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A 4700 lakosú Doboz nagyközséget
Békés megye egyik legrégibb települése-
ként tartják számon, mely hajdan a Feke-
te-Körös két partjára települt. A folyósza-
bályozások során az élõ folyó a települé-
sen kívülre került, felhagyott medrében
kialakították a Vargahosszai  belvízcsator-
nát, mely kizárólagos állami tulajdonú mû,
a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság keze-
lésében. A község belterületén húzódó me-
derszakasz, mely a települési csapadékvi-
zek befogadója is, az évek folyamán egy-
re degradáltabb állapotba került, melyhez
az ökológiai vízpótlás hiánya mellett, az
eutrofizáció és az illegális szennyezések
is hozzájárultak. A dobozi önkormányzat
régi törekvése a meder és környezetének
rendezése, de saját erõbõl nem tudta ezt a
feladatot megoldani. A szûkös fenntartási
keretek következtében a fõcsatorna teljes
hosszban elfajult, feliszapolódott. Fordu-
lópontot a belvízvédelmi fõmûvek rekonst-
rukciós programja hozott, melynek kere-
tében 2002–2003-ban sor került a kotrá-
sára, 89,1 millió Ft kormányzati beruhá-
zással. Ez a beavatkozás és a sikeres pá-
lyázatok végre kedvezõ lehetõséget terem-
tettek a belterületi szakasz rendezésére is
azáltal, hogy a rekonstrukciós földmunkára

Vargahosszai fõcsatorna rehabilitációja

támaszkodva megvalósulhatott a települést
érintõ szakaszon a mederrendezés és a
környezet rendezése is. Ezen munkák fi-
nanszírozása a 27,9 millió Ft önkormány-
zati saját erõ vállalása mellett a VICE (Víz-
ügyi Célelõirányzat) támogatásnak kö-
szönhetõ, melyet 2001–2004. évre 12,6
millió Ft összegben a Közlekedési és Víz-
ügyi Minisztérium nyújtott, továbbá hoz-

zájárult a Földmûvelésügyi és Vidékfej-
lesztési tárca 2002. évre adott 17,3 millió
Ft-os VFC (Vidékfejlesztési Célelõirány-
zat) támogatás is. Az integrált pénzügyi
lehetõségekbõl megvalósult munkák ered-
ményeként a térség belvizei és a település
csapadékvizei számára egy jó vízszállító
képességû, jól karbantartott befogadó jött
létre, továbbá a városképet javító, rende-
zett mederszakasz valósult meg. Jelentõs
lépés ez Doboz nagyközség életében és a
Holt-Fekete-Körös rehabilitációs folyama-
tában, de folytatást igényel. A következõ
feladat az ökológiai vízpótlás megvalósí-
tása és a szennyezõanyag terhelés csökken-
tése lesz.

Az ünnepélyes átadásra november 16-
án került sor, melyen Szatmári János pol-
gármester és Veres János helyettes állam-
titkár méltatta a megvalósításban résztve-
võk érdemeit.

Igazgatóságunk ez évben elvégezte a
fõcsatorna külterületi szakaszának rekonst-
rukciós munkálatait. A 0–7 298 fm, vala-
mint a 16 025–17 295 fm között meder-
kotrásra, a 7 298–16 025 fm közötti sza-
kaszon pedig medertisztításra került sor.
A munkavégzés jó minõségben, határidõ-
re elkészült.

Bányai Géza



Ë KÖRÖS-VIDÉKI HÍRLEVÉL

„1974. október 14-én a vízügy akkori vész-
tõi fõgépészetének irodájában megjelent egy
szerény, halk szavú, de mégis határozott em-
ber benyomását keltõ fiatalember, aki munkát
keresett. Akkor nem gondoltam volna, hogy
késõbbi pályafutásom egyik legodaadóbb, leg-
szorgalmasabb segítõjét vettem fel munkatárs-
ként.”

Ezek Kincses István gondolatai, aki hosszú
idõn keresztül munkahelyi vezetõje, közvetlen
munkatársa volt elhunyt kedves munkatársunk-
nak, Csók Sándornak.

Csók Sándor odaadását, szorgalmát, ragasz-
kodását választott hivatásához mi sem bizonyít-
ja jobban, mint hogy a Körös-vidéki Vízügyi
Igazgatóság munkatársaként eltöltött 29 évet
egyetlen munkaterületen, a belvízgépészet ki-
emelkedõ fontossággal bíró, nagy szakértelmet igénylõ szak-
területén szolgálta végig..

