóból történő vízpótlás jelentőségét,
amely nagymértékben hozzájárult az aszály
károk és a Körös-völgy vízhiányának enyhíté
séhez. Az eredmények elemzése a térség klí
maváltozásának első jeleit igazolja.

A Felső-pannon fekvőszint
Dr. Teszárné Dr. Nagy Mariann (KÖTIVIZIG
Regionális Laboratórium) „A vízhasználatok
és vízminőség összefüggései” címmel tartotta
meg előadását. Ismertette az Európai Unió
vízminőségi szempontrendszerének kialaku
lását. Példákkal illusztrálta, hogy mekkora
jelentősége van a felszíni vizeink kisvizes és
nagyvizes időszakban történő monitorozásá
nak, szemléltette az árvizes-belvizes időszak
ban a felszíni vizekbe beemelt belvizek víz
minőségre gyakorolt hatását. Szólt a Víz
Keretirányelvben foglalt – víztestekre vonat
kozó – intézkedési programok vízminőségi

vonatkozásairól. Az intézkedések hatásainak
nyomon követésére, példaként ismertette a
Regionális Laboratórium által végzett hossz
menti terhelhetőség vizsgálatot a Körös-éren.
A vizsgálat lényege, hogy a víztest felső,
középső és alsó szakaszán a vízhozam és
vízminőségi paraméterek koncentrációjából
számolható az a terhelhetőség, amely az
Európai Unió által még megengedett. Ennek
különösen a szennyvíz
bevezetések engedélyezési
eljárása kapcsán van nagy
jelentősége, hiszen a víz
testek alsóbb szakasza a
bevezetett szennyvizek
mennyisége miatt jóval
szennyezettebb, mint a
felső szakaszon. A bemuta
tott eredmények szerint
egy-egy víztest bármely
szakaszára egzakt módon
kiszámítható annak terhel
hetősége. A biomonitoro
zás lényege az, hogy egyegy vízminőség-javítást
célzó beavatkozás után
milyen gyorsan reagálnak a
biológiai élőlénycsoportok,
hogyan és mennyi idő eltel
tével változik a fajkészlet
és az egyedszám.
Lovas Attila, a KÖTIVIZIG igazgatója előa
dásának címe: „Az öntözésfejlesztés műsza
ki feladatai a Közép-Tisza vidékén”.
Szemléltette a térség természeti adottságait
– és az ebből fakadó, „halmozottan” hátrá
nyos helyzetét. Ismertette a rövid- és hos�
szútávú hidrometeorológiai tendenciákat, a
vízhiány-kárelhárítás helyi intézményrend
szerét és működését, a vízkészlet növelésé
nek és helyben tartásának eszközeit, gyakor
latát és tavalyi eredményeit. Lovas Attila
felvázolta az aktuális vízforgalmi helyzetet,
bemutatta vízellátó rendszereink működé
sét, valamint a vízhasználatok és a vízforga

Barabás Imre Szolnok és környéke ős- és újkori felszíni vízrajzának mélyföldtani okairól
tartott előadást
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Lovas Attila prezentációja
a Közép-Tisza vidékén történő
öntözésfejlesztés műszaki feladatairól
lom 2012. évi tényadatait. Meghatározta a
„kínálat” bővítésének műszaki irányait
(többcélú belvízrendszerek, komplex holt
ág-fejlesztés, meglévő vízszétosztó hálózat
újjáélesztése és újabb térségek bekapcsolása
a vízszétosztás hatásterületébe).
Részletesen ismertette az integrált vízkész
let-gazdálkodás mintapéldáját: a Tisza-Kö
rösvölgyi Együttműködő Vízgazdálkodási
Rendszer (TIKEVIR) jelentőségét és
működését.
Horváth Béla főmérnök (KÖTIVIZIG)
„Komplex fejlesztések a fenntartható vízkész
let-gazdálkodásért” című előadásában a vize
inkkel kapcsolatos stratégiák jelentőségével
és rövid tartalmával ismertette meg a résztve
vőket: az EU Víz Keretirányelvével és annak
Vízgyűjtőgazdálkodási Tervével, amelynek
lényege: milyen intézkedési programok meg
valósítása szükséges ahhoz, hogy felszíni és
felszín alatti vizeink jó ökológiai és jó kémiai
állapotba kerüljenek. Felvázolta a Nemzeti
Vidékfejlesztési Stratégia, a Nemzeti
Aszálystratégia és a Nemzeti Vízstratégia
aktuális vonatkozásait. Részletesen kitért a
KÖTIVIZIG vízhasznosítási stratégiájának
ismertetésére, amely szervesen kapcsolódik
az említett nemzeti programokhoz. Általános
célkitűzésként határozta meg a víztestjeink
állapotfelmérését, „igényleltár” készítését, a
fenntarthatósági szempontok meghatározá
sát, és a fejlesztés célterületeit. Tervezett fej
lesztések: vízbázis – Tisza-tó, vízszétosztó
létesítmények, vízrendezési főművek, holtá
gak, tározási lehetőségek kutatása.
Az előadásokat követően párbeszéd alakult
ki az előadók és a hallgatóság között. Zárszót
Kádár Zoltán, a MTESZ Jász-NagykunSzolnok Megyei Szervezetének alelnöke
mondott, megköszönve az előadók és a hall
gatóság részvételét.
Dr. Teszárné Dr. Nagy Mariann
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Kollégáink a tudomány szolgálatában
A Szent István Egyetem gödöllői Tudástranszfer Központja adott otthont július 3-5. között a Magyar Hidrológiai Társaság 31. Országos
Vándorgyűlésének. A tudományos konferencián a plenáris ülést követő szekciókban igazgatóságunk több vezető szakembere tartott előadást.
Az alábbiakban részletesen ismertetjük, kollégáink milyen témákban osztották meg legújabb kutatási eredményeiket, tapasztalataikat.

