
KÖRÖS-VIDÉKI HÍRLEVÉL Ê

XIII. évfolyam 6. (196.) szám                                                                                                                   2003. június

hírlevél

A Körös-vidéki Hírlevél a KÖVIZIG internetes honlapján is megtalálható: www.kovizig.hu

A vízügyi ágazatban már a ’90-es évek
közepén megkezdõdött a minõségirányí-
tási (akkor még minõségbiztosítási) rend-
szerek kialakítása. Ennek elsõ elemeként
a Felsõ-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság,
valamint az Árvíz- és Belvízvédelmi Ké-
szenléti Szolgálat Kht. vízkárelhárítási te-
vékenységükre megszerezték az ISO 9002:
1996 tanúsítást.

Idõközben a vízrajzi adatok – mint pia-
ci termékek – megbízhatóságával szemben
is növekvõ vevõi igények jelentek meg,
melyeket tovább erõsített a ’90-es évek
végén levonult jelentõs tiszai árvizek elle-
ni védekezések adatigénye.

Az ágazat vezetése ezért 2000. év nya-
rán úgy határozott, hogy elsõként a gyulai
és a gyõri vízügyi igazgatóságokon indít-
ja el a rendszer kiépítését, célként megfo-
galmazva a hiteles vízrajzi adatok elõállí-
tását és szolgáltatását, valamint a VIZIG-
ek önálló felelõsségét az adatok megbíz-
hatóságáért.

A két igazgatóság kiválasztását vízrajzi
tevékenységük sajátosságai indokolták.
Ezen sajátosságok az Észak-dunántúli Víz-
ügyi Igazgatóság (Gyõr) esetében a kiug-
róan magas állomásszám és a frekventált
vízgazdálkodási problémák (szigetközi
monitoring rendszer), a Körös-vidéki Víz-
ügyi Igazgatóság (Gyula) tekintetében pe-
dig a heves árvizek és a duzzasztott vízte-
rek mérésének nehézségei voltak.

A fent megfogalmazott célok megvaló-
sításához az idõközben kiadott ISO 9001:
2000 szabvány megfelelõ keretet biztosí-
tott.

A felkészülés elsõ lépéseként a két víz-
rajzi szervezet és tevékenység átvilágítá-
sára került sor 2001-ben Az ennek ered-
ményeként elkészült átvilágítási tanulmá-
nyok megállapításai alapján a minõségirá-
nyítási rendszerek kiépítésének elemei már
jól tervezhetõk voltak, melyek megvalósí-
tására 2002 év folyamán került sor. A fel-
készülést a két igazgatóság ágazati tapasz-
talatszerzési céllal külsõ szakértõ közre-
mûködésével ugyan, de külön-külön haj-
totta végre.

A legfontosabb feladatként az alábbiak
jelentkeztek:

– A vezetés irányító szerepének erõsí-
tése, mérhetõ minõségi célok meghatáro-
zása,

– A folyamatosan változó vevõi igények
felmérése és pontosítása,

– Teljes körûen programozott és ellen-
õrzött munkafolyamatok kialakítása,

– A mérõeszközök nemzeti etalonra tör-
ténõ visszavezethetõségének biztosítása,

– A vízrajzi szervezet tagjai képzettsé-
gének emelése,

Az érintett szervezetek mérete és terü-
leti tagoltsága, valamint a mérõeszközök
több ezres száma következtében az egyik
legnagyobb feladatnak a hatékonyan mû-
ködõ dokumentációs rendszer létrehozása

bizonyult. Kihasználva az ágazatban meg-
lévõ korszerû informatikai és hírközlési
adottságokat, ezt a dokumentációs rend-
szert teljes mértékben a Lotus-Notes cso-
portkommunikációs szoftver segítségével
építettük fel, gyakorlatilag kizárva a papír
alapú kommunikációt. Az így kialakított
rendszerben biztosított a dokumentumok-
hoz történõ azonnali és jogosultság szerinti
hozzáférés, a mindenkori érvényesség és
a változások visszakereshetõsége.

A mérõeszközök több mint 30 paramé-
ter szerinti nyilvántartását, karbantartásuk
és kalibrációjuk ütemezését egy rugalma-
san konfigurálható és szabadon fejleszthetõ
ACCESS-alapú adatbázis felépítésével ol-
dottuk meg.

A dokumentumok elkészítése után a két
igazgatóság szakemberei  tapasztalatcse-
rét tartottak annak érdekében, hogy a rend-
szerek bevezetése már egységes keretek
között történjen, mintaként is szolgálva a
többi 10 vízügyi igazgatóság számára.

Mintegy 3 hónapos próbamûködést kö-
vetõen a rendszerek nemzetközi tanúsítá-
sa 2003. elsõ negyedévének végén sikere-
sen megtörtént.