A Vésztõi Belvízgépészeti Üzemegység, majd a Mûszaki
Biztonsági Szolgálat szervezetében végezte munkáját halálá-
ig. Többféle munkakörben dolgozott, hosszabb ideig volt a Mû-
szaki Biztonsági Szolgálat helyettes vezetõje, 2002-ben – mun-
kája elismeréseként – fõmunkatársi címet kapott.

Szinte felsorolhatatlanok azok a pozitív emberi tulajdonsá-
gok, amelyek Õt jellemezték, és szinte felsorolhatatlanok az
érdemek, amik személyéhez fûzõdnek.

Részese volt nagyszabású feladatok megoldásának, így
– 1980-ban a hosszúfoki gátszakadást követõ mentési mun-

káknak és az azt követõ helyreállításnak,
– 1983-ban a paksi atomerõmû szivattyús hûtõvíz biztosítá-

sának,
– az érmelléki vízmûtelep megépítésének,
– a megyei ivóvízminõség-javító program végrehajtásának,
– az Élõvíz-csatorna tápzsilip és a békésszentandrási duz-

zasztó rekonstrukciós munkái megvalósításának, és még
hosszasan sorolhatnánk.

Feladatorientált, megbízható, rendkívüli munkabírású kol-
léga volt, aki mindig tudatában volt a munkájával elérendõ cé-
loknak, pontosan ismerte és végigjárta a célok megvalósításá-
hoz vezetõ legjobb utat, és tette mindezt a feladatok elõtti mér-
hetetlen alázattal, saját személyét szinte láthatatlanná téve, csak
a munkára koncentrálva.

Kitûnõ ismerõje és gondos gazdája volt az igazgatóság szi-
vattyútelepeinek, amit számtalanszor bizonyított a szivattyú-

Csók Sándor
1950–2003.

telepek karbantartása, üzemkészségének fenn-
tartása, vagy éppen az átfogó szivattyútelepi
rekonstrukciós programban való irányítói
munkája során éppúgy, mint az embert pró-
báló belvízvédekezések alkalmával, amikor
milliárdos nemzetgazdasági értékeket kellett
mentesíteni. Emellett számos, súlyos károk-
kal fenyegetõ árvíz elleni védekezésben, illet-
ve következményeinek elhárításában vett rész
eredményesen.

Külön is emlékezetes marad az elmúlt évek
felsõ-tiszai és dunai árvizei során tanúsított
helytállása.

Elemi igénye volt az új, szakmai ismeretek
megszerzésére. Eredeti szakmája mellé több,
szakképesítést szerzett, amelyeket mindenna-
pi munkája során igen eredményesen haszno-

sított. Munkája elismeréseként számos kitüntetésben részesült,
az igazgatósági Kiváló Dolgozó, a miniszteri szintû Kiváló
Munkáért kitüntetéseket is elnyerte, és a vízkárelhárítási fel-
adatokban való eredményes részvételért több alkalommal ré-
szesült magas szintû kitüntetésben. Ezek a kitüntetések a víz-
gazdálkodásért teljes szívvel munkálkodó ember teljesítmé-
nyének méltó elismerései voltak.

Közösségi ember volt, aki a képességei szerinti maximu-
mot igyekezett nyújtani a közös munkához, de babérokért soha
nem állt sorban. Neki az eredményesen végzett munka öröme
volt a legnagyobb elismerés.

Magánemberként a közvetlen, segítõkész, szerény kollégát
szerettük benne, és tudtunk családja iránti ragaszkodásáról, ál-
dozatkészségérõl, amivel még inkább kivívta megbecsülésün-
ket.

Derûs, életerõs, kiegyensúlyozott embernek ismertük Csók
Sándor munkatársunkat, és azt hittük, Õt nem érheti baj.

Ezért hitetlenkedve fogadtuk  a hírt kórházba kerülésérõl.
Hirtelen haláláról érkezett hírt csak most kezdjük teljes sú-

lyával átérezni, és talán még meg sem érintette tudatunkat a
hiány, ami halálával bekövetkezett.

Kedves Sanyi!  Köszönjük fáradságos munkádat, aminek
gyümölcseit már nélküled élvezhetjük csak tovább, de ame-
lyekben benne élsz a mi számunkra elfelejthetetlenül.

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság dolgozói nevében is
búcsúzom Tõled! Nyugodj békében!