A KÖTIVIZIG munkatársai által készített dolgozatok

Név

Dolgozat címe

Szekció

Katona Péter Gergő

A terhelhetőség vizsgálat metodikájának továbbfejlesztése a Körös-éri
főcsatorna példáján bemutatva

1

Lovas Attila, Horváth Béla,
Virágné Kőházi-Kiss Edit

A Közép-Tisza vidék vízkészlet-hasznosítási stratégiája

1

Dr. Kovács Sándor, Váriné
Szöllősi Irén, Tóth Ildikó,
Horváth Lajos

A 2013. április havi Nagykunsági-főcsatorna vízátvezetés
hidrometeorológiai jellemzői

2

Barabás Imre, Bunász
Nikoletta, Tóth Tamás

Szolnok és környéke aljzatának pliocén és pleisztocén kori
fejlődéstörténete

3

Ficzere András, Horváth Lajos

Szolnoki árapasztó csatornában végzett erdészeti beavatkozások hatásai
nak vizsgálata 2010. évi és 2013. évi árhullámok idején

4

Fazekas Helga

Védelmi gyakorlatok szervezése

4

Simonné Lőrinc Tímea, Rávai
László

2012. évi vízhiányos időszak elleni tevékenységbemutatása a KÖTIVIZIG
Mezőtúri Szakaszmérnökségének működési területén

5

Bódi Illés, Fehér Károly

A régi Mirho szivattyútelep gépészeti felújítása

5

Békési István, Hetényi Mária

A Mezőtúr-Álomzugi belvízöblözet vízgazdálkodási reformja - vízhiány
és víztöbblet elleni védekezés

5

Békési István, Gugolya Imre

A KÖTIVIZIG szakmai felügyelete alá tartozó vízgazdálkodási társulatok
2013. évi belvízvédekezése

5

Fejes Lőrinc

Kiskörei kettős jubileum: 40 éves a vízlépcső, 35 éves a Tisza-tó

5

Fejes Lőrinc

A Nagykunsági árvízszint csökkentő tározó bemutatása

8

Felkai István, Felkai Beáta Olga A vízitársulatok az idő sodrában

11

Fejes Lőrinc

A múlt és jelen kapcsolata a Közép-Tisza vidéken –
Új létesítmények a Közép-Tiszán, nagy elődeinkről elnevezve

11

Geló Edit

Interjú Nádas Szilveszterrel

12

Kovács Ferenc

Pikó Pál munkássága

12

Beszélgetés fehér asztal mellett

A szolnoki vízügyes csapat Gödöllőn

14

tört é n ele m

Ötven éve történt: árvízi katasztrófa a Jászságban
Fél évszázada kemény hideg, csapadékban,
főleg hóban bővelkedő telet éltek meg a
Jászságban. Ezt 1963. március első napjaiban erőteljes nappali felmelegedés váltotta
fel, ami a Tarnán és a Zagyván kisebb
árhullámokat indított el. A folyókat ekkor
40-50 centiméter vastag jégtakaró borította.
A jeget az árhullámok megemelték, majd a
szűkületeknél, hidaknál torlaszok keletkeztek, amelyeket csak robbantással lehetett megbontani.
Nem sokkal később, március 10–12. között a
vízgyűjtő területre 29 milliméternyi eső hul
lott, ami a hóolvadással párosulva a Tarna és
a Zagyva jászberény–újszászi szakaszán az
addig ismert legmagasabb, a Jászberény felet
ti és a Zagyvarékas alatti szakaszon pedig a
maximumot erősen megközelítő árhullámot
idézett elő. Az áradat a Tarna töltését több
A Zagya töltés építése 1948-ban
Súlyos probléma elé állította a szakembere
ket az elárasztott öblözetben fekvő Jánoshida
védelme, ahol mindössze 3 nap alatt, mintegy
5,1 kilométernyi körtöltés megépítésével sike
rült a települést megvédeni.

Cölöpverés
helyen átszakította – többek között március
12-én Tarnaörsnél –, s a kizúduló víztömeg
elöntötte Jászdózsdát. A település lakóit már
cius 13-án ki kellett telepíteni. A védekezők
megkísérelték a Jászdózsa felett húzódó vas
úti töltéssel visszatartani a vizet, az ár azon
ban rövid idő alatt meghágta és több helyen
át is szakította azt, így a község több mint 70
százaléka víz alá került.
A Zagyván elindult árhullám, a jásztelki, 400
méter széles árvízkapun a korábban összetor
lódott jéggel együtt a mentett oldali ártérbe
jutott és vonult tovább Alattyán, Jánoshida
majd Újszász irányában.
Kitelepítés Jászdózsán

munkálatok irányítását Hegedűs Lajos, akko
ri vízügyi igazgató személyesen vette át.
Kitartásuknak köszönhetően a töltés meg
emelésével, homokzsák-terheléssel, valamint
hullámverés elleni védelem kiépítésével itt is
sikerült megakadályozni a katasztrófát.
Az újszászi összefogás a zagyvai árvízi
védekezés mintaképe lett 1963-ban. Március
16-án a helyszínre érkező Dégen Imre árvíz
védelmi kormánybiztos is teljes elismerését
fejezte ki a védekezésben résztvevőknek.
A Zagyva, Tarna és Tápió együttesen jelentkező
árhullámaival szemben 1963. március első nap
jaiban a Zagyva bal partján Alattyán-Jászalsó
szentgyörgy között 4 kilométernyi, Jászalsó
szentgyörgy-Szászberek között a műúton 7 kilo
méternyi nyúlgátat, Jánoshida védelmére pedig
több mint 5 kilométernyi körgátat kellett építeni.
Sajnos több helyen nem lehetett elkerülni, hogy
a mentett oldal felé irányuló átömlésekből gát
szakadás ne fejlődjön ki.

