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Az emléktábla leleplezése

A Víz Világnapját minden évben március 22-én ünnepeljük, melyről az
ENSZ 47. közgyűlése döntött 1992-ben
Dublinban. Ez a nap a vízügy legfontosabb ünnepe, melyről minden évben
méltóképp emlékezünk meg.

hogy a gőz- és kádfürdő naponta reggel
7 órától 12 óráig az urak, délután 2 és
6 óra között a hölgyek számára kínálta
szolgáltatásait. Vasárnap és ünnepnapokon csak délelőtt tartott nyitva, ezzel
egy kicsit nagyobb mértékben az urak
kedvében igyekezett járni az akkori
szolgáltató. Az emléktábla avatás célja az volt – mondta Bak Sándor, hogy
mindenki számára, aki elmegy ez előtt
a színes, kalandos történetű épület előtt,
legyen egy maradandó jel, ami megemlékezik arról, hogy ez az épület a gyulai
fürdőtörténet és fürdőkultúra szerves és
értékes része. Az avatóbeszédet követően, az emléktáblát Dr. Görgényi Ernő
Gyula város polgármestere és Dr. Vasas
Ferencné a Bodoki Károly Baráti Kör
elnökségi tagja leplezte le.

Emléktábla avatás
Víz világnapi rendezvényeink sorában
elsőként március 19-én emléktáblát
avattunk a Tájvízház falán, mellyel emléket állítottunk annak, hogy az épületben 78 éven keresztül gőz- és kádfürdő
üzemelt, a gyulai emberek egészségét
szolgálva. Bak Sándor igazgató úr avatóbeszédében elmondta, hogy az épületben Popp Alajos nyitott elsőként gőz- és
kádfürdőt, aki annak idején merész döntésre szánta el magát, hiszen felhagyott
családja ősi mesterségével, a mézeskalács-készítéssel és 1887-ben az épüle- Víz világnapi összefoglalónk a 12. oldatet átalakítva, gőz- és kádfürdőt nyitott. lon folytatódik.
A korabeli dokumentumokból tudjuk,
Folytatás a 12. oldalon É
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Országos Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Konferencia
A 2016. évi Országos Árvízvédelmi
és Folyógazdálkodási Konferencia
az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság szervezésében Mórahalmon
került megrendezésre március 8-10.
között. Az igazgatóságot Szabó János műszaki igazgató-helyettes,
Kisházi Péter Konrád árvízvédelmi
és folyószabályozási osztályvezető
és jómagam képviseltük.
A 3 nap során elhangzott szakmai előadások, az ATIVIZIG
vízkárelhárítási fejlesztéseit bemutató szakmai kirándulás, a fehér asztal melletti kötetlen beszélgetések,
tapasztalatcserék az együttgondolkodás, az együttműködés irányába
terelték a résztvevőket. A konferencián a 12 vízügyi igazgatóság és
az Országos Vízügyi Főigazgatóság
mintegy 70 árvizes szakembere vett
részt.
Láng István, az OVF műszaki főigazgató-helyettese tartotta a konferencia nyitóelőadását, melyben a
jövőre vonatkozó, országos árvizes
prioritásokról és feladatokról adott
tájékoztatást. Ezután a vendéglátó
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vezetője, dr. Kozák Péter üdvözölte a résztvevőket, bemutatta az
igazgatóság működését, jellegzetességeit.
A szakmai előadások keretében először az ATIVIZIG részéről Borza
Tibor osztályvezető az Alsó-Tisza
mértékadó árhullámait és az ellenük
védő árvízvédelmi rendszer sajátosságait mutatta be. Előadást hallottunk az ÁKIR program felhasználási lehetőségeiről, az ÁKK projekt
eredményeiről, a kapcsolódó EU
országjelentések
magyar-osztrák
viszonylatban történő összehasonlításáról; a Nagyvízi Mederkezelési
Tervek (NMT) készítése során, a
határvizeken tapasztalt anomáliákról, és a drónok térinformatikai alkalmazásának tapasztalatairól.
A konferencia első napja vacsorával
és kötetlen beszélgetéssel, baráti találkozóval ért véget.
KÖRÖS-VIDÉKI HÍRLEVÉL
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Tájékoztató a vízi bástyánál

A második napon először az NMT
készítésével kapcsolatos viták zajlottak, melynek talán lehetnek kedvező hozadékai is, az egységes
szemlélet kialakítása terén. Az NMT
erdészeti vonatkozásairól szóló előadás után, a 2007-2013-as időszak
lezárt pályázatainak tapasztalatai és
a 2014-2020-as időszakra tervezett
árvizes projektek kerültek bemutatásra. Délután szakmai kirándulás
keretében Szeged város árvízi vonatkozású nevezetességeit mutatták
be az ATIVIZIG munkatársai. Elsőként a szegedi partfal rekonstrukciójáról és a hozzá kapcsolódó mobil
árvízvédelmi rendszerről hallhatunk
részletes ismertetőt, majd a Dóm téren a szegedi fogadalmi templomról.
Lehetőségünk volt a Dóm tornyából
gyönyörködni Szeged város panorámájában. A szakmai program a történelmi vízmércénél, illetve a vízi
bástyánál folytatódott, végül pedig
a tápéi szivattyútelepet mutatták be.
A kirándulás után jó hangulatú borkóstolóval, vacsorával és tartalmas
beszélgetéssel zárult a nap.
A rendezvény zárónapján délelőtt a
Védekezési Információs Rendszer
fejlesztéseiről, a Felső-Tiszai árvízi
fejlesztésekről, valamint a folyószabályozási és árvízi feladatok EU
keretirányelvekbe történő integrálásáról tartottak beszámolót az árvizes

kollégák. Az előadásokat követően
Szentiványi Árpád főosztályvezető
foglalta össze a konferencia tapasztalatait és zárta le a rendezvényt.
A 2016. évi Országos Árvízvédelmi
és Folyógazdálkodási Konferencia
magas színvonalú megszervezését köszönjük az Alsó-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóságnak.
Bízunk benne, hogy a konferencián
kapott szakmai ismeretek, tapasztalatok az igazgatóságok és az OVF
további közös munkája során hasznosulni fognak.
Dénes György

Szentiványi Árpád levezető elnök

Belvízvédekezési és Öntözési Szakági Országos Értekezlet
2016. február 16-18. között immáron második alkalommal került
megrendezésre a Belvízvédekezési
és Öntözési Szakági Országos Értekezlet, amelyet a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szervezett Bánkon.
Az értekezlet két szekcióban zajlott, 16-án és 17-én délelőtt a
belvízvédekezési, vízrendezési csoportokat érintő feladatkörrel, 17-én
délután és 18-án az öntözési csoportokhoz tartozó feladatokat érintően.
Az értekezlet megnyitójaként Láng
István műszaki főigazgató-helyettes
tartott beszédet, melyben értékelte a
2015-ös év munkáját, eredményeit,
majd ismertette a 2016-ra tervezett
feladatokat, azok fontosságát és az
elvárt eredményeket.
Az első szekcióban 5 előadás hangzott el, amelyek részletes képet adtak
például a vagyonátadási folyamatról, a forgalomképes állami tulajdonú művek átadásának állapotáról,
az átadási folyamatot lassító, akadályozó tényezőkről, valamint a belvízvédelmi tervek állapotáról, azok
készültségi fokáról. Külön előadás
szólt a BEKKA projekt eredményeinek feldolgozásáról, az abban nyert
adatok felhasználhatóságáról.
Szakmai kirándulás keretében ellátogattunk a Maconkai víztározóhoz,

Az értekezlet résztvevői

amely komplex feladataival mindkét szekció számára érdekes látnivaló volt.
A második szekcióban az öntözési
feladatok kerültek előtérbe 7 előadás
keretében. Téma volt a VÍZGEO
modulok, szakmai szolgáltatások,
adatbázisok, adatfeltöltések, valamint a vízgazdálkodás lehetséges
intézkedései az aszálykárok mérséklésére, megszüntetésére a VGT2
figyelembe vételével.
Nagyobb lélegzetvételű előadást
hallhattunk a 2015. év mezőgazdasági vízszolgáltatás értékeléséről,

valamint a 2016. évi öntözés-üzemelési rendről, szerződésekről, a
finanszírozási változásokról, valamint a Mezőgazdasági Vízhasználat
Információs és Ellenőrzési Keretrendszer működéséről.
A szekció zárásaként bemutatásra
került a Tisza-Körös-völgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszer
(TIKEVIR), valamint a 2015. évi
aszály a Nyírségben.
Bujdosó Szabolcs

Télvégi belvízvédekezés a Körös-vidéken
Az év első napjaiban lehullott csapadék és az olvadás miatt, január
11-én belvízvédelmi készültséget
rendeltünk el a 12.05, 12.06, 12.07,
12.08-as belvízvédelmi szakaszon.
Ekkor még úgy tűnt, hogy egy rövid
lefolyású periódusról lesz szó. 25
szivattyútelepet üzemeltünk be, melyek között jelentős számmal bírtak
az automata telepek. Január végére
ez a szám lecsökkent, csak egy-két
telep üzemelt, amelyek a lassan ös�szegyülekező vizeket emelték át. A
január kis mértékben csapadékosabb volt a sok éves átlagnál.

Január 19-én a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei
Igazgatósága kibővített rendkívüli
elnökségi ülést tartott a helyzet értékelésére, melyre igazgatóságunk is
meghívást kapott, itt beszámoltunk
a közelmúlt eseményeiről és a várható helyzetről.

A hónap közepére már minden védelmi szakaszon készültség volt
érvényben, 4-ben II. fokú, 6-ban I.
fokú. Az egyidőben üzemelő telepek
száma meghaladta a 40-et, melyek
közül egyre több volt a főbefogadóba emelő, nagy teljesítményű telep.

Februárban az átlagos 75 mm heA február elején lehullott nagy men�- lyett, 122 mm csapadék hullott. A
nyiségű csapadék visszafordította belvízvédekezés március első napa csökkenő tendenciát. Rontotta a jaiban tetőzött, amikor is 48 telep
helyzetet a folyókon levonuló árhul- üzemelt egy időben, melyek közül
lám-sorozat is, amely megszüntette 15 folyamatos 24 órás üzemrendben
a gravitációs kivezetés lehetőségét.
Folytatás a 4. oldalon É
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Belvízi elöntés Békéscsaba térségében

működött. Az összes kapacitásuk
elérte az 51,7 m3/s-ot. Ekkor 133 fő
vett részt a belvízvédekezési munkákban.

az aktuális belvízhelyzet, valamint a
levezetési idő lerövidítésének lehetőségei voltak. Bemutattuk a „Szeghalmi belvízrendszer vízrendezési
főműveinek rekonstrukciója” című
Március 4-én részt vettünk egy meg- pályázat fő elemeit, valamint azt,
beszélésen, Füzesgyarmaton, mely- hogy azok hogyan járulnak hozzá a
nek témája az „Alsó- és Ó-Berettyó térség belvízbiztonságának növelétérségének vízgazdálkodása, belvíz- séhez.
mentesítése” volt. Az ülésen részt
vettek a környező települések pol- A márciusi csapadékmentesebb időgármesterei, valamint a térség jelen- járás következtében, az összegyületős területeit művelő gazdák. A téma kező vizek mennyisége lassan csök-

