Kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog
új évet kívánunk!
A KÖZÉP-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG LAPJA

XL. évfolyam, 1-2.szám • 2017. december

Kiértékelő értekezlet: növekvő hatékonyság, javuló védképesség
Az igazgatóság területén közvetlen
védbiztonságot
veszélyeztető
hiányosság továbbra sincs, a
fejlesztéseknek és a hatékony
fenntartási munkálatoknak köszönhetően mind az ár- és belvízvédelmi
művek, mind a vízpótló- és
vízszétosztó létesítmények állapota
javult az elmúlt egy évben –
hangzott el az őszi felülvizsgálatok
tapasztalatait kiértékelő értekezleten. A megyeházán, november 16án rendezett eseményen dr. Berkó
Attila, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal főigazgatója és dr. Bozó Andrea Szolnok
járási
hivatalvezető
egyaránt
megköszönte
az
igazgatóság
dolgozóinak munkáját.
A
vizek
kártételei
elleni
védekezésről és a vízkár-elhárítási
művek felülvizsgálatáról szóló
jogszabályok értelmében a vízügyi

Az első sorban ülők: Dr. Berkó Attila, Nagy Róbert, Lovas Attila, Dr. Bozó Andrea

igazgatóságok
minden
évben
szeptember és november között
végzik el a vízkár-elhárítási
létesítményeik szemléjét. Ennek
során kiemelt figyelem irányul a
védelmi
művek,
műtárgyak,
létesítmények állapotára, ide értve
az
elektromos
és
gépészeti
berendezések üzemképességét is.

Az őszi szakbizottsági felülvizsgálatok alkalmat teremtenek az
elmúlt
időszakban
elvégzett
feladatok elemzésére, a szükséges
intézkedések
meghatározására,
valamint a rekonstrukciós és
fejlesztési igények összegzésére.
Tudósításunk az 5. oldalon

Gátőrkard Felkai Istvánnak

Újabb kerékpáros rekord a Tisza-tónál

Igazgatósági napi összeállításunk a 15.
oldalon olvasható

Idén október végéig 30 479, a duzzasztóművön áthaladó kerékpárost
regisztrált a Kiskörei Szakaszmérnökség, ami mintegy 50 százalékkal múlja
felül a tavalyi esztendő 20 ezres rekordját.
A szakaszmérnökség 2008 óta kíséri figyelemmel a tó körül, pontosabban a
duzzasztóművön áthaladó kerékpáros forgalmat, amely az elmúlt 9 év alatt
több mint négyszeresére bővült. Az első, nem teljes évben, 2008-ban még
„csak” 6800 biciklis hajtott át az üzemi hídon, tavaly azonban már
meghaladta a számuk a 20 ezret, ez évben pedig október 31-ig 30 479-re
nőtt a forgalom. Versenyzők májusban, júliusban és szeptemberben
pattantak nyeregbe a Tisza-tónál. A számokból kiderül, hogy a
szakaszmérnökség összesen 4280 versenyzőt regisztrált, rajtuk kívül 26 199
volt a kirándulók száma. A kerékpárosok döntő többsége - 29 ezer - a
töltéssorompók zárt állapotában (április vége és november eleje között)
hajtott át az üzemi1 hídon.
L.Z.

Vízkárelhárítás

Védekezés 2017: jég, belvíz, vízhiány és szemétszüret
Az idei esztendőben jeges árhullámmal, belvízzel, vízhiányos időszakkal, s nem utolsósorban rengeteg katréval
kellett szembesülnünk. Igazgatóságunk védekezési tevékenységéről készítettük az alábbi összegzést.

„Jégvirágok” munkában a vízlépcső 4-es és 5-ös nyílásában

összetorlódott, majd újra lendületbe jött. Útközben a
rengeteg uszadékot szállító jeges ár egyre jobban
keveredett a folyó álló jegével és még aznap, az esti
órákban érkezett Szolnokra. Február 17-én reggel elérve a tiszakécskei éles kanyarulatot - lelassult, majd
összetorlódott mintegy 8 kilométer hosszan. 18-án
délelőtt indult el újra, és a Tiszainokánál meg
Tiszasasnál kialakult álló jéggel együtt késő délután ért
Csongrádra.
(A
jégvédekezésről
bővebben
beszámoltunk a Közép-Tisza különszámában.)

Jeges árvíz elleni védekezés
A Felső-Tiszáról érkezett jégzajlás február 14-én érte el
az igazgatóság működési területét, lényegében a Tiszatavat. A 33-as út tiszafüredi hídja felett jégtorlasz
alakult ki, amely csak éjszaka indult meg. Haladása
azonban nem tartott sokáig, egy órával később ugyanez
a jégtömeg, felszakítva és maga előtt tolva a folyó álló
jegét Tiszaörvény térségében torlódott fel és megállt. Ezt
követően hol megállt, hol megindult a jégfolyam, majd
15-én délelőtt a Tisza-tó legkeskenyebb részén, a
tiszaderzsi szűkületben feltorlódott és ismét megállt.
Az éjszaka folyamán sikerült stabil helyzetben tartani
oly módon, hogy Kiskörén megkezdtük a duzzasztást,
így a felvízszint emelésével ellenerőt fejtettünk ki. A
célirányos vízkormányzással három eredményt értünk el,
több mint 20 órán keresztül helyben maradt a torlasz,
jelentős része kifordult a Tisza-tó medencéjébe (így
került az állomáshelyéről elsodródott tiszacsegei komp
is az övzátonyra), nem utolsósorban felszakadt és
széthúzódott. Az ily módon mintegy felére csökkentett
méretű jégtömeg február 16-án reggel indult el és
viszonylag gyorsan el is ért Kiskörére.
Ekkor kiegyenlítettük a vízszintet, két jégtörő hajónk is
munkába állt a jéggel teljesen berakódott két nyílás
kitisztítása végett, s a vízlépcső felemelt szegmenstáblái
alatt átvezettük az elmúlt majd négy évtized legnagyobb
jeges árvizét, ami elképesztő mennyiségű hordalékot,
uszadékot sodort magával, a horgászkunyhótól a kisebbnagyobb vízi járművekig, az úszóművektől a stégekig, a
fáktól a kommunális hulladékig. A jégzajlás Kisköre
alatt is egyes szakaszokon lelassult, megállt,

Vízhiánykár-elhárítás
A belügyminiszter július elsejével állapította meg a
tartósan vízhiányos időszak kezdetét, és október 31.
napjával a végét. Az igazgatóság előrelátóan felkészült a
megnövekedett mezőgazdasági és ökológiai vízigények
kielégítésére, ezért vízkorlátozásra nem volt szükség.
Előzményként még júniusban aktualizáltuk és az érintett
igazgatóságokkal egyeztettük a TIKEVIR-KÖTIVIZIG
Vízkorlátozási Tervét, és szintén aktualizáltuk a
mezőgazdasági vízszétosztási és vízkorlátozási tervet. A
kisvizes
időszakok
kárelhárítása
érdekében
összeállítottuk a 2017. évi intézkedési tervet a várható
vízhiányos időszak kezelésére. Meghatároztuk a
szükséges beavatkozásokat: puffer tározó térfogat,
vízvisszatartások, holtágak, vízpótlások, vízminőség
javító intézkedések, vízforgalmi vizsgálatok HECRAS
1D modellel, műtárgyak kalibrálása. Június 26-án pedig
vízhiány-kárelhárítási törzsvezetői gyakorlatot tartottunk
az OMIT elrendelése alapján.
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Vízkárelhárítás
A többlet vízkészletek megteremtésére tett
megelőző intézkedések, operatív beavatkozások:

Belvízi krónika
Február 6-20.
A főbefogadó magas vízállása miatt a csatornák
gravitációs vízkivezetési lehetősége megszűnt. A
csapadék és hóolvadás következtében a vízszint
megemelkedett, a szivattyútelepek előtt több védelmi
szakaszon is vastag jégtáblák voltak a csatornákban. A
kialakult jég miatt több szivattyútelepet is két
műszakban kellett üzemeltetni, hogy az éjszakai
üzemkihagyás miatt a jég ne fagyjon rá a gerebre. Az
újabb hidegfront hatására a lefolyás lassult. A hideg
hatására a műtárgyak lefagytak, azok mozgatását
időszakosan el kellett végezni. A védekezési időszakban
a maximális elöntés nagysága 10 280 ha, az összes
átemelt belvíz 9 586 ezer köbméter volt.
Február 28. – március 20.

 Június 25-re beállítottuk a Kiskörei-tározó nyári
duzzasztási vízszintjét a Kisköre felső vízmércén
mért 735 ± 5cm vízállásra. A megemelt vízszint
körülbelül 10 millió köbméter többlet vízkészletet
jelentett.
 A Tiszavíz Vízerőmű Kft. augusztus 7-től a Kisköre
felső vízmércén mért 735 ± 5 cm-es felvízszint
tartása mellett, folyamatos turbinaüzemmel, az
érkező vízhozam minimum 85 %-ának az egyenletes
átbocsátásával hajtotta végre a napi vízkormányzási
feladatait.
 Július 7-re a Nagykunsági-főcsatona I. bögéjének
vízszintjét maximális üzemvízszint +10 cm-rel
(87,40±2 cm mBf) megemeltük.
 A csatornákat maximális üzemvízszint tartásával
üzemeltettük.
 Gondoskodtunk a gravitációs vízpótlással rendelkező
holtágaknál a zavartalan vízfrissítésről, a maximális
üzemvízszint tartásáról.
 Az önkormányzati tulajdonban lévő holtágak
esetében felhívtuk az üzemeltető szervezetek,
engedélyesek figyelmét a holtágak vízpótlásának
szükségességére.
 Kidolgoztuk a gravitációs vízellátó útvonallal nem
rendelkező holtágak vízszinttartásához alkalmazható
lehetséges beavatkozásokat.
 Gondoskodtunk a X-es, Kecskeri tározók maximális
üzemvízszint tartásáról.
 Beüzemeltük a vízpótlással nem rendelkező
belvízcsatornák vízvisszatartó műtárgyait.

Ebben az időszakban összesen három alkalommal lett
elrendelve belvízvédelmi fokozat rövidebb időtartamra.
Mint emlékezetes, március elején egy hét alatt nagy
mennyiségű csapadék hullott. A védekezés során az
érintett
védelmi
szakaszok
szivattyútelepeinek
üzemeltetése, a zavartalan üzemeltetéshez szükséges
egyéb feladatok elvégzése, valamint a vízkormányzás
volt a teendő. A védekezési időszakban belvízi elöntés
észlelése nem történt.
A 02.28.-03.03. közötti
időszakban átemelt belvíz mennyisége 108,36 ezer
köbméter volt, a 03.06.- 03.14. közötti időszakban 97,2
ezer köbmétert tett ki, a 03.06.-03.14. közötti időszakban
pedig 293,6 ezer köbméter volt.
Gáspár Renáta

A megtett intézkedések eredményeként vízkorlátozás
elrendelésére nem volt szükség, a mezőgazdasági
vízigényeket maradéktalanul biztosítani tudtuk
öntözőrendszereinken.
Laczi Zoltán

2017. évi mezőgazdasági vízfelhasználás
2016-os évhez viszonyítva
öntözés
öntözés
öntözés
155%
155%
155%
2017. évi térségi vízátvezetés a
2016-os évhez viszonyítva
öntözés
rizs
halastó
155%
116%
104%
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szervesanyagot termeltünk ki, és megfelelő kezelés
(szelektálás, aprítékolás) biztosítottuk ártalommentes
elhelyezését.

Vízminőségi kárelhárítás
Ebben az évben 23 káreseményt jelentettek, ebből 11
tett szükségessé fokozat elrendelést, köztük 3 esetben
III. fokút. A legtöbb munkát ezúttal is a vízlépcsőnél
felgyülemlett uszadék, hulladék eltávolítása adta. Az
alábbiakban a legmagasabb készültséget igénylő
beavatkozásokat elevenítjük fel.

Begyűjtött kommunális hulladék:
- gátőrjárásokban vízoldali előtéren:
- Tisza-tó egyes részterületein:
- Kiskörei Vízlépcsőnél:
Uszadék fa:
Egyéb szerves anyag:
Egyéb települési kevert hulladék

Alacsony oldott oxigénszint miatt február 2-tól, III. fokú
készültség keretében mintavételezést és elemzést
végeztünk a Tisza-tó jobb parti szivárgó csatornájában
és a Laskó-patakon. A szivárgó mélyebb fekvésű részein
ideiglenes magasítást építettünk ki, hogy a
szennyvízátemelőkből kifolyó tisztítatlan szennyvíz ne
kerülhessen be a csatornába, illetve onnan a Tisza tóba,
további vízminőségromlást okozva. A Vízügyi Hatóság
kötelezést adott ki az átemelők műszaki állapotának
felülvizsgálatára és a szükséges felújítások elvégzésére.

242 m3
147 m3
140 m3
308 m3
3 342 m3
529 m3
(28,46 tonna)

Április 4-én értesültünk arról, hogy jelentős
vízminőségromlás történt a Kisújszállási XXIX. Északi
csatornán, mely a kettős hasznosítású Kakat-főcsatorna
vizének minőségét is veszélyeztette. Mint kiderült, a
kisújszállási szennyvíztisztítóból hosszabb üzemzavar
miatt nem megfelelően kezelt szennyvíz került a
befogadóba. Először helyszíni szemle (mintavételezéssel
egybekötve, II. fok), majd hígító víz beadagolása történt
a Kakat-fcs-ba (III. fok). A Vízügyi Hatóság kötelezést
adott ki vízjogi üzemeltetési engedélynek megfelelő
normál üzemállapot helyreállítására, és a belvízcsatorna
jogszabály szerinti kármentesítésére.