A tanúsítvány ünnepélyes átadására
2003. június 2-án került sor Budapesten.
Dr. Perger László fõosztályvezetõ köszön-
tötte a megjelenteket, majd átadta a szót
Domahidy Lászlónak a KvVM vezetõ fõ-
tanácsosának, aki projektoros elõadásában
röviden összefoglalta a minõségirányítási
rendszer bevezetésének elõzményeit, mun-
kafázisait, és a közben felmerült tapaszta-
latokat. Ismertette a rendszer által megfo-
galmazott fõbb feladatokat, melyeket ki-
emelten kell kezelnünk, hiszen a tanúsítás
nem örökre szól, és évente felülvizsgálati
auditokon kell megfelelnünk. Ezt követõ-
en dr. Varga Miklós OVF fõigazgató hang-
súlyozta, hogy mennyire jelentõs a vízügyi
ágazat számára, hogy adataink hitelessé-
gét a megszerzett tanúsítvány mind belsõ,
mind külsõ vevõink felé garantálja. Fon-
tosnak tartotta valamennyi vízügyi igazga-
tóságnál kiépíteni és bevezetni a minõség-
irányítási rendszert.

Vízrajzi minõségirányítási rendszer

Ünnepélyes tanúsítvány átadás

Dr. Váradi József vízügyi helyettes állam-
titkár átadja a tanúsítványt Bak Sándor
igazgatónak (Folytatás a 2. oldalon)
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Dr. Váradi József helyettes
államtitkár elismerõ szavak
mellett átadta Bak Sándor és
Janák Emil igazgatóknak az
angol típusú tanúsítványt, Kiss
Attila és Dömötör Szilveszter
vízrajzi csoportvezetõket külön
díjazásban részesítette. A víz-
ügyi igazgatók köszönetüket
fejezték ki az OVF és a minisz-
térium képviselõinek, és jelez-
ték, hogy a tanúsítvány meg-
szerzésével feladataink nem
fejezõdtek be, igazán csak most
kezdõdtek el, melyeknek anya-
gi vonzata is jelentõsen meg-
növekszik.

A tanúsítás igazolta, hogy
olyan átlátható, teljes körûen

A Magyar Hidrológiai Társaság
2003. május 27-én a MTESZ Kossuth
téri székházában tisztújító közgyûlést
tartott, ahol megválasztották az elkövet-
kezõ három év tisztségviselõit. A válasz-
tások eredménye a következõ:

Elnök: Dr. Ijjas István
Alelnökök: Tóth István

Török Imre György
Fõtitkár: Fehér Ferenc
Fõtitkár helyettesek: Búzás Zsuzsa

Kling István
Vezetõségi tagok: Dr. Szlávik Lajos

Dr. Szígyártó Zoltán
Pintér Ágnes
Kolossváry Gábor
Dr. Bakonyi Péter

Vezetõségi póttagok: Dr. Károlyi Csaba,
Galbáts Zoltán
Barcs Sándorné
Dr. Szalay György
Dr. Pálfai Imre

Felügyelõ Bizottság:
Elnök: Szöllõsi Zoltán
Alelnök: Hrehuss György
Tagok: Bogáth Jenõ

Orosz Ottó
Kóthay László

Póttagok: Vaszilievits Sömjén György
Szunyogh Zoltán

Fegyelmi és Etikai Bizottság:
Elnök: Dr. Bognár Gyõzõ
Alelnök: Dr. Hecsei Pál
Tagok: Korompay András

Dr. Wisnovszky Iván
Zorkóczi Zoltán

Póttagok: Litauszki István
Marczell Ferenc

Hidrológiai Közlöny Szerkesztõ Bizottság elnöke:
Dr. Öllõs Géza

Fõszerkesztõ: Dr. Vágás István
Hidrológiai Tájékoztató Szerkesztõ Bizottság elnöke:

Papp Ferenc
Fõszerkesztõ: Dr. Vitális György
Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnök:

Károlyi Judit
Szeniorok Tanácsa elnök:

Perecsi Ferenc
Vízügyi Történeti Bizottság elnök:

Fejér László
Kitüntetések Bizottsága elnök:

Dr. Berczik Árpád
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága elnök:

Dr. Józsa János

Bak Sándor igazgató Szõke Margit újságíró társaságában

Ünnepélyes
tanúsítvány átadás

szabályozott folyamatok jöttek
létre, amelyek eredményekép-
pen az igazgatóságok képesek
a vízrajzi adatgyûjtést, adatfel-
dolgozást, archiválást és adat-
szolgáltatást a vevõi igények-
nek, a jogszabályoknak és a
mûszaki elõírásoknak megfele-
lõen teljesíteni.

Feltétlenül köszönetet kell
mondanunk a felkészítést vég-
zõ budapesti székhelyû MÉRA
Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-
nek több mint két éves kitartó
munkájáért, valamint az SGS
Hungária Kft.-nek a mélyreha-
tó és korrekt tanúsítás végrehaj-
tásáért.

Kiss Attila –
Bányai Barbara

Judit nem jött el…
A szokásos munkaértekezletre érkeztünk

valamennyien Budapestre, akik a vízügyi szer-
vezeteknél pr munkakörben dolgozunk.

Nincs tíz óra, nem sietek. Még van öt perc!
Még van idõ!

