XIX. évfolyam 4. szám

v

Tartalom
Egy új esztendő elé
(1. oldal)

XXXIII. Országos Vízrajzi
Értekezlet, Szentendre
v v v
Pályázati hírek, információk
(2. oldal)
A Maaswerken projekt
v v v
Múzeumi Összekötői Értekezlet
(3. oldal)
Víziállások felmérése
v v v
Felszíni vízkészlet-gazdálkodási
értekezlet és konzultáció
(4. oldal)
Henk Verkerk látogatása
igazgatóságunknál
v v v
Magyar-holland
szeminárium
v v v
Kitüntetés
(5. oldal)
A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum
Baráti Kör megalakulása
v v v
Nyertes diplomamunka pályázó
(6. oldal)
Látogatás a Gödöllői
Királyi Kastélyban
v v v
Megjelent a „Válogatás Góg
Imre vízügyi történetkutató
írásaiból” című életmű kiadvány
(7. oldal)
Nyugdíjasok köszöntése
v v v
Kelet-Nyugat Kosárlabda Gála
v v v
Hallowe’en
(8. oldal)
„Új” Vízügyesek – Interjúsorozat
v v v
A Gyulai duzzasztó rekonstrukciója
(9. oldal)
Az MHT Békés megyei
Területi Szervezetének
2010. évi munkaterve
(10. oldal)
A KÖR-KÖVIZIG Szivárvány
Nyugdíjas Klub 2010. évi
programja
v v v
Hidrometeorológia
(11. oldal)
Advent jegyében, „víz-ügyesen”
(12. oldal)

A Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság lapja

v

2009. okt.-nov.-dec.

Egy új esztendő elé
Néha annak is van előnye,
ha egy írás nem készül el a
tervezett időre. Az elmúlt
évre visszatekintő, azt kicsit
értékelő és az új év reményeit,
várakozásait megfogalmazó,
a Hírlevél ez évi, első megjelenésének címlapjára szánt
cikket a két ünnep között terveztem megírni, de szilveszter
előtt végül mégsem került rá
sor.
Ezúttal talán jobb is, hogy
így történt, mert decemberben nem tudtam volna olyan
aktuális gondolatokat megfogalmazni, mint most, január
első dekádjának a végén. Az
elmúlt 2009-es évvel kapcsolatos gondolataim persze nem
változtak.
Nagyon nehéz év volt, az
egyik legnehezebb az utóbbi
tíz évben.
Ezúttal nem rendkívüli árés belvizek tettek próbára bennünket, mint 1999–2000-ben,
vagy 2006-ban. 2009-ben az
volt a fő kérdés, hogy talpon
tudunk-e maradni, meg tudjuk-e őrizni a munkahelyeket,
tudunk-e folyamatosan teljes
munkaidős foglalkoztatást
biztosítani a dolgozóink számára.
Nos, talpon maradtunk,
elkerültük a létszámcsökkentést, és nem kényszerültünk a
családok életének tervezhetősége szempontjából alapvető
fontosságú, havi illetmények
csökkentésére sem.
Ez siker, mindannyiunk
közös sikere. Az ehhez vezető utat az a – bevezetésekor
drasztikusnak ható – szigorú
takarékossági intézkedéscsomag alapozta meg, amelyet
munkatársaink és az érdekképviseletek is megértéssel
fogadtak, támogattak. Utólag
is köszönet érte!

Ahhoz, hogy végül eredményes évet zárhassunk, a
saját erőfeszítéseink mellett,
néhány egyéb körülmény kedvező alakulása is hozzájárult.
Ezek közül kettőt emelnék ki.
2009-ben, év közben, az
éves célfenntartási kerettel
azonos nagyságrendben kaptunk többlet-lehetőséget a
védelmi művek legfontosabb
rekonstrukciós jellegű feladatainak elvégzésére. Ez nagy
segítség volt számunkra az
MBSZ foglalkoztatását illetően, amit ezúton is szeretnék
megköszönni az ágazat irányítóinak.
A másik körülmény, ami
pozitívan hatott a gazdálkodásunkra, az az időjárás volt.
Az április, május, majd július,
augusztus és szeptember hónapok aszályossága az öntözési
bevételeink jelentős növekedését eredményezte.
Örülök annak, hogy mindezek a körülmények lehetővé
tették, hogy az év végén szerény béren felüli juttatásokat is
tudtunk adni a dolgozóinknak,
vissza tudtuk adni a korábban

megkurtított juttatások jó részét.
Noha a 2009. évet a pénzügyi kérdések uralták, nem
lenne igazságos, ha nem szólnék arról, hogy szakmailag
sikeresek, eredményesek tudtunk lenni a nehéz körülmények között is. Munkatársaink
igen sok energiát fektettek a
vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésből ránk háruló feladatok
megoldásába, aminek eredményeként az alegység szintű
tervek határidőre elkészültek.
Azt is jóleső érzéssel konstatálhatjuk, hogy a különböző pályázataink kapcsán, jó
néhány alkalommal hozott a
postás „örömmel értesítjük”
kezdetű levelet.
Mit várhatunk a ránk köszöntött 2010. évtől?
Azt gondolom, hogy sok
szép mérnöki szakmai feladatot, de emellé nehéz, kemény
feltételeket, körülményeket.
A célunk változatlanul csak
az lehet, hogy a ránk bízott
feladatokat magas színvonalon
oldjuk meg úgy, hogy közben a
Folytatás a 2. oldalon ➥
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Egy új esztendő elé
➦ Folytatás az 1. oldalról

szervezet további erodálódását
megakadályozzuk, dolgozóink reálkereseti viszonyainak
további romlását minimálisra
csökkentsük. Tisztában vagyunk a lehetőségeinkkel és
a korlátainkkal is, a feladvány
nem egyszerű, de a tavalyi év
tapasztalatai alapján azt gondolom, hogy teljesíthető – ha
mindannyian teszünk érte!
A szakmai feladatok nem
sokat várattak magukra, gyorsan elértek bennünket az új
évben.
A 2010-es év jelentős ár- és
belvízvédelmi feladatokkal
indult. Nem szokatlan ez a
Körös-vidéken, gondoljunk
csak a közelebbi múltból
1995-re vagy 1999-re. A legutóbbi, 2006 évi igazán nagy
megmérettetés óta, három
„béke év” telt el. Eközben
igazgatóságunknál komoly
generációváltás zajlott le.
Sok, nagy tapasztalattal rendelkező munkatársunk ment
nyugdíjba, helyettük fiatalok

érkeztek, akiknek az idei az
első „bevetésük”. Most, az
első védekezési dekád végén,
jóleső érzéssel látom, hogy a
védelmi szervezet reagáló képessége változatlanul jó, a komoly feladat ösztönzőleg hat
a kollektívára, a munkatársak
szakmai elhivatottsága magas
fokú. Ezt az elhivatottságot
az idősebb kollegák képesek
a fiatalokban erősíteni. Biztos
vagyok abban, hogy ezekben
a napokban, hetekben, sok
fiatal kollegánk „fertőződik”
meg visszavonhatatlanul, válik
igazi vízügyessé!
Kedves Munkatársaim!
Engedjék meg, hogy végül
megköszönjem Mindenkinek
a tavaly végzett munkáját,
amivel ki-ki a saját területén hozzájárult az elmúlt év
eredményeihez, sikereihez.
Az új évre mindannyiunknak
magánéleti boldogságot, a
közös feladataink megoldásához jó egészséget és sikereket
kívánok!
Bak Sándor

XXXIII. Országos Vízrajzi
Értekezlet, Szentendre
Szentendrén, november
10-11. között került sor a
XXXIII. Országos Vízrajzi
Értekezletre. Igazgatóságunkat Lúczi Gergely, Kiss Attila,
Kendrella János és Kurilla
Lajos képviselte.
Az értekezleten – a kiadott
programnak megfelelően –
mindkét napon nagy hangsúlyt
kapott a gazdasági válság
hatása a területi egységeknél. Az elhangzottak alapján
általános gondként merült
fel az üzemelési és fenntartási források beszűkülése, és
ennek következményei az
észlelőhálózat működtetésére,
az adatok megbízhatóságára.
Sok a probléma a VKKI által
koordinált KEOP 2.2.2-es
vízrajzi hálózat fejlesztési
projekttel, valamint a vízrajzi
adatbázisok működésével is,
amellyel kapcsolatban mindkét napon külön előadások is
foglalkoztak.
Érdekes színfolt volt az első
napon az Országos Meteoro2

lógiai Szolgálat munkatársai
által tartott előadás, melyen
elhangzott, hogy nemsokára
bővül a hazai radar csapadékmérő- hálózat. Csongrád és
Békés megye határán tervezés
alatt van az ország negyedik
ilyen jellegű létesítménye,
melynek képei a Körösök
vízgyűjtőjét teljesen lefedik
és sokkal megbízhatóbb információkat adnak majd, mint a
jelenlegi.
Az első nap délutánján a
vendéglátók tanulmányi kirándulást szerveztek a Kvassayzsiliphez és a Gellérthegyi
víztárolóhoz, illetve a program
zárásaként a Művészetek Palotájába látogattunk el.
A mintegy 90 fős résztvevői
kör megköszönte a rendező
budapesti igazgatóságnak a
vendéglátást és a jövő évi
XXXIV. értekezletre a szolnoki igazgatóság vehette át, már
hagyományos napirendi pontként a Vándor-vízmércét.
Kiss Attila
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Pályázati hírek, információk
A Pályázati Osztály újabb
– az igazgatóság számára is
nagy értékkel bíró – hírekkel
számolhat be az elmúlt három
hónapban történt eseményekről.
Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a Békéscsaba,
volt Patyolat vállalat kármentesítése című projektünk
is támogatást nyert, így egy
jelentős beruházás fog megvalósulni térségünkben. Jelenleg már folyik az 1. fordulós támogatási szerződéshez
szükséges dokumentumok
összeállítása.
Érdekességként elmondhatjuk, hogy a Kisdelta árvízi
szükségtározó korszerűsítése,
illetve a Mályvád árvízi szükségtározó fejlesztése című projektünkkel kapcsolatban megszülettek a lőszermentesítési,
valamint az örökségvédelmi
hatástanulmányok, melyek
rengeteg érdekes információt
tartalmaznak. Szó esik akár a
II. világháború környékén történt harci események nyomán
itt maradt tüzérségi lőszermaradványokról (pl. egy 75 cmes robbanótestről), vagy akár
arról, hogy az Anti őrháztól,
a leendő felső megnyitási
helyig, a töltéserősítés nyomvonalán régészeti lelőhelyek
találhatók.
A Kisdelta szükségtározó
tervezésével kapcsolatosan