Február 14-től a jeges árvíz levonulása után
vélelmezhetően kialakuló vízminőségromlás miatt I.
fokú készültséget rendeltünk el a Tisza folyóra. Február
20-tól III. fokú vízminőségvédelmi készültség keretében
pedig megkezdődött a katré és hulladék összegyűjtése. A
kárelhárítás 214 napja során összesen 4708 köbméter
kommunális hulladékot, uszadékfát és egyéb

Vass Sándor

A jeges árral rengeteg hulladék és uszadék érkezett, amit a vízlépcső felvizéről kellett összegyűjteni
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Kiértékelő értekezlet: javult a védképesség
gyakorlatok tapasztalatairól, valamint a modellezési
tevékenységről és az üzemirányítási projektről.
Csibrán
Zoltán
védelemvezető-helyettes
(ÁFO)
kiemelte: az árvízvédelmi művek és tartozékok állapota
egyre jobb színvonalú, amely - többek között köszönhető
az
elmúlt
években
jelentős
közfoglalkoztatotti létszámnak. Arról is szólt, hogy a
töltéseken több helyen újra és újra megjelennek
kiüregelődések, ezek feltárása, helyreállítása azonnali
feladat. A töltéskorona burkolatok állapota szintén
fokozatosan romlik, aminek az egyre nagyobb forgalom
és a karbantartás hiánya az oka. A magasépítmények
korosodnak, elavulnak, több helyen lenne szükséges
nagyobb felújítás. A nyári gátak elhanyagoltak, nem
töltik be funkciójukat. A rézsűburkolatok állapota több
helyütt kívánnivalót hagy maga után. A szivattyútelepek
ugyanakkor
üzemképesek,
feladatuk
ellátására
alkalmasak. Továbbra is figyelemmel kísérjük azokat a
helyeket, melyek már hosszabb ideje potenciális
veszélyforrást jelentenek.
Békési István védelemvezető-helyettes (VÖO) kifejtette:
a belvízvédelmi és vízszétosztó létesítmények műszaki
és fenntartottsági állapota összességében javult, ebben
kiemelkedő szerepe van a nagyobb arányú vegyszeres
kezelésnek. A vízkormányzó műtárgyak 64 %-a felel
meg jelenleg a követelményeknek, amely növekedést
mutat a tavalyi évhez viszonyítva. Még mindig jelentős
azonban a felújítandó műtárgyak száma – fűzte hozzá.
Kitért arra is, hogy a mezőgazdasági vízszolgáltatási
szerződéseket megkötöttük, az első saját üzemeltetésű
év jól sikerült, az igazgatóság rugalmasan igazodott a
gazdálkodók igényeihez. Az önkormányzati védelmi
felülvizsgálatok kapcsán elmondta, hogy JNSZ
megyében a települések közel 100 százalékban
végrehajtották ez irányú feladataikat.

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén
közvetlen védbiztonságot veszélyeztető hiányosság
továbbra sincs, a fejlesztéseknek és a hatékony
fenntartási munkálatoknak köszönhetően mind az
ár- és belvízvédelmi művek, mind a vízpótló- és
vízszétosztó létesítmények állapota javult az elmúlt
egy évben – derült ki az őszi szakbizottsági
felülvizsgálatok
tapasztalatait
kiértékelő
értekezleten. A megyeháza dísztermében, november
16-án rendezett eseményen dr. Berkó Attila, a JászNagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
főigazgatója mondott beszédet.
Dr. Berkó Attila (képünkön) köszöntőjében az áldozatos
munka és az emberfeletti kitartás mellett kiemelte a
szakmai tudást is, amely az igazgatóság munkatársaiban
megvan. Mint mondta, hogy ebben az évben olyan
jelenséget kellett megtapasztalniuk a szakembereknek,
amellyel közel 40 éve nem találkoztak. Évtizedek óta
nem keletkezett ilyen hatalmas mennyiségű jég a Tiszán,
mint idén. – Azt gondolom, most is a meglévő tudásnak
volt köszönhető, hogy a szakemberek profi módon és
nagyobb károk nélkül vezényelték le a jég levonulását a
folyón. Köszönet érte – tette hozzá.
– A munka, az elkötelezettség, a tudás és az összefogás
együttesen minden akadályt képes legyőzni. Ez pedig
sajátja az igazgatóság munkatársainak. Ezt az
elkötelezettséget ebben az évben már a kormányzat is
értékelte, hiszen elindult az a két lépcsős bérfejlesztés,
amelyre már tíz éve várnak az ágazat dolgozói –
fogalmazott, majd az elmúlt években elkészült vízügyi
beruházásokról és a közeljövőben megvalósuló
projektekről tett említést.
– Tudjuk és tapasztaltuk, hogy a vízügyes
szakemberekre mindig számíthatunk. Büszkék vagyunk
arra, hogy ez a magas szintű szakmai tudás, akarat és
kitartás az ország más térségeiben is számos alkalommal
járult hozzá a veszélyhelyzetek megoldásához.
Kívánom, hogy a jövőben is végezzék munkájukat olyan
szakmai hozzáértéssel, elhivatottsággal, mint amit
megszoktunk önöktől. Azt itt élők nevében is köszönöm
– hangsúlyozta végül dr. Berkó Attila.
A kormányhivatali főigazgató beszédét követően az
igazgatóság felkért szakemberei rövid előadások
keretében vázolták fel az idén elvégzett munkát.
Elsőként dr. Kovács Sándor, a szakcsoportvezető (VO)
adott
tájékoztatást
az
év
hidrometeorológiai
eseményeiről, a felülvizsgálatok és vízhozammérő
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feladatokat fogalmazott meg (nem kellő biztonságú szakaszok
fokozott figyelemmel kísérése - szivárgásgátlás II.,
informatikai kapcsolat biztosítása - Apavára, Szolnok, MBSZ,
szivattyútelepi feladatok - Eresztőhalom, Görbe-ér, Gulyásér,
Cibakháza, Kungyalu II., Tiszaörvény, műtárgyjavítási
feladatok - Tólapos), magasépítési
felújítások,
vagyonvédelem – HTS, Kisköre üzemi területet). A főmérnök
új feladatként határozta meg a vagyonkezelésben lévő
ingatlanok idegen és saját létesítmény felmérését, a Büdöséri
öblözet üzemeltetésére való felkészülést, a vegyszerezési
technológiák hatékonyságának és alkalmazhatóságának
vizsgálatát, s végül Tiszavárkony belterületen magasparti
ideiglenes töltés tervezését.
Felkért hozzászólóként Nagy Róbert tű. alezredes, a JászNagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szolnoki Kirendeltségének vezetője az igazgatóságunkkal
kialakított együttműködést méltatta, Dobó Kristóf
vízkárelhárítási főosztályvezető pedig az OVF nevében
köszönte meg az igazgatóság munkáját.

Horváth Lajos főmérnök

Fazekas Helga ügyeletvezető a szakfelügyeletek ellátásának
jelentőségére hívta fel a figyelmet, ezen belül a helyszíni
jelenlét fontosságára, míg Vass Sándor szakcsoportvezető a
vízminőségi kárelhárítási tevékenységet ismertette. Fehér
Károly igazgatósági főgépész a költséghatékonyság növelése
érdekében a szivattyútelepek optimális üzemi körülményeinek
és üzemrendjének meghatározását célzó munkáról számolt be,
majd Kummer László szakcsoportvezető-helyettes a
vízkárelhárítási tevékenységet segítő térképi információs
rendszer fejlesztési irányát mutatta be. Szilágyi Annamária, az
ÁFO ügyintézője a létesítményeken végzett vegyszeres
kezelések tapasztalatait összegezte, Háfra Mátyás
szakcsoportvezető a nemzeti vízstratégiai kérdésekhez
kapcsolódó teendőkre világított rá, Virágné Kőházi-Kiss Edit
szakcsoportvezető pedig a mezőgazdasági vízszolgáltatásról
és a tartósan vízhiányos időszakban megtett intézkedésekről
tartott előadást.
Harsányi Gábor karcagi, Fejes Lőrinc kiskörei, Tóth Tamás
mezőtúri szakaszmérnökök és Lipták János szolnoki
szakaszmérnök-helyettes a területükön elvégzett munkát
mutatták be.
Horváth Lajos műszaki igazgatóhelyettes elsőként a 2017. évi
intézkedési terv megvalósulását értékelte. Hangsúlyozta: az
abban rögzítettek 49 százaléka teljesült 100 százalékosan, 51
százaléka részben, ebből 11 százalékkal részesednek az
áthúzódó feladatok. A 2018. évi intézkedési tervet ismertetve
egyrészt előzmény vonatkozású feladatokat (üzemeltetési
szabályzatok készítése, szivattyútelepek üzemrendi és
üzemelési vizsgálata, vízkészletek folyamatos nyomon
követése, műtárgy kalibrációs mérések folytatása), másrészt
áthúzódó,
folyamatos
feladatokat
(szivattyútelepi
nyomócsövek vizsgálata, bélelés ütemezése, terhelhetőségi
hossz-szelvény vizsgálatok - Karcag I., Villogó, vagyonkezelt
ingatlanok státuszvizsgálata, közcélú szerep vizsgálata)
harmadrészt pedig a felülvizsgálatokon felmerülő

Lovas Attila igazgató

Lovas Attila igazgató összegzésként úgy vélte, a kiértékelő
értekezleten elhangzottak jól demonstrálták, hogy tervszerűen,
éveken átívelően dolgozunk. Ez a kulcsa, hogy hatékonyan,
olcsón végezzük munkánkat a létesítményeken. A tűzoltójellegű munkákat nagyrészt elvégeztük, s vannak még belső
tartalékok, amelyeket mozgósíthatunk – tette hozzá.
Bejelentette, hogy a hajózás jövő évtől átkerül a Kiskörei
Szakaszmérnökséghez, a rendelkezésre állási pótlék pedig
egységesen havi 20 ezer forintra nő január elsejétől. Végül
megköszönte az igazgatóság minden dolgozójának az ez évi
munkáját.
Laczi Zoltán
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Hidrometeorológiai értékelés
Ez év januárjában az átlagosnál némileg több (32,5 mm)
csapadék áztatta a KÖTIVIZIG működési területét, s ez
gyakorlatilag egy nap alatt esett le egy ciklon hatására a hónap
13. napján. Februárban a sokéves, februári átlaghoz közeli
csapadék hullott (29,6mm). Márciusban átlagosan egy hét
alatt 20,3 mm csapadék esett, ami 9,2 mm-rel kevesebb, mint
a sokéves, márciusi átlag. Áprilisban azonban a sokéves
átlaghoz képest 45%-kal több csapadékot (53,7 mm)
regisztráltunk, s nagy része a hónap közepén, 2 nap alatt
hullott le. Májusban a sokéves átlaggal közel azonos
mennyiségű csapadék (53,9 mm) hullott.
Június elején főként száraz időjárás volt jellemző. A hónap
folyamán a sokéves átlaghoz képest 14%-kal kevesebb
csapadék hullott, számszerűsítve 57,7 mm. Júliusban szintén
kevesebb csapadékot mértünk, mindössze 45,1 mm esett,
mely csupán 77 %-a a sokéves átlagnak. Augusztusban
működési területünkön 41,8 mm csapadék hullott, mely a
sokéves átlaghoz képest (53,3 mm) kevesebb, annak 78%-a.
A csapadék eloszlása a hónapban nem volt egyenletes, 4
csapadékos nap volt a hónapban, a többi nap szinte
csapadékmentes volt.
A szeptemberi csapadék átlagos mennyisége 93,9 mm, ami a
sokévi átlag 223 %-a. A hónap legcsapadékosabb napja
szeptember 20-án volt, amikor 24 óra alatt Karcagon 40,0 mm
eső esett. Októberben 47,0 mm csapadék hullott területi
átlagban, a sokéves igazgatósági októberi átlagcsapadék 33,7
mm. Az eső időbeli eloszlása rendkívül egyenlőtlen volt
ebben a hónapban. November 21-ig 15,5 mm csapadék hullott
le területi átlagban, a sokéves novemberi igazgatósági
átlagcsapadék 41,3 mm.
Hőmérséklet szempontjából 2017. év első hónapja
kifejezetten zordnak tekinthető, hiszen az átlaghőmérséklet
januárban -6,8 °C volt, amely 5,4 °C alatta marad a sokéves
átlagnak. 24 napon keresztül a napi maximális hőmérséklet