Bak Sándor
(Elhangzott a 2003. november 27-i búcsúztatón)

A magyar vízgazdálkodás
múltja bõvelkedik tárgyi és
szellemi emlékekben, a né-
hány lelkes, hozzáértõ tech-
nikatörténészen kívül azon-
ban kevesen vállalkoznak e
gazdag múlt feldolgozására.

A társadalom történeti tu-
datában tapasztalható „fehér
foltokat” kívánják eltüntetni
a „Vízügyi történeti füzetek”
címû kiadvány-sorozat szer-
kesztõi azzal, hogy évrõl-évre
újabb kötetekkel tárják fel a
hazai vízgazdálkodás történe-

tének egy-egy fejezetét. Ez
persze a vizekkel foglalkozó
szakemberek számára is hasz-
nos, hiszen aki a történeti
elõzményekkel tisztában van,
az a tapasztalatokat felhasz-
nálva nem csupán a jelen, ha-
nem a jövõ tekintetében is
biztosabb kézzel választhatja
ki a legmegfelelõbb megol-
dást.

A kötet nem kevesebbre
vállalkozik, mint hogy meg-
ismertesse egy vízi emlékek-
ben és feladatokban gazdag

KÖNYVAJÁNLÓ
tájegység, a Közép-Tiszántúl
vízgazdálkodásának történe-
tével.

Teszi mindezt úgy, hogy a
ma még élõ, legendás szak-
emberek személyes emlékeit
egybeolvasztja az irattári,
tervtári adatok tárgyszerûsé-
gével.

A „Vízügyi történeti füze-
tek” 16. kötetét a vízügyi
igazgatóságok alapításának
50. évfordulója alkalmából a
Vízügyi Múzeum, Levéltár és
Könyvgyûjtemény adta ki.
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A 2001. évi gyulai, illetve a 2002. évi
békéscsabai közkutak vízügyi felügye-
lete után az idei esztendõben Békés vá-
rosban folytattunk ellenõrzést a közku-
taknál. Az ellenõrzés elõkészítése meg-

Békés város közkútjai
egyezett a korábbiakkal, azaz az általunk
nyilvántartott kutak jegyzékével egyez-
tettünk a tulajdonossal (üzemeltetõvel),
majd a pontosított lista alapján megtör-
tént a helyszíni bejárás.

egyet a fõtérén, másikat az Asztalos ut-
cában. A két kútból kannákkal hordják
el a vizet a városiak, ezen felül az Asz-
talos utcai kút melegvize révén a gyógy-
fürdõbe is be van vezetve.

Ebbõl a kútból évente 10.000 m3 víz
kerül békés város lakosainak a szolgá-
latába. A két mûködõ kút tehát a regio-
nális vízellátáson felül biztosítja a vizet.

A mûködõ kutak vízjogilag rendezet-
tek, a vízhasználathoz kapcsolódó víz-
készlet-járulékok befizetése rendre meg-
történik.

Szép példáját mutatja a város a többi,
már használaton kívüli kutak állagmeg-
óvásának. Valamennyi ilyen kút térszín
feletti része idõálló, szürke festékkel le
van kenve,  környezetük és mélytározó-
juk folyamatosan karbantartott. Ezen ku-
tak felújítását nem tervezik,  megszün-
tetésükre egyelõre nem áll rendelkezés-
re megfelelõ anyagi forrás. A szóban
forgó  kutak a felszínrõl a rétegvizet nem
veszélyeztetik. A többi használaton kí-
vüli kút is hasonló kialakítású, mint az
itt bemutatott létesítmény.

Az ellenõrzés lebonyolításában az ön-
kormányzat mûszaki osztálya adott se-
gítséget, amit ez úton köszönünk meg.

Veres Sándor

A Széchenyi téri (fõtér) B-29 kataszteri számú kút 1914-ben létesült, 585,0 m talp-
mélységgel. Kivitelezõje Steiner Miksa budapesti vállakózó volt. A kútból évi 31.536
m3-i vizet vételeznek évente a város polgárai. A kút térszín feletti részét 2002-ben
felújították.

Az Asztalos utcai kút B-46 kataszteri
számú, 733,0 m mélységû, 1928-ban lé-
tesített kút, melynek vize 43 °C-os. A ki-
vitelezõ ennél a kútnál is Steiner Miksa
volt.