az Árvízvédelmi és Folyószabályozási Osztály Cikolaszigeten részt vett a kismintakísérleten. Ennek során megépült a vízbeeresztő műtárgy
1:40-es méretarányú modellje. Szimulálták a mértékadó
hidrológiai szituációt, majd
a műtárgyat üzembe helyezték a zsilipkapuk szakaszos
nyitásával. A modellkísérlet
célja az utófenék energiatörő
berendezéseinek a tesztelése, a
tervezés további folyamatának
az elősegítése. Több kísérlet
is történt az ideális kialakítás
érdekében.
2010. január 30-ig igazgatóságunk újabb 4 pályázatot
kíván beadni, melyek jelenleg
előkészítés alatt állnak mind
a szakágazatokon, mind osztályunkon. Ezen projektek az
alábbiak:
KEOP-3.1.2.–2009 konstrukcióban:
Invazív fajok irtása
Élőhely rehabilitáció hallépcső építésével a Békésszentandrási
duzzasztónál
DAOP-5.2.1./B–2009 konstrukcióban:
Szarvas–Békésszentandrási–Siratói holtágrendszer rehabilitációja
Szeghalmi belvízrendszer
vízrendezési főműveinek rekonstrukciója
Laurinyecz Pál,
Gálné Erdész Orsolya

A Kisdelta árvízi szükségtározó kisminta-kísérlete

A Maaswerken projekt
A Meuse (Maas) folyó sok
különböző célt szolgál. Mindenekelőtt az árvízlevezetést,
ugyanakkor a belföldi hajózás
fontos útvonala is. Partjai mentén helyet ad a mezőgazdaságnak, növénytermesztésnek,
a vadon élő állatoknak és a
szabadidős tevékenységeknek.
Vizét ivó-, ipari- és hűtővízként
is hasznosítják. Végül, de nem
utolsó sorban, a folyó középvízi medre jelentős homok-, és
kavics-kitermelő hely.
A tervezett, körülbelül tizenöt éves időszak alatt jelentős
beruházásokat igényelnek a
töltés erősítések, a medermélyítések, az árvízlevezető
csatornák megépítése és a
hatalmas mennyiségű talaj
kotrása és eltávolítása.
Árvízvédelem
Az 1993. és 1995. évi árvizek világossá tették, hogy Hollandia nincs eléggé felkészülve
az árvizek ellen.
Az ország új politikát határozott meg az árvízvédelem
területén, melynek a „Helyet
a folyónak” nevet adták. A
Maaswerken projekt jó példája
annak, hogyan ültetik a gyakorlatba ezt az elképzelést.
A projekt, amelyet a Meuse
folyón és mellett hajtanak végre, 2019-ig tart. Sok különböző
részből fog állni, melyek együtt
az egyik legnagyobb infrastrukturális projektet alkotják,
amit valaha is kiviteleztek
Hollandiában. A 222 km-es
teljes hosszon számos, jelentős
változás lesz tapasztalható.
A Maas-ra vonatkozó árvízvédelmi célt 1:250-ben
határozták meg. Más szóval,
a valószínűségszámításokat
figyelembe véve, csak minden 250 esztendőben egyszer
fordulhat elő olyan vízhozam,
amely esetén a folyó átszakítja
a gátakat. Egy ilyen esemény
során a Maas 3275 m3 vizet
szállítana másodpercenként.
Ilyen vízhozam előfordulásának a valószínűsége évente
1:250-hez, azaz 0,4%.
A projekt több mint 40 km
töltés átépítésével kezdődik
Közép- és Észak Limburg
tartomány sűrűn lakott központjában. Három típusú töltést
építenek: úgynevezett zöld
gátakat földből, szilárd gátakat
téglából vagy betonból és a ki-

ökológiai célú helyreállításokat
együtt is alkalmazzák, így 1570
hektár új természetvédelmi
területet hoznak létre.
Hajózás
A Meuse dupla toló-uszályokkal lesz hajózható, azaz
190 méter hosszú, 11.4 méter
széles és 3.5 méter merülésű
egységekkel. A hajóút mérete
Born és Maastricht között
három sorban, Weurt és Born
között pedig négy sorban, egymásra rakott konténerek szállítását is lehetővé teszi majd.
sebb árhullámok ellen védőfalakat, amelyeket árvízi riasztás
esetén magasítani lehet. A zöld
gátakat főleg a településeken
kívül, a szilárd gátakat és az árvízvédelmi falakat a városokon
belül alkalmazzák.
Roermondtól nyugatra, víz
visszatartására szolgáló területet alakítanak ki, ahova
rendkívüli árvízszintek kialakulása esetén az árhullám
kivezethető, így biztosítva
egyéb helyeken a vízszintcsökkentést. A Lateraal Canal
West néven ismert terület körülbelül 500 hektár nagyságú.
Az árvíz elleni védekezés
egyik hatékony módja a folyók
medrének mélyítése. Három
szakaszon mélyítik a medret: Gravetól Ravensteijnig,
Sambeektől Graveig és Belfeldtől Sambeekig.

Lomm és Well-Aijen közelében a Meuse-zel párhuzamosan futó, nagyobb árvízlevezető
csatornákat építenek. A folyó
vízszintjének emelkedése esetén, átirányítják a víz egy részét
ezekbe a csatornákba, hogy a
vízhozam minél gyorsabban
levonulhasson a lentebbi szakaszokra.
Természetvédelem
A különleges kavics-kitermelési eljárás, melyet itt
kívánnak alkalmazni, együtt jár
majd nagyobb területek sekély
mélységű kotrásával. Ez a fajta
megközelítés támogatja a hullámterek ökológiai célú helyreállítását, lehetővé teszi, hogy a
Meuse szabadon kanyarogjon
és helyenként visszanyerje eredeti szélességét. Más helyeken
az átalakítási munkákat és az

Kavicskotrás
A Meuse medrében, Maastricht és Roosteren között jelentős a kavics lerakódás. A
folyó szélesítésével ezen a szakaszon 52 millió m3 kavicsot
fognak kikotorni. Ez lehetővé
teszi Limburg Tartomány számára, hogy az ország kavics
igényének legnagyobb részét
kielégítse a következő néhány
évtizedben.
Pénzügyi feltételek
A teljes projekt várhatóan
1.8 milliárd Euróba kerül.
Ebből 80 millió Eurót az Unió
Transz-Európai Közlekedési
Hálózat fejlesztési keretéből
nyertek el, körülbelül 600
millió Eurót a kitermelendő
kavics eladásából biztosítanak,
a fennmaradó részt pedig az
ország költségvetése állja.
Galbáts Zoltán

Múzeumi Összekötői Értekezlet
A Múzeumi Összekötők
Országos Értekezletét a Duna Múzeum szervezésében,
Zalaváron rendezték meg
2009. október 13–14-én. Igazgatóságunkat Lévai Ildikóval
képviseltük.
Az értekezletnek minden
évben más vízügyi igazgatóság ad helyet. Gyulán az első
(1986) és a huszadik (2005)
találkozót tartották meg. Az
októberi értekezlet vendéglátói
a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság munkatársai voltak,
akik a kétnapos találkozón, a
szervezőkkel együtt tartalmas
programokról gondoskodtak.