A Tarna árvize elöntötte Jászdózsát
Hasonlóan súlyossá vált a helyzet március
14-re Újszásznál, ahol az árhullám a Tápió
árvizével együtt a 1940-es addigi legmagasab
bat megközelítő szintet ért el. A települést
övező töltésszakaszon ezer főt meghaladó
közerő folytatott megfeszített védekezést.
Március 15-én a már-már reménytelenné váló

31-es út Zagyva híd
Március 21-22-én bekövetkezett újabb fel
melegedés és az ekkor lehullott 20 mm eső
hatására újabb árhullámok indultak el, de
ezek már további károkat nem okoztak.
Az emlékezetes védekezés 1963. március
7-től április 5-ig tartott és az eseményeknek
döntő hatása volt abban, hogy a Zagyva és a
Tarna védtöltései a mai szintjükre kiépültek.
Magyar Csaba, Nagy Réka
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Személyi Hírek

bóné Riemer Erzsébet vették át. Munkájukhoz
sok sikert kívánunk.

Április elején távozott a Gazdasági Osztály
munkaügyi csoportjából Szulyóné Csíder
Erika, aki a férjét követve immár a napos
olasz vidéken éli mindennapjait. Helyét a
korábban a csoportban közfoglalkoztatott
ként dolgozó Tomegné Gaál Csilla vette át
április 8-tól, aki ezentúl közalkalmazottként
végzi a bérelszámolói feladatokat.
Hosszantartó betegség után távozott az
Igazgatóság hajósai közül Barcsik László, fel
adatait az év eleje óta a helyét betöltő ifjú
kolléga, Ádám Ferenc vette át.
A Szolnoki Szakaszmérnökség munkatársai
közül két kollegina is távozott a nyáron:
Gönczöl-Kovács Zsuzsa 1996 óta segítette a
szakaszmérnökség munkáját, júniustól a
JNSZ Megyei Mérnöki Kamaránál folytatja
pályafutását.
Bárány Márta humánpolitikai ügyintézőként
2011 óta tevékenykedett a szakaszmérnöksé
gen, ám úgy döntött június közepétől a családi
vállalkozásban vállal nagyobb szerepet.
A távozó kolléganők feladatait a közfoglal
koztatottként dolgozó Magyar Szilvia és Sza

Igazgatóságunk dolgozója 2013. június 1-jétől
a vízügynél szerzett tapasztalataival és szak
tudásával a Tisza-menti Regionális Vízmű
csapatát erősíti a jövőben. Néhány rövid gon
dolattal szeretném összegezni kollégánk víz
ügynél töltött munkáját. 1992-2001 között
kezdte vízügyi pályafutásának első szakaszát
Igazgatóságunknál, majd rövid megszakítás
után 2003-ban tért vissza. Igazgatóságunknál
töltött évei alatt sok árvizet megélt védekezé
si helyszíneken és a központi ügyeleten, majd
2005-től a Védelmi Osztag vezetőjeként. Nem
riadt meg a kihívásoktól, még ha „idegen
honban is kellett harcolni”. Legyen az tiszai
vagy dunai árvíz, északon vagy délen a gátak
nál teljesített szolgálata egyformán magas
színvonalú volt. 2006-ban és 2009-ben a
„Vizek kártétele elleni védekezésért” ezüst,
illetve bronz érdeméremmel tüntették ki. Az
árvíz levonulása után a károk helyreállításá
nak irányításában és felügyeletében is jelen
tős feladatok várták kollégánkat. Építési
műszaki ellenőrként valamint felelős műsza
ki vezetőként olyan projektekben vett részt,

Magyar Csaba új feladatkörben

P ILL A N ATK ÉPEK

A SZOLNOKI Szakaszmérnökség életéből
1. A tavasz és a nyár eleje az ár- és belvízvédeke
zés jegyében zajlott. Szinte minden kollégánk
részt vett a védekezési munkákban a védelmi
szakaszokon és a szakaszmérnökségen.
2. A rendkívüli dunai árvízvédekezésben
szakaszmérnökségünk dolgozói is részt vet
tek. A győri VIZIG-nél 9 fő műszaki és 37 fő
fizikai, Baján pedig 2 fő műszaki segítette a
védekezési munkákat. Az itthon maradottak
nak sem volt idő a tétlenkedésre, ugyanis
amellett, hogy csökkentett létszámmal látták
el a szakaszmérnökségi feladatokat, a Zagyván
levonuló kisebb árhullám miatti a 10.11-es
árvízvédelmi szakaszon június 8. és 12. között,
a 10.03-as belvízvédelmi szakaszon június 4.
és 17. között, valamint a 10.05-ös belvízvédel
mi szakaszon június 5. és 14. között a védeke
zési munkák ellátása is rájuk hárult.
3. Március 1-jével elindult a 2013. évi
közfoglalkoztatási program is szakasz
mérnökségünkön, 886 fő előírt átlag
létszámmal. Július elején már több
mint 960 fő közfoglalkoztatott dolgo
zik a működési területünkön. A rend
kívüli dunai védekezés komoly fenna
kadást nem okozott a közfoglalkozta
tási program végrehajtásában. A mun
kavégzés zavartalan lefolytatását a
munkavezetők irányításával végezték
a közfoglalkoztatottak.
4. A projektes csatornákon (Dobacsatorna, Millér-csatorna, Kőrös-ér,
Csátés-csatorna, 22. csatorna, Tisza
sülyi 28. csatorna) a fenntartási mun
kákat, mint a cserjeirtás, kaszálás,
műtárgykarbantartás, nádirtás, gát
testkarbantartás, közfoglalkoztatottak