Csapadékeloszlás január 1. és november 21. között az
OMSZ-KÖTIVIZIG csapadékmérő állomásai alapján

fagypont alatt maradt, és 18 olyan napunk volt, amikor a napi
minimum -10 °C alatt maradt! Februárban ezzel szemben az
átlagosnál kicsivel enyhébb időjárás volt megfigyelhető, 2,6
fokos átlaghőmérséklettel. Márciusban szintén melegebb volt
a megszokottnál, az átlaghőmérséklet 9,5 °C volt, mely a
sokéves átlag hőmérséklettől 4 °C-kal magasabb. Áprilisban
kissé hűvösebb időjárás köszöntött be, hónapban az
átlaghőmérséklet 11,0 °C volt, mely a sokéves átlag
hőmérséklettől
0,2°C-al
kevesebb. Májusban
az
átlaghőmérséklet 16,7 °C volt, 0,2 °C-kal több mint a sokéves
átlag. Júniusban az átlaghőmérséklet 22,0 °C volt, amely a
sokévi júniusi átlaghoz képest 2,2 °C-kal magasabb. Júliusban
az átlaghőmérséklet 22,7 °C volt, mely a sokéves átlag
hőmérséklettől 1,1 °C-kal több.
Augusztusban az átlaghőmérsékletet 23,7°C volt, mely a
sokéves havi átlagot 2,1°C-kal haladta meg. A maximum 38,7
°C volt a hónap elején. Szeptemberben az átlaghőmérséklet az
igazgatóság területén mért adatok alapján 16,2 °C volt, amely
a sokévi szeptemberi átlaghoz képest 0,1 °C–kal magasabb.
Októberben az átlaghőmérséklet 11,6 °C-ot tett ki, amely a
sokévi szeptemberi átlaghoz képest 1,0 °C-kal magasabb.
November 21-ig mért adatok alapján a havi átlaghőmérséklet
6,7°C volt, amely a sokéves novemberi átlaghoz képest1,9°C
-kal magasabb.
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A Tisza vízjárása
Január: Szolnokon a maximális vízhozam 268 m3/s,
Kiskörén 229 m3/s volt. A minimális vízhozam Szolnokon
188 m3/s, Kiskörén 110,0 m3/s volt. Az átlagos vízhozam
Szolnokon 226 m3/s (a 20 éves havi átlag 596 m3/s) Kiskörén
pedig 184 m3/s volt (a 20 éves havi átlag 579 m3/s).
Szolnokon a maximális vízállás -82 cm volt, ami január 21-én
fordult elő. A legkisebb vízállás Szolnokon -164 cm volt, ami
január 10-én fordult elő. Kiskörén a maximális vízállás -110
cm volt, ami január 21-én fordult elő. A legkisebb vízállás
Kiskörén pedig -213 cm volt, ami január 5-én fordult elő. Az
átlagos vízállás Kiskörén -156 cm (20 éves évi átlag 157 cm),
Szolnokon az átlagos vízállás -118 cm volt (a sok éves évi
vízállás 188 cm).
Február: A hónap első napjaiban az enyhe időjárásának
köszönhetően a Tisza felső vízgyűjtőin jelentős, 50 mm-t
meghaladó mennyiségű csapadék hullott, amely hatására a
felső vízgyűjtőkön a felhalmozódott hóvízkészlet is
olvadásnak indult. E kettős hatás következtében a Tisza felső
szakaszán intenzív vízszintemelkedések alakultak ki, amelyek
felszakították a folyó felszínén kialakult jégpáncélt,
helyenként 1,5 méteres torlódások is keletkeztek. Az
árhullámok levonulását a folyókon kialakult jelentős
mennyiségű jég lényegesen befolyásolta.

Májusban az igazgatóság folyói igen változatos vízállásokat
produkáltak. Kiskörénél a maximális vízállás május 17-én 289
cm volt, ehhez tartozott a legnagyobb vízhozam is, 767 m3/sal. Szolnoknál a legnagyobb vízállás május 18-án 299 cm
volt, a legnagyobb vízhozamot pedig május 17.-én
regisztráltuk 736 m3/s-mal. Kiskörén a legkisebb vízállás
május 25-én volt, -66 cm-rel, melyhez 202 m3/s vízhozam
tartozott. A szolnoki szelvényben ugyan ez a paraméter
szintén 25-én volt 15 cm-rel, ekkor a vízhozam 324 m3/s volt.
Az átlagos vízállás eddig a hónapban Kiskörén 110 cm (20
éves évi átlag 231 cm), Szolnokon az átlagos vízállás 149 cm
(a sokéves vízállás 280 cm). Az átlagos vízhozam Kiskörén
465 m3/s volt (a 20 éves havi átlag 664 m3/s), Szolnokon
pedig 509 m3/s volt (a 20 éves havi átlag 688 m3/s).

Március első néhány napjában a Tiszán folytatódott az apadó
tendencia, melyet egy rövid vízszintemelkedés követett, majd
ismét apadás, amely március 21-ig tartott. Ezután ismét egy
kisebb vízszintemelkedés következett, de ez már nem volt
annyira jelentős, és időben sem tartott sokáig.

Júniusban a hónap elején hullott jelentősebb csapadék
hatására kisebb árhullám alakult ki a Tiszán, melynek hatására
1,5–2,0 m-es vízszintemelkedések alakultak ki az igazgatóság
működési területéhez tartozó tiszai állomásokon. Kiskörén a
maximális vízhozam 538 m3/s, Szolnokon 504 m3/s volt. A
minimális vízhozam Kiskörén 131 m3/s, Szolnokon 175 m3/s
volt. Az átlagos vízhozam Kiskörén 251 m3/s volt (a 20 éves
havi átlag 534 m3/s), Szolnokon pedig 296 m3/s volt (a 20
éves havi átlag 547 m3/s).

A hónapban a maximális vízállás Szolnoknál 571 cm volt
március 12-én (sokéves márciusi átlag: 384 cm), melyet 1220
m3/s vízhozam előzött meg 11.-én (sokéves átlag vízhozam:
901 m3/s). A legkisebb vízállás 197 cm, ehhez 545 m3/s
vízhozam kapcsolódott. Kisköre-alsón a legnagyobb vízállás
11.-én volt, 577 cm-rel (sokéves átlag: 362 cm), melyhez
ugyan ezen a napon 1320 m3/s vízhozam tartozott (sokéves
átlag: 925 m3/s). A legkisebb vízállás ugyan itt 132 cm volt,
444 m3/s vízhozammal március utolsó napján.

Július elején és végén kisebb áradás volt tapasztalható, a
köztes időszakot apadás jellemezte. Kiskörén a maximális
vízhozam 363 m3/s, Szolnokon 323 m3/s volt. A minimális
vízhozam Kiskörén 101 m3/s, Szolnokon 127 m3/s volt. Az
átlagos vízhozam Kiskörén 185 m3/s volt (a 20 éves havi átlag
1033 m3/s), Szolnokon pedig 213 m3/s volt (a 20 éves havi
átlag 1016 m3/s). Kiskörén a maximális vízállás -48 cm, a
legkisebb vízállás -255 cm volt. Szolnokon a maximális
vízállás -24 cm volt. A legkisebb vízállás Szolnokon -216 cm
volt. Az átlagos vízállás ebbe a hónapban Kiskörén -160 cm
(20 éves évi átlag 419 cm), Szolnokon az átlagos vízállás -121
cm (a sok éves évi vízállás 447 cm).

Április: Kiskörén a maximális vízhozam 383 m /s,
Szolnokon 505 m3/s volt. A minimális vízhozam Kiskörén
256 m3/s, Szolnokon 383 m3/s volt, mind a kettő április 5-én.
Az átlagos vízhozam Kiskörén 310 m3/s volt (a 20 éves havi
átlag 1033 m3/s), Szolnokon pedig 431 m3/s volt (a 20 éves
havi átlag 1016 m3/s). Kiskörén a maximális vízállás 96 cm, a
legkisebb vízállás 6 cm volt. Szolnokon a maximális vízállás
162 cm volt a hónap első napján. A legkisebb vízállás
Szolnokon 46 cm. Az átlagos vízállás e hónapban Kiskörén
52 cm (20 éves évi átlag 419 cm), Szolnokon az átlagos
vízállás 84 cm (a sok éves évi vízállás 447 cm).
3
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Októberben a hónap eleji hosszabb csapadékhiányos
időszak miatt a Tisza vízszintje továbbra is alacsony volt.
A hónap végén lehullott nagy mennyiségű csapadék
hatására az utolsó pár napban voltak vízszintemelkedések
tapasztalhatóak a vízmércéinknél. Kisköre-felsőn október
hónap második hetében történt az emelt nyári vízszintről
(735±5 cm) való átállás a normál nyári vízszintre (725±5
cm). Kiskörén a legkisebb vízállás október 5-én volt, -254
cm-el, melyhez 91,3 m3/s vízhozam tartozott. A szolnoki
szelvényben ugyan ez a paraméter október 15-én volt -208
cm-el, ekkor a vízhozam 136 m3/s volt. Kiskörénél a
maximális vízállás október 31-én -89 cm volt, ehhez
tartozott a legnagyobb vízhozam is, 301 m3/s-mal.
Szolnoknál a legnagyobb vízállás október 1-én volt -73
cm-rel, a legnagyobb vízhozamot ugyanezen a napon
regisztráltuk 240 m3/s-mal. Az átlagos vízállás eddig a
hónapban Kiskörén -207 cm (20 éves évi átlag -48 cm),
Szolnokon az átlagos vízállás -163 cm (a sokéves vízállás 21 cm). Az átlagos vízhozam Kiskörén 145 m3/s volt (a 20
éves havi átlag 341 m3/s), Szolnokon pedig 171 m3/s volt (a
20 éves havi átlag 310 m3/s).

Augusztusban a magasabb hőmérsékletnek köszönhetően,
valamint a csapadékhiány miatt a folyók vízszintje a júliusi
kisvizes időszakot tovább folytatva augusztusban is
alacsonyak voltak. Kisköre-felsőn a 735±5 cm vízszint tartása
mellett továbbra is biztosított volt a Tisza-tó megfelelő
vízszintje. A hónapban a maximális vízállás Szolnoknál -219
cm volt a hónap első napján (sokéves augusztusi átlag: -25
cm), melyhez 210 m3/s vízhozam tartozott, szintén elsején
(sokéves átlag vízhozam: 361 m3/s). A legkisebb vízállás -246
cm, ehhez 213 m3/s vízhozam kapcsolódott, melyet több
napon is észleltünk. Kisköre-alsón a legnagyobb vízállás
szintén augusztus 1.-én. volt -166 cm (sokéves átlag: -63 cm),
melyhez ugyan ezen a napon 174 m3/s vízhozam tartozott
(sokéves átlag: 360 m3/s). A legkisebb vízállás két napon volt
megfigyelhető, -290 cm-rel és 83 m3/s vízhozammal, mely
adatok szintén többször fordultak elő augusztus hónapban.

Novemberben a hónap eleji csapadékhiányos időszak
miatt a Tisza vízszintje továbbra is alacsony volt, bár
kisebb vízszintemelkedés történt. Kisköre-felsőn október
második hetében történt az emelt nyári vízszintről (735±5
cm) a téli vízszintre (620-10 cm) való átállás. Kiskörealsónál a legkisebb vízállás -2 cm volt, amihez 360 m3/s
tartozott, a legnagyobb 255 cm, amihez 684 m3/s vízhozam
tartozott. Szolnokon a legnagyobb vízállás 267 cm volt, az
ehhez tartozó vízhozam 704 m3/s, a legkisebb vízállás -33
cm volt, az ehhez tartozó vízhozam 339 m3/s.

Szeptemberben a Tisza vízszintje folytatta az augusztusi
kisvizes időszakot továbbra is alacsony volt a vízállás. A
Felső-Tisza vízgyűjtőjén és mellékfolyóin területi átlagban
leesett 22-54 mm csapadék hatására Kiskörénél kisebb
vízszintemelkedést (40 cm) tapasztaltunk szeptember 9-én ezt
apadó tendencia követte, majd a szeptember 20-21-i
csapadékos időszakot követően (területi átlagban a Tisza felső
vízgyűjtőin 30-47 mm eső esett) vízszintemelkedés kezdődött
a folyón, mely 27-ig tartott, kiskörénél 16 cm-rel tetőzött.
Azóta apadó tendenciát figyelhetünk meg. Kisköre-felsőn a
735±5 cm vízszint tartása mellett szeptemberben is biztosított
volt a Tisza-tó megfelelő vízszintje. A legalacsonyabb vízállás
-295 cm (szeptember 5.) volt, míg a legmagasabb érték 16 cm
(szeptember 27.). A legkevesebb vízhozam szeptember 5-én
reggel volt 83,0 m3/s-al, míg a legmagasabb vízhozam 382
m3/s volt szeptember 27-én. Szolnoknál az elmúlt hónapot
vizsgálva a vízállás Kisköre-alsóhoz hasonlóan változott. A
legalacsonyabb vízállás -249 cm (szeptember 6.) volt, míg a
legmagasabb érték 40 cm (szeptember 27.). A legnagyobb
vízhozam 393 m3/s volt szeptember 27-én, a legkisebb
vízhozam 95,6 m3/s volt szeptember 6-án.

Vízrajzi Osztály

9

Projektek

A fejlesztések évtizede a Közép-Tiszán
A 2014-2020-as európai uniós költségvetési
időszakban a megelőző ciklushoz képest is nagyobb
értékű vízügyi fejlesztés valósulhat meg az
igazgatóság működési területén. A beruházások
finanszírozása a Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program (KEHOP) pénzügyi keretén belül
történik, az Európai Unió 85 százalékos
támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával. A projektek zöme az Országos Vízügyi
Igazgatóság (OVF) vezette konzorciumban valósul
meg. Az alábbiakban igazgatóságunkat érintő,
támogatási szerződéssel rendelkező projekteket
tekintjük át, kezdve azzal, ami már be is fejeződött.

létesített kiserőmű 75 kWp teljesítményű, ami éves
szinten 75-80 ezer kWh-t termel, ami 30-40 családi ház
éves fogyasztásával egyenértékű. A rendszer további fő
részeit alkotják az inverterek, a rögzítéstechnikai, a
védelmi és egyéb villamos berendezések, kábelek,
valamint a monitoring eszközök.
A napelemekkel előállított elektromos energiamennyiség
mintegy háromnegyedét nyáron, 20 százalékát a tavasziőszi hónapokban, 5 százalékát pedig télen biztosítja a
kialakított rendszer.