Az első nap szakmai tanulmányúton vettünk részt a
Kis-Balaton területén. Másnap előadásokat hallhattunk
a vízügyi igazgatóságról, a
turisztikai fejlesztéseikről és
a területükön lévő régészeti
ásatásokról. Az értekezleten
a Duna Múzeum igazgatója,
Szalkai Tímea, valamint a múzeumi összekötők és a feladatot
ellátó PR-es munkatársak számoltak be a 2009-ben végzett
munkájukról.
Az igazgatóságunk múzeumi tevékenységét magam
ismertettem. Így többek között
szó volt a Bodoky Károly

Vízügyi Múzeumnál, az Oktatási és Kulturális Miniszter
által, a Reneszánsz Év-2008.,
„Hogy unokáink is lássák”
címmel meghirdetett Műszaki
Örökség Program pályázat keretében megvalósult felújítási
munkálatokról. Ismertettem a
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési
Program (2007–2013) „Táj-és
víztörténetet bemutató, oktató
és információs házak a Körös,
Berettyó- és Ér-völgyében”
című pályázatot, valamint a
Körös-vidék múltját megörökítő új kiadványt.
Bátai Jánosné
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Víziállások felmérése
A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására
vonatkozó feladatokról tíz évvel
ezelőtt jelent meg a 120/1999.
(VIII. 6.) Kormányrendelet.
A rendelet hatálya a vízgazdálkodásról szóló, 1995. évi
LVII. törvény hatálya alá tartozó vizek körében, az állam vagy
az önkormányzat tulajdonában
álló felszíni vizekre – vízfolyásokra, természetes tavakra, ezek
medrére és partjára –, továbbá
a víziközművek kivételével,
a közcélú vízilétesítményekre
terjed ki. A jogszabály rendelkezik arról, hogy a fenntartó
által elvégzett, de a közérdekű
fenntartás körébe nem tartozó
fenntartás költségeit az abban
érdekelt személyek, illetve az
azt igénylők az e rendeletben
foglaltak szerint, a fenntartó
részére kötelesek megtéríteni.
Erre való hivatkozással, az
igazgatóság 2003. évtől kezdődően, a felmerülő munkákról
és többletköltségekről, az ezzel
kapcsolatos fizetési kötelezettség mértékéről, módjáról külön
szerződésben (többletfenntartási szerződés) állapodik meg
azokkal a vízhasználókkal,
akik – közvetve, vagy közvetlenül – használtvizeket vezetnek
be az állami tulajdonú, igazgatóságunk kezelésében lévő
csatornákba, holtágakba.
Szintén e jogszabály tartalmazza a medrek használatával
kapcsolatos rendelkezéseket:
6. § (1) A fenntartó a me-

der használatával, illetve nem
vízgazdálkodási célú hasznosításával összefüggésben – a
közérdek, illetve a fenntartási
szakfeladatok ellátásához fűződő követelmények sérelme
nélkül – hozzájárulhat ahhoz,
hogy a mederben, annak talajával egybeépített víziállást vagy
egyéb építményt (így például
kikötői lekötőmű) helyezzenek
el, ha azt más jogszabály nem
korlátozza, illetve nem tiltja.
(2) A meder talajába épített
építmény (így például víziállás)
esetén a fenntartó az építmény
rendeltetésére, méretére, valamint a vizek, a természetes
állóvíz jellegére figyelemmel,
az igénybevétellel arányos
mederhasználati díjat állapíthat
meg, illetve a hozzájárulást

mederhasználati szerződés létrejöttéhez kötheti.
Igazgatóságunk a víziállások
létesítésére vagy fennmaradására kiadott kezelői hozzájárulásokat mederhasználati szerződéshez köti. Azonban ezt a
jogunkat eddig csak azokban az
esetekben tudtuk érvényesíteni,
amikor az igénylő erre hozzájárulást kért tőlünk. Az esetek
döntő többségében a part menti
ingatlan tulajdonosa vagy nem
kért kezelői hozzájárulást, vagy
a jogszabály megjelenése előtt
épített, építtetett víziállást.
Ennek a sajátságos és kicsit
igazságtalan helyzetnek a feloldására igazgatóságunk elhatározta, hogy a kezelésünkben
lévő holtágakon felméri a part
menti ingatlanokhoz tartozó

víziállásokat, és megkereséssel él a tulajdonosok irányába
a mederhasználati szerződés
megkötése érdekében.
Ebben az évben a Vízgazdálkodási Osztály munkatársai
a Szarvasi és a Szeghalmi Szakaszmérnökségek segítségével
– a vízen és a parton egyaránt
– felmérték és beazonosították
a Szarvas-Békésszentandrásiés a Peresi-holtágakon, a vízparti ingatlanokhoz tartozó
víziállásokat. A víziállásokról
minden esetben fényképek is
készültek, tisztázandó a későbbiek folyamán előforduló vitás
eseteket. Ez a munka jelentős
erőfeszítést igényelt részünkről,
mivel a két holtágat összesen 34
munkanap alatt sikerült teljes
egészében bejárni. Az eredmény
önmagáért beszél, a SzarvasBékésszentandrási-holtágon
a part menti 2214 ingatlanból
1552, a Peresi-holtágon pedig a
part menti 1439 ingatlanból 566
rendelkezik víziállással.
Jelenleg az ingatlanok tulajdoni lapjainak beszerzése és a
megkeresés előkészítése folyik,
ezeket követően lehet az eljárást
lefolytatni.
Jövő évi feladatunknak
tekintjük, hogy a Félhalmi-,
Békésszentandrás-Siratói-,
Gyoma-Siratói-, Nagyzugi- és
Folyáséri-holtágakon idén elmaradt felmérést is elvégezzük,
megszüntetve ezzel teljes egészében a restanciánkat.
Lúczi Gergely

Felszíni vízkészlet-gazdálkodási értekezlet és konzultáció

A VKKI a 2004. óta szünetelő, felszíni vizekkel kapcsolatos
országos szakmai találkozót
kívánta folytatni a tiszaszőlősi,
2009. október 27–28-i rendezvénnyel. Az ágazat jogszabályi
kötelezettségei, a jelenlegi és az
előttünk álló feladatok egyaránt
igénylik e tárgykörben a széles
körű szakmai konzultációt, a
problémák és megoldások elemzését. A rendezvény házigazdája
a KÖTI-KÖVIZIG (Szolnok)
volt.
A konzultáció főbb tematikai
irányai az alábbiak voltak:
– felszíni vízkészletek meghatározása, nyilvántartás eszközei (VKNy, OSAP),
– aszály kockázata, vízkészlet-gazdálkodási kezelése,
– vízkészlet-gazdálkodási
modellezése, döntés előkészítés,
VKI-célú felhasználás,
– a vízhasználati nyilvántartás
(VKJ) jogi, technikai és haszná4

lati fejlesztése,
– a vízmérleg alapú informatikai nyilvántartás feltételei és
fejlesztési igényei.
A kétnapos rendezvényt Lovas Attila, a szolnoki vízügy
igazgatója nyitotta meg, bemutatva az igazgatóságukat és főbb
projektjeiket. Az értekezlet levezető elnöke, dr. Perger László
hangsúlyozta, hogy ezt az országos rendezvényt stratégiai értekezletnek szánták. A vízkészlet-gazdálkodás feladatai (múlt,
jelen, jövő) című előadásában
kitért az utóbbi években lezajlott, ágazaton belüli szervezeti
átalakulásokra. A rendezvény
céljaként, a felszíni vízkészletgazdálkodással kapcsolatos
„jövőkép” megfogalmazásában
kérte a jelenlévők közreműködését. Vitatémák voltak a témához
kapcsolódó alapvető fogalmak,
a klímaváltozás következményeként előttünk álló, a felada-
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tainkban is szemléletváltozást
megkövetelő kérdések. Újra kell
értékelni az alapvető fogalmakat, kiemelt figyelemmel a fenntartható vízkészlet-gazdálkodás
szerepére. Kiemelt jelentőséget
kell kapnia a méréseknek és a
monitoringnak mind mennyiségi, mind minőségi szinten. Utalt
az adat- és információs (nyilvántartási) problémákra, a vízjogi
engedélyek hovatartozásának
kérdésére, valamint a jogi és
szervezési problémákra. Az aktuális ágazatpolitikai kérdésekről
Jakus György, a VKKI főigazgató-helyettese tartott előadást.
Varga György (VITUKI) az
aszály kockázatáról, kezelésének
lehetőségeiről tájékoztatta a jelenlévőket, különös figyelemmel
az éghajlat-változásra. A VKKI
képviseletében Szabó János az
integrált vízkészlet-gazdálkodás
korszerű döntéstámogatási rendszeréről számolt be, míg Márfai

László a VKJ-nyilvántartás
jogi és informatikai hátterének
átalakítási tervéről tájékoztatta a
jelenlévőket. A szakmai értekezlet zárásaként, mindkét napon
fórumon vitatták meg a felmerült
kérdéseket és problémákat úgy,
mint a monitoring, a minőségi
mérések hovatartozása, a vízszolgáltatási, vízhasználati és
vízátvezetési adatok mérése.
Összegzésként megállapítható
volt, hogy kiemelt törekvés
szükséges annak érdekében,
hogy kezelőként uralni tudjuk
a térség vízforgalmát. Helyes
döntéshozatal kizárólag megfelelő eszközökkel mért adatok
birtokában lehetséges, melynek
alapvető, meghatározó eleme a
szükséges finanszírozási háttér
biztosítása. A szakmai rendezvényen Lúczi Gergely, Bátai
Jánosné, valamint jómagam
vettünk részt.
Bányai Barbara

Henk Verkerk látogatása igazgatóságunknál
A 25 éves holland-magyar
vízügyi együttműködés keretében került sor a holland
Rijkswaterstaat (a VKKI hollandiai megfelelője) tudományos osztályvezetője, Henk
Verkerk magyarországi látogatására.
A Holland Közlekedési,
Közmunkaügyi és Vízügyi Minisztérium, a Holland-Magyar
Vízügyi Közös Bizottság, illetve a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság által koordinált szakmai
kapcsolat okán, több vízügyi
igazgatóságot is felkeresett. A
szolnoki vízügy szakembereinek közel két hét állt rendelkezésére ahhoz, hogy intézkedési
területüket, tevékenységeiket
bemutathassák a Hollandiából
érkezett kollégának. Verkerk
úr november 25-i, szolnoki előadása jól szemléltette a holland
és a magyar vízügyi szakma
hasonlóságait és különbözőségeit. A prezentáció a továbbiakban általános betekintést
nyújtott a Rajna folyó aktuális
szabályozási terveibe, illetve a
jelenleg folyó munkálatokba.
Az előadás végeztével érkezett
vendégünk Gyulára, ahol a
rendelkezésünkre álló, szűk két
napot igyekeztük színvonalas
szakmai programokkal megtölteni azzal a szándékkal, hogy
átfogó képet mutassunk az
igazgatóság tevékenységéről.
Sőt mi több, az erősen korlátozott idő ellenére, nem titkolt
célként tűztük magunk elé