bevonásával folyamatosan végezzük kézi és
gépi erővel.
5. A Szolnok-projekt részeként az ipari park
területén a töltés vízoldali erősítése zajlik. A
belterületi szakaszon a vízoldali lezárófog
építése folyik, valamint a régi beton támfal és
a sétány bontása. Ezen kívül elkészült a terv
szerinti helyeken a vízzáró résfal.
6. A Hanyi-Tiszasülyi árvízszint-csökkentő
tározó garanciális hibáinak kijavítása folya
matosan történik az előzetesen jóváhagyott
technológiai utasítások és az ütemterv sze
rint. Jelenleg a károsodott rámpák visszabon
tása és a helyreállítása zajlik.
7. A Dél-Pest Megyei Vízgazdálkodási
Társulat finanszírozás hiányában 2013. febru
Csátés-csatorna kotrása
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mint például a Tiszaroffi és a
Hanyi-Tiszasülyi tározó épí
tése, valamint a Bivalytói töl
tésáthelyezés. Közvetlensége
nagyban segítette a munkák
gördülékeny lebonyolítását.
A 10.01, 10.02, 10.03, és a
Magyar Csaba 10.11-es árvízvédelmi szaka
szok gazdájaként gondosan
felügyelte a szakaszokat érintő beavatkozáso
kat. Helyszíni ismerete elől az Igazgatóság
rejtett zsilipei sem bújhattak meg. Munkája
mellett folytatott tanulmányai után a magas
szintű szakmai tapasztalatait figyelembe véve
2011 januárjában Tanácsosi címet kapott.
Kollégái számára nyújtott segítség nem csak
szakmai jellegű volt, hanem magánemberként
is mindig számíthattunk rá. Az osztály rendez
vényeken, hogy éhesen senki ne maradjon,
gondoskodott az étel ellátmányokról.
Az osztály szakszervezeti megbízottjaként
nem feledkezett meg nyugdíjas kollégáinkról
és kolléganőinkről sem. Ápolta a kapcsolato
kat és a jókedve mindig ragadós volt.
Új munkájához sok sikert kívánunk és
hasonló kedves kollégákat, mint a KÖTIVIZIG
dolgozói.
Kéri Brigitta
ár 28-án jogutód nélkül megszűnt. A társulati
ingatlanok, tárgyi eszközök, anyagok felelős
őrzésre átadásra kerültek a KÖTIVIZIG-nek.
8. A 10.05-ös belvízvédelmi szakaszon a
védekezés ideje alatt a Millér-csatornán a
duzzasztók felszínén feltorlódott nád kisze
dése történt kotrógéppel, valamint szintén a
védekezés ideje alatt a Csátés-csatorna 11
km-es szakaszán a vízfolyási akadályok eltá
volítása zajlott kotrógéppel és Truxor nádvá
gó segítségével.
9. Július elején 15 fő gyakornok tölti a gya
korlati idejét szakaszménökségünkön. Közü
lük 2 fő a Budapesti Műszaki Egyetem, 2 fő a
bajai Eötvös József Főiskola, 11 fő pedig a
szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola
Pálfy - Vízügyi Tagintézmény tanulója.
10. Több személyi változás is volt az elmúlt
hónapokban. 17 év után májusban búcsúzott
Gönczöl-Kovács Zsuzsanna kolléganőnk,
helyét Magyar Szilvia vette át. Júniusban
távozott Bárány Márta kolléganőnk is, az ő
feladatait ezután Végvári Klára, míg az ő fel
adatait Szabóné Riemer Erzsébet látja el a
továbbiakban.
11. Új kollégát is üdvözölhettünk
Hajdú Huba személyében, aki okleveles
agrármérnökként vég
zett a Gödöllői Agrár
tudományi Egyete
men. 1999-től a DélPest Megyei Víz
gaz
dálkodási Társulatnál
IB tag, az Előkészítő
Bizottság elnöke, 2010.
és 2013. között pedig a Hajdú Huba
Társulat igazgatója
volt. Márciustól a Sza
kasz
mérnökség
dolgozójaként látja el a volt Dél-Pest
Megyei Vízgazdálkodási Társulat felada
tainak koordinálását a közel 129 ezer ha
érdekeltségi területen.

Tóth Éva

hírek

KARCAGI VÍZCSEPPEK
10.07-es belvízvédelmi szakasz
– 2012. március 15. – május 9. között belvízvédekezést folytattunk a 10.07-es belvízvédelmi szakaszon. A védelmi tevékenység keretében sor került III. fokú készültség elrendelésére és belvíz-beemelési korlátozásra is.
– A „Kakati belvízöblözet belvízvédelmi
főműveinek mederfejlesztés és rekonstrukciója” c. projekt 1 éves garanciális felülvizsgálatára készülve végzünk gépi és kézi gaztalanítást, cserjézést a főcsatorna mentén.
– A Mírhói öreg telep tetőszerkezetének felújítása megtörtént, s így már teljes mértékben
régi fényében tündököl az épület.

10.08-as belvízvédelmi szakasz,
10.10. árvízvédelmi szakasz
– 2013. március 14. – május 9. között belvízvédekezést folytattunk a 10.08-as belvízvédelmi szakaszon. A védelmi tevékenység keretében sor került III. fokú védelmi készültség
elrendelésére, belvíztározásra és belvíz-beemelési korlátozás elrendelésére is.
– 2013. március 20. – május 11. között árvízvédekezési tevékenységet folytattunk a 10.10.
árvízvédelmi szakaszon. A védekezés kereté-

ben III. fokú védelmi készültség is elrendelésre került. Április 4-én lezárták a mezőtúri
Árvízkaput és beüzemelték a szivattyús provizóriumot. Április 5-én elzárásra került az
Ágotai Vészelzáró műtárgy, ezzel párhuzamosan megnyitották a Nagyiváni Vésztározó
töltését. A tározó töltődése április 14-ig folytatódott, ekkor a tározott vízmennyiség ~50–53
Mm3 –re volt tehető. A hidrológiai és meteorológiai helyzet javulásával két lépcsőben feloldották a belvíz-beemelési korlátozást, 2013.
április 12-én befejezték a torkolati és az

