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Jégvédekezés a Dunán
Az Országos Műszaki Irányító Törzs
(OMIT) a szerbiai jégvédekezés dokumentálására 2017. január 18-án Jobbágy
Zoltánt és Budás Pétert - a Körös-vidéki
Vízügyi Igazgatóság két munkatársát - a
védekezés helyszínére rendelte. Jobbágy
Zoltán a Széchenyi jégtörőn teljesített
szolgálatot és a hajóról dokumentálta
a jégtörést, míg Budás Péter bajai, és
mohácsi bázissal, a Duna vonalán követte, és a szárazföldről dokumentálta a
jégtörő hajók munkáját. A szerbiai és a
magyarországi jégvédekezésről a 2. oldalon olvashatnak.

Döngöléses üzemmódban próbál áttörni
a Jégtörő VII. a torlaszon

Víz Világnapi programkavalkád
AZ ENSZ 1993-ban március 22-ét jelölte ki a Víz Világnapja dátumaként,
melynek célja, hogy gondolkodásunk
középpontjába kerüljön ez a nélkülözhetetlen természeti kincs. E jeles nap
minden évben más és más nézőpontból
hívja fel figyelmünket a víz alapvető
szerepére. A jövő generációinak is meg
kell tanulnia, miért nevezzük kincsnek
a tiszta vizet. Ha nincs tiszta víz, akkor

nincs víz. Ha nincs víz, nincs élet. Ilyen
egyszerű ez. Éppen ezért 2017-ben a világnap szlogenje a „Szennyvizek? Tiszta vizet!” lett. Víz világnapi rendezvényeinkkel a célunk az volt, hogy a fenti
gondolatot a gyermekekhez - szinte észrevétlenül - eljuttassuk, és felhívjuk figyelmüket vizeink tisztaságának védelmére. Víz világnapi rendezvényeinkről
a 10. oldalon olvashatnak.

14-15. oldal
Új gazdasági vezető az Ifjúsági
Klub élén
15.oldal
A KÖVIZIG Szivárvány Nyugdíjas
Klub 2017. évi programja
16. oldal
Személyügyi híreink
17. oldal
Segítettünk a koraszülöttmentő
megvásárlásában
18-20.oldal
Hidrometeorológia, Hidrológia

Pici Cica volt városi rendezvényünk egyik sztárja
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Jégvédekezés Szerbiában és a Tiszán
Az Országos Műszaki Irányító Törzs
(OMIT) a szerbiai jégvédekezés dokumentálására 2017. január 18-án
Jobbágy Zoltánt és Budás Pétert - a
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
két munkatársát - a védekezés helyszínére rendelte. Jobbágy Zoltán a
Széchenyi jégtörőn teljesített szolgálatot és a hajóról dokumentálta a
jégtörést, míg Budás Péter bajai, és
mohácsi bázissal, a Duna vonalán
követte, és a szárazföldről dokumentálta a jégtörő hajók munkáját.
Látványos felvételek készültek a Széchenyi és a Jégtörő VII. hajók fedélzetéről, valamint a partról is. A videó- és fotódokumentáció mellett,
drón segítségét is igénybe vették a
jégtörők munkájának megörökítésére. A nyersanyagokat minden nap
feldolgozva elküldték az OMIT részére.
Szakmailag értékes felvételek készültek arról, ahogyan a hajópár folyamatos döngölő üzemmódban próbált áttörni a több tíz kilométeren
összetorlódott jégtorlaszon, méterről méterre haladva a cél felé. Miután
áttörtek, kezdetét vehette - alulról - a
torlasz tényleges, szakszerű bontása.
Rögzített olyan érdekes eseményt is
a kamera, mikor a Duna jegén váratlanul “jégturisták” bukkantak fel.
Belgrádot elérve - drón segítségével
- madártávlatból is megmutatták a
jégtörők munkáját. Kollégáink segítségével lélegzetelállító képsorok
tárultak szemünk elé a befagyott
Dunáról és a jégvédekezésről.
Mivel hasonló mértékű jegesedés az
utóbbi évtizedekben nem fordult elő,
ezért a dokumentáció mindenképpen hasznos volt a szakma számára.
De ezen kép- és videóanyagok nem
csak szakmai használtra készültek,
hanem a már szerkesztett, és megvágott felvételeket Siklós Gabriella
szóvivő folyamatosan megküldte a
sajtó munkatársai részére is. Ezen
anyagok az országos médiában
megjelenve, hitelesen tájékoztatták
a közvéleményt a Szerbiában folyó
KÖRÖS-VIDÉKI HÍRLEVÉL
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A dályai jégtorlasz drónfelvételen