Gyula város néhány kulturális
és történelmi nevezetességének
bemutatását is.
Másnap, november 26-án
az igazgatóság működési területének általános bemutatásával vette kezdetét a szakmai program. Lúczi Gergely
osztályvezető előadásában a
KÖR-KÖVIZIG általános tevékenységét, valamint a Körösök
vízgyűjtőjén folyó, szerteágazó
feladatok végrehajtását mutatta
be. Az elméleti ismertetést a
gyakorlatba átültetve, megtekintettük a Gyulai duzzasztó
tömlőcseréjének – éppen zajló
– munkálatait. Hollandiában is
találhatók a gyulainál nagyobb
méretű, átalakított formában,
napjainkban is üzemelő duzzasztók – jegyezte meg vendégünk – a Poirée-rendszerű tűs

Magyar–holland
szeminárium
A Magyar–Holland Vízügyi
Közös Bizottság november 10én jubileumi szemináriumot
tartott. Kóthay László, vízügyi szakállamtitkár üdvözlő
– és Robert Milders, holland
nagykövet megnyitó beszéde
után előadások hangzottak el
Magyarország és Hollandia
vízgazdálkodásáról. Ezután a
korábbi bizottsági elnökök emlékeztek meg a magyar-holland
vízügyi együttműködési megállapodás 25 éves fennállásáról. Majd a bizottság jelenlegi
társelnökei adtak tájékoztatást
az együttműködés helyzetéről
és a Közös Bizottság előző napi

üléséről. Tájékoztatók hangzottak el még a felügyelőségek
közötti és a társulatok közti
együttműködésről is.
A szekcióüléseken a résztvevők megtárgyalták a minisztériumi és igazgatósági,
a társulati és víziközműves,
a felügyelőségek közötti,
valamint a vállalatok közti
együttműködések lehetőségeit
a 2010–2014. közötti időszakra
vonatkozóan. A szeminárium
a javaslatok ismertetésével,
végezetül pedig a holland királyság nagykövetségén adott
fogadással zárult.
Galbáts Zoltán

gát kiállított részletének, illetve
a kezelőhelyiségben látható
makettjének megtekintésekor.
A tömlős gát után az Osztagtelep megtekintése következett.
Az ott raktározott, árvízi védekezéshez szükséges eszközök
használatáról, illetve alkalmazásáról Faulháber Antal, a
Műszaki Biztonsági Szolgálat
vezető-helyettese tartott szakszerű és részletes beszámolót.
Vendégünk nagy érdeklődéssel
figyelte az MBSZ-telepen, a jól
karbantartott jégtörő hajókat.
Ezután a Békésszentandrási
duzzasztó és hajózsilip volt a
következő program. A duzzasztómű részleteit bemutató
Megyeri Mihály szakaszmérnök, Major Attila és Dorogi
István gépészek szavaiból – az
általuk működtetett berende-

zések ismeretén túl –, kihallatszott az azok iránti szeretet
is. Ellátogattunk a gőzüzemű,
majd azt követően a diesel-üzemű szivattyútelep és múzeum
technikatörténeti értékeihez.
Verkerk úr nagy csodálattal
és aprólékos részletességgel
figyelte meg a berendezések
részleteit, a kazántól kezdve
a gőzdugattyúkon át egészen
a szivattyú kerekekig. A hollandiai vendég látogatásának
utolsó napján, 27-én, a vízrajzi
távjelző-rendszert és az ügyeleti munkát mutatta be Kiss
Attila osztályvezető-helyettes.
Ezt követően Verkerk úr tartott
előadást a hollandiai vízügyi
munkáról és annak egyik általa
irányított projektjéről, amely
a „Teret a folyónak” nevet
viseli.
Az előadás után, mintegy az
elvégzett munkát levezetendő,
következett a tervezett kulturális program; a Gyulai Vármúzeum, majd a Várfürdő parkja.
Verkerk úr és Galbáts Zoltán
igazgató-helyettes főmérnök úr
munkaebéd közben beszélték
meg a látogatás tapasztalatait, majd vendégünk útra kelt
magyarországi látogatásának
következő állomása, a miskolci
vízügy felé. Ezúton is köszönöm valamennyi kollégának,
különösképpen Gálné Erdész
Orsolya és Molnár Katalin kolléganőim segítségét, amellyel
a látogatás megszervezését és
lebonyolítását segítették.
Juhász András

Kitüntetés

A Magyar Köztársaság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztere, a 2009. évi október 23-i Nemzeti Ünnep alkalmából,
Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetést adományozott Sipos
Imre szakaszmérnök részére, a 32 éves vízügyi szolgálata alatt
tanúsított példamutató emberi magatartása és magas színvonalú
szakmai munkája elismeréseként.
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A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör megalakulása
Az igazgatóság vezetői és
dolgozói mindig kiemelt érdeklődést és sok önzetlen munkát
fordítottak a muzeális értékek
védelmére, megőrzésére. Bizonyítékai ennek a meglévő
gőzüzemű szivattyútelepeink,
az értékes dokumentációs
és tárgyi gyűjteményünk, a
tervtár, a Hosszúfokon és
Peresen látható kiállítás, a
Gyulai tűsgát bemutatóhely és
emlékszoba, s persze Gyulán,
a Városház utca 25.szám alatti
bemutatóház, mely évek óta
vár arra, hogy a tervezett, állandó kiállítás megvalósulhasson. Ez utóbbi vonatkozásában
egy magyar-román pályázat
kapcsán biztatóra fordult a
helyzet.
Az igazgatóságnál a muzeális értékek megbecsülése
egybeforrott Góg Imre vízügyi
történetkutató nevével, aki nélkül évtizedek óta nem történt
évforduló, megemlékezés, ünnepi esemény, kiadvány-készítés, mert élő lelkiismeretként
gondozta e témát.
Imre bácsi elvesztése nagy
űrt hagyott maga után, s több
mint egy év után már világosan
látszik, hogy folytatni kell e
nemes hagyományt; a múlt
megbecsülését. Talán senki
sincs, aki hozzá hasonlóan,
személyében fel tudná vállalni

ezt a feladatot, de szervezett
formában, az aktív és nyugdíjas vízügyesek összefogásával
kialakulhat egy önkéntes civil
szervezet, támogatva ezt a
tevékenységet. Ennek tettük
le az alapjait 2009. november
10-én, megalakítva a Vízügyi Múzeum Baráti Kört,
Bodoki Károlyról elnevezve.
Az alapítók jelenlegi, illetve
volt munkakörüknél fogva,
érintettek a vízügyi történetkutatás témakörében, továbbá
érdeklődési körüknél fogva
is szívesen foglalkoznak ezzel – bizonyíték erre az idén
nyáron, a bemutatóházban
rendezett képzőművészeti kiállítás lebonyolítása, valamint
Imre bácsi írásaiból készített
kiadvány létrehozása. Cserkúti
Andrásné, aki a Titkárság vezetője és az eddigi múzeumi
pályázatok készítője volt,
Nagy Sándorné aki a tervtár,
könyvtár, muzeális ügyek
intézését évtizedekig végezte,
Lévai Ildikó, aki a titkárság
részéről jelenleg e témák felelőse, Bátai Jánosné, kinek a
Vízgazdálkodási Osztályon a
munkaköréhez tartoznak ezen
ügyek és jómagam, aki mindig
szívügyemnek tekintettem és
annak tekintem ma, is, a jövő
érdekében a múlt megőrzését,
megismerését. (Nem csak

az események, a műszaki
megoldások is érthetőbbek
folyamatukban, s a társadalmi
helyzettel összefüggésben
vizsgálva.).
A múzeum baráti körökről
tudni kell: „ahány múzeum,
annyiféle típusú múzeumi
baráti kör létezik”. Ezek hol
szellemi, hol anyagi támogatást nyújtanak, másutt az
intézmény csak nevet és
helyet ad egy civil műértő
társaság létrehozásának. A
vidéki múzeumok baráti körei a helyi szellemi élet és
lokálpatriotizmus hordozói;
a városokban, községekben
működő múzeumok talán csak
apropót adnak a kultúrára éhes
emberek csoportosulásához.
Álljon itt néhány példa a működő pártoló társaságokkal
rendelkező múzeumokból, a
megyeszékhelytől a községig:
Városi Múzeum (Győr), Déri
Múzeum (Debrecen), Laczkó
Dezső Múzeum (Veszprém),
Nógrádi Történeti Múzeum
(Salgótarján), Rákóczi Múzeum (Sárospatak), Szántó
Kovács János Múzeum (Orosháza), Erkel Ferenc Múzeum (Gyula), Báthori István
Múzeum (Nyírbátor), Abaúji
Múzeum (Forró), Blaskovich
Múzeum (Tápiószele), Vay
Ádám Múzeum (Vaja).”