Csatorna kotrás fenntartó géppel
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kenni kezdett, a gravitációs leürítési
lehetőségek is előálltak, az üzemelő telepszám és kapacitási érték is
csökkenni kezdett. Március végére
csak néhány esésnövelő telep üzemére volt már szükség.
Ebben a belvizes periódusban a legnagyobb elöntést február 19-én regisztráltuk, összesen 13490 ha területtel (vetés: 4320 ha, szántó: 3040
ha, legelő: 4645 ha, egyéb: 1485
ha). 6 szivattyútelepen végeztünk
kisebb-nagyobb javítási munkát:
elektromos javítási munkák, diesel
motorok fődarab javítása.
Vízfolyás
gátló
akadályt
20775 m hosszban távolítottunk el. A Wimmeri-csatorna
vízszállítóképessége nem volt megfelelő, benőttsége nagy volt, így
szükségessé vált a mederszelvény
tisztítása. Az Új-szőrhalmi-csatorna
szelvénye is jelentős benőttséggel
bírt, valamint feliszapolódás is tapasztalható volt. A csatorna fogadja
be és vezeti el a Kondoros belterületéről érkező vizeket. A belvíz levezetése érdekében, a csatorna teljes
hosszában gyökérzónás kotrást végeztük.
Bujdosó Szabolcs

A vízitársulati vagyonátadással kapcsolatos tanácskozás Gödön
A Vízgazdálkodási Társulatok Or- Három napirendi pontot tárgyalt az
szágos Szövetsége (VTOSZ) a jog- ülés:
viták megoldása érdekében, 2016. • Az Európai Uniós támogatással
február 24-i dátummal országos
elvégzett beruházásokkal érintanácskozást hívott össze Gödön.
tett állami tulajdonú közcélú vízIgazgatóságunk részéről hárman
gazdálkodási művek átadásának
vettünk részt a rendezvényen, Bak
helyzete, megoldási javaslatok.
Sándor igazgató, dr. Kisné dr. Bol- • Öntözés fejlesztésének lehetősédizsár Ida Borbála jogász, és jómagei Magyarországon.
gam.
• Az Országos Közfoglalkoztatási
Programon belül a vízitársulatok

által szervezett közfoglalkoztatás
tapasztalatai, a következő időszak feltételrendszere, feladatai.
A tanácskozást Szegedi Sándor, a
VTOSZ elnöke nyitotta meg. Felvázolta a társulati művek átadás-átvételi problémáit, abban a reményben,
hogy a hosszú ideje ezzel kapcsolatban elhúzódó ügyekre megoldást
Folytatás az 6. oldalon É

Előzmények
A
vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII., valamint a
vízitársulatokról szóló 2009. évi
CXLIV. törvényeket módosító
2013. évi CCXLIX. törvény értelmében, folyamatban van az igazgatóságunk működési területén
lévő vízgazdálkodási társulatok
(Körös-Berettyói, Körösi Vízgazdálkodási Társulat) üzemeltetésébe tartozó teljesen, illetve részben
állami tulajdonú vízügyi létesítmények átadás-átvételi eljárása.
Az átvétel 2455 km csatornát és
94 db, 53,04 m3/s összkapacitású
szivattyúzási helyet (szivattyútelep, szivattyúállás) érint.
A működési területünkön található mindkét vízgazdálkodási társulat nyújtott be pályázatot a mezőgazdasági
vízkészlet-gazdálkodás, mint a támogatásban részesíthető tevékenységen belül induló, vízkárelhárítás önkormányzati és/vagy magántulajdonban lévő létesítményeinek kollektív beruházásai megnevezésű, az Agrár- és
Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) keretében indult támogatási pályázat keretében. A költségek 75
%-ára lehetett pályázni, az önerő 25 % volt, ezt a társulatok esetében az állam biztosította.
A 2009 és 2013 közötti időszakban, ugyancsak mindkét érintett társulat, két ütemben részt vett az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott, az öntözés, a melióráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági, üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó, Uniós támogatással
érintett pályázaton.
Az EMVA esetében a támogatás mértéke 70%, az önerő 30% volt. Az önerőt a társulatok az első ütemben
saját, a második ütemben már állami támogatásból oldották meg.
A pályázat előírja öt éven keresztül, az évenkénti fenntartási kötelezettséget. Így a volt társulati művek átvételével érintett vízilétesítmények esetében, ahol az 5 éves kötelezettség fennáll, igazgatóságunk kérte a kedvezményezett átírást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál.
A Társulatoknál lévő tervdokumentációk, műszaki dokumentációk, írásos anyagok átadása megtörtént. A szivattyútelepi bejárások és kulcsátadások megtörténtek, üzemképességük felmérésre került.
A megállapodás aláírás elhúzódásának egyik fő oka, hogy a társulatok az átadás-átvétel kapcsán költségtérítési igénnyel léptek fel, többek között az Európai Unió által támogatatott pályázatok önerő költségeivel kapcsolatosan. Térítési jog fenntartása mellett, azonban nem zárkóznak el a megállapodások aláírásától.
KÖRÖS-VIDÉKI HÍRLEVÉL
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A gödi értekezlet résztvevői

kellene találni.
Az első napirendi pont kapcsán dr.
Varga Árpád jogtanácsos a VTOSZ
képviseletében mondta el álláspontját. Véleménye szerint annak, hogy
2016-ra sem történt előrelépés az átadás-átvétel tárgyában fő oka, hogy
két alapvető kérdést nem tisztáztak
a törvényalkotók, az egyik azon
beruházások tulajdonjogi sorsának
kérdése, amit a társulatok az állami
műveken végeztek, és amelyek vagyonává váltak, a másik pedig az,
hogy a társulatok által elvégzett fejlesztésekre, a kötelező fenntartásra
ki, milyen formában biztosít forrást.
Körvonalazta, hogy a társulati létesítmények átvétele mekkora terhet
ró az államra és a vízügyi igazgatóságokra, mind anyagilag, mind emberi erőforrás tekintettében.
Ezután Kolossváry Gábor az Országos Vízügyi Főigazgatóság főosztályvezetője megértését fejezte ki
azzal a problémával kapcsolatban,
hogy milyen nehéz anyagi helyzetbe kerültek a társulatok az érdekeltségi hozzájárulás megszűnésével.
Felvázolta, hogy elkészült három
szakanyag, amelyek működtetési,
vagyonkezelési és EU-s támogatási
rendszerbeli kérdésekkel foglalkozik. Részletezte, hogy a vagyonátadás négy lépcsőből áll:
• Földhivatali átadás, mely 95%-os
szinten már meg is valósult.
• Műszaki átadás-átvétel: a 83
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társulatból 62 még működik, 21
végelszámolás/felszámolás alatt
van. 78 társulattal kezdődtek meg
a tárgyalások, amelyek közül 33mal le is zárult az eljárás.
• A szakmai együttműködés a vízügyi, önkormányzati irányítási
rendszerrel, mely szabályozási
szempontból rendezett.
• A vagyonleltár és a vagyonnyilvántartás problémája. Véleménye
szerint rendezetlen állapotban
rendet csinálni csak közös akarattal lehet, rendezetlen állapotok
helyén a vagyonátadás nem működik.

ciumokról tárgyaljanak. Elmondta, hogy a vízitársulatok soha sem
voltak vagyonkezelői az állami
műveknek, csak szerződött üzemeltetői. Javasolta a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. megkeresését,
mert az nem csak lehetőség, hanem
kötelezettsége is a társulatoknak.
Véleménye szerint pályázatonkénti
vizsgálatra lenne szükség az önerő
vonatkozásában. El kell számolni a
társulatoknak az MNV Zrt.-vel, akinek a feladata, hogy a felmerült igények jogosságát elbírálja.

Szegedi Sándor elnök egy munkacsoport megalakítását javasolta a
Következő felszólaló Bak Sándor probléma tisztázása érdekében.
igazgató volt, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a vízügyi igazgató- A második naprendi pont összegzéságok nem igazgatási szervek, így seként elmondható, hogy az Uniós
Folytatás a 7. oldalon É
nincs módjuk arra, hogy konzor-

Cserjeirtás és nádvágás a közfoglalkoztatás keretében

számok ismerete nagyon fontos ahhoz, hogy lássuk, hazánk mennyire
van csak lemaradva az öntözött területek nagyságában. Olaszországban 2,3 millió hektár, Portugáliában
500 ezer hektár az öntözött terület.
Először 1 millió, majd 500 ezer, jelenleg 300 ezer hektár a megcélzott
öntözésfejlesztéssel érintett terület
nagysága Magyarországon. A már
meglévő öntözőtelepek újjáélesztésében van a legnagyobb lehetőség,
illetve kiemelten fontos a víztakarékos művek létrehozása. Azt is lényegesnek tartották, hogy ott öntöz-

zünk, ahol az öntözés költségeit a igazgatóságok és a vízgazdálkodási
megtermelt mezőgazdasági termék társulatok foglalkoztatják a legtöbb
árában érvényesíteni lehet.
közfoglalkoztatottat. Tájékoztatta
a jelenlevőket, miszerint 90 napról
A harmadik napirendi pont a köz- 120 napra emelték az egyszerűsített
foglalkoztatás volt. Butora Károly foglalkoztatási jogviszony maximáa Belügyminisztérium főosztályve- lis hosszát, melyre 200 fős igény jezető-helyettese elmondta, hogy a lentkezett.
közfoglalkoztatás átmeneti foglal- Szegedi Sándor elnök úr a tanácskokoztatási eszköz, nem cél, de még- zás végén egy finom, kiadós ebédre
is aktivizáló eszköz azok számára, invitálta a megjelenteket. Ebéd után
akiknek a helyi munkaerőpiac nem a rengeteg friss és hasznos informátud munkahelyet biztosítani. A köz- ció birtokában, fáradtan indultunk
foglalkoztatás helyi értékteremtő haza.
munkalehetőség. Jelenleg a vízügyi
Schroff Csaba

Tógazdasági haltermelés
2016. január 13-án a Biharugrai
Halgazdaság Kft. és a NAIK Halászati Kutatóintézet által „A tógazdasági haltermelés területhasználata –
Fejlesztési lehetőségek és korlátok”
címmel szervezett szakmai munkaértekezleten Szabó János műszaki
igazgató-helyettes úrral képviseltük
igazgatóságunkat.
Az értekezletet az AquaSpace EU
Horizont 2020 nemzetközi együttműködésű projekt keretében rendezték, melynek célja az akvakultúrai
termelés növekedésének elősegítése
Európában. A 22 tagú konzorciumban (zömében tenger mellett fekvő
országok) Magyarországot és az
édesvízi szegmenst a Biharugrai
Halgazdaság, valamint a HAKI képviseli.
A konferencia megrendezésére Biharugra szolgált helyszínül, ahol
Puskás Nándor (Biharugrai Halgazdaság Kft.) köszöntőjét köve-

tően Kerepeczki Éva (NAIK Halászati Kutatóintézet) mutatta be
az AquaSpace projektet. Érdekes
előadással készült Váradi László
(Magyar Akvakultúra Szövetség),
aki a magyarországi tógazdasági akvakultúrát ismertette, kitérve
az extenzív és intenzív termelési
rendszerek bemutatására. Bojárné
Lukácsik Mónika (Agrárgazdasági
Kutatóintézet) „A hazai tógazdasági haltermelés számokban” című
előadása során több érdekes adat
is elhangzott, többek között az,
hogy a 2014. évben a nyilvántartott 30 000 ha tóterületből 24 000
ha üzemelt. Az Országos Vízügyi
Főigazgatóságot Tahy Ágnes képviselte, aki a tógazdasági haltermelés kapcsolatát ismertette a hazai
felszíni vízkészletgazdálkodással.
Tirják László (Körös-Maros Nemzeti Park) a tógazdasági haltermelés természetvédelmi aspektusairól