A liftnél csatlakozó munkatársammal
együtt kedélyesen érkezünk a tárgyaló terem-

hez. Sehol senki! Itt valami nincs rendben. Ez nem így szokott
máskor lenni! Hol vannak a korábban érkezõk, az elõtérben
zajló lelkes baráti üdvözlések? Hol vannak a lépcsõházban
mindig cigizõk, a jó hangulatú baráti beszélgetések? Találga-
tunk. Elkéstünk? Rossz helyre jöttünk? Bátortalanul nyitjuk
az ajtót. Hiszen itt vannak! Néma csendben, megrendülten. A
hír fájdalmas. Munkatársunk, kolléganõnk Pallás Judit, a Ti-
szántúli Vízügyi Igazgatóság pr vezetõje 2003. június 2-án
elhunyt.

Judit soha többé nem lesz közöttünk! Judit mindig velünk
marad!                                                      Cserkúti Andrásné

Tisztújítás a Magyar
Hidrológiai Társaságban(Folytatás az 1. oldalról)



KÖRÖS-VIDÉKI HÍRLEVÉL Ì

Legalább harminc éves a mottóul vá-
lasztott idézet, de még régebbi, a folyó-
szabályozásig visszanyúlik az ökológiai
vízpótlások problémaköre. Megoldásuk
sok kérdést vet fel, melyek között a jogi
szabályozás, a mûszaki feltételrendszer, az
üzemelési szabályzatok integrálása, üzem-
költségek megteremtése, s a vízkészletek
tározása a legjelentõsebb.

Az Országos Vízügyi Fõigazgatóság
felkérte a Körös-vidéki Vízügyi Igazgató-
ságot és a Körös-Maros Nemzeti Park Igaz-
gatóságot, valamint az Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóságot és a Fertõ-Hanság
Nemzeti Park Igazgatóságot, hogy egy-egy
általunk kijelölt mintaterületre határozzuk
meg az ökológiai „jó állapot” biztosításá-
nak jogi, mûszaki feltételeit, az általunk ki-
dolgozásra kerülõ módszer segítségével.
Területünkön a Holt-Sebes-Körös vízgyûj-
tõjét javasoltuk, az Észak-dunántúli térség-
ben a Kis-Rába – Hanság vízgyûjtõjét je-
lölték ki.

A munkák célja, hogy az EU Víz Keret-
irányelvében (VKI) elõírtak alapján való-
suljon meg a kutatás, megalapozott felté-
telrendszert  szolgáltatva a késõbbi terve-
zéshez és a 2015-ig megvalósítandó jó
ökológiai állapot eléréséhez.

Nagyminta kísérlet
a Holt-Sebes-Körösön

Mottó:
„A belterületi vízfolyások és állóvizek is a környezetalakítás értékes tényezõi. A víz-

melléki és vízközi települések fekvésének környezeti elõnyeit csak a vizektõl távol fekvõk
hátrányaival egybevetve lehet igazán értékelni. Néhány ártér peremén fekvõ alföldi te-
lepülésben a folyók településen átkanyargó pangó vizû holtágait mederrendezéssel és
szabályozhatóvá tett vízjárással újra élõ vízfolyássá kívánatos tenni. A vízállásos mé-
lyedéseket és gödröket pedig tavakká célszerû átalakítani. Mindezeket egymással össze-
kötve, a települést átszövõ, belsõ élõvízhálózatot lehet létrehozni. Ezt a vízpartok terep-
rendezésével, fásított zöldsávokba foglalásával, kétoldalt partmenti utcák nyitásával, a
telkeket és az épületeket homlokukkal a víz felé fordítva, szervesen bele lehet illeszteni a
település szerkezetébe és beépítésébe.”
Halmos Béla: A környezeti értékek védelme és hasznosítása, Területrendezés, 1973/4.

A munka témaindító megbeszélésére
2003. február 19-én került sor az OVF-ben,
melyet április 24-én a munkaprogramok
megbeszélése követett.

Az OVF Vízkészletgazdálkodási és In-
formatikai Fõosztálya tájékoztatása szerint
3 millió Ft K+F keret biztosítja a munkák
hátterét Igazgatóságonként, így 3 évre kel-
lett ütemezni a feladat elvégzését a termé-
szetvédelmi szakemberek szerint. Az öko-
lógiai állapotfeltárás önmagában 6,7 mil-
lió Ft-ot igényelne a Holt-Sebes-Körös
esetén. Az elõzõ évek K+F munkái kere-
tében született egy tanulmány a WWWF
Magyarország (2002) készítésében: Az
ökológiai vízmennyiség létesítményüze-
meltetési szempontból történõ meghatáro-
zása és figyelembe vétele a térségi vízpót-
lásban címmel, mely e munka alapjául
szolgál.

A Holt-Sebes-Körös és térsége, a víz-
folyás mentén lévõ települések – Biharug-
ra–Zsadány–Okány–Vésztõ – régóta vár-
ják ezen problémakörben  az elõrelépést,
a valamikor élõ vízfolyás ismételt élõvé
tételét. A tervek szerint a nagymintakísérlet
próbaüzemmel fog zárulni.

Czakóné Czédli Jolán

A Holt-Sebes-Körös vízgyûjtõ területe

VIDÁM PERCEK…

Az alábbi történeteket Solymosi Ist-
vánné, Gizike néni nyugalmazott mûsza-
ki tervezési osztályvezetõ visszaemléke-
zéseibõl állítottuk össze.