Békésen 21.759 fõ a lakosok létszá-
ma. A belterület 1002 hektár nagyságú,
a külterülete 11.721 hektár. A város te-
rülete a Körösök vidékéhez tartozik, an-
nak nyugati részét alkotja. A mai me-
gyeközponttól, Békéscsabától 10 km-re
északra, a Fehér- és Fekete-Körös haj-
dani összefolyásánál. A tengerszint fe-
letti átlagos magassága 88,0 mBf.

Ivó- és egyéb használati vízbeszerzés-
re a negyedkor (Pleisztocén) folyamán
kialakult porózus homokszinteket lehet
számításba venni. A legjobb vízadó szint
150–200 m közötti tartományban talál-
ható.

Békés város környezetében találjuk az
ország egyik legmélyebb medenceterü-
letét. A neogén aljzat mintegy 3.800–
4.000 m-es mélységben helyezkedik el.
A fedõképzõdményeik mintegy 500–
700 m vastagságban pleisztocén és ho-
locén folyami törmelékek, árterek és kis
tavak üledékei.

Békés város vízellátása a Közép Bé-
kési Regionális Vízmûrõl történik, a sta-
tisztika szerint ipari és közületi célra
118.800 m3/év; lakossági célra 647.600
m3/év mennyiségû vizet felhasználva. A
felügyelt városi kutak szerepe már nem
számottevõ a vízellátás tekintetében,
noha még két kutat üzemeltet a város,

A használaton kívüli B-10 kataszteri szá-
mú kút a Kispince és Nyíri utca sarkán.
1908-ban létesült, 130,0 m. mélységû.
Araczky György kútfúró munkája.
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2003. november 26-án a
VÁTI Területfejlesztési Igaz-
gatóság szervezésében a Bé-
késcsabai Fiume Hotelben ün-
nepélyes keretek között meg-
tartott programindító rendez-
vényen Bak Sándor, a
KÖVÍZIG igazgatója Phare
támogatási szerzõdést írt alá.

Igazgatóságunk sikeresen
pályázott a magyar–román
Phare CBC 2001/2002. évi
Közös Kisprojekt Alap pályá-
zati felhívására, mely által
47316 EUR támogatást nyert
el.

A szóban forgó pályázati
felhívás június hónapban je-
lent meg, az alap átfogó célja
a kisméretû, határon átnyúló
természetû közösségi fejlesz-
tések támogatása.

A pályázásra jogosult ma-
gyar és román megyék  a kö-

Támogatás a Phare CBC Közös Kisprojekt Alapból

vetkezõk voltak: Békés,
Csongrád, Hajdú-Bihar, Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg, Arad,
Bihar, Szatmár és Temes.

Az elnyerhetõ minimális tá-
mogatás pályázatonként

A projekt célja a magyar–
román határvízi kapcsolatok
fejlesztése és a védelmi rend-
szer hatékonyságának javítása,
melynek keretében korszerû-
síteni kívánjuk a Magyar–Ro-
mán Árvízvédekezési Sza-
bályzat KÖVÍZIG területet
lefedõ – a szabályzat hatálya
alá tartozó árvízvédelmi tölté-
sek, határmenti lokalizációs
töltések és a meglevõ szükség-
tározók – mellékleteit, a víz-
kárelhárításban résztvevõ
szakemberek szakmai csere-
programja révén fejleszteni kí-
vánjuk az intézményi együtt-
mûködést. Célkitûzéseink
egyaránt szolgálják a vízgaz-
dálkodás, a környezetvéde-
lem, az intézményi együttmû-
ködés és a humán erõforrás
fejlesztés céljait.

A nagyváradi székhelyû
Direcþia Apelor Criºuri elké-
szítette a tükörprojektet, de
sajnos a romániai bírálók nem
ítéltek meg támogatást részük-
re.

Petróczky Edit

Esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz és
annak népéhez hû leszek. Országunk Alkotmányát, alkotmá-
nyos jogszabályait megtartom. Az állam- és szolgálati titkot
megõrzöm. Hivatali kötelességeimet részrehajlás nélkül, lel-
kiismeretesen, becsületesen, a jogszabályoknak megfelelõ-
en, pontosan, etikusan, az emberi méltóságot feltétlenül tisz-
teletben tartva, a legjobb tudásom szerint, nemzetem érdeke-
inek szolgálatával teljesítem. Hivatalomban és azon kívül pél-
damutatóan viselkedem, s minden igyekezetemmel azon le-
szek, hogy a Magyar Köztársaság fejlõdését, szellemi és anya-
gi javainak gyarapodását elõmozdítsam.