tartott előadást, míg Kelemen Béla
(Geosafe Kft.) a környezetvédelmi
vonatkozásokra tért ki.
A nap végén - a projekt eredményeinek ismertetését követően - az elemzések közös megvitatására, résztvevői hozzászólásokra került sor.
Összességében a munkaértekezlet
igen hasznosnak bizonyult, hiszen
a rengeteg érdekes és hasznos előadás mellett a különböző érdekeltségi csoportok nézetei is közelebb
kerültek egymáshoz. A jövőre nézve
igen fontos tényező (projektben is
fő pillér), hogy az akvakultúra termelés a kapcsolódó egyéb területekkel (szabályozás, engedélyeztetés és
döntéshozatal) együtt valósítsa meg
a célkitűzéseket.
A témáról érdeklődők a http://www.
aquaspace-h2020.eu honlapon többet is megtudhatnak a projektről.
Kurucz Máté
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Közös magyar-román hidraulikai modell vizsgálatok
A Magyar-Román Vízügyi Bizottság
kormánymeghatalmazottai, a Gyulán 2016. február 16-17.
között tartott rendkívüli találkozó megállapodtak abban, hogy az
„Árvízvédekezési Szabályzat” területi hatályának megállapítása céljából, hidraulikai vizsgálatot végezzenek, a Tőz és a Csigér patakok
vonatkozásában.
A magyar álláspont szerint - egy a
Körösökön levonuló árhullám esetén
- a Tőz patakon található Repszegi
tározó, valamint a Csigéren található Feltóti tározók üzemelése (vagy
tönkremenetele) jelentős hatást gyakorolhat a magyar területen kialakuló vízállásokra. Amennyiben ez
a feltevés igaz, akkor a tározóknak
be kell kerülnie a magyar-román

egyezménybe.
Ennek a kérdésnek az eldöntésére szakértői találkozóra került sor
2016. március 31-én, Nagyváradon,
ahol a magyar és román fél képviselői megállapodtak a vizsgálat metodikájáról, a szükséges adatok köréről és mennyiségéről, valamint a
határidőkről. A kérdés eldöntésére 1
dimenziós hidraulikai modell készül
a kérdéses folyószakaszokról. A hidraulikai modell magában foglalja, a
Tőz és Csigér patakok tározók alatti
szakaszát, valamint a Fekete-Köröst Talpastól-Szanazugig, a FehérKöröst Borosjenőtől-Szanazugig,
valamint a Kettős-Köröst Békés
duzzasztóig. A modellépítéshez
szükséges geometriai adatok (keresztszelvények) a fő folyókra

(vagyis a Fehér- és Fekete-Körösre)
nézve a román fél rendelkezésére
állnak, azonban a Tőz és Csigér patakok esetében kiegészítő geodéziai
mérések (keresztszelvények), szükségesek, amelyek felvételét a nagyváradi vízügy augusztusra vállalta.
A romániai tározók havária jellegű
tönkremenetele a 2000. évi árhullám
tükrében kerül vizsgálatra. Az effektív modellezést a román fél szakértője, dr. Dan Stematiu a Bukaresti
Műegyetem Vízépítési Tanszékének
professzora végzi majd. A modellvizsgálat elvégzésének határideje
2016. november 15., ezután az eredményeket bemutatták az Árvíz- és
Belvízvédelmi Szakbizottságnak.
Laurinyecz Pál

A 2014-2020-as programozási időszak pályázati előkészületei
A hírlevél előző számában beszámoltunk arról, hogy tavaly év végével már megkezdtük az előkészületeit azon beruházásainknak,
melyeket uniós fejlesztési forrás
felhasználásával a 2014-2020-as
pályázati ciklusban szándékozunk
megvalósítani. Írtunk arról is, hogy
fejlesztési elképzeléseinket ágazati
szinten a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program felhívásaira nyújtjuk, illetve nyújtottuk
be. Határmenti együttműködésben
pedig az Interreg V-A Románia-Ma-

Körösladányi duzzasztó
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gyarország 2014-2020 Határon Átnyúló Együttműködési Program pályázati felhívásainak megjelenésére
várunk. Az eltelt idő alatt több projektünk is támogatásban részesült,
ezért jelen híradásunkban azok műszaki tartalmát és céljait ismertetjük.
Írásunk másik felében pedig rövid
tájékoztatatást szeretnénk nyújtani
a 2015. január 12-én, Nagyváradon
megtartott román-magyar vezetői
szintű találkozón közösen megfogalmazott fejlesztési elképzelésekről.

Az elkövetkező hét és fél év - vízügyi ágazatot érintő - Környezeti
és Energiahatékonysági Operatív
Programban megvalósuló fejlesztéseit, melynek összértéke közel
270 milliárd forint, az 1084/2016.
(II.29.) Kormányhatározat nevesíti. Elmondható, hogy e rendeletben
szerepeltetett, Körös-vidéki Vízügyi
Igazgatóság területét érintő valamennyi projekt támogatásban részesült, és a Támogatási Szerződés
megkötése már folyamatban van.
Folytatás a 9. oldalon É

Kezelőépület

Nézzük meg melyek is ezek a beruházások!
A „Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója” című, KEHOP1.3.0-15-2015-00001
azonosító
számú projektben a duzzasztómű
teljes körű felújítását tűztük ki célul.
Ellenőrizni fogjuk majd az üzemi
híd teherbírását, szükség esetén át
is építjük, korszerűsítjük az elektromos hálózatot, a vagyonvédelmi
rendszert, a közműhálózatot, a vízrajzi létesítményeket. Új távjelzős
vízállás és vízhozammérő állomást
építünk. A korszerűsítés kiterjed a
duzzasztómű kezelőépületére és a
szolgálati lakásra. Egy új raktárépület építését, a megközelítő utak rendbetételét, informatikai és hírközlési
rendszer kiépítését is tervezzük.
A „Szeghalmi belvízrendszer vízrendezési főműveinek rekonstrukciója” elnevezésű, KEHOP1.3.0-15-2015-00002 regisztrációs
számú projekt célja, hogy e rendszerben keletkező belvízi elöntések nagysága és ideje csökkenjen.
Mindezeket az öblözet vízrendezési
főművei engedélyes paramétereinek
helyreállításával kívánjuk elérni. A
fejlesztés összesen 59,6 km hosszú
belvízlevezető csatornán végrehajtott mederkotrást, vízkormányzó
műtárgyak javítását és bontását,
szivattyútelepeken (Kernye I., II.,
Macskás) végzett rekonstrukciót, és
új gépi gereb építést foglal magába.
A beruházástól a védekezési költségek mérséklődését várjuk.
A „Belvízi szivattyútelepek fejlesztése és rekonstrukciója - KEHOP1.3.0-15-2016-00011” pályázatban
kilenc fejlesztési elem valósul meg,
melyből az egyik a KÖVIZIG területén lévő Vargahosszai szivattyútelep rekonstrukciója. Az üzembiztonságot és az átemelés hatékonyságát
a telep két szivattyújának teljes felújításával, valamint egy gépi gereb
létesítésével szándékozzuk fokozni.
„Árvízvédelmi védvonalak mér-

Vargahosszai szivattyútelep

tékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Körösökön
KEHOP-1.4.0-15-2016-00012”
pályázat által megfogalmazott fejlesztés műszaki szükségességét a
74/2014. (XII. 23.) BM rendeletben meghatározott mértékadó árvízszint, és a Tisza-völgy árvízi
biztonságának javítása adja. A projekt töltésfejlesztést irányoz elő a
Hármas-Körös jobb part 61+20066+000 tkm szelvényei között. De
sor kerül a Soczózugi gátőrtelep, a
Zsófiamajori gátőrház bekötőútjainak felújítására és a Peresi gátőrház
újjáépítésére is. Töltéstartozékok
cseréje, vízmérce áthelyezés és az
altalaj erősítések sem maradnak el.
A vízügyi ágazat fentebb hivatkozott
kormányhatározatában nevesített 40
db KEHOP projektből, még további kettőben érintettek vagyunk, de
nem, mint támogatásban részesülő
kedvezményezett, hanem, mint jövőbeni üzemeltető, vagyonkezelő.
Ugyanis igazgatóságunk területén,
üzemirányítási és monitoring hálózat fejlesztési céllal, újabb vízrajzi
fejlesztések valósulnak meg:
• a KEHOP-1.1.0 konstrukció, „A
Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok (biológiai, kémiai, morfológiai és
hidrológiai vizsgálati főirányok)
és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá

• a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring
állomások kiépítése, fejlesztése”
elnevezésű és a KEHOP-1.4.0
konstrukció, „Az üzemirányítási
és a monitoring hálózat fejlesztése” elnevezésű projektjei által.
Eredményesnek és pályázati ötletekben bővelkedőnek ítélhető meg
az a 2015. január 12-én, Nagyváradon megtartott román-magyar
vezetői szintű találkozó, melyet a
román fél azért hívott össze, hogy a
határmenti együttműködésben megvalósuló projektekhez szükséges
közös előkészületeket mielőbb megtegyük. A román fél részéről a meghívás további apropója volt, hogy
az Interreg V-A Románia Magyarország 2014-2020 Program Irányító
Hatósága a bukaresti székhelyű Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztériumban kapott helyet. A
találkozó házigazdája a Nagyváradi
Vízügyi Igazgatóság volt. A megbeszélésen részt vettek a Tiszántúli
és a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságok vezetői, a Nemzeti Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet
(Institutul National de Hidrologie
si Gospodarire a Apelor – INHGA),
az ANAR Menedzsment Veszélyhelyzetek Osztálya (Departamentul
pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul
A.N.A.R.), a Környezetvédelmi,
Vízügyi és Erdészeti MinisztériFolytatás a 10. oldalon É
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um (Ministerul Mediului, Apelor și
Pădurilor) igazgatói Bukarestből.

nyek, árvízvédelmi biztonság kezelése és monitorozása a Berettyó
folyón, az államhatár térségében
5. Vízkárelhárítási
infrastruktúra
fejlesztése a Berettyó folyón, az
államhatár térségében.

a magyar, mind a román vízgyűjtők
árvíz kockázat kezelési terveiben
szerepelnek, és azok összhangban
Öt projektjavaslatot jegyzőkönyvvannak a két állam között érvényben
ben is rögzítettünk, melyek a követlévő, határon átnyúló vízkészletek
kezők voltak:
védelméről és fenntartható haszná1. Sarkad-Sitkai szivattyútelep és a
latáról szóló egyezménnyel. A proTulkai zsilip rekonstrukciója
A felek megegyeztek abban, hogy a jektjavaslatok pénzügyi részletei a
2. Szanazugi és Varsánd II árvízvé- projektjavaslataikat be fogják nyúj- pályázati felhívás megjelenését ködelmi központok fejlesztése
tani a tavasszal megjelenő Interreg vetően fognak véglegesedni. Addig
3. Közös beavatkozások hatékony- V-A Program pályázati felhívásával. is a tervezési munkák megkezdheságának növelése szélsőséges Előtte azonban a szükséges enge- tők.
Varga Melinda
hidrológiai helyzetekben
délyeket beszerzik. Megállapítást
4. Szélsőséges hidrológiai esemé- nyert, hogy a projektjavaslatok mind

Közfoglalkoztatás
A 2015. évi közfoglalkoztatási programunk 2016. február 29-én ért véget. A 12 hónapos program során
bérre és járulékaira 1 270 368 ezer
Ft-ot használtunk fel. A közvetlen
költségek 220 641 ezer Ft-ot tettek
ki, irányítási költség 37 792 ezer Ft
volt.
Az átlaglétszámunk a teljes időszakra nézve 1151 fő volt.
A közfoglalkoztatottak által elvégzett növényzet-eltávolítási munkákkal, jelentősen javult a csatornák,
hullámterek vízelvezető képessége,
mely nagyban csökkenti a víztöbblet okozta károkat. A 2015-ös OKP
során beszerzett és felhasználásra
került építőanyagok jól észrevehető állagjavulást eredményeztek a
magasépítményekben és műtárgyakban. Minden külső ellenőrzésünk köztük két Belügyminisztérium által
lefolytatott - hiányosság, szabálytalanság feltárása nélkül zajlott le.
2016. március 1-jén elindult az ez
évi Országos Közfoglalkoztatási

Fazekaszug, szivárgó csatorna takarítása

Programunk. Ismét 12 hónapra köthettünk szerződést a Békés Megyei
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályával, 1164 fő (átlaglétszám)
közfoglalkoztatására. A program
teljes költségvetése 1,7 milliárd Ft.
A közfoglalkoztatottak elhelyezkedési esélyét növelendő, képzésekkel
is kiegészül programunk. 60 főt mo-

torfűrész-kezelő, 5 főt vízkárelhárító képzésbe fogunk bevonni. A tanfolyamok az Európai Unió GINOP
6.1.1-15. forrásából valósulnak
meg. A képzésekre maximum 8 általános iskolai végzettséggel lehet
jelentkezni.
Dalmadi Zsolt

Gép- és eszközbeszerzés
2015-ben az Országos Vízügyi Főigazgatóság
a KEOP2.1.1/B/15-2015-0001
számú,
„Gép- és eszközbeszerzés a vízügyi igazgatóságok árvízvédelmi
és fenntartási feladatainak ellátásához” címmel nyújtott be pályázatot
az OVF és a vízügyi igazgatóságok
KÖRÖS-VIDÉKI HÍRLEVÉL
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gép- és eszközparkjának fejlesztésére, korszerűsítésére.