Gizike az elsõ okleveles mérnöknõ az
igazgatóság állományában, aki nemcsak
a tervezésben, hanem a szakaszmérnök-
ségeken adódó feladatokban és az árvíz-
védekezésben is kipróbálhatta tehetségét.

– A megszólításommal mindig problé-
ma volt, mert nekem nem mondhatták azt,
hogy „mérnök úr”. Nyugodtan hívott en-
gem mindenki Gizike néninek, még a ná-
lamnál jóval idõsebbek is.

– A Sebes-Körös bal oldalán védekez-
tünk töltésmeghágás ellen nyúlgátalással,
töltésátázás ellen bordás megtámasztással.
A közerõt Vésztõrõl biztosították. Arra
sem volt idõ, hogy homokzsákot szállít-
sanak a helyszínre, hanem ott helyben töl-
töttük a földet a zsákba. Bizony néha kény-
telen voltam egy kicsit erõszakosabban is
fellépni – egy kicsit kiabáltam.

Egy bácsi már nem tûrhette tovább,
hogy egy „nõ” ott ugrál és erõszakosko-
dik – megkérdezte. „Mit kiabál maga? Ki
maga? Mit erõszakoskodik, tán mérnök?”

Én akkor nagyon elszégyelltem ma-
gam. Nem volt rajtam karszalag. Honnan
tudhatta volna az a vésztõi bácsi, hogy az
a lófarkas fiatalasszony (melegítõben,
nagy gumicsizmában) tényleg egy mér-
nök. Beoldalogtam a gátõrházhoz, elõírás
szerint felöltöztem és így folytattuk a
munkát.

– A Paldai belvízvédelmi szakasz ren-
dezését terveztük meg. Az egész mû ter-
vezõje én voltam. A rendezési terv érin-
tette az egyik vésztõi termelõ szövetkezet
területét is.

Amikor a tervet ismertettem, a Tsz. el-
nöke megkérdezte tõlem „Na és mérnö-
köt nem hoznak magukkal?” Mondtam,
hogy „hát a mérnök az én vagyok”.

– Részt vettem az 1966-os, 1970-es,
1974-es és az 1980-as árvizek levezetésé-
ben. Tulajdonképpen a vízi életem legiz-
galmasabb, legszebb, legnehezebb és leg-
kiemelkedõbb feladata volt mindig a gá-
ton lenni.

Szakaszvédelem vezetõ voltam a román
határtól a Sebes-Körös torkolatáig,  a Fe-
kete- és a Kettõs-Körös jobb oldalán.

Büszke vagyok rá és köszönöm a víz-
ügyi igazgatóság vezetõinek, hogy nem
féltek attól,  hogy nõ vagyok, ki mertek
tenni a gátra.

A szemelvényeket lejegyezte:
Nagy Sándorné

Emlékezzünk
a régi vízügyes idõkre
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EZ TÖRTÉNT…

Események a Körös-vidéki Vízügyi
Igazgatóság életébõl az elmúlt 50 évben

– 1966. február 9-én a Be-
rettyó jeges árvize töltésmeg-
hágással, majd töltés szakadás-
sal járt. A jéggel vegyes víztö-
meg a Szeghalom környéki  ta-
nyavilágot, Újirázt, Csökmõt,
Darvast veszélyeztetve elön-
tötte a Sebes-Körös-Berettyó
deltáját. A veszélyeztetett terü-

letek lakosságát kitelepítették.
– 1966. február 13-án a Fehér-Körös romániai,  kisjenõi

gátszakadásánál kiömlött víztömeg elérte az országhatárt
és több lokalizációs vonalat átszakítva elöntötte a Fekete-
Fehér-Körös deltáját 8400 ha területen. A Gyulavári kör-
gátra áthelyezõdött védekezés sikerrel járt, így a település
belsõség teljes egészében megmenekült az elöntéstõl.

– 1966-ban üzembe helyezték a gépmûhely szociális és
üzemi irodaépületét, biztosítva a gépmûhelyben dolgozók
tisztálkodási, étkezési lehetõségeit, valamint a gépészeti
osztály alkalmazotti állományának elhelyezését.

– 1967-ben az új központi irodaépület üzembe helyezé-
sével lehetõvé vált a vízminõségi felügyeleti egység elhe-
lyezése, és 40 db irodahelyiséggel bõvült az igazgatóság
zsúfolt központi székháza.

– 1967-ben üzembe helyezték a Fehér- és Fekete-Körös
közötti lokalizáló töltést, melynek megépítése az 1966. évi
árvízvédekezés tapasztalatai alapján vált szükségessé. A lo-
kalizáló töltés a Fehér-Körös és Fekete-Körös közötti terü-
let védelmét, az országhatáron túlról betörõ vizek vissza-
tartását biztosítja.

– 1967–1969 között a magyar–román országhatár menti
közös érdekeltségû csatornákon – négy vízügyi igazgató-
ság területére kiterjedõen – 17 db vízszabályozó mûtárgy
épült, melyek segítségével lehetõvé vált a két ország kö-
zött az 1952-ben megkötött vízügyi egyezmény által elõírt
vízhozamok átvezetésének szabályozása.

– 1968-ban üzembe helyezték a Fehér-Körös bal oldali
lokalizáló töltését, melynek eredményeként megnövekedett
Gyula és Békéscsaba  városok árvízi biztonsága a Románia
felõl érkezõ árvizek ellen.