Nyertes diplomamunka pályázó
A Magyar Hidrológiai Társaság 1965-ben hívta életre a diplomaterv-pályázatot,
amely 1988 óta Lászlóffy
Woldemárnak (1903–1984), a
kiváló mérnök-hidrológusnak,
egyetemi magántanárnak, a
Társaság tiszteleti tagjának, a
fiatal vízi szakemberek nevelőjének a nevét viseli. A pályázat
célja, hogy ösztönözze az egyetemi és főiskolai hallgatókat
arra, hogy a vízzel kapcsolatos
diplomamunkájukat magas
színvonalon, tudományosan
kellően megalapozva és a társadalom számára hasznosításra
alkalmas módon készítsék el.
A 2009-ben meghirdetett
diplomamunka pályázaton, főiskolai kategóriában Laurinyecz
Pál, az Eötvös József Főiskola
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Műszaki és Gazdálkodási Fakultás végzős hallgatójaként,
III. díjat nyert el.
Diplomamunkája címe: a
Fehér-Körös árvízi modelle-
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zése, konzulensei dr. Szlávik
Lajos (EJF) és dr. Krámer
Tamás (BME).
Bár ez az első munkahelye,
nem első ízben munkavállaló.
A főiskolai évek alatt maga
is tanított a bajai főiskolán, a
Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszéken hidrológiát és
hidraulikát. Fiatal, pályakezdő
kollégánk nyár óta dolgozik
az Árvízvédelmi és Folyószabályozási Osztályon ügyintézőként. Mindennapi munkája mellett, a nyílt felszínű
vízmozgások egydimenziós
hidrodinamikai modellezését
vizsgálja. Ez utóbbi témakör
egyben kutatási területe is a
fiatal szakembernek.
További, hasonló szakmai
sikereket kívánunk!
Lévai Ildikó

Van tehát előttünk példa,
ezért bátran nekivághatunk e
feladatnak, bár a helyzetünk
speciális.
Ezúton hívjuk azokat, akik
dolgozni tudnának és szeretnének (kutatás, cikkírás, katalóguskészítés, anyagrendezés,
rendezvényszervezés, kiadvány-készítés stb.) a kiállítás
létrehozásáért, s más, a múlt
értékeinek megmentéséhez kötődő muzeális feladatok végzésében szívesen részt vennének,
hogy jelentkezzenek tagnak
Lévai Ildikónál, vagy Bátai
Jánosnénál írásban, vagy a 66/
526-400 központi telefonszámon! Ha aktív közreműködést
nem vállalnak, de támogatni
szeretnék valamilyen formában e feladatokat (elviekben,
tanácsadóként, tárgyi, vagy
más adományokkal) ugyanott
jelentkezve, csatlakozzanak
hozzánk, pártoló tagnak!
Nem csak a vízgazdálkodási, vízépítési, műszaki, környezetvédelmi szakemberekre, de
jogi, gazdasági ismeretekkel és
a területen nagy helyismerettel
bíró kollégákra is számítunk,
akiknek érdeklődése és ideje
lehetővé teszi a részvételt!
„Gépírói” (szövegszerkesztői),
vagy adminisztrációs, fotózási
feladat vállalása is lehetséges
(később, a belépési nyilatkozatban kell a konkrétabb
vállalásra utalni, melyből adatbázist készítünk.). Javaslatot is
szívesen fogadunk, valakinek
az ajánlását, a működéshez ötleteket, stb. Elkészült a Baráti
Kör Alapszabálya tervezetben,
folyamatban van a megvitatása
és véglegesítése, a jelentkezőknek megküldjük.
Létszámunk az alapítás óta
Kőváriné Szabó Erzsébettel
(ÁFO) és Kovács Ákossal
(Gyulai Szakaszmérnökség)
bővült. Eddig négy összejövetelt tartottunk. Első feladatként
igen alaposan véleményeztük
a városház utcai kiállítóhely
szakmai tanulmányát, s folyamatban van az igazgatóság
honlapjára az Eseményjegyzék
készítése (először az alakulástól napjainkig, majd kiterjesztve a múltra is).
Feladat tehát van, s lesz,
várjuk a jelentkezéseket!
Czakóné Czédli Jolán

Látogatás a Gödöllői Királyi Kastélyban
A KÖR-KÖVÍZIG Szivárvány Nyugdíjas Klub, 38 fő részvételével – szponzori
támogatással -, 2009. szeptember 11-én látogatást tett a Gödöllői Királyi Kastélyban.
Az éves programban tervezett kiránduláson
a klubtagokon kívül részt vett Varga András, a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke és Kurucz András az igazgatóság szakszervezetének képviseletében.
A korai indulást követően, kellemes időben
érkezett a társaság Gödöllőre. Tárlatvezető
segítségével ismerkedtünk meg a kastély
történetével és annak látnivalóival.
A gödöllői kastély Magyarország legnagyobb barokk kastély-együttese, amely
páratlanul gazdag történelmi múltjáról és
stílusteremtő építészeti értékeiről nevezetes. Építtetője Grassalkovicz I. Antal,
a 18. század legtekintélyesebb magyar
főura, Mária Terézia bizalmi embere volt.
A gödöllői birtokközpontban megépített
kastély fehér-arany színekben pompázó
dísztermével, freskókkal díszített szobáival, márvány burkolatú fürdőjével és
virágházával, tágas lovardájával, barokk
színháztermével, valamint hatalmas
parkjával, a kor főúri életvitelének méltó
reprezentánsa volt.
Az épület a kiegyezést követően, 1867
és 1916 között, I. Ferenc József és Erzsébet
királynő (Sissi) kedvelt pihenőhelyeként
szolgált, majd 1920-tól 1944-ig Horthy

Miklós kormányzó nyári rezidenciája volt.
A II. világháború után, a méltatlan hasznosítási formák (szovjet és magyar laktanya,
szociális otthon, szükséglakás stb.) következtében a pusztulás évei következtek
mintegy fél évszázadon keresztül.
Az 1989-ben felgyorsult felújítási munkálatok eredményeképpen, 1996-ban nyithatta meg kapuit, az ismét régi fényében
pompázó kastély központi része.
A Gödöllői Királyi Kastélymúzeum
állandó kiállításának 26 termében, a
kastély két fénykora elevenedik meg: „A

Grassalkovichok kora” című kiállítás a
barokk udvari kultúrát mutatja be, míg a
rekonstruált királyi lakosztályok, a díszterem, és az Erzsébet királyné emlékkiállítás,
a királyi család gödöllői tartózkodásait
idézi fel, kitekintéssel a kor történelmi
hátterére. Sajnos, a kastélypark jelenleg
felújítás miatt nem látogatható.
Kellemes hangulatú kirándulásunkat
a kondorosi Betyár Csárdában fejeztük
be, ahol megkóstolhattuk Rózsa Sándor
kedvenc ételét.
Oláh Lajos–Vámos Sándor

Megjelent a „Válogatás Góg Imre vízügyi történetkutató
írásaiból” című életmű kiadvány

Igazgatóságunk a Magyar
Hidrológiai Társaság Békés
Megyei Területi Szervezetével
közösen, 2009. október 15-én
ünnepi előadóülést tartott a vízügyi történetírásról, valamint
a jól ismert vízügyi történetkutató, Góg Imre munkásságáról. A rendezvény kiemelt
eseménye volt az „Imre bácsi”
írásaiból készített, „Válogatás
Góg Imre vízügyi történetkutató írásaiból” című kiadvány
bemutatása.
Az előadóülést Bak Sándor
igazgató nyitotta meg, majd a
vízügyi történetírás jelenlegi
helyzetéről, feladatairól hallhattunk igen alapos, érdekes
és részletes előadást Fejér
Lászlótól, a Vízügyi Múzeum,
Levéltár és Könyvgyűjtemény
ny. igazgatójától.
Takács Lajos, egykori igazgatónk emlékezett meg Góg
Imréről, a sokoldalú vízügyi

történetkutatóról, külön kiemelve „Imre bátyánk” rendkívül színes szabadidős tevékenységeit is, úgymint: sport,
kirándulás, kirándulás-szervezés, történetkutatás, Erdély tá-

jai, történelme iránti szerelem,
újságírás, fényképezés, s még
hosszan sorolhatnánk.
A következő előadásban Vámos Sándor, a KÖR-KÖVIZIG
Szivárvány Nyugdíjas Klubjának vezetője méltatta Góg
Imre tevékenységét a Klub
közösségében. Ő is külön, nagy
szeretettel emlékezett vissza az
„Imre bácsi” által szervezett,
s minden alkalommal nagyon
sikeres szakmai, szabadidős
kirándulásokra. Ezeket a programokat Imre bácsi – a szó
legszorosabb értelmében! –
egészen a haláláig, a lehető
legnagyobb figyelemmel és
körültekintéssel szervezte,
vezette.
Az emlékülés záró előadását
Czakóné Czédli Jolán, igazgatóságunk ny. osztályvezetője
tartotta. Bemutatta a „Válogatás Góg Imre vízügyi történet-

kutató írásaiból” című könyv
elkészítésének körülményeit,
részleteit, majd bepillantást
adott magába a frissen megjelent műbe is.
Az ünnepi előadóülésen
több mint ötven hallgató vett
részt, akik – az ősbemutató alkalmából – ajándékként vehettek át az 500 példányszámban
megjelent kötetből egy-egy
példányt.
A rendkívül sokoldalú, érdekes és színes írások kivonatát
tartalmazó kiadvány további
példányait az ország jelentősebb könyvtáraiban, szakirányú oktatási intézményeiben,
hivatalaiban, társadalmi szervezeteinél kívánjuk elhelyezni,
természetesen biztosítva a
közvetlenül jelentkező egyéni
érdeklődők – jelképes összeg
fejében történő – vásárlási
igényeit is.
Réti László
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Nyugdíjasok köszöntése

Az Idősek Világnapja alkalmából, október 5-én színvonalas, ünnepi megemlékezéssel köszöntötte Bak Sándor
igazgató a Szivárvány Nyugdíjas Klub minden tagját. A
hangulatos, műsoros délután
meglepetése, újszerűsége volt
Lévai Ildikó szerkesztő és Szilágyi Ferenc technikai segítő
közreműködésével létrehozott
nívós, irodalmi jellegű műsor,
melynek során Szigeti Evelin szólóhegedűn klasszikus
zeneműveket adott elő, majd
Boldog Barbara igen szép
költeményt szavalt nagy-nagy
sikerrel.
Az irodalmi műsort követően, Bak Sándor ünnepi
köszöntőjéből tájékoztatást
kaptunk az igazgatóság sokrétű
feladatairól, majd a köszöntőt
folytatva, kiemelten méltatta
az idősek és a zene világnapjának összecsengő harmóniáját.
Végül, szívélyes hangvételű
köszöntéssel illette az ünnepi
ülésen jelenlévő klubtagokat.
Varga András, a Gyulai Ér-