A vészelzárómű teljes nyitása
Mirhó öreg telep tető
– Folyamatban van a Mírhói szivattyútelep
IV. gépegység megrepedt nyomócsövének
javítása, melyet a KIMSZ végez.
– A Kakat főcsatorna 1+917 szelvényében
lévő műtárgyához kezelőhidat készítettünk.
Folyamatosan végezzük a Nagykunsági főcsatorna mentén a keserű csucsor irtását.
– A tetőszerkezet cseréjét végezzük a
10.07/11. csatornaőrházon. Kisebb felújítási
munkákat végzünk a 10.07/7-8. csatornaőrházakon
– Csatornaőreink a közfoglalkoztatottak irányításán túl a műtárgyak környezetének
kaszálását, cserjeirtást, az öntözővíz elvételezések, lecsapoló víz bevezetések ellenőrzését, víz sebességmérést végeznek.

Provizórium az árvízkapunál

Ágotai szivattyúzást, másnap megnyitották a
Mezőtúri Árvízkaput, így a HortobágyBerettyó főcsatorna vize gravitációsan folyhatott a Hármas-Körösbe.
– Az egyedi szennyvízkezelő létesítmények
építésének előkészítéséhez szikkasztási próbát végeztünk a 10.10/1-es gátőrháznál és a
Villogói szivattyútelepen. Mindkét helyszínen alig volt mérhető az elszivárgás az igen
kötött talajokban.

Nagyiváni vésztározó tájkép
Szikkasztási próba
– Folyamatosan figyelemmel kísérjük SzajolPüspökladány vasútvonal fejlesztéséhez
kacsolódó létesítményeinket, érintő munkálatokat.
Töltésátvágás az N-11 szivattyútelepnél
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– Május 25-én oktatást tartottunk a Karcagi
és a Kisújszállási Árvízvédelmi Komplex
Csoport részére a Kunmadarasi volt szovjet
repülőtéren.

– Kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos
parlagfű irtásra a védelmi műveink területén.
Mezőgazdasági vízszolgáltatási hírek
– 2013. évben a vízszolgáltatási díjak, a
lecsapolóvizek szivattyús átemelési költségté
rítése, illetve a csatornahasználati díj 5,7 %-os
infláció mértékével kerültek megemelésre.
– Termelőinkkel megkötöttük az idei évi
öntözési vízszolgáltatási szerződéseket.
Újabb területek kerültek öntözés alá, ezek
engedélyeztetéséhez a szükséges segítséget
biztosítottuk.
– Folyamatos a rizstelepek árasztás utáni
lecsapolása, az elhúzódó árvíz miatt a gravi
tációs vízáteresztést a Hortobágy-Berettyó
főcsatornába nem tudtuk megoldani.
Szakaszmérnökségi hírek
– A közfoglalkoztatási program keretében
484 főt foglalkoztatunk. A közfoglalkoztatot
tak főleg gaztalanítást, cserjeirtást, magasépí
tési fenntartási munkákat végeznek.
– A Dunai rendkívüli árvízvédekezésben 17
fő vett részt a Szakaszmérnökség részéről. A
kollégák Nagybajcs, Vámosszabadi, Dunaal

LABORHÍREK
(FEHÉREN – FEKETÉN)

Bár ez a Laborhírek feketén-fehéren, azért itt
van előttem a Labor Munkaterv 2013 színesben.
E segédlet nélkül az áprilistól június végéig
végrehajtott feladataink, munkáink csupán
tört részéről tudnék beszámolni.
Mert, hogy tennivaló, feladat, jelentés, ter
vezés, értékelés, zárójelentés, szakvélemé
nyezés, gazdálkodási, beszerzési, munka-, és
tűzvédelmi felülvizsgálat, mintavétel, feldol
gozás, projekt-tervezés, akkreditálás, előa
dás, biomonitorozás, továbbképzés, belvízés árvízvédekezés, kül- és belszolgálat, meg a
jó öreg Isten se tudja, hogy hány fajta elvárás
nak és kötelezettségnek kellett ez alatt az
időszak alatt megfelelnünk.
Azt természetesen mindenki tudja, hogy a
Labor dolgozói a belvízi, illetve az árvízi foko
zatoktól függően szép lassan elvándorolnak
tiszaligeti „otthonukból” a több-kevesebb ideig
új családot jelentő védelmi központokba.
Ahogy a Labortevékenység lefedi az Igazgatóság
teljes területét, ugyanígy a belvízi és árvízvédel
mi fokozatok során a labordolgozók is részt
vesznek az Igazgatóság minden területén a
védekezésben. Kiegészül ez azzal az utóbbi
időszakban az KÖTIVIZIG vezetősége által sze
rencsésen megfogalmazott igénnyel és elvárás
sal, hogy a mennyiség a minőségi paraméterek
nélkül finoman szólva is csak gyenge bocisóhaj.
Ezért az új idők új szelei úgy fújnak, hogy bár
mely vízfolyás belvízi, árvízi állapota, öntöző,
vagy belvízcsatorna vízhozama mellé szükség
szerűen vízkémiai, fizikai és biológiai paramé
terek is elengedhetetlenül szükségesek a pilla
natnyi majd a várható állapotok megítéléséhez.
Ennek felismerése, majd alkalmazása során
az elmúlt időszakban, már nem történt úgy
vízmintavétel, hogy a Vízrajzosokkal ne
egyeztetett módon vonuljunk ki a vizsgálni
kívánt vízfolyáshoz. Azonos időpontban került

Nagy munkában
más és Neszmély térségében segítették az
ÉDUVIZIG és az Önkormányzatok védekezési
munkáit.