Az idő rövidsége miatt ezeket nem
folytatták le újra, a keletkezett maradványösszeg fedezetet biztosított
Az igényelt támogatás összege 9 opciós tételek megrendelésére.
758 265 000 Ft volt. Az előkészítés során összesen 11 uniós, nyílt Igazgatóságunk összességében 788
közbeszerzési eljárást folytattak le, 928 107 Ft összegű gépet és eszközt
melyből kettő eredménytelen volt.
Folytatás a 11. oldalon É

kapott az árvízvédelmi- és fenntartási feladatainak ellátásához, melyek a
következők:
• 1 db ICE 14RF típusú vibrációs
verő- és húzógép a hozzá tartozó
aggregáttal és egyéb kiegészítőkkel,
• 1 db LIEBHERR LTM 1030-2.1
típusú, 30 t teherbírású autódaru,
• 1 db CATERPILLAR 428F típusú árokásó-rakodógép,
• 5 db, különböző méretű JOHN
DEERE traktor különféle adapterekkel (többféle kasza, árokmaró,
szárzúzó, aprítékoló, gréder),
• 1 db Pistenbully Allseason 100
típusú lánctalpas önjáró rézsűkaszával és pótkocsival,
• 3 db benzines zagyszivattyú,
• 3 db Volkswagen Amarok típusú
pick-up terepjáró,
• 2 db Volkswagen Transporter típusú duplakabinos platós terepjáró,
• 1 db TRUXOR DM 5045 típusú
úszó munkagép különféle adapterekkel és utánfutóval,

A vibrációs verő- és húzógép érkezése igazgatóságunkhoz

• geodéziai és vízrajzi mérőeszközök és szoftverek.

hogy a védekezési- és fenntartási feladataink végzése az MBSZ, a
szakaszmérnökségek, illetve egyes
Összességében elmondható, hogy központi szakágazatok részére egyaz igazgatóság életében nem nagyon szerűbbé, gazdaságosabbá és gyorvolt példa hasonló volumenű gép- sabbá válik, továbbá reméljük, hogy
és eszközfejlesztésre, de az is igaz, a fejlesztés nem egyszeri alkalom
hogy az elavult, elöregedett géppark volt.
fejlesztése indokolt és időszerű volt.
Lúczi Gergely
A fenti felsorolásból következik,

Felülvizsgálati audit
Az igazgatóságunk Vízrajzi Monitoring Osztályán kiépített minőségirányítási rendszer felülvizsgálati
auditjára 2016. március 17-én került
sor, az SGS Hungária Kft. felügyeletével. Az auditálást végző szervezet
ellenőrizte, hogy az általunk ledokumentált folyamatok összhangban
vannak-e a tényleges működéssel,
különös tekintettel az MSZ EN ISO
9001:2008-as szabvány által előírt

követelményekre. Az audit ebben
az évben kizárólag központi munkafolyamatokat ellenőrzött, terepi auditálást az SGS Hungária Kft. nem
tartott. A felülvizsgálat kiterjedt a
minőségirányítási rendszer hatálya
alá tartozó valamennyi elemre, különös tekintettel az adatok észlelésétől, feldolgozásán, továbbításán át
azok archiválásáig terjedő, továbbá
az ezek megvalósítását támogató

folyamatokra, valamint azon dolgozókra, akik az adatokkal kapcsolatos fenti tevékenységek ellátásában
közreműködnek. A sikeres felülvizsgálati audittal igazgatóságunk
továbbra is garantálja vevői számára, hogy az általa szolgáltatott adatok hitelesek és ezáltal tejes mértékben megbízhatók.
Bányai Barbara

Hangsúly a Körösök turisztikai és idegenforgalmi értékein
2016. első negyedévében a Körösvidéki Területi Vízgazdálkodási
Tanács (KTVT) nem, míg a KTVT
Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervezési
Bizottsága (VGTB) egy alkalommal
ülésezett.
A 2016. március 3-án, igazgatóságunk központi székházának
nagytermében megtartott ülésen a
KÖVIZIG működési területére elké-

szített Nagyvízi Mederkezelési Tervek, valamint a Tiszántúli Vízügyi
Igazgatóság (TIVIZIG) működési
területére elkészített, a KÖVIZIG
működési területével határos folyók
Nagyvízi Mederkezelési Terveinek
véleményezését végezte el a bizottság.
Mindkét tervet az érintett vízügyek
egy-egy szakembere - igazgatósá-

gunk részéről Kisházi Péter Konrád
osztályvezető, a TIVIZIG részéről
Deák Gyula referens - ismertette.
A véleményalkotási folyamatban
igen nagy aktivitást mutattak a környezetvédelemmel, és természetvédelemmel foglalkozó KTVT tagok,
de fontos hangsúlyt kaptak a Körösök turisztikai, idegenforgalmi
Folytatás a 12. oldalon É
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értékeit továbbra is lehetőleg változatlan formában megtartani kívánó
vélemények is.
A Nagyvízi Mederkezelési Tervekben a TIVIZIG által előterjesztett
lefolyást javító intézkedéseket a Berettyó és a Hortobágy-Berettyó vízfolyások vonatkozásában a VGTB
elfogadta, míg a KÖVIZIG működési területére elkészített Nagyvízi
Mederkezelési Tervekben leírtaknál,

a VGTB a KTVT hatáskörébe tette
át a végleges döntés meghozatalát.
A VGTB ülésen elhangzottak alapján röviden megállapítható, hogy a
VGTB átérezte és szakmailag támogatta a Nagyvízi Mederkezelési Tervekben rögzített árvízi lefolyást javító megoldások szükségességét, de
azok tényleges megvalósítása során
nagyfokú kompromisszumkészséget
kért, illetve javasolt mind a hatályos

környezetvédelmi- és természetvédelmi előírásokban, jogszabályokban leírtak, mind a térségben élők,
illetve az ide látogatók turisztikai,
idegenforgalmi, rekreációs igényeinek figyelembevételével.
A VGTB javaslata alapján e témában a KTVT ülése 2016. április hónapban kerül összehívásra.
Réti László

Vizek és mesterségek a Víz Világnapján
folytatás az 1. oldalról
Makettkiállítás
Víz világnapi rendezvényünk, - az
Emléktábla avatás után - a Tájvízház
időszaki kiállítási termében folytatódott, a „Megidézett történelem,
avagy hajókkal a világ körül” című
kiállítás megnyitójával, melyen
Szelezán András egykori kiváló makett- és modellépítő munkáit ismerhette meg a nagyközönség.
Miért épít ez ember maketteket, modelleket? És miért pont hajókat? Hát
nyilván ki, mikor, és miért, tette
fel, majd meg is válaszolta a kérdést
Czepó Pál makettkészítő, aki segítségével a makettkészítés múltjába
és jelenébe nyerhettünk egy kis bepillantást.
Amennyire tudni lehet, a kicsinyített
hajók korszakokon át kultikus célból készültek, azért, hogy jó szolgálatot tegyenek a túlvilági utazóknak.
Tudni való, hogy a hajóépítés tudománya egészen a XVIII. századig
hagyományokon, tapasztalati szabályokon alapult, mely tudás hajóépítéshez értő mesterek generációján
keresztül öröklődött. De mit tesz
egy hajóács, aki szemléltetni akarja,
hogy az új hajón milyen új megoldásokat képzel el, az hogyan néz ki
valójában, mi lesz a működés elve?
Leírná, lerajzolná, de lehet, hogy ő
maga se tud írni, olvasni, vagy mivel messzi földről szerződtették le,
lehet, hogy a nyelvet se beszéli…,
mit tesz hát, megépíti kicsiben.
Így kezdődött minden – mesélte a
makettépítő.
KÖRÖS-VIDÉKI HÍRLEVÉL
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A kiállítás megnyitója számos érdeklődőt vonzott

És végül itt vagyunk mi, akiknek se
tengerünk, se tengerészeti múltunk
nincs, valamiért mégis odáig vagyunk a technika történetének, vagy
jelenének a hajózáshoz kapcsolódó
részéért. Ráadásul nem elégszünk
meg azzal, hogy minden létezőt elolvasunk, megnézünk a témában,
hanem alkotni is akarunk. Építeni
egy, két, három hajót is, ha nagyban
nem is, hát kicsiben. Egyrészt magáért az alkotás öröméért, másrészt
megmutatva, hogy mennyire értünk
mi ehhez. Ki olyat, ami vitrinbe
kerül, ki olyat, amit vízre is tesz, ki
azért, hogy múzeumban szemléltessen, ki pedig azért, hogy otthon
mutogassa. Az emberiség több ezer
éves hajózási múltja kifogyhatatlan
tárháza a témának. Az biztos, hogy
aki egyszer épített egy hajómodellt,
az biztosan fog még egyet - zárta

beszédét Czepó Pál.
A kiállítást Fekete László a KIT Makett Klub vezetője nyitotta meg, aki
elmondta, hogy Szelezán András elismert szakember volt lakatos szakmájában, ügyes kezű mesterember,
elsősorban pedig jó barát, persze
mind nagy betűkkel.
1995-ben ismerkedtünk meg a makett üzletemben – idézte vissza a
Makett Klub vezetője. Néhány hét
alatt bekapcsolódott klubunk munkájába, és attól kezdve aktív tagja
lett a kis közösségünknek. Minden
héten szerdán jött a klubba. Sokszor
tartott előadást a hajóépítésről, a
történelmi vitorlásokról, volt, hogy
kihelyezett klubnapot tartottunk náluk, ahol megmutatta a gépeit, amiket jórészt maga készített. Végig láthattam a legkomolyabb munkáját, a
Folytatás a 13. oldalon É