– 1969. április 20-án Fehér Lajos miniszterelnök-helyet-
tes jelenlétében üzembe helyezték a Kettõs-Körösön épült
Békési duzzasztómûvet, amely a Körös-völgyi öntözési víz-
igények kielégítése érdekében, a Fekete- és Fehér-Körös ter-
mészetes vízkészletének mederben tartását tette lehetõvé.

– 1970 június közepén helyenként 100 mm-t is meghala-
dó esõ zúdult a Körösök vízgyûjtõjére. A Tiszán végigvonu-
ló áradásokkal egyidejûleg a Körösökön is soha nem tapasz-
talt árhullámok indultak el, az eddigi legnagyobb vízszinte-
ket 43–76 cm-rel meghaladva. A Fekete- és Sebes-Körös tér-
ségében – biztonsági okokból – 30 ezer ember kellett kitele-
píteni, a töltéseket sikerült megtartani.

– 1967. Az Országos Vízügyi Fõigazgatóság vezetõje a
vízgazdálkodási Területi Koordinációs Szolgálatról szóló uta-
sításban foglalt feladatok ellátására a Körös-vidéki Vízügyi
Igazgatóság mellé területi koordinátornak Rácz Iván fõmér- (Folytatás az 5. oldalon)

nököt jelölte ki Békés megye területére kiterjedõ hatáskör-
rel.

– 1967. március 1. hatállyal az igazgatóság gazdasági igaz-
gatóhelyettesi feladatainak ellátására Kovács Mátyás kapott
megbízást.

– Az Országos Vízügyi Fõigazgatóság vezetõje Cseppen-
tõ Zsigmondot – nyugállományba vonulása folytán, közel
három évtizedes vízügyi szolgálata alatta a vízgazdálkodás
terén kifejtett eredményes munkája elismerése mellett – a
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatóhelyettes fõmér-
nöki munkakörének ellátása alól 1967. augusztus 15-i ha-
tállyal felmentette, 1967. augusztus 16-i hatállyal igazgató-
helyettes fõmérnöknek Nagy Györgyöt bízta meg.

Cseppentõ Zsigmond nyugdíjba vonulása alkalmából
Munka Érdemrend ezüst fokozata kitüntetésben részesült.

– 1968. december 15-i hatállyal
= az igazgatóhelyettes fõmérnöki munkakörben Nagy

Györgyöt Nagy Tibor,
= a termelési igazgatóhelyettesi munkakörben Gyöngyösi

Lázárt Boros József váltotta fel.
– 1969. évi kiváló eredménye alapján a Körös-vidéki Víz-

ügyi Igazgatóság – történetében elõször – elnyerte a „Kivá-
ló Vízügyi Igazgatóság” címet.

– Az 1970. évi Tisza-völgyi árvízvédekezés során kifej-
tett kiemelkedõ tevékenységük elismeréseként

= Munka Érdemrend arany fokozata kitüntetést kapott Ta-
kács Lajos igazgató,

= Munka Érdemrend ezüst fokozatot kapott Dékány Zsig-
mond szakaszmérnök, Fekete János gátõr, Túri Miklós
fõépítésvezetõ,

= Munka Érdemrend bronz fokozatot kapott Baranyó Géza
csoportvezetõ, Galbáts Zoltán fõelõadó, Kovács Gyula
gátbiztos, Moldován János osztályvezetõ, Nagy Tibor igazga-
tóhelyettes fõmérnök, Pálinkás Lajos osztályvezetõ, Réti Mi-
hály osztályvezetõ.

1968. június 30.: A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság mû-
ködési területén 115 kilométer hosszú hajóút van a Hármas-
és Kettõs-Körösön. Rendszeres áru- és személyszállítás azon-
ban nem zajlik a folyami országúton. Túlnyomó részt a víz-
ügyi igazgatóság használja az építési, szabályozási munkák
anyagainak a szállítására.

Az  igazgatóság öt uszállyal, három vontatóval és tizen-
egy vontatásra is alkalmas motorcsónakkal rendelkezik.
Évente 4–5 ezer tonna anyagot szállít.

A megyei Népi Ellenõrzési Bizottság vizsgálati anyagá-
ban megállapították: a megye hajóútja nincs megfelelõen ki-
használva. Fejlesztése csak abban az esetben indokolt, ha
növekszik a forgalom, illetve az ipar-és a mezõgazdaság az
eddiginél jobban igényli az olcsó szállítási lehetõséget.

1968. július 18.: A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság köz-
pontjában elõször rendeztek korszerû vízvédelmi kiállítást
Gyulán. Grafikák, plakátok, fényképek, makettek segítsé-
gével igyekeztek bemutatni a tiszta víz elõnyeit, a vízszennye-
zõdés következményeit, a szennyvíztisztító berendezéseket
és a vízvédelmi munkákat. Naponta kétszer vetítettek filme-
ket s ezek szintén a víz tisztaságának fontosságára, megõr-
zésére hívták fel a figyelmet. A kiállítás várakozáson felüli



KÖRÖS-VIDÉKI HÍRLEVÉL Î

Gyermeknap a Szanazugban

EZ TÖRTÉNT…

Események a Körös-vidéki Vízügyi
Igazgatóság életébõl az elmúlt 50 évben

érdeklõdéssel zárult. Ötszáznál
többen nézték meg a kiállítást
és a filmvetítéseket.