Védelmi gyakorlat Kunmadarason

sor a víz mennyiségi és minőégi adatainak
rögzítésére a Kőrös-ér (biomonitoring,- havon
ta!!), a Kakat, a Nagykunsági–főcsatorna, a
Hortobágy-Berettyó, a Hármas-Körös, a Tisza,
a Gerje, a Perje vízfolyásokon. Ezeken a vízfo
lyásokon ugyanazon időpontban kerül sor a
víz mennyiségi és minőségi vizsgálatára.
Mindezidáig lelkesen számoltunk be a
Nagykőrösi KÖVA Zrt-nél fennálló napi, illet
ve heti munkálatainkról.
Nos, az új Közmű Törvény alapján, egy tollvo
nással ezek a munkák a BÁCSVÍZ Zrt-hez kerül
tek. Ezt, az elvesztett tevékenységet (és bevé
telt), a tervek szerint részben tudjuk pótolni az
időközben megrendelt Kiskörei szennyvíztelep,
a helyi ivóvizek, ill. a Tározó környéki községek
szennyvízterhelésék vizsgálatával.
Nem mehetünk el szó nélkül a laboros-lányok
árvíz alatti tevékenységét értékelve. A fiúk
ugyanis hamar kikerültek a védelmi szakaszok
ra, így Ők, „Csak csajok” módon folytatták –
zavartalanul - a mintavételezést és feldolgozást
a belvíz-, és árvízvédekezés alatt is. Amellett,
hogy naponta mérték és irányították a szükség
tározók visszaürítési programját, ellátták a már
év elején meghatározott biomonitoring, az
öntöző, halastó vízvizsgálatokat, illetve az eset
leg felmerülő megrendeléses feladatokat is.
Az április-májusi időszak szolgált az éves
akkreditálási felülvizsgálatra való felkészülés
re. (végig bel- és árvíz alatt!!) A NAT szakem
berei idén döntöttek először úgy, hogy nem a
Szolnoki Labor teljes körű vizsgálatát hajtják
végre, hanem most a Kiskörei Telephelyet
„vesézik ki”. Nos, a vesézés alapos volt,
Június 6-án, reggeltől késő délutánig izgul
hattak a laborosok (Kiskörétől Szolnokig), a
váratlanabbnál váratlanabb kérdésektől. Nem
kis szerep hárult az informatikai rendszerre,
(Labormodul, belső telefonvonal), no meg a
fénymásolókra, hiszen egy teljes év szúrópró
baszerűen kiválasztott mintasorsait kellett
dokumentálni a Megrendelők megkeresésé
től, az árajánlatokon át a szerződéskötésektől
a mintavétel és feldolgozás elrendelése mel

lett, a helyszíni, illetve a laboratóriumi mérési
dokumentációk, majd az eredménykiadás
akkreditált adatlapjainak bemutatásával.
A végeredmény most sem tért el a Labortól
általában megszokottól: 1 hibaponttal minden
ben megfeleltünk a vizsgálati paramétereknek.
A tavaszi időszakban körvonalazódik egy
komoly vizsgálati projekt: jelesül az ATIVIZIG
egy EU-s pályázaton, a szerbekkel közösen
indult a KURCA vízfolyás rehabilitációs mun
kálatainak kivitelezésére. Ennek keretében a
kémiai, és biológiai vizsgálatokat a KÖTIVIZIG
Regionális Laboratóriumától kívánják meg
rendelni. Ebben lenne minden olyan felmé
rés, ami szem-szájnak ingere: általános
kémia, üledékvizsgálatok, makroszkópikus
gerinctelenek, makrovegetáció, algavizsgála
tok, halas felmérések. Lelkesen várjuk a szer
ződéskötést.
Ennek megvalósulása után azonban nem
kis munka vár ránk, hiszen a terület NATURA
2000-es, így itt bármilyen tudományos vizs
gálat megszervezése, végrehajtása engedélye
zési eljárások tucatjaival jár.
Jelen pillanatban a PHARE kutak vizsgálatát
végezzük. Ezek a vizsgálatok több évtizede
zajlanak és rendkívül fontosak az Igazgatóság
területén lévő talajszint közeli vízbázisok men�
nyiségi és minőségi ismeretéhez. A pontos
költségviselő még nem ismert, de az adatok
folytonossága, és fontossága miatt úgy gondol
juk, hogy nem várunk tovább, hiszen hiába kap
majd a vizsgálati sorozat zöld utat, – mondjuk
augusztusban – a májusi-júniusi állapotokat
akkor már sohasem fogjuk megismerni
A megrendeléses munkák közül a PALMITOP, a PÁKOZDI-HÚS, a CSÖVI-HÚS, a BUNGE
vállalatok, továbbra is az Önellenőrzési Ter
vükben rögzített vizsgálatok hónapra, napra,
órára és percre pontosan rögzített időpontjában
kerülnek mintavételezésre.
Színes Laborhírekre sajnos kilátás sincs,
mivel a fentebb leírt kötelezettségek mellett
szórakozásra, bulikra egyszerűen nincs lehe
tőség.
Kovács Pál
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KISK ÖR EI MOZ AI K
1. A Nemzeti Vízstratégiáról (vízgazdálkodásról, öntözésről és aszálykezelésről) szóló
fórumsorozat nyitó értekezletét március 5-én,
Fegyverneken tartották, ahol Fazekas Sándor
Vidékfejlesztési Miniszter tartott előadást.
2. Az év első felében több alkalommal, őri
értekezlet keretében kaptak az őrök és a kerületi felügyelők tájékoztatót az alaptevékenységgel és a közfoglalkoztatással kapcsolatos
feladatokról.
A Szakaszmérnökségen is elindult a közfoglalkoztatási program (átlaglétszám 511 fő), mely
keretén belül 60 fő közfoglalkoztatott részére
tartottunk elsősegélynyújtó tanfolyamot.
3. Márciustól áprilisig mindkét árvízvédelmi szakaszunkon árvízvédelmi készültség
volt elrendelve, melyhez időközben csatlakoztak a belvízvédelmi szakaszaink is. Ezt
követően az ÉDUVIZIG működési területére
több ütemben került mozgósításra a műszaki
és fizikai állomány nagy része, összesen 46
fő. A Szakaszmérnökség raktárából 600 ezer
darab zsák szállítmányt is indítottunk az
ÉDUVIZIG-hez.
4. A Szakaszmérnökség épülete már ötödik
alakalommal adott helyt a Kiskörei Vásárhelyi