mesefiguráikat. Megtudhatták, milyen halak úsznak a Körösökben, és
horgászhattak is. Ebben az évben
arra is fény derült, hogy, mit jelent
a vízkormányzás, és hogy mit tehetünk az aszály ellen. A gyerekek
izgalmas kísérleteket végezhettek a
vízzel, megtudhatták, mit teszünk,
ha folyóinkat szennyezés éri. Mérhettek vízhozamot az Élővíz-csatornán, de megmérhették az esőt, és
a szelet is. Különleges járművek is
várták a rendezvényre látogatókat,
egy Caterpillar árokásó-rakodó gép,
egy John Deere traktor és egy vízrajzos csónak, melyekbe kollégáim
Nelson admirális zászlóshajója, a Victory
segítségével bele is ülhettek a gyeVictory épülését, ami Nelson admi- melynek mintegy 1300 résztvevője rekek.
rális zászlóshajója volt egykoron. 4 volt. Ez évi bemutatóink a „Vizek
év, 2000 óra munkája van ebben a és mesterségek” jelmondat köré szö- A Bodoki-szobornál felállított színhajóban, építés előtt egy évig csak vődtek. Elvarázsolt nádkunyhónk- padon ünnepi műsor várta a megaz anyagot gyűjtötte, a tökéletes ban időutazást tehettek az érdeklő- jelenteket. A víz világnapi köszönmegvalósításra törekedett.
dők, és a Bodoki Károly Vízügyi tő után az Ewoldt Elíz Óvoda és a
Nem tudok olyan embert, aki ne Múzeum Baráti Kör tagjai segít- Béke sugárúti Óvoda csoportjainak
tisztelte és szerette volna Bandit, na- ségével megismerkedhettek a régi műsora következett. A folytatásban
gyon készült már a nyugdíjas évek- idők vizes mesterségeivel, megtud- Pepe Manó tóparti-partiján vehettek
re, tele volt tervekkel, de leginkább hatták például mivel foglalkoztak a részt a gyerekek, ahová egy meglepetésvendég is érkezett Pici Cica
hamarosan megszületendő harma- pákászok, halászok, aranymosók.
dik unokáját várta, ez sajnos csak A Tájvízházban a vizes mester- személyében.
vágy maradt számára, 2007. szept- ségeket bemutató Vízi Mozi, és a
ember 13-án ment el, azóta fent, hajómakett kiállítás várta a rendez- Színpadunkon felléptek a Karácsonagyon magasan építi a gyönyörű vény résztvevőit. A Gyulai Várfürdő nyi János Általános Iskola diákjai,
hajóit - emlékezett rá Fekete László. munkatársai segítségével megismer- és a N. Balcescu Román Általános
hették az érdeklődők Gyula kincsét Iskola alsó tagozatos diákjai. Ezután
A különleges kiállítást két héten ke- a gyógyvizet és megtudhatták mire az Energy Dance Cool táncosai varázsolták táncparketté a Városház
resztül láthatták az érdeklődők idő- jó a masszázsiszap.
utcát, vidám ritmusok, ügyes táncoszaki kiállítási termünkben.
Egy gyorstalpaló mérnökképzés sok töltötték be a teret.
Városi rendezvény
után a kis mérnökökön múlt a KörösMárcius 22-én - immár 7. alkalom- vidék sorsa. Szintező műszerünkkel A délután folyamán a Víz Világnapmal - tartottunk városi rendezvényt, a gyerekek megkereshették kedvenc
Folytatás a 14. oldalon É

Meglepetésvendégünk

Színpadunkon Román Általános Iskola alsó tagozatos diákjai
KÖRÖS-VIDÉKI HÍRLEVÉL
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Az Energy Dance Cool diákjai székházunk körül

ja alkalmából kiírt rajz- és fotópályázat eredményhirdetésére is sor
került. KÖVIZIG Ifjúsági Klub által
kiírt „Vizek és mesterségek” rajzpályázat díjazottjai egy kirándulást
nyertek a Körös Klub természetvédelmi egyesület tagjai segítségével.

Sok kollégánk dolgozott a rendezvény sikerén

mára sok kiemelten fontos feladatot
tartogatott. Ebben az évben záródtak
az előző uniós ciklus beruházásai,
melyek mindenkitől komoly odafigyelést és erőfeszítést igényeltek.
Természetesen az év során sok kellemes élmény is ért bennünket, ezen
események visszaidézésére szolgált
Az igazgatóság által kiírt „Vizek és a már hagyományosan készülő éves
mesterségek” - fotópályázat díjazott- összefoglaló filmünk, melyet az ünjai - a Gyulai Várfürdő támogatásá- nepi igazgatói értekezleten mutatval - családi Aquapalota belépőkkel tunk be kollégáinknak.
lettek gazdagabbak. A KÖVIZIG
Facebook oldalára felraktuk a fo- A rendezvényen köszöntöttük Varga
tópályázatra beérkezett fotókat. A Melinda pályázati osztályvezetőt,
legtöbb lájkot gyűjtő fotó készítője, akinek a víz világnapja alkalmából
osztálya számára az AstroNovaFilm Dr. Pintér Sándor belügyminiszter
által felajánlott vidám csoportfotó- Kvassay Jenő Emlékérem kitüntezást nyert.
tést adományozott és Hideg Róbert
gátőrt, akinek Miniszteri Elismerő
Remek hangulatban telt a nap, a Oklevél kitüntetést adományozott
rendezvényre látogató gyermekeket a Belügyminiszter, valamint igazvízcsepp hűtőmágnesekkel, zászlókkal és rengeteg lufival vártuk.

gatósági kitüntetéseket vehettek át
azon kollégáink, akik munkájukat
az elmúlt időszakban kiemelkedően
végezték.
Igazgatósági elismerések:
Berki András területi felügyelőnek
Aranygyűrű kitüntetést adott át Bak
Sándor igazgató a Víz Világnapja alkalmából, több évtizedes, kimagasló
szakmai munkája, egyedi erejű személyisége, kollektívát összekovácsoló képessége elismeréseként.
A Víz Világnapja alkalmából Igazgatósági Díjban részesült:
Réti László osztályvezető, Szodorai
László csatornaőr, Klein István
könnyű- és nehézgépkezelő, gépszerelő, Turbucz Sándor szivattyútelepi gépkarbantartó.

Ünnepi igazgatói értekezlet
Rendezvényeinket március 24-én
víz világnapi igazgatói értekezletünk zárta, az ünnepi hangulatról
Beszterczei Attila színművész gondoskodott, akitől Wass Albert: Üzenet haza című versét hallhattuk.
A rendezvényen Bak Sándor köszöntő szavai után, Laurinyecz Pál
referens kitűnő előadását hallgathattuk meg a Víz Világnap ez évi
szlogenje jegyében, mely a „Water
and jobs”, azaz magyar fordításban
„Vizek és mesterségek” volt.
A 2015-ös év mindannyiunk száKÖRÖS-VIDÉKI HÍRLEVÉL
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Elismerésben részesült kollégáink

Folytatás a 15. oldalon É

A Víz Világnapja alkalmából Elismerő Oklevélben részesült:
Réti Anikó bérelszámoló, Kocsor
István geodéta, Szabó Erika Angyalka vízgazdálkodási ügyintéző,
Huszárik Mihály gát- és csatornaőr,
Csató István szivattyútelepi gépkarbantartó.
A Víz Világnapja alkalmából Munkatársi címet kapott:

Dolog Gábor szivattyútelepi gépkarbantartó.
A Víz Világnapja alkalmából Főmunkatársi címet kapott:
Rácz Jenő vezető gépkezelő.

Laurinyecz Pál referens, Szászhalmi
Marianna szakaszmérnökség vezető-helyettes.

A Víz Világnapja alkalmából Főtanácsosi címet kapott:
dr. Kisné dr. Boldizsár Ida BorbáA Víz Világnapja alkalmából Taná- la munkaügyi jogász, Dobay Péter
csosi címet kapott:
vízgazdálkodási ügyintéző, Serfőző
Balog Lajosné ügyintéző, Alberti- Lajos MBSZ részlegvezető.
Nagy Mariann pályázati ügyintéző,
Pozsárné Kaczkó Zita

22. Gyöngyösi Lázár-sakkemlékverseny
Gyulán, a Körös-vidéki Vízügyi
Igazgatóság székházában 2016. január 9-10. között rendezték meg
a huszonkettedik alkalommal kiírt, Gyöngyösi Lázár-sakkemlékversenyt. A Körös-vidéki Vízügyi
Igazgatóság egykori Állami-díjas
főmérnöke, a kiváló sakkozó és
sportvezető Gyöngyösi Lázár emlékére rendezett, 9 fordulós viadalon
az A csoportban 36 sakkozó, köztük
egy nemzetközi nagymester és négy
FIDE-mester ült asztalhoz.
Kisházi Péter Konrád a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság árvízvédelmi osztály vezetője nyitotta meg
a versenyt, és emlékezett a viadal
névadójára, aki kiemelkedő alakja
volt Békés megye sakk életének.
Az első napon a nemzetközi rapid viadalon 5 fordulót rendeztek, az élen
a békési ifjú Balog Imre nemzetközi

Kisházi Péter Konrád nyitotta meg a versenyt

nagymester, a Pénzügyőr sakkozója Tamás FIDE-mester előtt. A harmaállt százszázalékos teljesítménnyel. dik helyen a makói Restás Péter FIVasárnap a listavezető csak fél pon- DE-mester végzett.
tot vesztett, így fölényesen, két pont
előnnyel nyerte a viadalt, a címvédő
Forrás: http://www.bekessakk.hu
makói színekben versenyző Balla

Székházunk történetének kutatása
A Baráti Kör munkája januárban, a
korábbi évekhez hasonlóan, a kevésbé látványos, de a munkánkat
alapvetően meghatározó teendők
elvégzésével indult. Elkészítettük
a 2016. évi munkatervet és vezetői
megbeszéléseket tartottunk a rövidtávon előttünk álló feladatok megszervezésére (Víz Világnap, vezetői
életrajzok kiegészítése a vízügytől
kapott adatokkal, stb.)
Februári összejövetelünkön fő témaként az igazgatóság székházának
történetével kapcsolatos kutatás eddigi eredményeit összegeztük egy
előadás keretében. A gyűjtőmunkát

Lázár Istvánné, Galbácsné Stein
Erzsébet és jómagam végeztük. A
munka 2015 januárjában indult,
egy kutatási terv elkészítésével. Az
adatgyűjtést a levéltárban kezdtük, a
könyvtárban és a vízügyi igazgatóságnál lévő információk, adatok és
képek gyűjtése még hátra van. Az
előadásban az épület történetét, lakóinak és intézményeinek bemutatását négy gondolatkör köré csoportosítottuk: az építtető Thezarovits
Antal és családjának, az épületben
44 évig üzemelő magániskolának,
az épületben 86 évig működő Békés Megyei Takarékpénztárnak és

végül a vízügyi igazgatóságnak és
jogelődjeinek a története. Várhatóan
ez év végére a gyűjtőmunkát sikerül
befejezni és reményeink szerint egy
prospektusban is meg tudjuk jeleníteni a leglényegesebb információkat.
Év végén, jövő év elején pedig egy
előadásban szeretnénk beszámolni
a kutatásunkról, melyre ezúton is
szeretettel hívunk és várunk minden
érdeklődőt. A levéltárban már idáig
is számtalan értékes és érdekes információra bukkantunk. Az érdekességek közül megemlítjük, hogy
a Thezarovits családfa adataiból
Folytatás a 16. oldalon É
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Előadás és beszélgetés a februári összejövetelünkön

kiderült, a kutatást végző Lázárné
Dobai Zsuzsa anyai ágon, az igazgatóság székházát több mint 200 évvel ezelőtt építtető Thezarovits Antal egyenes ági leszármazottja. De
nemcsak a Baráti Kör tagjai között
találunk ilyen nevezetes személyt,
hanem a vízügyi igazgatóságon napjainkban is dolgozik egy Thezarovits
leszármazott, Dobay Péter személyében. Nem kevésbé volt érdekes
az a dokumentáció sem, amelyből
megtudtuk, hogy hogyan is került a
vízügyi igazgatóság elődszervezete
- a Gyulai Vízgazdálkodási Körzet
- az akkor a Békés Megyei Takarék-

pénztár tulajdonát képező épületbe.
Ha március, akkor Víz Világnap. A
Baráti Kör tagjai legaktívabban ezen
a rendezvényen vesznek részt, szinte mindenki közreműködik, és tesz
valamit a rendezvény sikere érdekében. A víz világnapi eseménysorozat
a Tájvízház falán elhelyezett emléktábla felavatásával kezdődött március 19-én. A bemutatóház épületének és egykori lakóinak történetével
kapcsolatban Lázárné Zsuzsával, a
Baráti Kör tagjaiként, 2011-2013ban végeztünk gyűjtőmunkát. Ezen
munka kapcsán fogalmazódott meg,
hogy az épületben 78 éven keresz-