1968. július 31.: Új, értékes
lelettel gyarapodott a gyulai
Erkel Ferenc Múzeum. Csak-
nem sértetlenül sikerült kiemel-
ni a Fehér-Körös medrébõl egy
nyolc méter hosszú halász csó-

nakot, amelyet több mint 200 évvel ezelõtt egyetlen tölgyfa
törzsébõl alakítottak ki. L. Juhász Irén régésznõ a követke-
zõket mondotta: A mostani nagy szárazságban jól leapadt a
Körös vize, s hozzáfogtunk az ásatáshoz. A Fehér-Körös mos-
tani mederszintjétõl mintegy 160 centivel mélyebbre talál-
tuk meg a csónakot. Csaknem függõleges helyzetben süllyed
az agyagba.

1968. július 20.: Rendkívüli intézkedések az öntözés szol-
gálatában. Megyénk minden részén a folyók, csatornák men-
tén éjjel, nappal látni az öntözést.  Évtizedek óta nem volt

ilyen nagy jelentõségû az öntözés, mint most, a rendkívül
tartós aszály idején. Emberemlékezet óta alig volt a mosta-
nihoz hasonló alacsony a vízállás. A Fehér-Körös medre
például több helyen úgy kiszáradt, hogy gyalogosan átsétál-
hat rajta bárki. A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság szak-
emberei elmondották, hogy az öntözést a leleményesség, a
bölcs elõrelátás, a gyors intézkedések egész sora s a szom-
szédos vízügyi szervekkel való jó együttmûködés teszi lehe-
tõvé.

A tározókba több millió köbméter vizet tartalékoltak. Töb-
bek között 25 nagy teljesítményû belvízvédelmi szivattyút
állítottak az öntözés szolgálatába.

A gyulai hídfõnél a duzzasztót vízhatlan ponyvákkal von-
ták be, hogy a beérkezett víz minden cseppje rendeltetési
helyére kerüljön.

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kérésére meg-
kezdték a Hármas-Körös rendkívüli mederkotrását. Ezzel le-
hetõvé válik, hogy a Tisza alacsony vízállása ellenére folya-
matosan mûködhet a Kurcai fõ vízkivételi mû, s öntözõvizet
kap Szentes környéke.

(Folytatás a 4. oldalról)
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2003. május 29-én a békéscsabai
CAEMENTÁRIUS Kft., a veszprémi
NOVOFLEX-4 Kft., és a gyulai Kö-
rös-vidéki Vízügyi Igazgatóság közös
szervezésében árvízvédelmi célra al-
kalmas tömlõgát szakmai bemutatója
volt, a Fehér-Körös bal parton, a Gyu-
lai duzzasztó melletti töltésszakaszon.

A tömlõgátat az árvízvédelmi töltés
korona vízoldali harmadában helyez-
ték el, és szivattyúk segítségével a Fe-
hér-Körös medrébõl töltötték fel. A
tömlõ rögzítését a tömlõhöz kapcso-
lódó kétoldali ún. leplek biztosítják.

Az egyes tömlõdarabok szakszerû
toldását a tömlõvég zsákszerû kialakí-
tása és a leplek megfelelõ átfedése biz-
tosítja.

A bemutatót több mind 50 résztve-
võ kísérte figyelemmel, köztük ország-
gyûlési képviselõk (Tóth Imre, dr.
Karsai József) is. A szakminisztériu-
mot Barabás Ákos, az OVF-et Földy
Gyula képviselte.

A délelõtt 11.00 órakor kezdõdõ
helyszíni bemutató után a szakmai ta-
pasztalatcsere munkaebéden folytató-
dott.

Nagy Sándor

Tömlõgát szakmai bemutató
a Gyulai duzzasztónál

Tömlõgát elhelyezése és feltöltése
árvízvédelmi töltésen (képeink)

Igazgatóságunknál közalkal-
mazotti munkaviszonyt létesítet-
tek:

– Dr. Gurzóné dr. Benedek
Mária – jogász – jogi ügyintézõ
munkakörben, 2003. május 1-
jétõl az Igazgatási Osztályon

– Lázár Tamás – technikus –
gátõr munkakörben, 2003. május
15-tõl a Szeghalmi Szakaszmér-
nökségen.

Személyügyi
hírek
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A Magyar Hidrológiai Társaság Bé-
kés megyei Területi Szervezete és a Bé-
kés Megyei Vízmûvek Vállalat – a Vá-
sárhelyi Pál Mûszaki Szakközépiskola
támogatásával – 2003. május 28-án hely-
színi látogatással egybekötött elõadó-
ülést tartott. Az elõadóülés elméleti, elõ-
adásokat tartalmazó része a Vásárhelyi
Pál Mûszaki Szakközépiskola díszter-
mében került megtartásra.