A Hallowe’en hagyománya
sok-sok évszázaddal ezelőttre
nyúlik vissza; kelta, római-kori
és keresztény elemeket is tartalmazó ünnep. A kelták az új évet
november 1-jén ünnepelték,
így a termés betakarítása után,
október 31-e éjszakáján új tüzeket gyújtottak, jelezve a napos
időszak végét. Az ünnep mai
formája (töklámpás, jelmezek)
a 19. századi felelevenítését
követően, az Újvilágból származik.
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dekvédelmi Egyesület elnöke
méltatta a nap jelentőségét és
a Szivárvány Nyugdíjas Klub
eredményességét.
Gerhard Stengel, Gyula
város díszpolgára ajándékát
Mikus Éva klubtagunk osztotta szét a jelenlévők között,
emelve ezzel a rangos esemény
színvonalát.
Az ünnepi köszöntőket követően, igazgató úr pezsgővel kívánt friss jó egészséget
mindannyiónknak és bőséges,
finom uzsonnával vendégelt
meg bennünket.
Végül, a klub elnöke elismerését és köszönetét fejezte ki a
szép napért, mint mondotta:
igen nagy örömet okozott a
klub tagjainak (megjelent 50
fő) az a tény, miszerint az igazgatóság ez évben is sort kerített
az immár hagyományos ünnepi
délutánra.
Köszönet és ismételten köszönet a nyugdíjasok nevében
a humanitásért és a nívós programért!
Vámos Sándor

Hallowe’en

A KÖVIZIG Ifjúsági Klub
2009. október 30-án ismételten
megrendezte a Hallowe’enpartyt, melyen a résztvevőket
vacsora és sütemények várták.
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Kelet-Nyugat Kosárlabda Gála
Szegeden, 2009. november
27-én rendezték meg a kelet- és nyugat-magyarországi
környezetvédelmi és vízügyi
igazgatóságok közötti kosárlabda gálát. Igazgatóságunkat
e jeles eseményen Bak Sándor
igazgató, valamint két hölgy és
két férfi kosaras képviselte, nevezetesen Kondorosi Beatrix,
Pápáné Molnár Edit, Valastyán
László és Lúczi Gergely.
Ezt az eseményt immár
hetedik alkalommal rendezték meg, korábban Debrecen,
Szombathely, Gyula, Győr,
Nyíregyháza és Székesfehérvár
adott otthont a programnak.
2002 óta a hölgyek is megmérkőznek egymással.
A férfiak küzdelmét az tette
igazán érdekessé, hogy a hat
gálát követően az állás 3-3 volt
(3-1-ről egyenlített a Kelet!).
Így a nagy kérdés az volt, hogy
a keleti csapat tudja-e a vezetést megszerezni első ízben,
vagy megint a nyugatiaké lesz
az előny. A nőknél már nem
volt ilyen szoros az állás, a
keleti lányok 3-1-re vezettek
riválisuk előtt.
A program az igazgatóság
tápéi épületében egy ebéddel
kezdődött, dr. Dobi László
szegedi igazgató köszöntötte a
vendégeket.
Ebéd után mindenkinek volt
lehetősége elfoglalni a szállást,
majd városnézésen vettünk
részt.
Megtekintettük az egy épületben lévő paprika és szalámi
múzeumot, mely a méltán híres
szegedi paprikának és a Pick
szaláminak a történetét mutatta
be. Ezután csaknem egyórás,
gyalogos városnézés során
mentünk végig a Tisza partfala
mellett, s közben idegenveze-

Az alkalomhoz illően „felöltöztetett” ebédlőben töklámpás,
nagyszámú fekete macska és
néhány papírboszorkány is
helyet kapott. Az este – mely
a kóbor lelkek éjszakája – családias hangulatban, speciális
Legyen Ön is milliomos! – játékkal, sok nevetéssel, zenével
és tánccal telt. Az immár hagyománnyá vált Hallowe’enbulin remélhetőleg jövőre is
találkozhatnak a boszorkányos
kedvűek. dr. Trippon Nikoletta

tőktől hallhattuk a város és a
fontosabb épületek történetét.
A lazítás után kezdődtek a
mérkőzések.
A lányoké volt az elsőbbség.
A meccs, az időközben megérkezett, igazgatói értekezlet
tagjaival kiegészített szurkolósereg hangos biztatása mellett
kezdődött.
Soha nem látott izgalmak
közepette zajlott a mérkőzés;
a vezetést hol az egyik, hol
a másik csapat szerezte meg.
Végig szoros küzdelem mellett,
a vége a keleti hölgyeknek
sikerült jobban. Így egy meggyőző, 31-30-as győzelmet
sikerült aratni, és ezzel 4-1-re
növelni a különbséget a két
csapat párharcában.
A keletiek számára nagyon
jó hangulatban kezdődhetett el
tehát a férfiak meccse, hiszen
már nem maradhattunk szégyenben – az egyik mérkőzés
már a miénk volt.
A találkozó nagy iramban
indult, de mi csak kerestük a
labdát, a gyűrűbe sokáig nem
is sikerült betalálni. A második negyed elejétől kezdve
azonban fokozatosan átvettük
az irányítást és sikerült is kiegyenlíteni, majd egyre jobban
elhúzni ellenfelünkkel szemben. Ebben nagy szerepe volt
a csapat összetételének, hiszen
magas szintű (szakállamtitkári)
irányítás mellett küzdöttük
végig a meccset.
Végül is, szintén szoros
eredményt elérve, 32-29-re
sikerült hozni a mérkőzést, csapatunk még azt is elbírta, hogy
a találkozó első és utolsó 9-9
pontját a nyugatiak dobták. A
párharc állása így 4-3 lett, ezzel
először vezet a Kelet!
A vacsora és az azt követő
zenés-táncos est, szintén a közelben lévő, az ATIKÖVIZIG
tápéi épületében volt. (Mint
tudjuk, Szeged híres város,
Tápéval határos.)
Az eredményhirdetés és a
díjátadások után, a fehér asztal
mellett megtartott harmadik
mérkőzés döntetlennel ért véget, ami miatt nem maradt
senkinek keserű a szájíze. A
jól sikerült program méltó befejezése volt ennek a napnak,
jövőre remélhetőleg folytatás
következik, a lecke fel van adva
a Nyugatnak.
Lúczi Gergely

„Új” Vízügyesek – Interjúsorozat
Bátai Borbála

– Mióta dolgozol az igazgatóságnál, mi a munkaköröd és
milyen feladatokat végzel?
– 2009. január elsejétől
dolgozom a Vízgazdálkodási
Osztályon, vízminőségvédelmi
ügyintézőként. A nyugdíjba vonuló Béla bácsitól (Szabó Béla)
vettem át a Vízminőségvédelmi
laboratóriumot, ahol az öntözési időszakban üzemellenőrző
felszíni vízminőség vizsgálatokat végzek. A Vízgazdálkodási
Csoport tagjaként, a szakmai
véleményezésen túl, egyéb feladatok végzésébe is bevonnak,
hogy megismerjem a csoport
feladatkörét, tevékenységét
és bővítsem a műszaki ismereteimet.
– Vannak munkakörön kívüli
feladatok is, amelyben részt
veszel?
– Igen vannak, de magamtól
is szívesen segítek az osztályon belül és kívül bármilyen
feladatban. Erre már többször
is sor került, szeretem a változatosságot. Például érdekes
volt a Bodoky Károly Vízügyi Múzeum (Hosszúfok
I. szivattyútelep) épületének
alászigetelése miatt, a vízügyi
történeti kiállítás anyagának
kimentése és visszarendezése.
Ezt a feladatot az osztályunkról heten, két gátőr kollégánk
segítségével végeztük el. Ezen
kívül részt vettem a Tervtár
rendezésében, ahol a leadott

terveket katalogizáltuk, valamint a Műszaki könyvtárban
a selejtezés előkészítésében is,
de sorolhatnám tovább.
– Hol tanultál, mit végeztél, miért választottad ezt a
pályát?
– A Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki Karán végeztem, mint biomérnök. A
biomérnök képzésben a klas�szikus természettudományok
(biológia, kémia, fizika, matematika), a modern technika
és a műszaki (mérnöki) tudományok ötvöződnek. Hozzám
a reáltárgyak mindig közelebb
álltak, így amikor a továbbtanulásról kellett döntenem,
akkor ezt a képzést találtam
vonzónak. A nyári szakmai

gyakorlatomat 2006-ban itt,
az igazgatóságnál töltöttem
dr. Vasas Ferencné és Szabó
Béla irányítása alatt. Már akkor
megtetszett a jelenlegi munkaköröm.
– Milyen kötődésed volt a
vízügyhöz, hogyan lettél vízügyes?
– Nagyon sok szál fűz ide.
Ott kezdem, hogy vízügyes
gyerek vagyok, Anya több
mint 35 éve dolgozik itt. Sok
barátom van, akiknek a szülei is vízügyesek. A férjem
édesanyja is az igazgatóságnál
dolgozott, amikor megismerkedtünk. Nagyon sok rendezvényen vettem részt kiskorom
óta, otthon is sokat hallottam
a vízügyes eseményekről. A
munkatársaim többségét már

ismertem, így nem volt idegen
számomra ez a légkör.
– Hogyan ítéled meg a munkádat?
– Bevallom őszintén, hogy
a laboros részét rendkívül szeretem a munkámnak. Örülnék,
ha lenne lehetőség a labor
fejlesztésére, mert szívesen
töltenék el több időt is ott. Ami
az ügyintézői munkát illeti,
úgy gondolom, hogy egészen
„kezdek belejönni”. Sokféle
feladatot kell ellátnom, ezért
is van mit elsajátítanom. Sajnos sokan nyugdíjba mentek,
akiktől mi, pályakezdők sokat
tanulhattunk volna még. Igyekszem fejlődni és a munkámat
a legnagyobb körültekintéssel
végezni.
– Milyen a kapcsolatod a
munkatársakkal?
– A közvetlen és a közvetett
munkatársakkal egyaránt jó
a kapcsolatom. Az osztályon
lévő kollégákat nagyon megszerettem, jó a közösség is.
– Szabadidődben mi a kedvelt időtöltésed, hobbid?
– Így, télen korlátozottabbak a lehetőségek, de szeretek utazni, jó filmeket nézni,
pókerezni, szeretem a baráti
összejöveteleket. Van egy
nyuszink, vele is szívesen foglakozom. A férjemmel egy éve
külön költöztünk a szülőktől,
így bőven akad teendőm, nem
unatkozom.
Bátai Jánosné