Vendégek a pákászkunyhóban
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tül üzemelő gőz- és kádfürdő és az
üzemeltetők emlékét, az épület falán
elhelyezetett emléktáblával kellene
jelezni. A vízügyi igazgatóság a Víz
Világnap alkalmából az ez évi szlogen „Vizek és mesterségek” jegyében elkészíttette az emléktáblát. Az
engedélyezéséhez szükséges dokumentáció összeállításában a Baráti
Kör is közreműködött. Az avatáson
Bak Sándor igazgató úr beszédében
színesen ecsetelte a ház és lakóinak
történetét. Méltatta azokat a kiváló
gyulai polgárokat, akik hozzájárultak a fürdőkultúra emeléséhez, egyaránt gondolva itt az egykori fürdő
kialakításában jeleskedő mesterekre
és a vállalkozó kedvű üzemeltetőkre. Megtisztelő volt számomra, hogy
a Baráti Kör képviseletében, a munkánk elismeréseként, Dr. Görgényi
Ernő polgármester úr mellett részese lehettem az emléktábla felavatásának.
A március 22-i rendezvényre a Baráti Kör a vízzel kapcsolatos régi
mesterségek bemutatásával készült.
Készítettünk két tablót az egyiken a
mára már kihalt, a másikon a még
most is élő vizes mesterségeket mutattuk be. Kiállításunk fő eleme egy
nádból épített pákászkunyhó volt,
Folytatás a 17. oldalon É

Gyógynövényekből készült teával kínáltuk látogatóinkat

melyet Török János szakértelmével
és kreativitásával sikerült megvalósítani. Igazán hitelessé és életszerűvé pedig a pákász ruhába öltözött
Juhász András és a halászként hálót
fonó Czakó András varázsolta. A
pákászkunyhó mellett az Ó-Körös
Trió zenekar két alapító zenésze,
Pribojszki Ferenc és Bíró József
természetes alapanyagokból készült
hangszereken muzsikált. Ráirányítva az érdeklődők figyelmét arra,
hogy a megélhetésen túl a régi korok emberének zenei kultúrája is milyen erősen kötődött az őt körülvevő természethez. Egy asztalnál régi
mesterségek tárgyait mutattuk be. A
földön vadréce és fürj fészket készítettünk, ahol igazi tojásokat vehettek közvetlenül szemügyre és kézbe
az érdeklődő gyerekek. A bemutatóhelyünket körbe vevő kerítésen

halászhálót, szárított növényeket, és
a régi mesterségeket bemutató képeket helyeztünk el. A látogatóinkat
gyógynövényekből készült teával
kínáltuk, ezzel is utalva a pákász
életformára, ők ugyanis a természet
javait gyűjtötték be vízen és szárazföldön egyaránt.
A szervezésben és a megvalósításban résztvevők igazán nevesítést érdemelnek Kőváriné Szabó Erzsébet,
Czakóné Czédli Jolán, Galbácsné
Stein Erzsébet, Szabó Béla, Cserkúti Andrásné, Török Jánosné, Kiss
Kati, Málik Emma, Nótáros Mihályné, Marosán Rózsa. A régi korok hangulatát idéző muzsikaszó,
vagyis a zenészek fellépése Fenyvesi Rozál Dóra rendezvényszervező
közreműködésének köszönhetően
valósult meg. A gyerekek érdeklődése és lelkesedése számunkra iga-

zán emlékezetessé tette ezt a napot.
Természetesen köszönet a vízügyi
igazgatóságnak és Kaczkó Zitának,
hogy részesei lehettünk ennek a jól
szervezett rendezvénynek. A dolgos
nap után jól esett egy kicsit leülni,
beszélgetni és elfogyasztani a vendéglátásként kínált zsíros kenyeret
és hagymát.
Március 29-én megemlékeztünk
arról, hogy 202 évvel ezelőtt ezen
a napon született Bodoki Károly
és éppen két éve, hogy szobrát felavattuk. Emlékezésként egy cserép
virágot helyeztünk el a szobor alapzatánál.
Úgy gondoljuk tartalmas negyedévet zártunk.
Dr. Vasas Ferencné

KÖVIZIG Szivárvány Nyugdíjas Klub 2016. évi programja
Február 1.
2016. évi program elfogadása
2016. évi tagdíj összegének elfogadása
Névnapjukat ünneplők köszöntése
Gyula Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület üléséről tájékoztatás
2016-ban induló charter vonatokról tájékoztatás
Március 7.
Nemzetközi Nőnap alkalmából köszöntő
Szakszervezeti titkár tájékoztatása
Víz Világnapjára segítség nyújtás
Névnapjukat ünneplők köszöntése
Április 4.
Egészségügyi előadás, meghívott előadóval
Névnapjukat ünneplők köszönése
Május 2.
Meglepetés
Anyák és Nagymamák, valamint a névnapjukat ünneplők
köszöntése
Szanazugi kirándulás szervezése
Június 6.
Szanazugi kirándulás /szellemi totó, ünnepi ebéd/
Június 13.
Egy napos kirándulás, vonattal Budapestre

Július 4.
Kerékpártúra /Kisdelta-szükségtározó megtekintése/
Gyulai duzzasztónál ebéd
Augusztus 1.
Őszi kirándulás szervezése
Névnapjukat ünneplők köszöntése
Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület elnökségi üléséről beszámoló
Szeptember 5.
Szeptemberi kirándulás részleteinek megbeszélése
Névnapjukat ünneplők köszöntése
Szeptember 9-10-11.
Kirándulás
Október 3.
Idősek Világnapja alkalmából ünnepség
November 7.
Gyulai „nagycsaládosoknak” befőtt készítés
Névnapjukat ünneplők köszöntése
December 5.
Gazdasági beszámoló elfogadása
Mikulás ünnepségre segítségnyújtás
Amatőr festők kiállítása
December 12.
Évzáró ünnepség
KÖRÖS-VIDÉKI HÍRLEVÉL
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Ifjúsági Klub hírei
Az év elején - felmérve a tagok igényét - kihirdettük 2016. évi programjainkat, az ehhez nyújtott anyagi támogatást ezúton is szeretnénk
megköszönni az igazgatóság Jóléti
Bizottságának.
Februárban megtartottuk a lassan
hagyománnyá váló farsangi mulatságot. Örömmel vettük, hogy a kollégák nagy része jelmezben érkezett,
valamint, hogy a vállalkozóbb szelleműek produkcióval is készültek az
este folyamán.
Nagy izgalommal vártuk a víz világnapi rendezvényt, hiszen ebben az
évben ebből az alkalomból rajzversenyt hirdettünk a város alsó tagozatos diákjainak. A pályázatra több,
mint 300 alkotás érkezett, melyek
közül a legjobbakat ki is állítottuk a
víz világnapi városi rendezvényen,
illetve ezt követően a Tájvízházban.
A beérkezett 10 legjobb pályamű
készítőjét a Körös Klub által szervezett pósteleki kirándulással díjaztuk.
Az Ifjúsági Klub továbbra is szeretettel várja az új tagok jelentkezését,
valamint azok támogatását, akik a
jövőben segíteni szeretnék munkánkat!
Bányai Krisztina

Farsangi csoportkép

A rajzpályázat díjazottjai

Szakszervezeti hírek
A 2015-ös évet gazdasági szempontból is lezártuk, a szakszervezet helyzete pénzügyileg stabil. A tavalyi
évben bevezetett KIRA számfejtő
rendszer problémái miatt, 2015 novemberében a szakszervezeti tagdíjak
levonása a fizetésekből nem megfelelően történt. Az érintett tagtársak
részére a szakszervezeti tagdíj többletként levont része visszafizetésre
kerül a közeljövőben.
2016. március elején a Nemzetközi
Nőnap alkalmából hagyományosan
virággal köszöntöttük hölgy tagtársainkat a főbizalmik, bizalmik
közreműködésével. Szintén a nőnap alkalmából, március elején a
KÖRÖS-VIDÉKI HÍRLEVÉL
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KÖVIZIG Szivárvány Nyugdíjas
Klub meghívásának eleget téve, tájékoztattam a klubtagokat a KÖRKÖVIDOSZ munkájáról, a szakszervezet helyzetéről.
2016. februárban és márciusban a
KÖVIOSZ elnökségi üléseket tartott, az összes vízügyes szakszervezet (mint tagszervezetek) részvételével Budapesten. A márciusi
megbeszélésen Somlyódy Balázs,
az OVF főigazgatója is részt vett. Itt
egyeztetéseket folytattunk a vízügy
jövőjét érintő szervezeti kérdésekről, cafetéria juttatásokról, és a bértárgyalások is megkezdődtek.
Támogattuk a víz világnapi rendez-

vényt, melyet a KÖVIZIG székház
körül tartott meg igazgatóságunk
2016. március 22-én. A Kollektív
Szerződésben foglaltaknak megfelelően, a közalkalmazotti címek
adományozására alakult bizottság
ülésén képviseltem a szakszervezet
érdekeit, valamint az igazgatósági
kitüntetések odaítélésénél éltünk a
szakszervezet egyetértési jogával.
Az Üdülési Bizottság összeállította
az ez évi lehetőségeket a balatonfüredi saját üdülőnkben való pihenésre, várjuk a jelentkezéseket.
Egyeztetés alatt van a soproni, és a
szilvásváradi üdülési lehetőség is.
Kopcsák András

INTERJÚSOROZAT ... most egy kicsit másképp
A Bodoki Baráti Kör kezdeményezésére ezen számunkban nyugdíjba
vonuló kollégáink kerülnek előtérbe. Czakóné Czédli Jolán a Bodoki
Baráti Kör elnöke mondta el nekem,
hogy nagy érdeklődéssel olvasták a
hírlevélben a pályakezdő fiatalokról szóló írásokat, akik mosolyogva
néznek a lencsébe, kedvesek, okosak, nagy tervekkel, határozott véleménnyel vágnak neki a jövőnek.
Mi drukkolunk nekik, hogy ők is
megtalálják örömüket a munkában,
helyüket a munkahelyen, munkatársaikban a küzdőtársakat, barátokat.
Alkalmazzák a munkában tudásuk
legjavát, találják meg a sikerélményt és az anyagi boldogulást egyaránt. Váljanak igazi vízügyesekké
- mondta. A vízügyes pályafutásuk
kezdetén álló ifjakat bemutató hírlevél cikkek adták az ötletet, hogy a
pályán már több évtizedet eltöltött,
régebb óta vagy frissen nyugdíjba
vonult kollegákról is írjunk, mert
hisszük, hogy életútjuk megismerése erőt ad a pályájuk elején álló fiataloknak - emelte ki.
Így tehát ezen számunkban két
nyugdíjba vonuló kollégát szólaltatunk meg, de természetesen a jövőben ismét bemutatkoznak majd új
munkatársaink is.

máról. Ennek apropóján szólítottuk meg a leköszönt szakszervezeti vezetőt.
1974. szeptember 1-jén fél nyolckor léptem át a KÖVIZIG központi
székházának kapuját, hogy megkezdjem vízügyes szolgálatomat.
A rövid bemutatkozás után, fél óra
elteltével már a szakszervezet tagja voltam, s vagyok a mai napig is.
Mindig is töretlenül hittem és hiszek
az összetartozás erejében, így a belépésem ténye egy percig sem volt
kétséges számomra. E hitemben
soha nem tántorított el semmi, még
az esetleges negatív személyi megnyilvánulások sem.
A katonaság és a tanulóévek után, a
szakmai kihívások mellett jöttek a
társadalmi megbízatások: több éven
át az Vízügyi Ifjúsági Klub elnökségi tagja, tíz éven át az Aquafitt alapítvány és huszonöt éven át a Vízügyi Sportegyesület elnöke voltam.
A rendszerváltás után a közalkalmazotti tanácsok (KT) megalakulásakor nem volt kétséges számomra, hogy megmérettessem magam
a választásokon. Nyolc cikluson,
huszonnégy éven át tartottak kollégáim méltónak arra, hogy a KT
elnökeként elláthassam érdekképviseletüket. A tagok közül az idő múlásával többen az igazgatóság vezetésében kaptak feladatot.