Isten engem úgy segéljen!

2003. október 31-én 156 fõ vízügyi igazgatósági dolgozó
köztisztviselõi esküt tett

10 000, a maximális pedig
50 000 eurót tehetett ki.

A megadott határidõig, au-
gusztus 11-ig 84 pályázat ér-
kezett be, amelybõl egyik
nyertes pályázó a Körös-vidé-
ki Vízügyi Igazgatóság lett, a
„Magyar–román határvízi
kapcsolatok fejlesztése a Kö-
rös-völgyben” megnevezésû
pályázatával.

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 és a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelõség végezte.

Minõsítési idõszak 2003. október 1 – november 30.  Mintaszám: 2-5

Mintavételi hely A. B. C. D. E.
Fehér-Körös Gyulavári 9,3 fkm IV III II III II
Fekete-Körös Sarkad 16,1 fkm III: II III III III
Kettõs-Körös Békés d.f. 116,7 fkm IV III – II* III
Kettõs-Körös M.berény kh. 103,9 fkm V III III III II
Sebes-Körös Körösszakál 59,4 fkm III IV II III II
Sebes-Körös K.ladány 10,10 fkm IV III – II* III
Hármas-Körös Gyoma 79,3 fkm IV III II IV III
Hármas-Körös B.szentandrás 48,0 fkm V III – III II
Hortobágy-Berettyó Mezõtúr 6,4 fkm** III IV II III II
Élõvíz-csatorna Veszely 24,2 fkm IV IV – II* III
Élõvíz-csatorna Békés tork. V V III III IV
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
** minõsítés csak az októberi adatok alapján történt
Október–november hónapban az Igazgatóságunk területén kárelhárítást

igénylõ rendkívüli szennyezõdés nem történt.
Dr. Vasas Ferencné

Vízminõség

Köztisztviselõi eskü
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EZ TÖRTÉNT

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

1991
Csapadékradart telepítettek a

központi székház tetejére a ro-
mániai vízgyûjtõn hullott csapa-
dék megfigyelésére.

Márciusban megjelent a Kö-
rös-vidéki Hírlevél elsõ száma.

Megszûnt a termelési igazga-
tóhelyettesi munkakör.

A vízilétesítmények önkor-
mányzati tulajdonba adása so-
rán 76 db mûtárgyat, 353 km
belvízcsatornát, 19 db szivattyú-
telepet, 25 db holtmedret és 26,1
km II. rendû árvízvédelmi töl-
tést jelöltünk ki átadásra.

1992
Szeptember 30-án emlékülés

volt a Békésszentandrási duz-
zasztómû építésének 50. évfor-
dulója alkalmából. A létesítmé-
nyen Lampl Hugó emléktábla
került elhelyezésre.

Egyiptomban szerelték össze
és helyezték üzembe a koope-
rációban gyártott úszó nádvá-
gógépeket a gyulai és a békési
gépüzem dolgozói.

Megkezdõdött a Kettõs-Kö-
rös jobb parti töltéserõsítés mai
napig is tartó fejlesztési prog-
ramja.

1993
Május 24-én az igazgatóság

dolgozói megválasztották a
Közalkalmazotti Tanács tagja-
it.

November 5-én átadták az
igazgatóság fõvállalkozásában
épült Érmelléki Vízmûtelepet.
A létesítmény Lampl Hugó dí-
jat kapott.

November 16-án Huszár
Mátyás emléktábla elhelyezésé-
re került sor a KÖVIZIG Szék-
ház falán.

December 8-án ünnepélye-
sen üzembe helyezték a Szar-
vas–Békésszentandrási holtág
rehabilitációja – az elsõ Phare
projekt –, keretében megvaló-
sult létesítményeket.

1994
Május 20-án volt az Élõvíz-

csatorna rehabilitációja kereté-
ben Békésen elvégzett munkák

ünnepélyes átadása, melyen
részt vett Schamschula György
közlekedési, hírközlési és víz-
ügyi miniszter is.

Július 1-jén megtörtént a ter-
melési tevékenység leválasztá-
sa és megalakult a Biztonsági
Üzem Kft., a Gyulai és a Gyo-
maendrõdi Építõipari és Szol-
gáltató Kft.