Az Árpád Fürdõ rekonstrukciós mun-
kái összesen 1020 millió Ft értékben va-
lósultak meg, melybõl 474 millió Ft a
Gazdasági Minisztérium Széchényi Terv
Turizmusfejlesztési programjának, 20
millió Ft a Békés Megyei Területfejlesz-
tési Tanács vissza nem térítendõ forrá-
saiból, míg 526 millió Ft a Békés Me-
gyei Vízmûvek Vállalat saját forrásából
lett finanszírozva.

A beruházás fõtervezõje a Nemes és
Kiss Építész Iroda volt.

Az elõadóülésen Nemes Roland Ybl-
díjas építész jól megkomponált diaké-
pekkel vetített elõadásban ismertette,
mind az átalakítás elõtti, mind az átala-
kítás utáni Árpád Fürdõ esztétikai és
funkcionális jellemzõit, adottságait. Az
elõadás külön kiemelte a fürdõ újjáépí-
tett fõbejáratát, az Élõvíz-csatorna híd-
ján lévõ új pénztár létesítményeket, a
fürdõ teljesen új megjelenést biztosító te-
reprendezését, térburkolatát, valamint a
különbözõ strand-, tan-, gyermek-, ter-
mál medencék valamint felújított uszo-
da, lelátó és „Jázmin Egészségcenter”
(téli fürdõ) létesítményeit.

Cseke Andrea létesítményfelelõs elõ-
adásában bemutatta az Árpád Fürdõ át-

MHT elõadóülés a Békéscsabai Árpád Fürdõrõl

alakításának kivitelezési  paramétereit.
A kivitelezés 2002. március 18-án kez-
dõdött meg és több ütemben folyt. A Jáz-
min Egészségcenter tényleges nyitására
2003. január 15-én került sor, míg az
uszoda és a lelátó épület üzembe helye-
zése 2003. március 3-án történt meg.
2003. május 1-re már minden nagyobb
létesítmény felújítása és beüzemelése
megtörtént.

Jelenleg még kisebb kiegészítõ külsõ
munkálatok végzése folyik, melynek so-
rán a strandbüfé, egy új, második strand-
röplabda pálya, egy streetball pálya és

egy lábtengó pálya készül el. Ez utóbbi
sport egységek tervezett átadása június
hónapban történik meg.

A Jázmin Egészségcenter (Téli fürdõ)
kívül belül teljesen megújult, melynek
során a termálmedencék mai kornak
megfelelõ átalakítása, a pezsgõmeden-
cék kiépítése, a szauna és gõzfürdõ fel-
újítása – több más kiszolgáló egység
korszerûsítésével együtt – megtörtént.
Az emeleti gyógyászati részlegben
tangentor, masszázságy, iszapkeverõ,
tornaterem, fodrász, kozmetikus, szolá-
rium lett megvalósítva. Ezek beüzeme-
lése jelenleg van folyamatban.

Gyulai Tibor a fürdõ-üzemmérnökség
vezetõje elõadásában röviden bemutat-
ta az Árpád Fürdõ vízellátását és a ki-
egészítõ szolgáltatásokat biztosító víz-
kezelési, illetve fürdõgépészeti berende-
zéseket.

Az elõadásokat követõen a résztvevõk
Gyulai Tibor úr vezetésével a helyszí-
nen is megtekintették a ma már valóban
európai színvonalúra korszerûsített bé-
késcsabai Árpád Fürdõt. A helyszínen ta-
pasztaltak alapján az elõadó ülésen meg-
jelentekben egyre inkább megerõsödött
az a gondolat, hogy a békéscsabai Ár-
pád Fürdõ korszerûsítése, mind egészé-
ben, mind a tervezés, kivitelezés apró
részleteiben valóban példaértékû módon
sikerült.

Kívánjuk, hogy a fürdõt igénybevevõ
nagyközönség és a fürdõt üzemeltetõ Bé-
kés Megyei Vízmû Vállalat sok örömet
leljen a felújított békéscsabai Árpád Für-
dõben!

Cseke Andrea–Réti László
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Hidrológia

Vízminõség

Hidrometeorológia
A Körösök hegyvidéki vízgyûjtõ területének leg-

magasabb csúcsán Vigyázón, május 18-ra olvadt
el teljesen a hótakaró.

Csapadék csak a második dekádtól kezdve hul-
lott szakaszosan, mennyiségét tekintve a legna-
gyobb Honctõn volt, 23,4 mm mértek május 14-

én, a többi helyen 10 mm alatt esett.
A Körösök vízszintjei a hónap teljes idõszakában kisvizes

tartományban maradtak. Vízszintingadozás igen kis mértékû-
nek mutatkozott. Változás a hónap közepén fordult elõ, mikor
50 cm alatti emelkedés vonult le a Körösökön.

A körösi rendszerben telepített duzzasztók folyamatosan üze-
meltek.

Fekete-Körös, Ant

A vízkészlet növelése érdekében tiszai víz betáplálása to-
vább folytatódott a Körös rendszerbe. A betáplálás 4 ágon
keresztül történik. Keleti fõcsatornán keresztül Bakonszegnél
a Berettyóba 3,04 m3/s, Hortobágy-Berettyó fõcsatornán ke-
resztül Ágotánál 12,5 m3/s, Nagykunsági fõcsatorna keleti ágán
Túrkevénél 12,4 m3/s, a nyugati ágán a Hármas-Körösbe
Öcsödnél 3,80 m3/s mennyiséggel frissül a Körös rendszer.