Hogyan lettél a szakszervezet vezetője?
2008-ban Török János nyugdíjba
vonulása után indultam el először - a
bizalmi és főbizalmi feladatok után
- a Szakszervezeti Bizottság titkári
posztjáért, amit nagy támogatottsággal el is nyertem. Őszintén szólva,
nem gondoltam, hogy ilyen nagy
fába vágom a fejszémet, a többi bizottsági taggal egyetemben.
Kurucz András aranygyűrű kitüntetést
Első lépésként el kellett simítani a
vehetett át
gazdasági- és a szakmai vonal köKurucz
András
a
KÖR- zött levő mondvacsinált feszültséKÖVIDOSZ titkára nyugdíjazá- get. A kor követelményeinek megsára való tekintettel lemondott, felelő alapszabályt és szervezeti és
2018. tavaszán lejáró mandátu- működési szabályzatot állítottunk

össze. Megszerveztük a segélyezési
és az üdültetési albizottságokat. A
bizalom erősödésének tudható be,
hogy tagságunk létszámát sikerült
felemelni. A szervezettségünk elérte
a 85%-ot (taglétszám az össz. létszám %-ban), amivel a tizenkét vízügyes szakszervezet között az első
helyre kerültünk.
A legnagyobb kihívás azonban a
minden évben megvívott bérharc
volt. A Környezetvédelmi és Vízügyi Országos Szakszervezet alapító tagjaként a tizenkét vízügyes
szakszervezettel közösen igyekeztünk több-kevesebb sikerrel megvívni mindennapos ütközeteinket az
épp regnáló kormánnyal.
Fontos kérdésnek tekintettük azt
is, hogy tagjaink a munkahelyükön
jól érezzék magukat. Főszervezői
voltunk a minden évben megrendezett családi- és sportnapnak. Támogattuk a gyermeknapi és a télapó
rendezvényeket, valamint a víz világnapi ünnepségeket. A nőnapon,
május elsején és a karácsonyi ünnepek közeledtével jelképes összegű
utalvánnyal kedveskedtünk tagjainknak. A szülési- és temetési segélyekkel pedig az erőnkhöz mérten
próbáltunk anyagilag is támogatást
nyújtani. Ingyenes jogsegély-szolgálatunk is adott egy kis segítséget
az arra rászorulóknak.
Legnagyobb beruházásunk a balatonfüredi saját tulajdonú üdülőnk
megvásárlása volt, ami a maga nemében egyedülálló az országban.
Május elejétől szeptember végéig
tudjuk fogadni a pihenni vágyókat.
Mivel véleményem szerint az érdekképviseletek ütközési szintje
minisztériumi szintre emelkedett,
igyekeztem az igazgatóság vezetésével összefogva, velük karöltve ellátni feladataimat.
2018-ig szólt a mandátumod, miért nem töltötted ki?
Meggyőződésem, hogy hiteles érdekképviseletet csak az a megváFolytatás a 20. oldalon É

KÖRÖS-VIDÉKI HÍRLEVÉL

19

lasztott vezető tud ellátni aki, nap
mint nap a munkahelyen, saját bőrén érzékeli a kollégák problémáit,
ügyes-bajos dolgait. Nyugdíjasként
már egész más szemszögből látja az
ember a körülötte levő világot.
Sokszor látunk azóta is a székházban, nyilván visszahúz a szíved,
mint ahogy nekünk is furcsa elfogadunk, hogy már nyugdíjas vagy.
Az elmúlt negyven év nem múlik el
nyomtalanul. Köszönöm a sorsnak,
hogy olyan munkahelyen dolgozhattam, ahová minden nap örömmel
járhattam be. A szakmai és az érdekképviseleti feladataimra mindig
szívesen gondolok vissza. Ennek fényében azonnal igent mondtam utódom Kopcsák András SZB titkár úr
felkérésének, és megpróbálok segíteni neki a szervezési és az üdültetési kérdések megoldásában. Számára
és az egész szakszervezet egészére
nézve kardinális kérdés a taglétszám alakulása. Vallom, hogy csak
egy szervezett, összetartó csapattal
lehet sikereket elérni. Az egyéni,
magányos „harcosok” ideje lejárt.
Ennek fényében alapvető feladat a
fiatalok megszólítása és meggyőzése a szakszervezeti tagságuk vonatkozásában.
Szakszervezeti vezetőként is tagja
voltál a nyugdíjas klubnak, gondolom ezután is találkozhatunk
ott veled.
A KÖVIZIG Szivárvány Nyugdíjas
Klubjának immár tizenhét éve rendes, fizető tagja vagyok. Aktív koromban ez inkább anyagi segítségnyújtást jelentett részemről, de most
már ténylegesen is bekapcsolódtam
a programokba.

András területi felügyelő részére
nyugdíjba vonulása előtt, a vízügyi
szolgálat során kifejtett kiváló munkája, és a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Önálló Szakszervezetének rendkívüli
szociális érzékenységgel végzett titkári munkája elismeréseként.
Szintén egy „aranygyűrűs” nyugdíjba vonult kollégával folytatjuk
interjúsorozatunkat.
Csiffári Nándor több évtizedes,
kimagasló színvonalú geodéziai
munkája elismeréseként kapta
az Aranygyűrű kitüntetést. Szakismeret és humánum, lelkiismeret és mindennapi etika egyaránt
jellemzi személyiségét. Munkája
szakmai zsinórmérték volt. Szerénysége, a szakma és embertársai
iránti elkötelezettsége példaként
szolgálhat mindenki számára. Ismereteit elhivatott módon adta át
ifjabb kollégáinak.

Csiffári Nándor

nagy leszek, fogalmam sem volt. Az
általános iskola után a Kecskeméti Piarista Gimnáziumba mentem,
gondolván, hogy mire azt elvégzem
több eszem lesz, és tudom, mi akarok lenni. Sajnos továbbra sem sikerült megfejteni, hogy merre tovább.
De az érettségi után már dönteni
kellett. Azt tudtam, hogy irodában,
íróasztal melletti munkát nem akarok végezni. Szerettem volna, hogy
a munkám a szabadban legyen végezhető, és valamilyen köze legyen
a földhöz. Így találtam rá a felvételi tájékoztatóban a székesfehérvári
Felsőfokú Földmérési Technikumra,
ahol végül is földmérő üzemmérnöki diplomát szereztem. Úgy érzem
jó választás volt.
Hogyan kerültél a gyulai vízügyhöz, jól tudom, hogy ez az első és
egyetlen munkahelyed?
Végül is a pályaválasztásom megoldódott, de ismét jött a kérdés,
hogy merre tovább. Hiába hívtak
Sopronba a Geodéziai és Geofizikai
Kutatóintézetbe, hogy minden kötelezettség nélkül legalább menjek el
szétnézni, el se mentem. Túl mes�sze kerültem volna a szülőfalumtól,
a szüleimtől, és én ezt nem akartam.
Aztán egyszer csak megjelent a Tanulmányi Hivatal hirdetőtábláján
egy pályázat, amiben a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság geodétát keresett. Rögtön felcsillant a szemem,
hisz ezt pont nekem küldték, csak
éppen a név nem volt rajta. Először
is nincs messze Nagybánhegyestől,
akár biciklivel is elérhető. Másodszor mindig is vonzott a vízzel kapcsolatos tevékenység. Talán azért,
mert a falum határában még egy belvízcsatorna sem húzódott. A Szárazér is olyan 8-10 km-re volt tőlünk.
Gondolkodás nélkül elküldtem a
pályázatomat és az államvizsga után
nem egészen egy hónapra, 1974. július 16-án már munkába is álltam,
majd 41 év hét és fél hónapig 2016.
március 4-ig itt is maradtam. Úgy
érzem ez is jó választás volt.

Mindig is geodéta szerettél volna
lenni, vagy más terveid is voltak,
hogyan kerültél a szakmába?
Mivel a szüleim tanyán gazdálkodó
parasztemberek voltak, úgy érzem,
hogy az életutam belém volt kódolva. Már hét éves koromban a szükMindannyiunk nevében mondha- ség úgy hozta, hogy nekem kellett a
tom, hogy nagyon hiányzol a víz- lóvontatású vetőgép után mennem.
ügy hétköznapjaiból, örülünk, ha Hogy mégis minden másképp alalátunk, köszönjük a sok munkát, kult, annak az az oka, hogy 1960amelyet értünk, az érdekképvise- ban szülőfalumban is beerőltették
let élén végeztél.
az embereket a termelőszövetkeBak Sándor, az igazgatóságnál zetbe, a földet és az eszközöket eladható legmagasabb elismerést, vették, így a gazdálkodás lehetőséaranygyűrűt adományozott Kurucz ge megszűnt. Hogy mi legyek, ha Számos segítőd (figuránsod) volt
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az évek során, említenél néhányat,
akiket a hírlevél olvasói is ismerhetnek?
Talán kezdjük azokkal, akik még
most is itt dolgoznak: Szászhalmi
Marianna, Kliszek Jóska. Harmath
Pistit ugyan a Talajlaborba vették fel
fúrómunkásnak és gépkocsivezetőnek, de mellette még figuránskodott
is. A Talajlabor és a Geodézia is az
1994-es létszámcsökkentés után
önállóan csak üggyel-bajjal tudott
működni. A hatékony munkavégzés
érdekében szükség szerint hol a fúrómunkások álltak be figuránsnak,
hol a figuránsok álltak be fúrómunkásnak.
Még nagyon sokan ismerik Bátainé
Szabó Zsuzsát, aki szintén figuránsként kezdte vízügyes pályafutását
ugyanabban az évben, mint én.
Sajnos 2003-ban megszűnt a Mérnöki Iroda és vele együtt a Talajlabor és a Geodézia is. Megérdemlik,
hogy megemlítsem az utolsó két
figuránst - Tóth Imrét és Leel-Őssy
Sanyit, no meg a műszaki rajzolót,
Pillinger Jánosnét - akiket már egyre
kevesebben ismernek.
Van még valaki, akit szeretnék megemlíteni, aki szintén figuráns volt
1982. szeptember 20-tól 1983. február 28-ig. Régen volt, de tudom,
hogy mégis mindenki ismeri, Ő Hevesi Tamás.
Melyek a legemlékezetesebb munkáid, feladataid, mire vagy a legbüszkébb, volt esetleg olyan feladat, amit kudarcként éltél meg?
Hűha, ez legalább három kérdés. A
legemlékezetesebb munkáim azok,
amikre a legbüszkébb is vagyok.
Ott voltam a Mályvádi árvízi szükségtározó bölcsőjénél. A különböző
nyomvonal változatok vizsgálata, a
kiviteli tervek elkészítéséhez szükséges geodéziai felvételek elkészítése izgalmas feladat volt. Katonai
szolgálatom miatt a bölcsőtől tovább nem jutottam. Mire leszereltem a tározó töltése már megépült.
Viszont a Kisdelta tározó építésében
már az alfától az omegáig részt vettem. A tervezéshez szükséges méré-

sektől, az építés alatti geodéziai művezetésen, a „D” terv elkészítésén
át, a mű ingatlan-nyilvántartásban
történő bejegyzéséig, minden feladatot kis csapatommal én végeztem.
Hasonló munka volt a 44-es út Gyulát elkerülő szakaszának építése a
Kétegyházi út és az országhatár között. Itt is a beruházási programtól
a „D” terv készítéséig minden munkaszakaszban részt vettem. Persze
mindez nem csupán az én érdemem,
mert a fent említett nagyszerű segítőkkel könnyű és öröm volt dolgozni.
Kudarcként azokat a feladatokat éltem meg, amiket fáradtságos munkával elvégeztünk ugyan, de a végén nem valósultak meg. Egy ilyet
megemlítek. A Sebes-Körös bal
oldalán 10 m-es előteret kellett biztosítani kisajátítás útján. Körösladánytól Vidrazugig kövekkel állandósítottuk a birtokhatárt, elvégeztük
a szükséges méréseket, számításokat, elkészítettük a rajzokat. Sőt már
benyújtottuk a földhivatalba vizsgálatra, amikor azt az utasítást kaptam,
hogy állítsam le a vizsgálatot, mert a
kisajátítási eljárást valaki valamiért
leállította.
Ki volt a legkedvesebb munkatársad és miért?
Ennyi idő alatt nagyon sok kedves
munkatársam volt. Kiválasztani közülük, hogy ki volt a legkedvesebb
lehetetlen számomra. Egy valakit
mégis megemlítek, akire mindig hálás szívvel gondolok. Ő Csoór Istvánné. Ő volt a Műszaki Tervezési
Osztály Geodéziai Részlegének a
vezetője, az első közvetlen főnököm. Ő volt, aki nagyban segítette
beilleszkedésemet a geodézia csapatába. Akármilyen problémával fordultam hozzá, mindig készségesen
segített.