A napot is munkára fogják

Az OVF-KÖTIVIZIG konzorciumában, 16,1 milliárd
forintos beruházással 2019. január végéig megvalósuló
Tisza
hullámtér:
Nagyvízi
meder
vízszállító
képességének javítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre
közötti szakaszon című (KEHOP-1.4.0-15-2016-00017)
projekt egyrészt a hullámtér szűkületeinek feloldását
foglalja magába az árvízvédelmi töltések áthelyezésével,
másrészt az árvizek levonulását akadályozó természetes
és mesterséges terepalakulatok eltávolítását célozza
(nyári gátak, övzátonyok, földdepóniák), harmadrészt
pedig az árvízi levező sáv rehabilitációját tartalmazza az
árvizek levezetésének megfelelő állapot, művelési ágak
helyreállításával, az akadályt jelentő növényzet
eltávolításával.
A hullámtéri rekonstrukció az árvizek levonulását
akadályozó terepalakulatok elbontását takarja, de
természetvédelmi célokat szolgáló munkálatokat is
jelent. Ezek közül kiemelendő a Tisza jobb part 398,45
folyamkilométer környéki Kanyari-csatorna menti
depóniák visszabontása, a Pityóka depónia elbontása a
Tisza bal part 360,9-361,8 fkm közötti szakaszon, a
nyárigáttal védett Csatlói Holt-Tisza természetvédelmi
célú vízpótló műtárgyának építése, valamint a pélyi
Zsidófoki zsilip rekonstrukciós munkái a Patkós-holtág
vízpótlása érdekében.
Az árvízi levezető sáv rendezése a nagyvízi levezető
képesség javítása érdekében elvégzendő területrendezési
tevékenységeket öleli fel. A projekt keretében történik
meg a Tiszaroff-felsőréti nyárigát visszabontása,
valamint egy műtárgy felújítása. Több helyszínen is
indokolt az övzátonyok rendezése, így a Tisza bal
partján, a kiskörei vasúti híd feletti szakaszon, a Tisza
jobb partján, a Kanyari szakaszon, továbbá a Tisza bal

Tisza hullámtér: nagyvízi meder rendezése
Szolnok és Kisköre között

A
KÖTIVIZIG
Kiskörei
Szakaszmérnökség
telephelyeinek energetikai fejlesztése című, (KEHOP5.2.11-16-2016-00090) projekt lehetővé tette a kiskörei,
Tisza II. telephelyen, valamint Abádszalókon, az Érfűi
szivattyútelepen napelemes kiserőmű építését, ezzel
alternatív energiaforrás biztosítását az ország kritikus
infrastruktúra hálózatának részét képező létesítményegyüttes üzemeltetéséhez. A 126,62 millió forint
támogatású beruházás kivitelezése márciusban kezdődött
el és a műszaki átadás augusztus 30-án történt meg.
A fejlesztés eredményeként Kiskörén, a raktárépület
tetejére 528, egyénként 265 W teljesítményű
polykristályos napelemet szerelt fel a kivitelező, míg
Abádszalókon 298 napelemet telepített földre cölöpözős
technológiával. Az előbbi rendszer teljesítménye
140kWp, ami éves szinten 140 ezer kWh megtermelt
energiát jelent, ami hozzávetőlegesen 60-70 családi ház
éves áramfogyasztását fedezné. Az utóbbi helyszínen

Napelemek sorakoznak az Érfűi szivattyútelepen
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Projektek
Üzemirányítási projekt

partján, a nagykörűi kompátjáró alatti és feletti
szakaszokon. Ugyancsak utóbbi körzetben valósul meg
egy lényeges folyószabályozási beavatkozás, mégpedig
a meglévő gumiabroncsos partbiztosítás átépítése. A
projekt egyik legfontosabb küldetése az árvízvédelmi
fővédvonalak áthelyezése a kritikus szűkületek
megszüntetése érdekében. Ilyen munkálatokra négy
helyszínen kerül sor: a Tisza jobb partján, Szórópuszta
és Doba között, 3 660 méter hosszan, a Tisza bal
partján Szajolnál (360 m), illetve Óballánál (4800 m),
továbbá a Tisza jobb partján, Nagykörű közelében
(2130 m).
A műszaki beavatkozásokat magába foglaló projektrész
tekintetében
jelentős
az
előrehaladás.
A
töltésáthelyezési munkákat tekintve (Szajol, DobaSzóró, Keskeny, Óballa) a földmunkák elkészültek,
minden szakaszon az előírt magasságú kiépítés
megvalósult, három esetében a védvonal ideiglenes
kijelölése is megtörtént, azaz a korábbi, alacsonyabb
töltésszakaszokat elbontották.

Nem egy vízügyi projektnek, hanem a projektnek
nevezte Láng István, az Országos Vízügyi
Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese a fejlesztés
november 2-án, Kiskörén tartott nyitórendezvényén a
2,5 milliárd forintos támogatást nyert, „Az
üzemirányítási és a monitoring hálózat fejlesztése című
(KEHOP-1.4.0-15-2016-00016) projektet.

A hullámtéri beavatkozásoknál is számottevő az
előrehaladás, a depóniák, övzátonyok elbontása
ugyancsak megtörtént, csak tereprendezési feladatok
maradtak. A projektben további két műtárgy építése
folyik, az egyik a tiszaroffi nyárigátban, a másik pedig
a Csatlói holtág végénél lévő vízpótló műtárgy.
Dr. Kovács Sándor tart előadást

Mivel a Tiszán és mellékfolyóin az év bármely
időszakában lehet számítani magas és heves
árhullámokra, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, az Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság és a Közép-Tiszavidéki
Vízügyi
Igazgatóság
konzorciumában
megvalósuló projekt célja olyan védelmi szisztéma
létrehozása, ami magába foglalja a vízgyűjtő monitoring,
a folyó monitoring és az árapasztó tározó monitoring
kiépítésével
az
árvízi
tározók
összehangolt
üzemirányítási, hidrodinamikai modellezési, előrejelzési
rendszerének kialakítását és működtetését, elősegíti a
szakmailag hatékony, közgazdaságilag racionális vezetői
döntések meghozatalát, s biztosítja a kapcsolódó
informatikai fejlesztések megvalósítását. A fejlesztés
révén lényegesen több és pontosabb adat áll
rendelkezésre, így pontosabb árvízi előrejelzések
készülhetnek (például várható tetőzés ideje, magassága,
vízhozama stb.) és részletesebb információk alapozzák
meg az árvízi tározók üzemeltetését.

Töltésáthelyezés Szórópuszta-Doba között
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Projektek
A Jászsági-főcsatorna rekonstrukciója

Belvízcsatornák fejlesztése

Az OVF-KÖTIVIZIG konzorciumában, 1,65 milliárd
forintos
támogatással
megvalósuló
„Jászsági
vízgazdálkodási rendszer rekonstrukciója I. ütem”
(KEHOP-1.3.0-15-2015-00008) című projekt célja a
Jászsági-főcsatorna medrében tározható hasznos
vízkészlet növelése, az aszályos időszakban fellépő
többlet
vízigények
(ökológiai,
mezőgazdasági,
halgazdasági) biztonságos kielégítése. A Jfcs.
megnövekedett tározókapacitása a káros víztöbblet
elleni védekezés biztonságát is növeli. A beruházás
során
csatornakotrási,
töltés-helyreállítási
és
műtárgyfejlesztési munkálatok fognak megvalósulni.

5,2
milliárd
forintos
támogatással
indul
a
Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója című
(KEHOP-1.3.0-15-2016-00010) projekt, amely az OVFÉDUVIZIG-ADUVIZIG-NYUDUVIZIG-FETIVIZIGÉMVIZIG-KÖTIVIZIG-ATIVIZIG
konzorciumában
valósul meg. A projekt részeként a KÖTIVIZIG
működési területén belül megtörténik a Villogó
belvízcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója,
továbbá az Örvényabádi belvízrendszer csatornáinak
mederfejlesztése
és
műtárgyainak
komplex
rekonstrukciója. Ennek köszönhetően jelentősen nő a
csatornák medertározási kapacitása, a tervezett
műtárgyakkal az öntözővíz a megfelelő területre
kormányozható, illetve ott visszatartható. A projektnek
köszönhetően növekedik az érintett települések belvízi
biztonsága, nő a belvízelvezetés hatékonysága a
védekezési költségek csökkentése mellett.

MÁSZ-projekt
Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő
kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a
Közép-Tiszán a címe (KEHOP-1.4.0-15-2015-00008)
annak a projektnek, ami szintén az OVF-KÖTIVIZIG
konzorciumában valósul meg 8,99 milliárd forintos
támogatással.

Védképesség helyreállítása
Az országos, 14 milliárd forint tervezett költségű projekt
célja
a
nem
kellő
biztonságú
I.
rendű
védvonalszakaszokon a védbiztonság helyreállítása,
ezzel árhullám esetén a kockázat csökkenthető, illetve a
káros árvízi jelenségek megelőzhetőek. A projekt
keretében a KÖTIVIZIG a Tisza és a Hármas-Körös
alábbi védvonalszakaszait tervezi helyreállítani:

A beruházás keretében az alábbi helyszíneken kerül sor
töltés-, illetve műtárgyfejlesztésre:
- Zagyva bal part 12+840-19+746 tkm
- Zagyva jobb part 12+100-14+616 tkm
- Zagyva jobb part 17+466-20+300 tkm
- Tisza jobb part 19+500-20+000 tkm szelvények
közötti szakasza

véd. sz.
10.03
10.08
10.06
10.07
10.03
10.03
10.05
10.05
10.07
10.08

A projekt keretében árvízvédelmi gyakorlópálya is
létesül a Milléren. A munkaterület átadása május 17-én
megtörtént. A kivitelező jelenleg 3 százalékos
előrehaladásnál tart, a tervezés engedélyeztetése folyik.

VTT hullámtér
Ugyancsak az OVF és a KÖTIVIZIG konzorciumában
valósul meg a VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán
című (KEHOP-1.4.0-15-2016-00014) projekt, amely
14,15 milliárd forintos támogatásban részesült. Célja a
Tisza Szolnok és Csongrád közötti szakaszán a nagyvízi
meder árvízlevezető képességének növelése. A projekt
keretében tervezett fejlesztések: árvízvédelmi töltések
áthelyezése Martfűnél, a Vezsenyi-kanyar rendezésének
részeként, a Vezsenyi és Tiszajenői nyári gátak
rendezése, művelési ágváltással járó beavatkozások a
Vezsenyi-rév és a Tiszaugi-híd környezetében, árapasztó
vápák kialakítása a Vezsenyi-rév és a Tiszaugi-híd
környezetében,
árvízvédelmi
töltés
áthelyezése
Besenyszög-Fokorú-pusztánál (új töltés építése 3 900 m
hosszon, a meglévő töltés elbontása).

folyó
Tisza jp.
HK jp.
Tisza bp.
Tisza bp.
Tisza jp.
Tisza jp.
Tisza bp.
Tisza bp.
Tisza bp.
HK jp.

beavatkozás helye (tkm)
116+900-117+890
32+000-33+500
105+100 - 106+600
108+120-108+635
94+050-94+400
94+840-95+780
11+000 - 11+500
8+100 - 8+550
136+570-137+670
55+500-57+000

A védképesség helyreállításához résfal-építési, szádfalverési, valamint szivárgó építési munkálatok tervezettek.
A kivitelezés várhatóan még az idén megkezdődik.

Töltésépítés Tószegen a VTT projekt részeként
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Projektek
tápegységek, csővezetékek, szelepek, csapok cseréje 5
nyílásban,
hajózsilip
támkapuk
csapágyainak,
tömítéseinek cseréje, táblák felújítása, támkapuk és
tiltók olajhidraulikus munkahengereinek cseréje,
hajózsilip
mozgató-berendezések
tápegységeinek,
csővezetékeinek cseréje, hullámtéri duzzasztómű elzáró
szerkezeteinek korrózióvédelme, tömítések, szükséges
elemek cseréje.
Villamos berendezések: pillérelosztók cseréje, egyéb
installációs berendezések felújítása duzzasztóműben és
hajózsilipben, PLC alapú vezérlőrendszer korszerűsítése,
cseréje, kommunikációs kábelhálózat korszerűsítése,
üzemirányító számítógépek, programok cseréje,
szünetmentes tápellátás korszerűsítése, hullámtéri
duzzasztómű lemezházas transzformátorállomás cseréje.
A projekt részeként történik meg továbbá a
duzzasztóművön,
hajózsilipen,
hullámtéri
duzzasztóművön
lévő
bakdaruk,
felújítása,
korrózióvédelme, távvezérlő és biztonságtechnikai
berendezések korszerűsítése, kopott hajtások, fékek,
emelőművek cseréje, valamint egyes parti létesítmények
rekonstrukciója: az üzemi hídon lévő térvilágítási
lámpatestek cseréje, üzemi telepi épített házas
transzformátorállomás
kapcsoló-berendezéseinek
cseréje.
L.Z.