Július 20-tól október 15-ig a
Szigetköz szivattyús vízpótlásá-
ban közremûködtek a Mûszaki
Biztonsági Szolgálat dolgozói.

Befejezõdött a Körös-völgyi
holtágak felmérése (64 holt
medret 948 hektár területen tar-
talmaz a nyilvántartás.)

Elkészült az igazgatóság új
általános belvízvédelmi terve,
valamint a belvízvédelmi szaka-
szok részletes védelmi terve.

1995
Január 2-án romániai erede-

tû, rendkívüli olajszennyezés
érkezett a Berettyón. A telepí-
tett merülõfalaknál közel 570
m3 olajat távolítottak el a folyó-
ból.

Július 5-én igazgatóságunk
átadta a Körös-völgyi Termé-
szetvédelmi Terület kezelõi fel-
adatait a Körös-Maros-vidéki
Természetvédelmi Igazgatóság-
nak.

Szeptember 18–22 között
magyar-holland szakértõi kon-
ferencia volt az integrált vízgaz-
dálkodásról.

A Fehér- és a Fekete-Körös
árvize miatt szükségessé vált
december 29-én a Mályvádi ár-
vízi szükségtározó megnyitása.

Ezen a napon a Fehér-Körös
bal parti töltése a Gyula I. szi-
vattyútelepnél elmosódott.

December 30-án megnyitot-
ták a Mérgesi árvízi szükségtá-
rozót.

1996
Megkezdõdött a közmunka-

program alkalmazása az árvíz-
és belvízvédelmi létesítmények
fenntartási munkáinál.

Befejezõdött a Közép-Béké-
si Regionális Vízmûrendszer
kiépítése.

November 30-án PHARE
CBC projekt támogatást nyert a
Fehér-Körös árvízi helyzetének
együttes értékelése c. vízrajzi
fejlesztési program.

1997
Megkezdõdött a sérülékeny

üzemelõ és távlati felszín alatti
ivóvízbázisok biztonságba-he-
lyezési programjának végrehaj-
tása.

Elkészült a Mérgesi árvízi

szükségtározó vízvisszavezetõ
mûtárgya.

1998
Január 1. Pálinkás Lajos mb.

igazgatói kinevezést kapott.
Április 1. Bak Sándor igaz-

gatói kinevezést kapott.
Június 12-én megkezdte üze-

mét a Gyulai tömlõs gát, mely
a 102 évig üzemelt tûs gát he-
lyére épült.

Június 16-án megalakult a
Körös-vidéki Területi Vízgaz-
dálkodási Tanács.

Megszûnt a Gyulai és a Gyo-
maendrõdi Építõipari és Szol-
gáltató Kft. A Mûszaki Iroda
egyesült a Biztonsági Üzem
Kft.-vel MBSZ néven.

Novemberben 112 fõ
KÖVIZIG dolgozó vett részt az
felsõ-tiszai árvízvédekezésben.

A Gyulai Szakaszmérnökség
és a Mûszaki Biztonsági Szol-
gálat irodaházának felújítása
befejezõdött.

Befejezõdött a Békésszent-
andrási duzzasztómû teljes körû
felújítása.

1999
Március elején rendkívüli

belvízvédelmi készültségi foko-
zat volt a Hortobágy-Berettyó
vízgyûjtõjén.

Április 28-án létrejött a Kö-
rös-Tiszavölgyi Szerkezet és
Vízépítõ Részvénytársaság.

Június 30-án kopjafa avatás
volt Bodoki Károly síremléké-
nél.

Július 16-án Katona Kálmán
miniszter látogatást tett igazga-
tóságunknál.

Megkezdõdött a Bökényi
vízlépcsõ rekonstrukció elõké-
szítõ tervezése.

Elkészült a Kis-delta árvízi
szükségtározó.

Lõkösházán rendkívüli
mennyiségû – éves szinten
összesen 1009 mm – csapadék
hullott.

December 30-án eddigi ma-
ximális belvízi elöntés volt te-
rületünkön (58 800 hektár).

2000
Március 21-én Lampl Hugó

díjat adtak át a Gyulai tömlõs
gát és az Élõvíz-csatorna tápzsi-
lip rekonstrukciójáért.

Április 8-tól rendkívüli árvíz-
védelmi készültségi fokozat volt
a Fehér-, Fekete- és Kettõs-Kö-
rösön, a Hortobágy-Berettyón
és az árvízvédelmi szükségtáro-
zók területén.