Pál Általános Iskola hagyományosan megrendezésre kerülő Természetvédelmi verseny
Heves megyei döntőjének.
A megyei döntőn részt vevő csapatok a
Tisza-tó élővilágával, valamint Vásárhelyi Pál
életével kapcsolatos tudásukról adtak számot. A versenyt megtisztelte jelenlétével
Barabás Ákos a BM főosztályvezetője, Dr. Zay
Andrea a Közép-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
igazgatója, Magyar Csilla Kisköre polgármestere és Lovas Attila igazgató.
5. Április 17-18-án Kunhegyesen és Abád
szalókon gazdafórum keretében a Nagy
kunsági árvízi tározó működéséről – az
elárasztást megelőző lépésektől kezdődően a
leürítés és a kártalanítás folyamatáig, a minél
jobb együttműködés kialakítása érdekében –
tartott a VIZIG tájékoztatást az érintett (Kun
hegyes, Tiszagyenda, Abádszalók, Tiszabura)
gazdálkodók részére. A gazdafórumon a tározó területét érintően 83%-os terület arányban
jelentek meg gazdálkodók.
6. Tavasztól egyre több látogató csoport
érkezik a szakaszmérnökségre (hétvégén is),
akik a Tisza-tó és a vízlépcső iránt érdeklőd-

MEZŐTÚRI HÍRCSOKOR
1. Idén a közfoglalkoztatásban a Mezőtúri
Szakaszmérnökség számára előírt létszámot
teljesítettük, jelenleg a létszám megtartásán
dolgozunk. A közfoglalkoztatott dolgozók
fenntartási, karbantartási feladatokat látnak
el. Jelentős szerepet játszottak március-május
közötti időszakban az árvízi védekezésben:
mint segédőrök, valamint vészőrök teljesítettek szolgálatot.

nek. A csoportok között minden korosztály
megtalálható: általános és középiskolások,
szakmai érdeklődésűek és turisták. A tavasz
és a jó idő beköszöntével a kerékpáros turizmus is megkezdődött a Tisza-tó körül.
7. A Tisza-tó napja rendezvénysorozat
részeként május 19-én a Füredi Holt-Tisza
(szabadstrand) területén gyermekek részére a
Tisza-tavi Sporthorgász KN Kft szervezésé-

A tiszafüredi szabadstrand
ben horgászverseny került megrendezésre. A
horgászverseny díjazására a KÖTIVIZIG 4 fő
részére Tisza-tavi csónaktúrát ajánlott fel.
Morcsányi Margit
5. 2013. június hónapban szakaszmérnökségünk dolgozói közül jelentős létszám került
átvezénylésre a győri székhelyű ÉDUVIZIGhez. Az árvízvédekezésben aktívan részt vettünk, mind segédőri, vészőri, mind pedig

Felvonulás a Mezőtúri árvízkapuhoz
Közösen az közért
2. A Mezőtúri Szakaszmérnökség Komp
utcai gépműhelyébe történt sorozatos betörések kivédése ellen biztonsági berendezések
kerültek beszerzésre (pl.: szögesdrótkerítés),
illetve a közfoglalkoztatási program keretein
belül alkalmazott biztonsági őrök látnak el
őrző- védő feladatokat.
3. Az idei évben sor került az eddigi leghos�szabb időtartamú, illetve legmagasabb víz-

szinten történő vízátvezetésre a HortobágyBerettyóból a Nagykunsági-főcsatorna keleti
és nyugati ágán keresztül a Hármas-Körösbe.
A vízátvezetés után a főcsatorna átöblítéséről
gondoskodtunk és az üzemvízszintek előállítása után a vízszolgáltatási szezonra felkészítve a csatornát, megkezdődött az öntözés.
4. Március-április-május hónap elején belvíz és árvíz ellen védekeztünk az összes szakaszon, amik a Mezőtúri Szakaszmérnökség
működési területén találhatóak.
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műszaki irányító feladatok ellátásában közreműködtünk. Az itthon maradó állomány
mind eközben pedig ellátta az elvezényelt
dolgozók munkáját is, a szükséghelyzetben
mind a két állomány megállta a helyét.
6. Az „Árvízvédelmi fővédvonal fejlesztése
a Hármas-Körös folyó jobb parti Körös-zugi
térségében.” elnevezésű projekt munkaterület átadás-átvétele megtörtént. A kivitelező a
munkálatokat megkezdte.