KVL rekonstrukciója
Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója a címe
(KEHOP-1.4.0-15-2015-00002) az OVF-ADUVIZIGÉDUVIZIG-KDVVIZIG-NYUDUVIZIG-TIVIZIGKÖTIVIZIG konzorciumában, 13,17 milliárd forintos
támogatással megvalósítandó projektnek, amelynek
fontos része a Kiskörei Vízlépcső - az 1990-es években
megkezdett, ám félbehagyott – rekonstrukciójának
folytatása.
Ennek keretében a következő munkálatokat végzik el a
duzzasztóművön, a hajózsilipen és a hullámtéri
duzzasztóművön.
Vasbeton
műtárgy:
pillérek,
darupálya
külső
betonfelületeinek korrózióvédelme, javítása, nyílások
kopóbeton felületeinek javítása, pillér helyiségek belső
felületeinek
felújítása,
hajózsilip
kamra
betonfelületeinek javítása, repedések injektálása,
dilatációk javítása, hídszerkezet beton felületeinek
korrózióvédelme, dilatációs egységek cseréje, bal parti
hídfőhöz csatlakozó megsüllyedt útszakasz és burkolat
javítása.
Főelzáró
berendezések:
szegmenstáblák
támcsapágyainak cseréje az 1-es, 3-as, 4-es nyílásban,
olajhidraulikus munkahengerek (3 db/nyílás) cseréje az
1-es, 3-as, 4-es, 5-ös nyílásban, olajhidraulikus
tápegységek, csővezetékek, szelepek, csapok cseréje 5

2018-ban lesz 45éves a Kiskörei Vízlépcső - megérett a rekonstrukcióra
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Tisza Iroda

A Tisza Iroda idei tevékenységéről
Az iroda fő feladata nemzetközi projektek
kezdeményezése és megvalósítása, elsősorban továbbra
is
a
JOINTISZA
projekt
megvalósításának
koordinálása az Országos Vízügyi Főigazgatósággal
együttműködésben. A pályázatban összességében 17
partner érintett, országos és regionális vízügyi
igazgatóságok,
minisztériumok
Romániából,
Szerbiából, Szlovákiából, Ukrajnából és hazánkból,
valamint nemzetközi szervezetek.
A projekt célja az Integrált Tisza Vízgyűjtő Gazdálkodási
Terv (ITVGT) frissítése, az árvízi kockázatkezelés
módszereinek szintetizálása, egy manual (tervezési
kézikönyv) összeállítása, pilot projektek generálása (városi
vízkészlet gazdálkodás és vízhiányos állapotok kezelése),
valamint a projekt eredményeinek disszeminálása.
Március elején került sor a Regionális Környezetvédelmi
Központ
szentendrei
konferenciaközpontjában
a
JOINTISZA projektindító konferenciájára, melyen az
érintett partnerek képviseltették magukat, bemutatva és
elfogadva a projekt két és féléves részletes programját, az
egyes munkacsomagok (WP-k) szakmai tartalmának
megvalósítási lépéseit, az egyes félévék elszámolásának
rendjét és határidejét. A találkozó eredményeként
pontosították az egyes partnerek feladatait és
kötelezettségeit.
Márciusban részt vettünk Ljubljanában a szlovén vezetésű
DriDanube Projekt nyitórendezvényén, meghatározva a két
projekt közötti kapcsolódási pontokat az aszálykezelés
tekintetében.
Áprilisban a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi
Egyetemen mutatkozott be a JOINTISZA és a Danube
Sediment projekt a mindkét projektre vonatkozó
kapitalizációs feladat keretében. A rendezvény célja az
érdekelt szereplők (stakeholderek) számára a projekt
bemutatása, a szélesebb szakmai közönség számára fontos
információk átadása, továbbá a két projekt közötti
szinergiák meghatározása volt. A Danube Sediment, mint
dunai projekt a Műszaki Egyetem vezetésével kerül
megvalósításra, számos elemében kapcsolódik a
JOINTISZA Projekthez.
Szintén áprilisban az OVF-nél került sor a
munkacsomagok egyeztetésre (WP Meeting), ahol
részletesen megbeszéltük és véglegesítettük az egyes
tevékenységek tartalmi elemeit, a teljesítési határidőket.
Április végén Bécsben – az OVF képviselőjével együtt –
részt vettünk a DTP Program keretében ez év júniusában
beadott román vezetésű Danube Floodplain projekt
előkészítő megbeszélésén, a projektben a KÖTIVIZIG

Az októberi találkozó résztvevői

teljes jogú partnerként vesz részt, magyar részről az OVFfel és a Szegedi Tudományegyetemmel, valamint a WWF
Magyarországgal együttműködésben.
Június végén Szolnokon került sor arra a „back-to-back”
találkozóra, melynek keretében belső menedzsment
egyeztetésre, a projekt felügyeletét ellátó Steering
Committe találkozóra, a WWF Magyarország által
szervezett szakmai továbbképzésre, illetve Shared Vision
Planning-módszertan előadásra került sor. A négynapos
programsorozatot ugyancsak a Tisza Iroda szervezte és
bonyolította le a KÖTIVIZIG szakágazati osztályaival és
az OVF-fel együttműködésben.
Szeptemberben a határvízi találkozó keretén belül az
ATIVIZIG-gel közös szervezésben egyeztetésre került sor
román árvizes és vízgazdálkodási kollégákkal, valamint az
érintett minisztérium képviselői látogattak el Kiskörére,
ahol Fejes Lőrinc szakaszmérnök bemutatta a kiskörei
vízlépcső létesítményeit, illetve a hallépcsőt .
Szeptember közepén az INTERREG CE által támogatott a
Varsói Egyetem vezető partnerségével megvalósuló
FramWat Projekt projektindító rendezvényére került sor
Varsóban, októberben pedig Bécsben a német irányítású
RAINMAN projekt nyitó rendezvénye zajlott, amelyeken
sor került a szakmai munkaterv elfogadására, a határidők
kitűzésére és a lehetséges elvárt eredmények prezentálásra.
Októberben részt vettünk a Kárpátok Konvenció magyar
elnökségének nyitórendezvényén, a Duna Régió Stratégia
VI. éves budapesti fórumán.
Partnereinkkel együttműködve októberben Szolnokon
megszerveztük a JOINTISZA ún. Ad Hoc Task Group
ülését, valamint az első érdekelti fórumot, melynek több
mint 50 résztvevője aktívan vett részt az ITVGT
vízfelhasználókat érintő kérdéseinek megvitatásában.
November 20-22. között került sor a JOINTISZA
félévértékelő
és
feladat
meghatározó
rendes
munkacsoporti ülésére.
Rátfai György
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Igazgatósági nap a mezőtúri strandon
Az
igazgatósági
napot
ezúttal
a
Mezőtúri
Szakaszmérnökség szervezésében, szeptember 8-án
tartottuk a strand területén, ahol köszöntött mondott
Herczeg Zsolt, Mezőtúr polgármestere és Láng István,
az OVF műszaki igazgatóhelyettese.
A hagyományokhoz híven Lovas Attila beszédében
áttekintette az elmúlt évi tevékenységünket, és
köszönetet mondott az elvégzett munkáért. Ezt követően
elismeréseket adott át a kiemelkedő színvonalon
dolgozóknak, Felkai István mezőtúri szakaszmérnöknek
pedig nyugdíjba vonulása alkalmával egy gátőrkardot
adományozott (képünkön).
A megszokott sportversenyeken kívül – Mezőtúrról
lévén szó – nem maradhatott ki a fazekasság, a
korongozást sok hölgy kollégánk próbálta ki, ahogyan
nagyon népszerűnek bizonyult a kézimunka asztal is. A
méltán elismert túri Szivárvány Citerazenekar is játszott
a rendezvényen.

Igazgatói Dicsérő Oklevél elismerésben részesültek:
 Sípos
József
Kiskörei
Szakaszmérnökség
szakmunkását
 Kontra Imre Kiskörei Szakaszmérnökség gátőrét
 Posta
László
Szolnoki
Szakaszmérnökség
csatornaőrét
 Menyhártné
Lévai
Valéria
Szolnoki
Szakaszmérnökség ügyintézőjét
 Halmi Károly Mezőtúri Szakaszmérnökség gátőrét
 Varga András Mezőtúri Szakaszmérnökség
csatornaőrét
 Tekes Péter Informatikai Osztály rendszergazdát
 Bolyhosné Nánai Mária Közgazdasági Osztály
bérelszámolót
 Bencsik Mária Regionális Labor műszaki
ügyintézőt
 Katona Péter Gergő Vízvédelmi és Vízgyűjtőgazdálkodási Osztály felszíni vízgazdálkodási
ügyintézőt
 Sinkó
Nikolett
Vagyongazdálkodási
és
Üzemeltetési Osztály műszaki ügyintézőt

2017. évben kitüntettek

Igazgatói
Dicséretben
Szakaszmérnökség.

Vízügyi Szolgálatért Oklevél elismerésben részesültek:
 id. Timkó György Kiskörei Szakaszmérnökség
zsilipkezelőjét
 Kólya János Műszaki Biztonsági Szolgálat
szakmunkás kollégát
 Barta Attila Szolnoki Szakaszmérnökség gátőrét
 Justin Pál Mezőtúri Szakaszmérnökség gátőrét
 Fehér Károly Árvízvédelmi és folyógazdálkodási
Osztály gépészeti ügyintézőt
 Oros Imre Karcagi Szakaszmérnökség kerületi
felügyelőt
 Dobos Veronika Regionális Labor laboránst
 Dr. Kovács Sándor Vízrajzi Osztály osztályvezetőt
 Jónás István Karcagi Szakaszmérnökség gátőrét

részesült

a

Karcagi

Sporteredmények:
Csocsó: 1. Bírák, 2. Orosz Katonák, 3. Vízrajz, 4.
Tehetségtelenek
Strandröplabda: 1. VGO, 2. ÁFO, 3. Kiskörei Szmg
Paintball: 1. Kisköre, 2. Nobody P.T, 3. ÁFO, (4-6
holtversenyben nem lejátszva Labor, KÖTIVIÉP,
Mezőtúr)
Női 50 mellúszás: 1. Gáspár Renáta (VÖO), 2.
Kelemenné Mászáros Szilvia (VÖO)
Női 50 m gyors (mell eredményei alapján eredményt
hirdetve): 1. Gáspár Renáta,(VÖO) 2. Kelemenné
Mászáros Szilvia (VÖO)
Férfi 50 mellúszás: 1. Nagy Tamás (VÖO), 2. Sólyom
Péter (VÖO), 3. Kummer László (ÁFO Térinfo), 4. Tóth
Zoltán (ÁFO)
Férfi 50 m gyors: 1. Nagy Tamás (VÖO), 2. Sólyom
Péter (VÖO), 3. Halápi Péter (ÁFO), 4. Tóth Zoltán
(ÁFO), 5. Debreczeni Szabolcs (ÁFO Térinfo)
4x50 m-es vegyesváltó (egyéni úszószámok alapján
összesítve): 1. VÖO, 2. ÁFO
Férfi homokzsákdobás: 1. Nagy Attila (Kisköre) 2.
Zsoldi Lajos (Kisköre) 3. Háfra Mátyás (VGO) és
Krispán Sándor (Kisköre) holtverseny 4. Izsold István
(Kisköre) 5. Varga János (Mezőtúr) 6. Oláh Tamás
(Kisköre)
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Női homokzsákdobás: 1. Simonné Lőrinc Tímea
(Mezőtúr) 2. Gál Judit (Mezőtúr) 3. Novák Mónika
(Kisköre) 4. Pádás-Faller Alexandra (Kisköre) 5.
Erdeiné Jónás Judit (Karcag) 6. Kéri Brigitta (ÁFO)
Kötélhúzás: 1. Szolnoki Szmg 2. Mezőtúri Szmg 3.
Kiskörei Szmg I. csapat (részt vettek még 4-6 helyés
nem eldöntve: Vízrajz1, Vízrajz2. Kisköre 2)
Horgászat: 1. Gacsal János (Kisköre) 2. Kiss Tibor (?
egység) (3. Kontra Imre (Kisköre)
Páros lábtenisz: 1. Szabó Tibor-Kondorosi István 2.
Debreczeni Szabolcs-Orosz Krisztián 3. Böjti Péter Labancz József (KÖTIVIÉP)
Egyéni lábtenisz: 1. Nemes József I 2. Labancz József
3. Böjti Péter
Férfi asztalitenisz: 1. Somogyi Attila (Szolnoki Szmg) 2.
Tóth Károly (KÖTIVIÉP) 3. Szalóki Zoltán (VGO) 4.
Szilágyi István (Szolnoki Szmg)
Női asztalitenisz: 1. Váriné Szöllősi Irén (Vízrajz) 2.
Malatinszki-Gulyás Anna (IJO)
Férfi Darts: 1. Farkas Gábor Péter 2. Böjti Péter 3. Tar
László

Női Darts: 1. Csányiné Bokor Beatrix 2. Váriné Szöllősi
Irén
Szellemi teszt: 1. Melinda és a SLEPP (VGO&IJO) 2.
hármas holtversenyben: Urbinné Dudás Adrienn;
Cédulás Anikó és Csimáné Soltész Judit; VÜO 3.
Galics Béla (Szolnoki Szmg)

Népszerűek voltak a kézműves foglalkozások

Eseménynaptár
Jégtúra és tározó bejárás

Tisza Élővilágának emléknapja

Idén januárban a befagyott Tisza-tavon a Kiskörei
Szakaszmérnökség jóvoltából több jégtúrán is részt vettek az
OVF vezetői, valamint igazgatóságunk dolgozói.

A tizenhét évvel ezelőtti környezeti katasztrófára idén is
az akkori védekezés legfőbb helyszínén, Kiskörén,
valamint Szolnokon is megemlékeztek. Az emberi
felelőtlenség e szörnyű következményeit elsőként január
31-én idézték fel Kiskörén a Vásárhelyi Pál Egyesület
szervezésében, ahol Kovács Márton elnök, helyi
iskolaigazgató és Fejes Lőrinc kiskörei szakaszmérnök
pillantott vissza a 17 éve történtekre. Másnap, a Tisza
élővilágának napján szervezte megemlékezését Szolnok
önkormányzata a Tiszavirág gyaloghídnál, ahol az
igazgatóság részéről szintén Fejes Lőrinc mondott
beszédet.