A Gyulai duzzasztó rekonstrukciója

Az 1994–98 között elkészült, Gyulai tömlősgát 10 év
alatt oly mértékben károsodott,
hogy szükségessé vált a szabályozott duzzasztást lehetővé
tevő tömlő cseréje.
A Fehér-Körös vizének oldalcsatornába terelését követően, az igazgatóság szakemberei
előkészítették a munkaterületet, majd eltávolították a tönkrement tömlő szerepét részben
ellátó, korábban beépített csőgátat és magát, a tönkrement
tömlőt. Mivel a víz magasabb
volt, mint a tömlő alépítményének szintje, ezért homokzsákgát épült a munkatér szárazon
tartására.
A letisztított, száraz felületre
szerelték fel a 25,75 m hosszú,

0-1,0 m közötti duzzasztást lehetővé tevő új tömlőt. Anyaga
nagyszilárdságú, szöveterősítésű műanyag. Vízzárását

műanyaghab tömítőcsík, illetve
csavaranyás leszorítás biztosítja. Elhelyezése kézi munkával
történt. A szerelés két napot

vett igénybe. A tömlő működését 24 órás üzempróbával
ellenőrizték, amely eredményesen zárult.
A tömlő feltöltése vízzel
történik, szabályozását számítógép végzi.
A tömlőcserével egyidejűleg
felújítást nyert a töltő-ürítő és a
működést szolgáló elektronikai
rendszer is.
A Gyulai tömlősgát 2009.
december elsejétől, megújult
formában szolgálja a térség
vízellátását, biztosítja Gyula,
Békéscsaba és Békés városok
harmonikus városképét. Éltető
vizével élhető világot teremt
az Élővíz-csatorna hatásterületén.
Kisházi Péter Konrád
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SZEMÉLYÜGYI HÍREK
Igazgatóságunknál közalkalmazotti munkaviszonyt
létesített:
Varga Gábor könnyű-és nehézgépkezelő, gépszerelő
munkakörben, 2009. december 7-től a Szeghalmi Szakaszmérnökségnél.
Kincses István szivattyútelepi gépkarbantartó munkakörben, 2009. december 16-tól a Műszaki Biztonsági Szolgálatnál.
Igazgatóságunknál közalkalmazotti munkaviszonya
megszűnt:
Dr. Deák Zoltánnak osztályvezető helyettesi munkakörben,
2009. november 29-ével a Jogi és Igazgatási Osztálynál.
Balogh Tibornak ügyintéző munkakörben, 2009. december
31-ével a Műszaki Biztonsági Szolgálatnál.
Varga Jánosnak könnyű és nehézgépkezelő munkakörben,
2009. november 9-ével a Gyulai Szakaszmérnökségnél.
Igazgatóságunknál közalkalmazotti munkaviszonya,
öregségi nyugdíjba vonulása miatt felmentéssel megszűnt:
Dr. Boldizsár Antalnak jogtanácsos munkakörben, 2009.
szeptember 15-ével az Igazgatási Osztálynál.
Tölcsér Sándornak szivattyútelepi gépkarbantartó munkakörben, 2009. november 30-ával a Műszaki Biztonsági
Szolgálatnál.
Csontos Imrének könnyű- és nehézgépkezelő, gépszerelő
munkakörben, 2009. december 26-ával a Szeghalmi Szakaszmérnökségnél.
Soós Istvánnak gát- és csatornaőr munkakörben, 2009.
október 9-ével a Szeghalmi Szakaszmérnökségnél.
Csonka Lászlónak ügyintéző munkakörben, 2009. október
30-ával a Gazdasági Osztálynál.
Bányai Gézának belvízvédelmi ügyintéző munkakörben,
2009. november 9-ével a Vízrendezési és Vízhasznosítási
Osztálynál.
Horváth Lajosnak hírközlési szerelő munkakörben, 2009.
november 9-ével a Műszaki Biztonsági Szolgálatnál.
Czédli Bélának hírközlési felügyelő munkakörben, 2009.
november 9-ével az Informatikai Önálló Csoportnál.
Petner Ferencnének irodavezető munkakörben, 2009.
november 9-ével a Gyulai Szakaszmérnökségnél.
Nagy Mihálynénak ügyintéző munkakörben, 2009. november 9-ével a Titkárságnál.
Kiss Katalinnak felszín alatti vízgazdálkodási ügyintéző
munkakörben, 2009. november 9-ével a Víziközmű Osztálynál.
Dékány Ignácnak gát-és csatornaőr munkakörben, 2009.
november 9-ével a Szeghalmi Szakaszmérnökségnél.
Dr. Vasas Ferencnének csoportvezető munkakörben, 2009.
november 9-ével a Vízgazdálkodási Osztálynál.
Barcsik Jánosnak duzzasztó gépész munkakörben, 2009.
november 30-ával a Szarvasi Szakaszmérnökségnél.
Cserkúti Andrásnak osztályvezető helyettes munkakörben,
2009. december 1-jével a Vízrendezési és Vízhasznosítási
Osztálynál.
Gerebenics Zsuzsannának ügyintéző munkakörben, 2009.
december 30-ával az Árvízvédelmi és Folyószabályozási
Osztálynál.
Az október-november-decemberi időszakban 25 éves
jubileumi jutalomban részesült
Galucz Imre duzzasztó karbantartó, a Szarvasi Szakaszmérnökségen,
Szász András gátőr, a Gyulai Szakaszmérnökségen,
Tóth József gátőr, a Szeghalmi Szakaszmérnökségen.
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Az MHT Békés megyei
Területi Szervezetének
2010. évi munkaterve

Február
Előadóülés: A HEC-RAS egydimenziós hidrodinamikai modellel szerzett tapasztalatok bemutatása. (A nagy árhullám-sorozatok és az árvízi szükségtározások
egydimenziós HEC-RAS alapú modellezésének eredményei és tapasztalatai a Körösök
vízrendszerén. Az 1995., 1999., 2000., 2006. év árhullámainak elemzése. Az egymást
követő árhullámok együttes hatásának modellezési tapasztalatai. A folyók árhullámainak egymásra hatása.
A romániai és magyar területi szükségtározók egyenkénti és egymással összehangolt üzemelése.)
Előadók: Kiss Attila, Czakó András, Laurinyecz Pál, KÖR-KÖVIZIG, Dr. Szlávik Lajos,
Eötvös József Főiskola, Baja.
Felkért hozzászóló: Dr. Bakonyi Péter, VITUKI Kht.
Helye: Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Gyula.
Március
Előadóülés: Megemlékezés a „Víz-Világnapjá”-ról
(Ünnepi rendezvény, központi téma alapján, esetleg központi előadó felkérésével.)
Helye: Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Gyula.
Április
Előadóülés: A 2009-ben elkészült Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben szereplő feladatok, intézkedések ismertetése. A VGT-vel kapcsolatos további feladatok bemutatása,
a megvalósítás lehetőségei.
Előadó: Kőváriné Szabó Erzsébet, KÖR-KÖVIZIG
Helye: Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Gyula.
Május:
Előadóülés: A KEOP pályázat keretében megvalósuló orosházi szennyvíz-csatornamű fejlesztésének ismertetése.
Előadók: Molnár Béla, Orosháza Város Polgármesteri Hivatala, Papp Gábor,
Innosystem Kft., Rung Attila, Békés Megyei Vízművek Zrt.
Helye: Orosháza Város Polgármesteri Hivatala, Orosháza.
(A Szegedi Területi Szervezettel közös rendezvény.)
Június
Előadóülés: Megemlékezés a 30 éve történt Kettős-Körös hosszúfoki töltésszakadásról.
Előadók: Takács Lajos, ny. igazgató, Dr. Goda Péter, Békés-Planum Kft., Czakóné
Czédli Jolán, ny. osztályvezető, Kisházi Péter Konrád.
Felkért hozzászóló: Dr. Szlávik Lajos, Eötvös József Főiskola, Baja.
Helye: Békés Város Polgármesteri Hivatala, Békés.
Június
Szakmai tanulmányút: Ukrajna, vagy Közép- és Nyugat-Szlovákia vízgazdálkodási,
szakmai érdekességeinek megtekintése.
Szeptember
Előadóülés: A vízbázisvédelem aktuális feladatai Békés megyében, a magyarbánhegyesi és a gyulai diagnosztikai vizsgálatok bemutatásával.
Előadók: Ágoston Bence, ATI-KÖVIZIG, Dina Gábor, KÖR-KÖVIZIG, a diagnosztikai
vizsgálatokat végző nyertes vállalkozók képviselői.
Felkért hozzászóló: Rung Attila Békés Megyei Vízművek Zrt., Virányi István, Gyulai
Közüzemi Kft.
Helye: Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Gyula.
(A Szegedi Területi Szervezettel közös rendezvény.)
Október
Előadóülés: A Sebes-Körös hosszirányú átjárhatóságának biztosítása a Körösladányi
duzzasztómű funkciójának kiegészítésével.
Előadók: Lúczi Gergely, Kisházi Péter Konrád, KÖR-KÖVIZIG.
Helye: Körösladány Nagyközség Polgármesteri Hivatala, Körösladány.
Október
Előadóülés: Műszaki Információs Rendszer továbbfejlesztése a Békés Megyei
Vízműveknél.
Előadók: Mucsi András, Békés Megyei Vízművek Zrt., valamint a Rudas&Karig cég
képviselője.
Helye: Békés Megyei Vízművek Zrt. központi épülete, Békéscsaba.
➥