zésekre gondolok szívesen, amelyek sikeresek voltak. Ilyen volt a
2000-es tiszai, a 2002-es dunai, a
2006-os, 2010-es, 2013-as körösi
árvíz. Még ma is elszorul a szívem,
ha az 1980-as körösi, a 2010-es
felsőmagyarországi árvizek jutnak
az eszembe.
Az 1980-as árvíz különösen emlékezetes. Ugyanis ez volt életem első
komoly árvize, amit átéltem. Be
kell vallanom, hogy ekkor kerített
hatalmába először a halálfélelem.
No, nem az árvíz okozta, hanem egy
taxis. Az történt, hogy a közlekedésünket - elegendő gépkocsi híján
- egy sarkadi taxival tudtuk megoldani. Aznap Simahátra vezényeltek
bennünket, már nem emlékszem,
hogy milyen célból. Alig, hogy kiértünk, jött az utasítás, hogy azonnal
lóhalálában vágtassunk Tarhosra,
mert a meglévő töltés egy része nagyon rossz állapotban van. Azonnal
meg kell kezdeni a faluhoz közelebb
egy biztonságos új töltés építését, és
ehhez geodétákra van szükség. No,
egyéb sem kellett a taxisnak. Alaposan a lovak közé csapott, és mint az
őrült vágtattunk Tarhosra. Csakhogy
a töltésszakadás miatt nagy kerülővel tudtunk oda jutni. A lakott területeken 100 km/h-ás sebességgel
mentünk át, miközben a sofőr folyamatosan nyomta a kürtöt. A hátsó
ülésen úgy pattogtam, mint a gumilabda. Bármennyire is kapaszkodtam a kanyarokban úgy vágódtam
az autó egyik oldalából a másikba,
mint egy féltégla. Megszólalni se
mertem, mert féltem, hogy elharapom a nyelvem. Főleg belterületen
sokszor a szemem is becsuktam,
mert úgy féltem, hogy elütünk valakit. Végül is szerencsésen megérkeztünk, senkit el sem ütöttünk. Mit
mondjak nagy megkönnyebbüléssel
szálltam ki a taxiból.

Milyen terveid vannak az elköSzámos árvízvédekezésben is részt vetkezőkre? Számíthatunk esetleg
vettél, szívesen gondolsz vissza rá- rád a vízügyi múlt értékeinek kujuk? Van emlékezetes történeted tatói és megőrzői között, a Bodoki
ezekről a napokról?
Baráti Kör tagjai között?
Leginkább azokra az árvízvédekeFolytatás a 22. oldalon É
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Azt gondolom, hogy nem fogok
unatkozni. Van nagy kertünk Gyulán, van Nagybánhegyesen tanyánk,
egy hektár földdel. Édesanyám 87
éves, nagyon nehezen mozog. Ő is
egyre jobban igényli a törődést. Úgy

gondolom, adja magát a feladat külön tervezés nélkül is.
Ha szükség van rám, örömmel veszek részt a Bodoki Baráti Kör tagjaként a vízügyi múlt ápolásában,
megőrzésében. A kutatómunka nem

az erősségem, de ezen kívül bármiben számíthattok rám.
Köszönöm a jókívánságokat és a lehetőséget.
Pozsárné Kaczkó Zita
Kőváriné Szabó Erzsébet

Személyügyi híreink
Igazgatóságunknál közalkalmazotti munkaviszonyt létesített:
• Szerb Edina ügyintéző munkakörben, 2016. január 18-tól 2016. július 31-ig a Közfoglalkoztatás – Elszámolási Osztálynál.
• Borsos Julianna műszaki ügyintéző munkakörben, 2016. február 1-től a Vízrendezési és Öntözési Osztálynál.
• Nagy Lajos pénzügyi-számviteli ügyintéző munkakörben, 2016. február 5-től a Gazdasági Osztálynál.
• Megyeri János szivattyútelepi gépkarbantartó munkakörben, 2016. március 22-től a Műszaki Biztonsági
Szolgálatnál.
Igazgatóságunknál közalkalmazotti munkaviszonya öregségi nyugdíjba vonulása miatt megszűnt:
• Hack Ferenc folyamszabályozási ügyintéző munkakörben, 2016. március 3-án az Árvízvédelmi és Folyószabályozási Osztálynál.
• Csiffári Nándor geodéta munkakörben, 2016. március 4-én az Árvízvédelmi és Folyószabályozási Osztálynál.
Igazgatóságunknál közalkalmazotti munkaviszonya megszűnt:
• Galbáts Anikó pénzügyi-számviteli ügyintéző munkakörben, 2016. január 18. napjával a Gazdasági Osztálynál.
• Papp Sándorné ügyintéző munkakörben, 2016. január 31. napjával a Gazdasági Osztálynál.
• Csató István műszaki ügyintéző (területi felügyelő) munkakörben, 2016. március 20-án a Szeghalmi Szakaszmérnökségnél.
• Tóth-Valentinyi Ágnes árvízvédelmi ügyintéző munkakörben, 2016. március 31-én az Árvízvédelmi és Folyószabályozási Osztálynál.

Hidrológia
Jelentős vízszintváltakozással kezdődött az év. Január hónap közepén
készültségi fokozatot meghaladó árhullám vonult le a Fekete-Körösön,
melyet hasonló követett március
elején. A közbenső időszakokban is
több emelkedést lehetett tapasztalni.
A Fehér-Körös vízjátéka egy kicsit
mérsékeltebb volt, a Sebes-Körösön
pedig a tározói vízeresztés szakaszos üzemelése miatt, sorozatos áradás-apadás mutatkozott.

ig folyamatos csökkenő tendenciát
mutattak.
A vízkészlet növelése érdekében Jégképződést januárban lehetett ta- szakaszosan - folytatódott a tiszai
pasztalni rövid időszakokra, a hó- víz betáplálása a Körös rendszerbe.
nap elején és a második felében is. A betáplálás 4 ágon keresztül törTúlnyomó többségében parti jég tént. A Keleti-főcsatornán kereszjégzajlással, illetve összefüggő jég- tül Bakonszegnél a Berettyóba, a
takaró alakult ki a Körösök egyes Hortobágy-Berettyó-főcsatornán
szakaszain. A kialakult jég maximá- keresztül Ágotánál, a Nagykunságilis vastagsága 5 cm volt.
főcsatorna nyugati ágán Öcsödnél, és a keleti ágon Túrkevénél. A
A határon túlról érkező vízmennyi- legjelentősebb mennyiségek Ágotán
Duzzasztóink közül a Gyulai és a ségek jelentősen váltakoztak márci- keresztül érkeztek.
Békésszentandrási duzzasztó üze- us közepéig, majd a negyedév végéKurilla Lajos
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melt szakaszosan, árvízmentes időszakokban.
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Hidrometeorológia

Az időjárás és a talajvíz alakulása usban pedig +6,9 °C, ami 1,5 °C-kal jól mutatja. A január utolsó hetében
2016. január, február, március hóna- haladja meg a sokéves aktuális havi térségünket elérő felmelegedés tupokban:
átlagértéket.
lajdonképpen már a tavaszi időjárást
hozta meg, a februári napi középhő2016 első negyedévét összességé- A januári időjárás erősen ingadozó mérsékletek már márciusi értékeket
ben az átlagosnál jóval magasabb volt, hidegebb és melegebb perió- mutattak. Egészen magas, 5 °C-kal
hőmérsékletű, és az átlagosnál csa- dusok váltották egymást. Bár ös�- magasabb volt a sokéves átlagértékpadékosabb időjárás jellemezte.
szességében átlagosnak tekinthető nél, valamint még a napi minimum
A középhőmérséklet januárban -0,9 a januári középhőmérséklet, szélső- hőmérsékletek átlaga is közel egy
°C volt, ami csupán 0,2 °C-kal ala- séges időjárását a leghidegebb (23-a fokkal volt magasabb, az évszakcsonyabb a sokéves átlagnál, feb- Méhkerék -19 °C) és legmelegebb nak megfelelő átlaghőmérséklet
ruárban +5.7 °C, ez 5,0 °C (!)-kal (Elek 11-én +13 °C) napi hőmérsék- értékénél. Március nagy részében
magasabb a sokéves átlagnál, márci- letek közötti 32 °C-os különbség is
Folytatás a 25. oldalon É
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az évszaknak megfelelő volt a hőmérséklet, csupán a hónap második
hetét uralta az átlagnál érezhetően
magasabb hőmérséklet. A negyedév
leghidegebb napja január 23-a volt,
-7,5 °C-os átlagos középhőmérséklettel, a legmelegebb pedig március
31-e volt, 13,5 °C-os átlagos középhőmérséklettel, ekkor Kisőrvetőn
22,0 °C-ot mutatott a maximumhőmérő.
Komolyabb talajfagy január hidegebb periódusaiban alakult ki, a
leghidegebb napokon átlagosan 10
cm vastagságig hatolt le. A legnagyobb mélységű talajfagyást Ant
állomáson mérték 26-án, 20 cm-es
mélységben. Februárban már csak
csekély mértékű volt a talaj felső
rétegének a fagyása, az éjszakai fa-

KÖ V I Z I G

gyok során alakult ki szórványosan,
1-3 cm mélységig hatolva.

területét, először 5-9-e között, majd
22-26-a között. Mindkét alkalommal átlagosan 2 cm volt a hótakaró
2016 első negyedévében a csapa- vastagsága. A legtöbb hó a Bökédék mennyisége átlagon felülinek nyi duzzasztónál halmozódott fel,
tekinthető, mely javarészt a bőséges 7-én 6 cm vastagságban. Hótakaró
februári csapadéktevékenységnek februárban és márciusban nem boköszönhető. A működési területün- rította területünket.
kön 2016. március végéig hullott
csapadék mennyisége - a naptári A talajvíz - a vizsgált kutak adaévben - 49,9 mm csapadéktöbbletet tai alapján - januárban 12 cm-rel,
mutatott, az előző 20 év átlagához februárban 26 cm-rel, márciusban
képest. A 2015 novemberétől számí- 56 cm-rel volt magasabban a havi
tott hidrológiai év csapadékmérlege sokéves átlagnál.
szerint, 34,4 mm-rel több csapadék Március végén legmagasabban Csárérte igazgatóság területét, mint az daszállás (89 cm), legalacsonyabban
utóbbi 20 évben átlagosan.
Telekgerendás (392 cm) térségében
áll a vízszint.
Összefüggő hótakaró januárban két
Jobbágy Zoltán
alkalommal borította a KÖVIZIG
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5700 Gyula, Városház utca 26. Tel.: 66/526-400*,
Fax: 66/526-407
E-mail: kovizig@kovizig.hu, www.kovizig.hu
Megjelenik negyedévente elektonikus formában.
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