Simonné Lőrinc Tímea

S z a k m a i E se m é n y e k

Tisztújítás
a mérnöki kamarában
A Magyar Mérnöki Kamara (MKK) májusban
rendezték tisztújító küldöttgyűlését, ahol kétharmados többséggel újabb négy évre Barsiné
Pataky Etelkát bízták meg az elnöki teendők
ellátásával. A megyei szervezet taggyűlése
Kollár Lászlót választotta meg elnöknek.
Április 11-én tartotta beszámoló és tisztújító
taggyűlését a JNK Szolnok Megyei Mérnöki
Kamara. A megnyitót követően Ozvald
Márton és Pomázi Mihály mérnök urak a
Magyar Mérnöki Kamara Örökös Tagja
kitüntetést vehették át.
A napirendnek megfelelően az elnökség és
a bizottságok beszámolóinak, a 2013. évi költ
ségvetési tervnek, valamint az Alapszabály
módosításának az elfogadását követően a
tagság a következő ciklusra megválasztotta a
megyei kamara tisztségviselőit, bizottsági tagjai és küldötteit, valamint döntött az MMK
jelölt ajánlásra vonatkozólag.
Elnök: Kollár László, alelnök: Hajdú
György, az elnökség tagjai: Katona Emil,
dr. Nagy Sándor, Mészáros Lajos, Miskolczi
Sándor, Virág Lajos.
A felügyelő bizottság tagjai: dr. Barcsik
József (elnök), Cifka József, Horváth Lajos,
Kovács Gyuláné dr., Szendrey Csaba.
Az etikai-fegyelmi bizottság tagjai: Bathó
Róbert, Czakó László, Csörgő László,
Szabó Judit, Szabóné Tari Ibolya.
Küldöttek: Kollár László, Hajdú György,
Marjas Kornél, dr. Barcsik József, Virág Lajos.

Megjelent a 2012. évi
Vízgazdálkodási Évkönyv
Már hagyományt teremtve idén is megjelent,
immáron negyedik alakommal az Igaz
gatóságunk Vízgazdálkodási Évköny
ve,
melyben összefoglaltunk a 2012. év főbb vízgazdálkodási eseményeit, melyek hatással
voltak, illetve vannak a térség vízgazdálkodási helyzetére. Ismertettük a jövőben elérni
kívánt célokat, fejlesztési elképzeléseket.
A múlt év egyik legnagyobb kihívásaként
a sikeres vízgazdálkodást és a vízkészlet-gazdálkodás operatív megvalósítását
emelhetjük ki, ugyanis a nyári szélsőséges
időjárás miatt a Tisza folyó vízgyűjtőjén
jelentős vízhiány keletkezett.
A meglévő vízgazdálkodási létesítmények összekapcsolt üzemeltetésével sikerült vízhasználati korlátozás elrendelése
nélkül átvészelni a vízhiányos időszakot.
Bízom benne, hogy az Évkönyv megismerése számos hasznos információhoz
jutatja az olvasót. Az olvasásához kellemes időtöltést kívánok.
Baranyi Virág

Nyugdíjas igazgatók Kiskörén
Immár kilencedik alkalommal rendezték meg
a nyugdíjas igazgatók találkozóját Kiskörén
2013.05.30-án. Lovas Attila igazgató köszöntője után, Szabó Mátyás a Székesfehérvári
VIZIG nyugdíjas igazgatója tájékoztatta a
jelenlévőket a vízügyi igazgatóságok fennállásának 60. évfordulója alkalmából készülő
kiadványról, amely a vízügyi igazgatók szolgálatáról, munkásságáról készül. A találkozón harminc igazgató vett részt. A szakmai
programok keretében megtekintették a HanyiTiszasülyi árapasztó tározó Barócs János
műtárgyat és a Sajfoki gőzüzemű szivattyútelepet, amit a Füred tanyahajón múltidéző
Fejes Lőrinc
nosztalgiázás követett.

A találkozó résztvevői

Victor Hugo látogatása a Tiszánál
A „Croisi Europe” Francia Hajózási vállalat
Viktor Hugo nevű kabinos hajójával az idei
évben szintén meglátogatta a Tisza folyót
is. Útja Budapest és Tokaj között vezetett
összesen négy alkalommal (két oda és két
visszaút). Az első útjára 2013. május 5-én
indult Budapestről és május 14-én érkezett
meg Tokajba. Innen másnap indult vissza
és május 22-én már Budapesten kötött ki. A
második út május 23. és június 8-a között
zajlott le. A Tisza folyón történő hajózás
izgalmai közé tartozik a gázlókon való
átjutás illetve a Kiskörei vízlépcső részét
képező hajózsilipen való átkelés.
A hajó érkezése mindig nagy izgalmat vált ki
számunkra, hiszen a 82 méter hosszú, 9,5 méter
széles és 1,1 méter merülésű személyszállító
hajó tejes mértékben kitölti a Kiskörei hajózsilipet. A kiskörei vezénylő személyzete már nagy
rutinnal irányítja a hajót, de mindig nagy odafigyelést és pontosságot igényel a zsilipelés. Nem
mindennapi látvány, amikor ez a szép és igényes

hajó beúszik a zsilipbe és csak centiméterek
választják el a falaktól. A víz erejét pedig mi sem
bizonyítja jobban, mint az, hogy ezt a hatalmas
hajót kb. 20 perc alatt fel, illetve le tudta engedni.
Mindezek mellett a Tisza vízjárása is igen
szeszélyes ebben az időszakban. Az árhullámot követően a Tisza vízhozama igen csak
lecsökken és ennek következtében az alvíz is
egyre alacsonyabb lett. A tavaszi árhullám
sem segítette a hajót a közlekedésében,
hiszen a jelentős mennyiségű hordalékot a
hajózsilip előtt rakta le a folyó. Így a második
út esetében kotrást kellett végezni a Kiskörei
hajózsilip alvízi oldalán.
A májusban érkező esőfelhőknek köszönhetően, a hajózáshoz szükséges vízszint megfelelően alakult ahhoz, hogy az utasszállító hajó
biztonságosan közlekedhessen a KÖTIVIZIG
kezelésében lévő folyószakaszon.
A sikeresen lezajlott zsilipelést követően az
utasok ismét megcsodálhatták a Tiszai tájat, a
Tisza-tavat, amely változatossággal kecsegteti
Kéri Brigitta
az utazókat.

Nagy odafigyelést és pontosságot igényel a zsilipelés
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