Sikeres vízügyes hölgyek rendezvény
Fazekas Helga, az Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási
Osztályának helyettes vezetője is tartott előadást azon az
eseményen, amelyet a Magyar Hidrológiai Társaság
centenáriumi éve alkalmából, a Budapesti Víz Vílágtalálkozó
Women Foruma indíttatásából, az ENSZ „Women and
Water” év szellemében az MHT, a Magyar Víziközmű
Szövetség és a Fővárosi Vízművek Zrt. szervezett március 9én a fővárosban, s ahová a hazai vízgazdálkodás különböző
szakterületét irányító hölgyeket hívták meg.
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Állami elismerés Lovas Attila igazgatónak

Víz világnapi kitüntetések kollégáinknak

A vízügyi ágazat területén, különösen a Közép-Tisza vidék
vízgazdálkodása és a vizek kártételeinek megakadályozása
érdekében végzett három évtizedes kiemelkedő szakmai és
vezetői tevékenysége elismeréséül Áder János köztársasági
elnök - a belügyminiszter előterjesztésére - nemzeti ünnepünk
alkalmából a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje Polgári
Tagozata kitüntetést adományozta Lovas Attilának,
igazgatóságunk és a Magyar Hidrológiai Társaság Szolnoki
Területi Szervezete vezetőjének. Az állami elismerést Kontrát
Károly miniszterhelyettes, a Belügyminisztérium parlamenti
államtitkára adta át a Belügyminisztériumban az 1848.
március 15-i forradalom 169. évfordulója alkalmából
rendezett ünnepségen.
Március 27-én Dr. Kállai Mária kormánymegbízott, Kovács
Sándor, a megyei közgyűlés elnöke és Szalay Ferenc, Szolnok
polgármestere köszöntötte megyénk azon jeles személyiségeit
- köztük Lovas Attilát -, akik március tizenötödike alkalmából
állami, illetve szakmai elismerést vehettek át.

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter a víz világnapja alkalmából
elismeréseket adományozott a vízügyi területen kiemelkedő
teljesítményt nyújtó szakembereknek, köztük igazgatóságunk
négy munkatársának. A kitüntetéseket Kontrát Károly, a BM
parlamenti államtitkára adta át a minisztériumban március 22én tartott ünnepségen, ahol beszédet mondott dr. Hoffmann
Imre közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár.
Kollégáink közül a belügyminiszter Vásárhelyi Pál-díjat
adományozott, egyben jutalomban részesítette Felkai Istvánt,
a KÖTIVIZIG Mezőtúri Szakaszmérnökségének vezetőjét
(képünkön), kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül
pedig egy festményt vehetett át Nemes András, a Szolnoki
Szakaszmérnökség gátőre.

Víz világnapi rendezvények
Idén a Duna Múzeum mellett az Észak-Dunántúli Vízügyi
Igazgatóság szervezte a víz világnapi központi díjátadó
ünnepséget, amit Győrben, a városháza dísztermében
rendeztek március 23-án, ahol dr. Hoffmann Imre, a
Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes
államtitkára mondott ünnepi beszédet, majd átadta pályázaton
nyertes gyerekeknek a díjakat.
Ugyanezen a napon Szolnokon, a NEFAG Erdei Művelődési
Házában az immár hagyományos víz világnapi
akadályversenyt (képünkön) vezényelte le a Magyar
Hidrológiai Társaság (MHT) Szolnoki Területi Szervezete és
a NEFAG Zrt. a KÖTIVIZIG közreműködésével.

Az idei jeges árvíz elleni védekezés során végzett kiemelkedő
szakmai munkája elismeréseként a Rendkívüli Helytállásért
Érdemjel Ezüst Fokozatát kapta Kéri Brigitta, az ÁFO
folyógazdálkodási ügyintézője, valamint Simon József, a
Kiskörei Szakaszmérnökség Kritikus Infrastruktúra Műszaki
Szolgálatának vezetője.

Csegei kompavató igazgatósági részvétellel
A hajdúsági kisváros nagy ünneppel fogadta igazgatóságunk
hatfős küldöttségét április 21-én, amikor is felavatták a
februári jeges áradatban a partról elragadt, majd egy Tisza-tavi
övzátonyra kisodródott, végül a kiskörei Jégvirág VIII. jégtörő
hajóval hazavontatott, azóta felújított és ismét forgalomba
állított kompot. Beszédet mondott Lovas Attila igazgató.

Másnap, 24-én tartottuk a szolnoki Aba-Novák Agóra
Kulturális Központ Tabák Lajos Galériájában a
rajzpályázatunkra beérkezett közel 250 alkotásból kiválasztott
nyertesek díjainak átadását. Összesen a rajzok több mint
tizedének készítőjét díjaztuk, melyet a támogatók és
társvállalatok tettek lehetővé.
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Tisza-tó Napja igazgatósági részvétellel

MHT centenárium Szolnokon

Tókerülő futás, VIP kerékpártúra, rendőr-triatlon, Tisza-tavi ki
mit tud?, közbiztonsági és turisztikai szakmai esemény is
szerepelt a Tisza-tó napja idei programsorában, amelyről
sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők Szolnokon, köztük
Lovas Attila, a KÖTIVIZIG igazgatója.
Eredményesen szerepeltek az igazgatóság munkatársai a
programokon. Május 12-én Tiszafüreden rendezték a
harmadik rendőr triatlont, ahová az igazgatóságot is
meghívták. A sárkányhajó futamban végül fél másodperc finis
hiányzott az aranyéremhez. A Lovas Attila, Bokor Csaba,
Fazekas Helga, Fodor József, Háfra Mátyás, Halápi Péter,
Szakál Lóránt, Szilágyi Annamária, Tóth Zoltán, Törőcsik
Tamás, Töviskes Judit alkotta, először egy (sárkány)hajóban
evező csapat ezüstérme azonban figyelemre méltó. A triatlon
második versenyszámában, lábteniszben Fodorné Mészáros
Tünde és Debreczeni Szabolcs 19-ből az előkelő 5. helyen
végzett. A triatlon harmadik pilléreként (szárnyas étel)főző
tudásból kellett számot adni. A feladatot a vízügyes alkalmi
séfek hatosfogata (Fejes Lőrinc, Bódi János, Garamvölgyi
István, Nagy Attila, Oláh Tamás, Sipos Miklós) olyan
ínycsiklandóra teljesítette, hogy különdíjat vihettek haza.
Szombaton, 13-án Tiszadorogmától a kiskörei hallépcsőig
tartó 60 kilométeres út várta a VIP kerékpártúra mintegy 50
fős mezőnyét, köztük Kovács Sándort, a Jász-NagykunSzolnok Megyei Közgyűlés elnökét és Lovas Attila igazgatót.
A célba beérve többen kipróbálták gumicsónakkal a
raftingolást a hallépcsőn. Ugyancsak a hallépcsőnél
mérkőzött meg május 15-én a Tisza-tavi ki mit tud? vetélkedő
döntőjébe jutott hat csapat, ahol az első helyet a Boldogról
érkezett Tiszavirág®o©k szerezték meg.

A Magyar Hidrológiai Társaság (MHT) idén ünnepelte
megalakulásának 100. évfordulóját, Szolnoki Területi
Szervezete pedig 50 éves múlttal rendelkezik. A kettős
jubileum alkalmából május 11-én elsőként megkoszorúztuk
dr. Hegedűs Lajos néhai vízügyi igazgató emléktábláját, majd
megtekintettük a belvárosi Tisza-parton kialakított történelmi
vízmércét. A Városházán tartott ünnepi emlékülésen
köszöntőt mondott Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Közgyűlés elnöke és Szabó István, Szolnok
alpolgármestere. Ezt követően előadást tartott többek között
Dr. Szlávik Lajos, az MHT elnöke és Lovas Attila, a Szolnoki
Területi Szervezet vezetője.

Dr. Nagy István, Lovas Attila és
Varga László együtt koszorúz

Aznap délután igazgatóságunk emlékszobát avatott az
országban elsőként üzembe állított, gőzenergiát hasznosító
Sajfoki szivattyútelepen. A megnyitón köszöntőt mondott
Lovas Attila igazgató, az egyedülálló gazdaságtörténeti
emlékeket és műszaki kuriózumokat, múltbeli vízügyi
használati tárgyakat, érdekességeket pedig Kovács Ferenc, a
Szolnoki Szakaszmérnökség munkatársa ajánlotta a
meghívottak figyelmébe.

MHT kitüntetések kollégáinknak
Pro Aqua emlékérem kitüntetésben részesült Dr. Teszárné Dr.
Nagy Mariann, a Regionális Laboratórium vezetője, és
Bogdánfy Ödön emlékérmet vehetett át Váriné Szöllősi Irén, a
Vízrajzi Osztály helyettes vezetője május 25-én Budapesten, a
Magyar Hidrológiai Társaság évi rendes közgyűlésén. A
rangos díjakat Dr. Szlávik Lajos, a szakmai szervezet elnöke
adta át a Károli Gáspár Egyetem dísztermében rendezett
eseményen. Mindkét kollégánk magas színvonalú szakmai,
illetve szervező munkájáért érdemelte ki a Magyar
Hidrológiai Társaság elismerését.

Másnap, 16-án a hagyományos vízszintavató – tókerülő váltófutást rendezték meg környékbeliek, iskolások és
rendvédelmi dolgozók részvételével. Stafétaként idén a futók
KÖTIVIZIG zászlót adtak egymás kezébe. Száz kilométerrel
délebbre, május 13-án ugyancsak futóversenyre invitálták az
egészséges életmód igazgatósági híveit a Hármas-Körös
töltésére, Kunszentmárton és Szelevény között.
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Nemzetközi Duna Nap – a Dráván

Bicogó maraton

Idén Barcson, a Dráva mellett rendezték meg június 29-én a
Nemzetközi Duna Napot, amelyen igazgatóságunk
küldöttsége is részt vett, és ízletes halételeivel aratott
elismerést. Csapatunk a főzőversenyre egy hideg (haltatár) és
egy meleg (haltepertő) előétellel, valamint egy főétellel (Indiai
„hal-álom”) nevezett, amely nagy sikert aratott a többi kolléga
körében is, ezt egyértelműen jelezte, hogy rendre visszatértek
falatozni a szolnokiakhoz. Érdekességként megemlítendő,
hogy az eseményre meghívott indiai delegáció csak a
KÖTIVIZIG sátránál „merte” megkóstolni az ételt.

A jobb időeredmény ellenére sem sikerült a címvédés az
igazgatóság Nyúlgátfutók nevű csapatának, a tavalyi
aranyérem után idén az ezüstöt hozták el a szeptember 16-án
13. alkalommal megrendezett Bicogó Maraton versenyről,
ahol kerékpárral, illetve futva kellett teljesíteni a 46,8
kilométeres távot a Szolnok-Doba-Nagykörű-KőtelekTiszasüly útvonalon, többnyire a Tisza árvízvédelmi töltésén.
A KÖTIVIZIG Nyúlgátfutók csapata a 9-20 fős, szabad
váltású kategóriában indult - a frissítő állomásokkal 8
szakaszra osztott - 46,8 kilométeres maratoni távon. A Lovas
Attila igazgató vezette csapat a múlt évben bevált taktikához
hasonlóan ismét rövidtávú sprintfutással tudott jó eredményt
elérni. Két bringával is akadtak viszont gondok, melyek
megnehezítették a versenyzést. A tiszasülyi művelődési
házban lévő célba végül kategóriájukban másodikként értek a
Nyúlgátfutók, a 46,8 kilométeres távot 2 óra 47 perc alatt
teljesítve, ezzel megjavítva a csapat tavalyi idejét.

MHT vándorgyűlés igazgatósági előadókkal
Az MHT július 5-7. között Mosonmagyaróváron rendezte
meg 35. vándorgyűlését. A „vizes” szakmák és a kapcsolódó
tudományok művelőinek évente megtartott seregszemléjén
igazgatóságunk több szakembere is részt vett előadóként.

A Zagyva kenus bejárása
Július 21-én az igazgatóság munkatársai között zagyvai kenus
bejárást hirdetettünk meg Jánoshida és Zagyvarékas között.
Anatómiai szempontból a nagy farizmokat és az ülőgumókat
megviselő programon 17 csapat vett részt.

Mezőtúri megemlékezés a kubikusokról
A Mezőtúri Városi Hagyományőrző Klub idén is
megszervezte megemlékezését a Balassa úti kubikus
emlékműnél szeptember 9-én. Az eseményen Tóth Tamás, a
Mezőtúri Szakaszmérnökségének vezetője is tartott beszédet.

Kulturális Örökség Napjai a Milléren
A Milléri Szabadtéri Vízügyi Múzeum is fogadta a
látogatókat szeptember 16-17-én a Kulturális Örökség Napjai
szolnoki programjai részeként.

Országos Vízrajzi Értekezlet
Az idén immár 39. alkalommal rendezték meg a vízrajzi
szakma legrangosabb eseményét, az Országos Vízrajzi
Értekezletet szeptember 26-28. között, amelynek a házgazdája
ezúttal a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a helyszín
pedig Zalakaros volt. A KÖTIVIZIG részéről dr. Kovács
Sándor, Váriné Szöllősi Irén, Vizi Dávid Béla és Tóth Péter
képviselték a vízrajzi szakmát. A konferencián Láng István, az
OVF műszaki főigazgató-helyettese szakmai munkájának
elismeréseként megbízólevelet adott át dr. Kovács Sándor, a
Vízrajzi Osztály vezetőjének „Az üzemirányítás és
monitoring hálózat komplex megvalósítása” projekt szakmai
irányítására és a Tisza- Völgyi Árvízi Üzemirányítási
Központ megszervezésére.
Október első napjaiban igazgatóságunk vendége volt 4
amerikai vízrajzi, vízgazdálkodási szakember, akik a Tiszavölgy üzemirányításának kialakításában működnek közre.