Néhány jellemzõ állomás vízhozam értéke május 31-én:
(m3/s)

Fehér-Körös, Gyula 6,00
Fekete-Körös, Sarkad-Malomfok 7,31
Kettõs-Körös, Békés 13,4
Sebes-Körös, Körösszakál 10,4
Sebes-Körös, Körösladány 20,7
Berettyó, Szeghalom 10,7
Hármas-Körös, Gyoma 34,1
Hármas-Körös, Kunszentmárton 47,0

 Kurilla Lajos

Május hónapot száraz, az évszakhoz képest jóval melegebb,
nyárias idõjárás jellemezte. A hõmérséklet alakulásában tovább-
ra is a szélsõségek domináltak. Napközben  15 °C és 35 °C
közötti, míg a hajnali órákban 5 °C és 19 °C körüli hõmérsékle-
teket regisztráltak. A havi középhõmérséklet 20,2 °C volt, amely

– lényegesen – 3,9 °C-al magasabb az ilyenkor szokásosnál.
Az igazgatóság területén átlagosan 33,5 mm csapadék hullott. Ez az érték -

jelentõsen – 23,2 mm-el elmaradt az erre az idõszakra jellemzõ átlagtól.
A csapadékmérõ állomások közül a legnagyobb csapadékmennyiséget – 78,8

mm-t – Vésztõn mérték, míg a legkevesebb csapadék – 19,0 mm – Peresen
hullott.

A hónap folyamán, mérhetõ csapadékot 14 alkalommal regisztráltunk.
Területünkön 2002. november 1. és 2003. május 31-e közötti idõszakban,

átlagosan 262,4 mm volt a lehullott csapadék mennyisége, amely 17,2 mm-el
alacsonyabb a sokéves átlagnál.

A havonként lehullott csapadékmennyiségek és a sokéves átlag alakulása
az alábbi:

nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. össz.
sokéves átlag (mm) 46,8 39,0 29,3 29,8 33,3 45,0 56,7 279,6
tárgyi idõszak (mm) 34,6 42,2 79,3 42,4 6,9 23,5 33,5 262,4
eltérés az átlagtól (mm) -12,2 +3,2+50,0 +12,6 -26,1 -21,5 -23,2 -17,2

Május hónapban a talajvíz – a vizsgált kutak adatai alapján – a sokéves
átlag közelében helyezkedett el.

A száraz idõjárás következtében lassú vízszintsüllyedés észlelhetõ.
A hónap folyamán a talajvíz a terepszint alatt 149–450 cm között ingado-

zott.                                                                Török Jánosné vízrajzi ügyintézõ

Országos és regionális törzshálózati mintahelyek vízminõségi
osztályba sorolása a VM adatbázis adatai, az MSZ 12749 szab-
vány alapján.

A vízvizsgálatokat a Körös-vidéki Környezetvédelmi Felügye-
lõség végezte.

Minõsítési idõszak 2003. május 1 – május 28.  Mintaszám: 2
Mintavételi hely A. B. C. D. E.
Fehér-Körös Gyulavári 9,3 fkm II II - II* II
Fekete-Körös Sarkad 16,1 fkm II III - II* II
Kettõs-Körös Békés d.f. 116,7 fkm II II - II* I
Kettõs-Körös M.berény kh. 103,9 fkm II II - II* II
Sebes-Körös Körösszakál 59,4 fkm II III - II* II
Sebes-Körös K.ladány 10,10 fkm II III - II* I
Hármas-Körös Gyoma 79,3 fkm II II - II* I
Hármas-Körös B.szentandrás 48,0 fkm II III - II* I
Élõvíz-csatorna Veszely 24,2 fkm III III - II* IV
Élõvíz-csatorna Békés tork. III V - II* III
Jelmagyarázat:
A csoport: az oxigénháztartás jellemzõi I. osztály:   kiváló víz
B csoport: nitrogén és foszforháztartás jellemzõi II. osztály:  jó víz
C csoport: mikrobiológiai jellemzõk III. osztály: tûrhetõ víz
D csoport: mikroszennyezõk toxicitás IV. osztály: szennyezett víz
E csoport: egyéb jellemzõk V. osztály: erõsen szenny. víz
* szervetlen mikroszennyezõk vizsgálata nélkül
Rendkívüli szennyezõdés:
Május 22-én kárelhárítást nem igénylõ, kisebb mérvû olajszennyezõdés érte

a Gyepes fõcsatornát a Sarkad MOL töltõállomás területérõl. A bejelentést kö-
vetõen a Gyepes-Hosszúfoki fõcsatorna vízelvezetõ vonalán lévõ öntözõ és
halastavi vízkivételeket, valamint a Gyepes-csatorna halászati hasznosítóját
az elõírásoknak megfelelõen a szennyezésrõl és a Környezetvédelmi Felügyelõ-
ség által – a szennyezõdéssel összefüggésben – végzett vizsgálatok eredmé-
nyeirõl értesítettük. A szennyezést követõen a töltõállomás tulajdonosát üzemi
kárelhárítási terv készítésére szólítottuk fel.                       Dr. Vasas Ferencné