A Fehér-Körös romániai töl-
tésszakadása következtében

kiömlött árvizet április 10-tõl
eredményesen lokalizáltuk a tri-
anoni töltésen, az országhatá-
ron.

Május 24–25-én  Országos
Belvízvédelmi Konferencia volt
Gyulán.

Május 24-én megalakult a
KÖVIZIG Ifjúsági Klub Köz-
hasznú Kulturális Egyesület.

Szeptember 29-én ünnepé-
lyesen átadták a Sebes-Fekete-
Körös térség vízgazdálkodás
fejlesztése PHARE projekt lé-
tesítményeit.

Befejezõdött a Körös 500 tí-
pusú mobil szivattyú gyárt-
mányfejlesztése.

Megtörtént a forgalomképes
vízilétesítmények átadása a
Földmûvelésügyi Hivatalnak.

2001
Március közepén 200

KÖVIZIG dolgozó vett részt a
felsõ-tiszai árvízvédekezésben.

Július 4–6. között Gyulán tar-
totta meg Országos Vándorgyû-
lését a Magyar Hidrológiai Tár-
saság.

December 30-án valamennyi
folyónkon beállt a jég.

Árvízvédelmi célú  beruházá-
sokra  PHARE CBC támogatást
nyert igazgatóságunk a
TIVIZIG-gel közösen.

2002
Augusztusban 161

KÖVIZIG dolgozó vett részt ár-
vízvédekezésben a Dunán Al-
másfüzitõ–Esztergom térségé-
ben.

A november 29-én Gyulán
megrendezett Vízügyi Kosár-
labda Gálát a Tisza-völgyi
VIZIG-ek csapatai nyerték.

„Családbarát munkahely” dí-
jat nyert igazgatóságunk.

Megkezdõdött a Körös 300
mobil szivattyútípus kifejleszté-
se.

Befejezõdött a Hosszúfok II.
szivattyútelep teljes körû felújí-
tása.

2003
Június 2-án volt az ISO Víz-

rajzi Minõségirányítási Tanúsít-
vány ünnepélyes átadása.

Szervezetkorszerûsítés során
megszûnt a Mérnöki Iroda.

A Körös-Tiszavölgyi
SZEVIÉP Rt. beolvadt a
SZEVIÉP Rt.-be.

Befejezõdött a Békési duz-
zasztómû rekonstrukciója.

Megkezdõdött Békés megye
új ivóvízminõség-javító prog-
ramjának végrehajtása.

Felépült az új vízügyi bemu-
tatóház Gyulán.
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HidrológiaHidrometeorológia
A hegyvidéki területen október hónapban szin-

te állandó csapadékhullás volt a jellemzõ, a kö-
vetkezõ hónap viszont, igen csapadékszegénynek
mutatkozott. Október 5-én, 8-án, 20–23-a között
10 mm feletti csapadékmennyiségek hullottak. A
levegõ jelentõs lehûlésével hótakaró is kezdett ki-

alakulni a legmagasabban fekvõ területeken. Kezdetben 1–2
cm vastagságú hó keletkezett, majd 23-ára elérte a maximá-
lis 10 cm-s vastagságot Vigyázón. November hónapban a
hótakaró folyamatosan, lassú ütemben olvadt és 22-re telje-
sen elolvadt.

A Körösök vízszintje az október havi csapadékhullás követ-
keztében változatos képet mutatott. Több hullámban vonult
le kisebb mértékû áradás, melyek nem haladták meg a 100
cm-t. November hónapban is elõfordultak hasonló mértékû
vízszintemelkedések, de a vízszint stabilabb volt a múlt havi-
hoz képest.

Duzzasztómûveink október elején folyamatosan üzemeltek,
üzemi vízszintet tartva. Rövid idõ elteltével elõször a Békési-,
majd a Körösladányi duzzasztó, november második felében a
Békésszentandrási duzzasztó kezdte meg az üzemi vízszint
csökkentését. A Békési duzzasztó október 30-án, a
Körösladányi duzzasztó november 2-án fejezte be az üzeme-
lését.

Október elsõ kétharmadában, a vízkészlet növelése érdeké-
ben a tiszai víz betáplálása tovább folytatódott a Körös rend-
szerbe, a Keleti fõcsatornán keresztül Bakonszegnél a Berettyó-
ba, a Hortobágy-Berettyó fõcsatornán keresztül Ágotánál, a
Nagykunsági fõcsatorna keleti ágán Túrkevénél, a nyugati ágán
a Hármas-Körösbe Öcsödnél. A késõbbi idõszakban a Nagy-
kunsági fõcsatornán a vízbetáplálás megszûnt. A Keleti fõcsa-
tornán  keresztül bevezetett vízmennyiség november hónap-
ban Bakonszegnél 1,98 (m3/s), Ágotánál 9,74 (m3/s) volt.