A Mirhó-gát 230. évfordulója
A Mirhó-gát építésének 230. évfordulója és a Tisza-völgyi
munkálatok megindításának 171. évfordulója apropóján
október 7-8. között Kisújszálláson, a Vigadó Kulturális
Központ nagytermében közéleti személyiségek, gazdálkodók,
professzorok és vízügyi szakemberek tartottak előadást a
Tisza-völgy rendezésének történelmi szükségszerűségéről,
következményeiről és a jövőbeni feladatokról. A konferenciát
dr. Fazekas Sándor földművelési miniszter nyitotta meg. A
résztvevők megtekinthették a Tisza-völgy vizes múltja és
jelene című kiállítást, melyet Lovas Attila igazgató nyitott
meg. A konferencián a sokarcú Tisza-tóról tartott előadást
Fejes Lőrinc kiskörei szakaszmérnök.
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A szakaszmérnökségen az Országos Közfoglalkoztatási
Program keretén belül jelenleg 214 főt foglalkoztatunk. A
programon belül lehetőség volt továbbképzésre, mint
zöldterületi kisgépkezelő, TB ügyintéző és motorfűrészkezelő.
Az felsorolt képzéseken 45 fő tett sikeres vizsgát.
Szakaszmérnökségünk a lehetőségekhez mérten törekszik az
öntözésben, valamint az ár- és belvízvédelmi szakaszokon is,
hogy saját géppel történjen a munkavégzés. Jövő évben még
kevésbé fogunk függni külső vállalkozótól, hisz az ősszel egy
új MTZ 920.4 típusú erőgép vásárlása történt. A Villogói
szivattyútelep III. szivattyújának teljeskörű felújítása
megtörtént.
Egy kolléga, Jónás István nyugdíjba vonult, a 10.10/2
gátőrjárás gátőrje, helyét felesége, Jónás Istvánné veszi át.
Bogdán Péter belvízvédelmi ügyintéző felmondott és helyét
Bene Mariann vette át.
Bérczi Dóra

Karcagi vízcseppek
Az idei öntözési idényben nagy változások történtek
szakaszmérnökségünkön, hisz az eddig a Nagykunsági
Vízgazdálkodási
Társulat
által
üzemeltett
öntözőrendszerek/fürtök üzemeltetése az idei évtől
szakaszmérnökségünk feladata lett. Az összesen átvett
csatornák hossza 129.7 fm, amihez létszámbővülés is társult
(+29 fő). Az idei évben 134 db szerződés megkötésére került
sor, ami 14.760,9 ha területet fed le. A lekötött
vízmennyiségnek pedig 84,23 %-a került ténylegesen
felhasználásra.
A 10.08 belvízvédelmi és 10.10-es árvízvédelmi szakaszokon
a fenntartási munkák elvégzése megtörtént, a gaztalanítás
főleg a közfoglalkoztatás bevonásával. Az előző évek jó
finanszírozási lehetőségeinek hála mind a saját, mind az átvett
műveink állapota jelentősen javult. Sikerült valamennyi átvett
szivattyútelepünket olyan állapotba hozni, hogy automata
módban is biztonságosan üzemelhessenek, így jelentős
létszámot tudtunk megspórolni, mivel csak a felügyeletüket
kellett biztosítani. A Karcagi I. főcsatorna mederkotrása 6,5
km hosszan történt meg a szennyvíztelepi kármentesítés
keretén belül. Az árvízvédelmi szakaszon fenntartási
munkákat elvégeztük. Az elmúlt években elkezdett
gátőrházak felújítása befejeződött.
A 10.07 belvízvédelmi szakaszon közfoglalkoztatás
bevonásával cserjeirtás, gaztalanítás és az őrtelep felújítása
megtörtént. A védelmi központban irodahelységek átépítésére
is sor került. Rendkívüli fontosságúvá vált a csatornáink,
depóniáink vonatkozásában a vegyszeres gyomirtás. Nagyon
jelentős, hogy ebben az évben éltünk a lehetőséggel, és rekord
mennyiségű területet tudtunk vegyszeres irtással, jó
hatékonysággal tisztán tartani.

Nk-III-2-2

védelmi szakasz töltésén megtörtént a kétszeri kaszálás.
Sajnos a gyeptakaró állapota kb. 60 %-ban megfelelő, nagyon
sok helyen az invazív növényzet (pl. gyalogakác, selyemfű,
stb.) teret hódít magának és szeretné elfoglalni a védtöltés
területét. A töltéstartozékok állapota megfelelő, ápoltak,
gondozottak.
A fővédvonalat keresztező KÖTIVIZIG műtárgyak közül a
zsilipjavítások folytatását tűztük ki célul, mely során az
alábbiak javítása történt meg: Közös főcsatorna 2 db zsilip,
Vezsenyi, Tiszavárkonyi, Szabó zsilip, Vadasi zsilip és
Városi-Zagyva
zsilip.
Minden
évben
végzünk
zsilipvizsgálatokat is, idén háromra kerül sor. Az intézkedési
tervben szereplő Tószeg 2. sz. átemelő elektromos
szekrényének a helyreállítása megtörtént, az átemelő az

Szolnoki szakaszhírek
A működési területünkön az árvízvédelmi szakaszok
összhossza (beleértve a Hanyi-Tiszasülyi tározó töltését is)
328,898 km. A 10.01. védelmi szakaszon 1,46 km, a 10.02.
szakaszon 0,19 km és a 10.11. szakaszon 4,43 km védvonal
felel meg a jogszabály által előírt MÁSZ+1 m magasságnak.
Ezeket összevetve az árvízvédelmi szakaszokon a kiépítettség
a teljes hosszhoz viszonyítva 1,85 %, mely a korábbi évekhez
képest – a MÁSZ érték módosítása miatt – jelentősen
csökkent. A fejlesztések mellett nagyon fontos szerepe van a
jelenlegi állapot fenntartásának is. 2017. évben minden
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önkormányzat kezelésében van. Idegen kezelésű zsilipek,
csővezetékek közül 18 db létesítmény ellenőrzése valósult
meg, mely során megállapítottuk, hogy a rendszeres
karbantartásokat a kezelők elvégezték.
Az árvízi tározók közül kiemelendő a HTS tározó burkolt
töltéskoronájának a rossz állapota, a burkolat repedezett. A
szakaszmérnökség
közfoglalkoztatottak
bevonásával
folyamatosan javítja a burkolatot réskitöltő gép segítségével.
A romlás tendenciáját figyelembe véve, a burkolatjavítás ily
módon nem tartható fenn hosszútávon.
A Szolnoki Szakaszmérnökség belvízvédelmi műveinek az
állapota a tavalyi évben sokat javult, a kiegészített pénzügyi
források biztosítása révén. 2017-ben célként határoztuk meg
azt, hogy az elért eredményeket (műszaki állapotot)
megtartsuk és a lehetőségekhez mérten kis mértékben
növeljük. Az elért eredmények megtartását mindenképpen
sikerült teljesítenünk, mégpedig úgy, hogy nagymértékben
tudtuk növelni a vízinövényzet vegyszeres kezeléssel történő
visszaszorítását.
A fenntartási munkák ütemezése során prioritást kaptak a
belterületről kivezető KÖTIVIZIG csatornák és a befogadó
főcsatornák műszaki állapotának a javítása.
Idén október végéig összesen 29 024 fm medertisztítást,
590 396 fm gépi kaszálást, több mint 161 000 fm kézi

kaszálást és külső vállalkozó bevonásával 205 529 fm
csatornahosszon vegyszeres kezelést végeztünk el.
A belvízcsatornákon lévő műtárgyak javítása az idei évben
nem volt olyan volumenű, mint az előző évben, tekintettel a
fent leírt prioritásokra és célokra. Azon csatornák esetében,
melyeken csatornakotrási munkákat végeztünk, természetesen
elvégeztettük az átereszek tisztítását is, összesen 15 db-ot.
Az éves ütemezett karbantartások elvégzése révén a
szivattyútelepek üzemképes állapotban vannak, feladataik
ellátására alkalmasak.
Idei évben első alkalommal került sor a mezőgazdasági
vízszolgáltatási létesítmények szakaszmérnökség általi
üzemeltetésére és fenntartására. Már az év elején elvégeztük
azokat a vízleadó műtárgyjavítási munkálatokat, melyekkel az
üzemelés zavartalanná vált. A Jászsági III. öntözőrendszer
elhanyagolt állapota azt eredményezte, hogy a fenntartási
munkáink nagy részét ezen öntözőfürt csatornáin végeztük el.
A Jászsági II. öntözőrendszer állapota jó, tekintettel a
korábban elvégzett tájgazdálkodási célú fejlesztésekre. A
Tiszavárkonyi öntözőrendszert a TRV Zrt. üzemeltette.
Összességében elmondható, hogy egy jó évet zárunk, mivel a
források felhasználása hatékonyan valósult meg, a műveink
állapota megfelelő, azzal együtt, hogy még van mit fejleszteni.
Lipták János

szolnoki árapasztó területének kaszálását is. 2017-ben 5 db
fővédvonali zsilipes műtárgyunk javításán és kisebb
felújításán kívül az Nk-25 műtárgy elzáró szerkezeteinek
javíttatását is elvégeztettük. Szivattyútelepeink felújításában is
előre tudtunk lépni, megújult a Kútréti szivattyútelep tetőzete
és épülete, befejeződött a Halásztelki szivattyútelep épület
felújítása és gépészeti renoválása, a Tinókai szivattyútelephez
zúzottköves bejáró utat építetünk, a Cibakházi szivattyútelep
épületein pedig szintén végeztünk felújítási munkákat.
Az őrtelepeket érintő munkák közül jelentőségében
kiemelkedik a 10.08/1. Öcsödi gátőrtelep központi fűtésének
kiépítése, a 10.08/4 Bánrévei gátőrtelep tetőcseréje, a 10.09/1.
Szajoli csatorna-őrtelep egyei szennyvízkezelő és elhelyező
rendszerének kiépítése, a 10.09/2 Pásztózugi gátőrtelep
vízellátó kútjának megfúrása és több őrtelepünk
nyílászáróinak
cseréje.
Idén
megszépült
patinás
szakaszmérnökségi épületünk is, mely új héjazatot kapott.
Ez évben a 10.06. árvízvédelmi szakaszon megépítésre került
a hullámtéri projekt 3822 fm hosszú új óballai töltése,
elkészültek az új töltéstestben létesített zsilipes-szivattyús
kombinált műtárgy építési munkái, valamint a pityókai
hullámtéri depónia lefolyást akadályozó depóniájának
mintegy 900 fm hosszú bontása. A Hármas-Körös jp töltés
37+000 -39+300 tkm közötti fővédvonal fejlesztéssel érintett
szakaszán 1140 fm hosszban a kivitelező garanciális

Mezőtúri hírcsokor
A 2017-es esztendő hozott eseményeket és változásokat
egységünk életében és munkájában, rendkívülinek azonban a
jeges védekezéstől eltekintve nem nevezhető.
Az év során folyamatosan végeztük az egységtervünkben, a
munkaengedélyekben, az intézkedési tervben és
munkatervben meghatározott üzemeltetési és fenntartási
feladatainkat
az
árvízvédelmi,
belvízvédelmi
és
vízhasznosítási műveinken. A saját gépparkkal végzett
fenntartáson (kaszálás, cserjeirtás, mederkaszálás, kotrás,
aprítékolás stb.) kívül vállalkozókkal (járóút rendezés,
depónia-rendezés, mederkaszálás, vegyszerezés stb.), és
bérlőkkel (töltéskaszálás) is végeztettünk munkát, de a
március 1-től rendelkezésünkre álló 275 fő közfoglalkoztatott
munkaerejét is jól ki tudtuk használni pl. a műtárgyak
környezetének rendbetételénél, az előterek takarításánál,
műtárgyak iszaptalanításánál, mederburkolatok tisztításánál
vagy az őrtelepek környezetének rendezésénél. A
belvízvédelmi és vízszolgáltatási műveinken több mint 330
km hosszon végeztünk valamilyen fenntartási munkát. A
töltések és előterek kaszálásán kívül a saját fenntartó
gépparkunkkal végeztük el Bivalytó-i hullámtéri terület és a
21

Szakaszhírek
munkavégzés keretén belül elvégezte a repedezett vízoldali
rézsű, előtér és agyagék átgyúrását. A Tiszakürt és
Kunszentmárton között épülő M 44 gyorsforgalmi út HármasKörös jobb parti töltését érintő töltésátépítési, illetve a pálya
által keresztezett vízfolyások vízépítési munkáinak
szakfelügyeleti
tevékenységet
folyamatosan
végeztük/végezzük.
A vízszolgáltatási idényben az öntözővíz szolgáltatása
problémamentesen zajlott, a meghatározott vízmennyiségek
leadását a vízleadó műtárgyakon keresztül folyamatosan
biztosítottuk a Hortobágy-Berettyóba és a Hármas-Körösbe,
de az Alcsi-Holt-Tisza szükség szerinti vízpótlását is
elvégeztük. Vízhasznosítási műveink üzemeltetése során több
mint 4,7 millió m3 öntözővizet szolgáltattunk. Ez évben
sikerült megépíteni az Nk-25 műtárgyhoz vezető megközelítő
út eddig hiányzó, mintegy 1000 fm-es, mart aszfalt burkolattal
ellátott szakaszát, mellyel a kulcs műtárgy megközelítése
bármely időjárási és közlekedési viszonyok között lehetővé
vált. A Nagykunsági-főcsatorna kezelésünkben lévő bögéiben
megtörtént a téli vízszintre történő leürítés, a főágban 400 cm
(84,00 mBf), a keleti ágban 320 cm-es (83,20 mBf) vízszintet
tartunk.
Az őszi felülvizsgálatok komolyabb hiányosságot nem tártak
fel. Az év során részt vettünk a helyi védelmi bizottságok
ülésein, és az önkormányzati művek őszi felülvizsgálatain is.
Tavasszal tevékenyen részt vettünk a közfoglalkoztatottak
szakmai
képzésében.
Ennek
során
kihelyezett
motorfűrészkezelői tanfolyam tartásával és a vizsgáztatással

jelentős számú közfoglalkoztatott jogosítványhoz jutását
segítettük elő.
Szeptember 8-án szakaszmérnökségünk rendezte meg az
igazgatósági napot, melynek a Mezőtúr Városi Strandfürdő
létesítményei adtak otthont. Ez a nap volt Felkai István
nyugdíjba vonult szakaszmérnök utolsó munkanapja is, akitől
kollégái és barátai szeptember 22-én egy kellemes rendezvény
alkalmával köszöntek el.
Az év során a Magyar Államkincstár elvégezte a
„Nagykunsági-főcsatorna mellettes területeinek vízrendezése”
és az „Alcsi-Holt-Tisza belvíz revitalizációja” c. projektek
fenntartási időszakra vonatkozó után követéses helyszíni
ellenőrzését, mely hiányosságokat nem tárt fel.
Az év végéhez közeledve továbbra is végezzük üzemeltetési
és még hátralévő fenntartási feladatainkat, előkészítve az év
műszaki és pénzügyi zárását.
Tóth Tamás