Jégtörő hajóink a kikötőben

A jég szorításában

jégvédekezésről. A megvágott videók nap mint nap kikerültek az Országos Vízügyi Igazgatóság Facebook
oldalára is. A védekezés ideje alatt
az oldal látogatottsága jelentősen
megnőtt, napi szinten - csak ezen a
csatornán keresztül - 30-40 ezer emberhez jutottak el a jégvédekezésről

készült képsorok.
Februárban Magyarországon folytatódott a jégvédekezés. Február 9-én
a Tiszalöki erőmű működőképességének megőrzése érdekében robbantással lazították meg a Készenléti
Rendőrség tűzszerészei a Tiszalök
Folytatás a 3. oldalon É

alatt kialakult jégtakarót. A robbantás, valamint a Jégvirág X. és Jégvirág I. hajópár által végzett jégtörés
dokumentálására az OMIT ismét
kirendelte kollégáinkat. Drónvideó

is készült arról, ahogyan a Jégvirág
X. és Jégvirág I. hajópár a robbantással megbontott jégtorlaszt, a kisebb
veszélyt jelentő Tiszadob alatti szakaszra kormányozta. Kollégáink az

ÉMVIZIG hajóinak munkáját segítve, drónnal felmérték a hajópár előtt
álló, jéggel fedett Tisza szakaszokat
is.
Pozsárné Kaczkó Zita

Jégvédekezés a Körösökön
A Körösök magyarországi területein a léghőmérsékleti minimumok
2016. december elején süllyedtek
0°C alá. 2016. december 13-tól kezdődően beindult egy hosszabb ideig
tartó (2017. február eleje) lehűlési
időszak, amely a léghőmérsékleti
minimumokat folyamatosan 0 °C
alatt tartotta.
A hideg időjárás hatására 2016.
december 15-én megkezdődött a
jégképződés, legelőször a Hortobágy-Berettyó folyón parti jég formájában. A teljes folyórendszer magyar területen 2017. január 12-én
már beállt jégtakaróval rendelkezett, innentől kezdve nagyrészt csak
a jégvastagság növekedése volt jelJégzajlás a Hármas-Körösön
lemző a folyókon.
A folyók állójeges szakaszainak jég- - probléma nélkül áthaladt. Febru- hér Körösön I. fokú jégvédekezési
vastagsága 2017. január végére, feb- ár 10-re a Fekete-, Fehér-, Kettős-, készültséget tartottunk fenn. A jégSebes-, és Hármas-Körösök teljes levonulás folyamatos megfigyeléruár elejére érte el a maximumát.
vízfelülete jégmentessé vált. A Be- sen túlmenően a január 31. - februA 2017. január 31-i enyhülés, és az rettyó folyó február 11-én, a Horto- ár 1 között a Fehér-Körös jobbparti
azt követő csapadéktevékenység ha- bágy-Berettyó pedig február 14-én Kisdelta árvízi szükségtározó víztására a Körösök vízrendszerében vált jégmentessé. A jég levonulása beeresztő műtárgy elzáró szerkezekisebb árhullámok indultak meg, problémamentes volt, beavatkozást teinek a jégtelenítésére került sor,
amelyek azonban nem érték el az nem igényelt.
a beépített elektromos küszöb-, és
árvízvédelmi készültségi szinteoldalpajzs fűtőbetétek üzemeltetéket. A vízszintemelkedés hatására A jégvédekezésre való felkészülés sével. A megnövekedett adminiszta jég zajlása a Sebes-Körösön indult jegyében az OVF elrendelte jégtö- rációs és ügyeleti feladatok ellátámeg legelőször február 3-án, majd rő kisgéphajóink melegen tartását, sára 2017. január 27 - február 20-ig
a Fekete-Körösön február 4-én. A amely 2016. december 15-től 2017. folyamatosan nappali műszakokban
Kettős-Körösön a Békési duzzasz- február 28-ig tartott. Az MBSZ gyu- 1 fős ügyeleti szolgálatot láttunk el.
tó előterében február 5-én átmene- lai telephelyén szárazbakokon lévő Ezen túlmenően hétvégeken 1 fő vétileg torlódott jég alakult ki, amely Berettyó I. és Berettyó II. jégtörő delemvezető-helyettes felügyelte a
február 6-án délután átment a duz- kisgéphajóink melegen tartását az védekezést, és a jelentések szakszezasztó szabad nyílásain. A jég a töb- MBSZ dolgozói végezték nappali 8 rűségét.
bi jégmegállásos szakaszokon - így órás időtartamokban.
Nagy Sándor
a Békésszentandrási duzzasztón is 2017. január 27 - február 20-ig a Fe-

Jégvastagság
maximum
(cm)

Fehér-Körös
torkolati
szakasz
28

Vízfolyás neve
Fekete-Körös
Kettős-Körös
Sebes-Körös
Jégvastagsá maximumának szelvénye
Ant térsége