Néhány jellemzõ állomás vízhozam értéke október november
31-én: 30-án:
(m3/s) (m3/s)

Fehér-Körös, Gyula 9,90 8,47
Fekete-Körös, Sarkad-Malomfok 15,9 9,90
Kettõs-Körös, Békés 27,0 16,6
Sebes-Körös, Körösszakál 9,40 10,4
Sebes-Körös, Körösladány 13,8 15,4
Berettyó, Szeghalom 5,89 6,90
Hármas-Körös, Gyoma 42,0 33,0
Hármas-Körös, Kunszentmárton 62,0 62,4

Kurilla Lajos

Október hónapot az évszakhoz képest kissé
hûvösebb, az átlagosnál jóval csapadékosabb
idõjárás jellemezte.

A hõmérséklet alakulásában a szélsõségek do-
mináltak.

Napközben 4 °C és 27 °C közötti, míg a hajnali órákban –4
°C és  16 °C körüli hõmérsékleteket regisztráltak.

A havi középhõmérséklet 9,6 °C volt, amely – összességé-
ben – 0,6 °C-al elmaradt a sokéves átlagtól.

Az Igazgatóság területén átlagosan 86,9 mm csapadék hul-
lott.  Ez az érték – lényegesen – 38,7 mm-el magasabb az
erre az idõszakra jellemzõ átlagnál.

A csapadékmérõ állomások közül a legnagyobb csapadék-
mennyiséget – 116,6 mm-t – Félhalmon mérték, míg a legke-
vesebb csapadék – 67,2 mm – Sikkonyban hullott.

A hónap folyamán tizenhat nap volt, amikor mérhetõ csa-
padékot regisztráltunk.

Területünkön 2002. november 1. és 2003. október 31-e
közötti idõszakban, átlagosan 463,8 mm volt a lehullott csa-
padék mennyisége, amely 73,8 mm-el elmaradt az erre az
idõszakra jellemzõ értéktõl.

November hónapot az évszakhoz képest jóval melegebb,
az átlagosnál kissé szárazabb idõjárás jellemezte.

A hõmérséklet alakulásában továbbra is a szélsõségek do-
mináltak.

Napközben 3 °C és 27 °C közötti, míg a hajnali órákban –4
°C és 11 °C körüli hõmérsékleteket regisztráltak.

A havi középhõmérséklet 8,3 °C volt, amely – lényegesen –
4,1 °C-al meghaladta a sokéves átlagot.

Az igazgatóság területén az elmúlt hónapban, átlagosan 39,2
mm csapadék hullott. Ez az érték 7,6 mm-el alacsonyabb az
erre az idõszakra jellemzõ átlagnál.

A csapadékmérõ állomások közül a legnagyobb csapadék-
mennyiséget – 58,5 mm-t – a Gyulai duzzasztónál mérték,
míg a legkevesebb csapadék – 23,4 mm – Békésszentandrá-
son hullott.

A hónap folyamán tizenegy nap volt, amikor mérhetõ csa-
padékot regisztráltunk.

Területünkön 2003. január 1. és november 30-a közötti
idõszakban, átlagosan 427,5 mm volt a lehullott csapadék
mennyisége, amely 71,1 mm-el elmaradt az erre az idõszak-
ra jellemzõ értéktõl.

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

jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. össz.

sokéves átlag (mm)
29,3 29,8 33,3 45,0 56,7 65,8 52,5 49,4 42,1 48,2 46,8 498,6

tárgyi idõszak (mm)
79,3 42,4 6,9 23,5 33,5 19,0 51,7 9,7 34,1 88,2 39,2 427,5

eltérés az átlagtól (mm)
+50,0 +12,6 -26,1 -21,5 -23,2 -46,8 -0,8 -39,7 - 8,0 +40,0 -7,6 -71,1

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

A vízszintekre a mérsékelten emelkedõ tendencia volt jel-
lemzõ. A talajvíz a terepszint alatt októberben 250–520 cm
között, novemberben 235–520 cm között ingadozott.

Török Jánosné