November
Előadóülés: A dél-alföldi régió ivóvízminőség-javító programja, a javasolt műszaki
megoldások bemutatása.
Előadók: Dr. Horváth Lászlóné, KvVM, Király Zoltán, DARFT Ügynökség Kht., Horváth
Szabolcs, Aquaprofit Zrt, a programban érintett jelentősebb üzemeltetők, a területileg
illetékes KTVF-ek, KÖVIZIG-ek képviselői.
Helye: Szeged, Technika háza.
(A Bács-Kiskun megyei Területi Szervezettel és a Szegedi Területi Szervezettel
közös rendezvény.)
December
Előadóülés-vezetőségválasztó taggyűlés: Megemlékezés a Bodoky család neves
vízépítő mérnökeiről, és a Körös-Tisza-Marosi Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat
megalakulásának 125. évfordulójáról.
Előadók: Czakóné Czédli Jolán, ny. osztályvezető, Bende Lajos, Körös-Berettyó
Vízgazdálkodási Társulat,
Helye: Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Gyula.
(A rendezvény során történik meg az MHT Békés Megyei Területi Szervezete
vezetőségének megválasztása.)
Réti László, megyei titkár
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Az időszakot átlag feletti hőmérséklet jellemezte. Október hónapban nem volt kirívó különbség a havi átlag és a sokéves adat
között, viszont novemberben és decemberben több mint 3 °C-al
mutattak többet az értékek az átlagnál, ami így inkább 2008. év
hőmérsékletének alakulásához hasonlított.
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A KÖR-KÖVIZIG Szivárvány
Nyugdíjas Klub 2010. évi
programja
Farsangi piknik
Előadó: Vámos Sándor
Március 1.
Nőnapi köszöntő és szakszervezeti tájékoztató
Előadók: Kurucz András és Vámos Sándor
Rendezők: Puczkó Istvánné, Bűrös Pál, Kiss Katalin
Április 12.
Nyugdíjasok érdekvédelmi tájékoztatója
Előadó: Varga András
Május 3.
Egészségügyi fórum
Előadó: dr. Lányi Katalin docens
Június 7.
Szanazugi kirándulás, tájékoztató
Előadó: Vámos Sándor
Főbb szervezők: Bűrös Pál, Pálinkás István, Pálinkás Istvánné, Szilágyi Ferenc, Bujdosó Károlyné,
Puczkó Istvánné, Mikus Éva, Nagyné Kiss Rózsa,
Berkics László
Július 5.
Vetítettképes tájékoztató az igazgatóság 2009.
évi működéséről
Előadó: Szilágyi Ferenc
Augusztus 2. Kirándulási program ismertetése
Előadó: Bagosi Sándor, főszponzor, Oláh Lajos
idegenvezető
Szeptember 6. Kirándulás felelősök kijelölése
Előadó: Vámos Sándor, Oláh Lajos, Bagosi Sándor
Szeptember 9. Kirándulás
Felelős vezető: Vámos Sándor
Idegenvezetők: Oláh Lajos, Bagosi Sándor
Szervező: Puczkó Istvánné
Technikai eszközök felelőse: Kiss Katalin
Október 4.
Idősek Világnapja
Rendező: Bak Sándor igazgató
November 8. A klub költségvetése, gazdálkodása
Előadó: Bűrös Pál, pénztáros
Vezetőségválasztás
Előadó: Solymosi Istvánné alelnök
December 6. Évzáró rendezvény
Maestro Étterem
A foglalkozások minden hónap első hétfőjén, 15 órától kezdődnek.
Friss, jó egészséget kívánok minden kedves Klubtagunknak!
Vámos Sándor
Február 1.

-2

október

november

december

2009 év havi átlagok
sokéves havi átlagok
2008-as havi átlagok

Átlag havi középhőmérsékletek oC-ban

Az átlagon felüli hőmérsékletnek köszönhetően, október
során még hőségnap is előfordult (30 °C feletti napi maximum
hőmérséklet), decemberben pedig az évszaknak megfelelő talajfagy csak rövid időre alakult ki, akkor is csak maximum 10 cm
mélységben.
A hidrológiai esztendő 2008 novemberétől 2009 október végéig tartott. Az ez idő alatt lehullott csapadék elmaradt a sokéves
átlagétól (537,6 mm), összességében 43,3 mm hiányt mutatott.
Az éves alakulás során az első hónapban hiánnyal kezdett, majd
áprilisig enyhe többletet mutatott. A nyári hónapok összességében
aszályosak voltak, az így kialakult maximális csapadékhiány szeptemberben már 71,5 mm volt. A csapadékháztartáson az utolsó,
októberi csapadékos hónap javított, így alakult ki a hidrológiai
esztendő 494,3 mm-es összesített értéke, ami 92%-a a sokéves
átlagénak.
A csapadék mennyisége az utóbbi három hónapban rendre
meghaladta a sokéves átlagot. Az október és december között
hullott csapadék mennyisége 191%-a a sokéves átlagénak. Kimagasló havi csapadékösszegek októberben Bökényben 52,5
mm, novemberben Töviskesen 75,0 mm, decemberben 19,1 mm
Körösszakál állomáson voltak.
Az utolsó negyedévben lehullott csapadékmennyiségek és a
sokéves átlag alakulása:
Megnevezés
Sokéves átlag
(mm)
2009. évben
(mm)
Eltérés az
átlagtól (mm)

Október

November

December

Összesen

48,2

46,8

39,0

134,0

76,4

121,9

58,2

256,5

28,2

75,1

19,2

122,5

A vizsgált talajkutak alapján, az elmúlt időszakban a talajvízszint a csapadék változásait követte. Októberben, az azt megelőző
csapadékhiányos időszak miatt, süllyedt és 24 cm-rel a sokéves
átlag alatt tartózkodott. Novemberben az esőzések hatására elérte
a talajvíz szintje a sokéves átlagot, majd decemberben pedig már
bőven meg is haladta 27 cm-rel. Az állomások közül, a terepszinthez legmagasabban álló vízszint a jelzett időszakban Dévaványán
alakult ki, decemberben 2 méterrel helyezkedett a felszín alatt.
A legmélyebb vízszint Doboz–Gerla térségében közel 5 méteres
mélységben stagnál.
Jobbágy Zoltán
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Advent jegyében, „víz-ügyesen”

Nem újszerű a kezdeményezés, miszerint igazgatósági
szinten ünnepeljünk advent
idején.
Az Ifjúsági Klub már 2000ben Mikulás-ünnepségre hívta
az apróságokat – ez azóta is
folyamatosan így történik –, s a

illattal, zserbóval, karácsonyi
zenével. Talán így lehetne
címszavakkal jelölni, hogy mi
is történt ezen a közös adventi
díszkészítésen.
Kiderült, mire jó egy megunt
függöny, hogyan lesz a fűzfaágból kopogtató dísz, vagy
éppen egy hegesztőpálcika
miként válik gyertyatűzővé
az adventi koszorún. Sokat
tanultunk egymástól, de nem ez
volt a lényeg – együtt voltunk
szarvasiak, szeghalmiak és
gyulaiak, mint egy vízügyes
család az adventi várakozás
idején.
„Adventi-forgatag”, miről

kezdeményezés méltó folytatása volt a díszkészítésnek,
hiszen szép számmal akadtak
jelentkezők. Így láthattuk,
hogy milyen sokan és milyen
magas szinten fotóznak, az
éremgyűjtők táborát is többen
képviselték értékes gyűjteményeikkel, de voltak tűzzománc
készítők, hegyikerékpározók,
festő-grafikus, méz,- és lekvárkészítő munkatársak is.
Vízügyes gyerekek hegedű- és
gitárjátéka az egész délutánnak
karácsonyi hangulatot adott,
nem beszélve a süteményekről
és a forralt borról.
Ha összegezni kellene a

is szólt ez? Elsődleges célja
az volt, hogy ismerjük meg
minél jobban egymást a munkatársainkkal, s tegyük ezt a
szabadidős tevékenységeken
keresztül – advent idején. A

program-sorozatot, így szólna:
sikeres volt, sokan voltunk jó
hangulatban, a kitűzött célt
elértük. Jövőre legyünk még
többen, hiszen jó együtt!
Lévai Ildikó

mézeskalács-sütés is hagyományosnak számít házunk táján.
Amitől viszont újszerűvé vált
az idei ünnepkör, az egy közös
adventi díszkészítés, illetve egy
„adventi-forgatag” elnevezésű
program.
Kreatív ötletbörze fenyő-

F.: KÖR-KÖVIZIG 5700 GYULA, Városház utca 26.
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