Május 30. Kiskörei Művelődési Ház, Tisza-tavi kerekasztal
konferencia, szakmai műhelymunka.
Július 28. a Természet Operaháza, Tisza-tavi fesztivál.
Július 29-én immáron negyedik alkalommal rendezték meg a
Tour d’ Opera kulturális rendezvényt. A hallépcső pihenő
tavának szigete is komolyzenei előadás helyszíne volt.
Augusztus 8-9. a Kiskörei Szakaszmérnökségről 15 fő vett
részt az ÉDUVIZIG Ásványrárói Szakaszmérnökség
meghívására egy Szigetközi tanulmányúton.
Augusztus 31.-szeptember 1. Kiskörei ökológiai halátjáró,
halfelmérési monitoring a szolnoki Központi Laboratórium
munkatársainak közreműködésével.
Szeptember 16-án, idén 16. alkalommal került megrendezésre
az immár hagyományosnak nevezhető Szakaszmérnökségi
Nap a Kiskörei szabadvízi strand területén.
A szakaszmérnökségen szeptember vége és november eleje
között zajlottak le az őszi felülvizsgálatok. Összességében
elmondható, hogy a szakaszmérnökség kezelésében lévő árés belvízvédelmi szakaszok, vízhasznosítási művek,
nagyműtárgyak és vízrajzi létesítmények jól karbantartott,
funkciójuk ellátására alkalmas állapotban vannak.

KISKÖREI MOZAIK
Január 5-én a szakaszmérnökség kezelésébe került a
Tiszafüredi öntözőrendszer. Az átvétellel a kezelésünkbe
került a Tiszaörvényi vízkivételi mű, 2 db csatornaőrtelep,
illetve az öntözőrendszer csatornahálózata, s év elején az
üzemeltetéshez 12 fő közalkalmazott felvételére került sor.
Január 11-én a Heves Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság tartott jégről mentési gyakorlatot a Téli
kikötőben, ahol a jégtörő hajók bemutatása is megtörtént.
Március
21-22.
Tiszafüred
Balneum,
országos
szakaszvédelem-vezetői továbbképzés.
Március 24-én a Panoráma teremben került megrendezésre a
Vásárhelyi Pál Általános Iskola szervezésében a IX. Heves
megyei Természetismereti verseny.
Április 13. a Kiskörei Vízlépcső létfontosságú
létesítményeinek külső ellenőrzésére került sor a
Katasztrófavédelem képviselőinek közreműködésével.
Április 20. a Magyar Hidrológiai Társaság Heves megyei
területi szervének ülésén Fejes Lőrinc szakaszmérnök tartott
előadást a februári jégvédekezésről.
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Szeptember 26-án került sor a Tisza-tó téli vízszintjének
egyeztető tárgyalására, amelyen részt vettek a Tisza-tó
hasznosításában érintett szervezetek. A tározó leürítése
megállapodás szerint akkor kezdődött meg, amikor a
vízhőmérséklet 9 °C alá csökken.
Október 5-6-án a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei önkéntes és
köteles polgárvédelmi szervek gyakorlatára került sor
Tiszafüreden, ahova a szakaszmérnökség delegált 1-1 főt a
színvonalas szakmai felkészülés elősegítése céljából.

Október 26-án került sor a vízrajzi mérőgyakorlatra, idén a
Kiskörei Szmg. vállalta a szervezést és biztosította a mérési
helyszíneket, ahol is 4 fő részvételével képviseltette magát. A
terepi gyakorlatra a Tisza folyó al- és felvízi oldalán, valamint
az ökológiai halátjáró több pontján került sor.
November 2. a Tisza-völgyi üzemirányítási projektnyitó
rendezvényének a szakaszmérnökség adott helyet.
November 9. Téli kikötő, a jégtörő hajók őszi szemléje.
Lőrinczy László

LABORHÍREK SZÍNESEN

A hadtáposok eltüntetik az árulkodó nyomokat.
(Takarítóbrigád érkezik). Végül őszintén rácsodálkozol sosem
ismert földi javaidra. (Visszapakolhatod hetek óta zsákokban
lapuló cuccaidat, amelyekről ekkor derül ki, hogy sose láttad
őket).
Ahogy az a háborúkban általában történni szokott, az
elképzelt terveket nem mindig szorosan követik a megtörtént
valós események. Ez a Laborban is igazolást nyert. Kiderült a
polcok leszerelésekor, hogy néhol olyan mély és tartós
szerelem szövődött csempe és bútor között az elmúlt 30 év
alatt, hogy holmii közönséges bútorcsere nem vethetett véget
egy ilyen gyönyörű kapcsolatnak. Ilyenkor a mesterek
könnyes szemmel engedtek a szívek szavának és a polccal
ölelkezve a csempe is távozott.
Persze az ilyen szerelmi szál még egy lányregényben is
komoly felfordulást okoz, nem, hogy Nálunk. A pőrére
csupaszított fal ismét új „ruhát” kívánt, így a bútorasztalosok
mellett
kőművesekkel,
festőkkel,
villanyés
telefonszerelőkkel gazdagodott a laborlétszám. Idővel a
bútorszállító kamionos, a szemétkonténeres, a víz - és
gázszerelő, a hegesztő, a postás és az ebédhordó is laboros
beltagnak számított. A felújítás idején érkezett meg a régen
várt ipari mosogatógép, amely – reméljük -, nagymértékben
segíti majd a labor kisegítő személyzetének munkáját.
És az az érzés megvan, amikor rádöbbentek: Jaj Anyám! Én
nem ilyen lovat (bútort) akartam! Mi ezt is megélhettük.
Sikerült néhány olyan bútort leszállítani, amely csak
méretében, formájában színében és anyagában tért el a
megrendelttől, minden más pont olyan volt, amiről
álmodtunk. (Szerencsére kicserélték).
Szóval aki mostanában arra adja a fejét, hogy kilátogat a
laborba, az készüljön fel alaposan, hogy a fent leírtak csak
visszafogott száraz vázlatai a valóságnak. Odakint minden
színesebb, változatosabb, életszerűbb. Meg persze egy csomó
dolgot el is felejtettem.
Például majdnem elfelejtettem megemlíteni, hogy az előzőek
ellenére a Labor minden feladatát, vizsgálatát időre, kiváló
minőségben elvégezte… (És még pezsgőt is elfelejtettem
bontani a cikk végére!)
Kovács Pál

No, ez a 2017-es év is úgy elrepült felettünk, mint az idő
vasfoga! Mire a cikk végére érek, szinte pezsgőt lehet bontani
az új évre.
Megoldandó feladatokban pedig most sem volt hiány. Ezek a
fránya feladatok, tennivalók előttünk sorakoznak szép hosszú
sorban, de mire egyet sikerül megoldani, máris kettő ugrik
helyette a sor végére. (Jó esetben a végére, szerencsétlenebb
csillagkonstellációk esetében azonnal az elejére).
A Labor utóbbi hónapjait alapvetően meghatározta a
furmányos módon „bútorcserének” nevezett tatárjárás.
Férfitársaim jól ismerik azt a gyomorszorító érzést, amikor
drága oldalbordájuk lelkendezve bejelenti vágyát egy icinykepicinyke lakásfelújításra. Ekkor még van némi remény
menekülési útvonalak kidolgozására. (Fontos eszmecsere a
legközelebbi talponálló kupolatermében. Meggyőzheted?! a
Drágát, hogy a halfogáshoz soha ilyen kedvező holdjárás még
nem volt a horgászat történelmében és neked, mint a család
élelmiszer ellátásáért őszintén aggódó Apának ilyenkor egy
instabil, billegő csónakban kell megküzdened az elemekkel.
Utolsó esetben el lehet játszani a végső stádiumba jutott
haldokló beteget, hogy most papot híjjon, ne mesterembert,
mert ütött az utolsó órád).
De a LABORBA? Az munkahely! Ide nem szórakozni jár a
férfiember, mint a kocsmába! Itt nincs menekvés, sodródsz az
eseményekkel, mint birka a vágóhídon.
Pontos menetrendet dolgoztak ki lányaink az egész laborra
kiterjedő felújításra és bútorcserére. Én a nyolcvanas években
voltam katona, amikor az akkor illetékes hadvezetés minden
fél évben részletes haditervet adott ki Ausztria és Olaszország
villámgyors lerohanására. Na, ezek a katonai stratégák által
megálmodott forgatókönyvek csak egy gyenge úttörő-örsi
riadóláncok voltak a mi tervezetünkhöz képest. Hétfőn jött a
parancsolat, violaszín pecsét alatt: ebből mindenki pontosan
megtudhatta hónapra, napra, órára, hogy mikor kell támadást
színlelve visszavonulnia (ki- le- és elpakolni a régi bútorzatát)
Mikor fog érkezni az új hadfelszerelés, fegyver és paripa
(megérkezik az új bútor). A külső körletekből érkező utászok,
tábori lelkészek közösen terveznek csodát végrehajtani.
(Külső vállalkozók felszerelik a bútorokat).
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Események

Egyetemi nyílt nap Baján igazgatósági részvétellel
Az OVF és a 12 területi vízig –
köztük
igazgatóságunk
–
is
képviseltette magát a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karának a bajai campusban
november 22-én megrendezett nyílt
napján. Az eseményre érkezett
középiskolások körében népszerűnek
bizonyult a KÖTIVIZIG „standja”.
Az igazgatóság tevékenységi körének
teljességét bemutató nyomtatott és
elektronikus kiadványok, installációk
várták a továbbtanulni szándékozó
diákokat az egyetemi kar aulájában. A
fiatalok többek között bepillantást
nyerhettek térségünk vízügyi múltjába,
a legnagyobb (2000. és 2006. évi)

árvizek elleni – emberfeletti munkát
követelő – védekezésekbe, a helyszínen
levetített drón videókon láthatták,
hogyan vonult le idén februárban a
jeges áradat, és ugyancsak madártávlatból figyelhették meg a Kiskörei
Hallépcső működését. A középiskolások ezen kívül megismerhették a
vízgazdálkodási
évkönyvünket
nyomtatott és elektronikus formában,
valamint belelapozhattak Közép-Tisza
legújabb és korábbi lapszámaiba.
Különösen népszerűnek bizonyult a
KÖTIVIZIG-totó. Az abban szereplő
több kérdésre adandó helyes válaszra
az igazgatóságot általánosságban
bemutató kiadványban bukkanhattak rá

Kéri Brigitta (jobbra) tájékoztatja a diákokat

a diákok. A telitalálathoz pár percnyi
gondolkodás mellett olykor szükség
volt némi külső segítségre, ám a totót
helyesen kitöltők végül ajándékkal és új
ismeretekkel gazdagodva térhettek haza.
L.Z.

Vízügyi roadshow Szolnokon, a Pálfy tanműhelyében
A vízügyi szolgálat, ezen belül a
mérnöki hivatás népszerűsítése volt
a célja annak a roadshow-nak,
amelyet az OVF szervezett a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Víztudományi Karával és a területi

Tóth Péter (jobbról a 2.) mesél a diákoknak

vízügyi igazgatóságokkal együttműködve a vízügyi szakoktatást
végző intézményekben. Az országjáró program második állomásának
Szolnok adott otthont november 17én.
A Szolnoki Műszaki Szakképzési
Centrum Pálfy-Vízügyi Szakgimnáziumának Tószegi úti tanműhelyében
rendezett
foglalkozáson
„házigazdaként” Lovas Attila, a
KÖTIVIZIG igazgatója osztotta meg
gondolatait a szakmáról az érdeklődő
diákokkal, dr. Bíró Tibor, a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Víztudományi
Karának dékánja pedig a bajai campus

képzési kínálatát, nem utolsósorban a
diákélet helyi tudnivalóit ismertette.
Az interaktivitásról Siklós Gabriella és
Dorogi Szilvia (OVF) gondoskodott,
akik kisfilmeket vetítettek le, majd a
kérdéseikre adott helyes válaszokat
ajándékokkal honorálták.
Az OVF-től Csengeriné Veczán Éva,
igazgatóságunk képviseletében pedig
– néhány évvel ezelőtt még e padokat
koptató - Tóth Péter vízrajzi referens a
vízügyi szolgálat szépségeiről és
kihívásairól
mesélt,
fiatal
szakemberként szerzett személyes
élményeit tárta a tanulók elé.
L.Z.

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság dolgozóinak lapja
Felelős kiadó: Lovas Attila igazgató. Szerkesztő: Laczi Zoltán.
Szerkesztő bizottság: Kéri Brigitta, Rózsa Helga, Virágné Kőházi-Kiss Edit, Szedlák Gabriella.
Tördelőszerkesztő: Katona Péter Gergő
Kiadja a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság:
5000 Szolnok, Boldog Sándor István körút 4. Telefon: 56/425-422/20147
További hírek, információk, képek: www.kotivizig.hu
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