Békés térsége

Foki híd fölött

35

28

32

Berettyó
Szeghalom
térsége
30

Hármas-Körös
alsó szakasz
30
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Elkészült a Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakmai irányításával igazgatóságunknál is elkészült, a Vidékfejlesztési Program pályázatainak
támogathatósága és a vízkészletek
védelme céljából, az öntözésfejlesztési beruházások megvalósításának elősegítéséhez szükséges Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv
(VKGTT), és annak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV).
A terv célja a 2014-2020. fejlesztési ciklusban az öntözésfejlesztések
vízjogi engedélyeztetésének stratégiai megalapozása, azaz olyan
öntözési vízkontingensek meghatározása, melyek nincsenek jelentős, illetve kedvezőtlen hatással a

környezetre, különös tekintettel a
felszíni és a felszín alatti víztestek
mennyiségi és minőségi állapotára.
Az igazgatóságunk által vizsgált
tervezési terület a működési területünkkel egyezik meg.
A VKGTT készítője az AlföldPlanum Kft. volt, míg a kapcsolódó SKV-t az Erbo-Plan Kft. alkotta
meg. A rendelkezésre álló rendkívül
rövid határidő betartásával megvalósult tervezés és környezeti értékelés során, mind az OVF, mind a tervezők, mind igazgatóságunk érintett
egységeinek dolgozói példás szakmai, és kollegiális együttműködésről tettek tanúbizonyságot, melynek
hiányában nem lett volna lehetséges
a feladat sikeres teljesítése.

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletben előírtak alapján az elkészült
VKGTT, illetve SKV szakmai és
társadalmi véleményezésére is lehetőséget biztosít igazgatóságunk.
A VKGTT és az SKV véleményezése - többek között - a Körös-vidéki
Területi Vízgazdálkodási Tanács következő ülésének is az egyik fő napirendi pontját fogja jelenteni.
A VKGTT és az SKV jelenlegi még szakmai és társadalmi véleményezés előtti - változata igazgatóságunk honlapján is elérhető, a Hírek
menüpontban.

Réti László

Jogszabályváltozás a mezőgazdasági vízszolgáltatásban
A 2017. évi mezőgazdasági vízszolgáltatás jogszabályi hátterében jelentős változások következtek be az
előző évekhez képest.
A jogszabályi környezet legfontosabb pillére a vízügyi berkekben
„jogi bibliaként” is emlegetett 1995.
évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról, mely a mezőgazdasági vízszolgáltatást a következőképpen
definiálja: „mező- és erdőgazdasági
művelés alatt álló területek öntözését, a halastavak és egyéb mezőgazdasági vízhasználat vízellátását
szolgáló, továbbá a mezőgazdasági
vízszolgáltatási rendszerhez kapcsolódó, egyéb célú vízigények kielégítésére irányuló tevékenység”.
A törvény részletezi a mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat is; „15/F.
§ (1) Aki mezőgazdasági vízszolgáltatást vesz igénybe, a szolgáltató
részére mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat fizet. Az állam az öntözési,
rizstermelési és halgazdasági vízhasználat vízszolgáltatási díját kormányrendeletben meghatározottak
szerint átvállalhatja”. Fontos tehát,
hogy az állam a vízszolgáltatás díját
külön Korm. rendelet alapján átválKÖRÖS-VIDÉKI HÍRLEVÉL
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lalhatja, ennek alapján 2014. május
26-tól a 115/2014. (IV. 3.) Korm.
rendelet - mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről – térítésmentes vízszolgáltatást vezetett
be, központi finanszírozással.
Természetesen ez nem azt jelenti,
hogy a víz „ingyenes”, hanem hogy
a keletkező költségeket az állam
téríti meg, a központi költségvetés
biztosítja.
2016. október 1-jén hatályba lépett
a 232/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet, mely a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló
115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet
módosítása. A vízszolgáltatás költsége továbbra is állandó és változó
költségekből tevődik össze, azonban változás, hogy az alapdíj költségének megállapítása nem a vízjogi
üzemeltetési engedélyben szereplő
öntözött terület, hanem az engedély-

ben lekötött vízmennyiség alapján
történik (4/A. § 3 (1)). A változódíj
számításának alapja továbbra is a lekötött vízmennyiség. További változás, hogy megszűnt a teljes térítésmentesség, azonban az állam nem
egyszerre hárítja át az összes költséget a vízhasználóra, hanem egyfajta
fokozatossággal, lépcsőzetesen „terheli” át. A mezőgazdasági vízhasználó az állandó és változó költségek
meghatározott részét (%-át) a szolgáltatónak (115/2014. IV.3.) Korm.
rendelet 8.§) a lenti táblázat szerint
fizetik meg.
A fennmaradó költségrész finanszírozása, továbbiakban is állami költségvetésből történik, így 2021-re az
alapdíj 50%-át a központi költségvetés, míg a fennmaradó 50%-át és
a változó díj 100%-át a vízhasználó
fogja megfizetni az üzemeltető részére.
Kurucz Máté

2017

2018

2019

2020

2021

Állandó kts.

10 %

20%

30%

40%

50%

Változó kts.

50 %

50%

100%

100%

100%

Jelentősen javult a csatornáink vízelvezető képessége
a közfoglalkoztatás által
A 2016. évi közfoglalkoztatási programunk 2017. február 28-án ért véget. A 12 hónapos program során
bérre és járulékaira 1 111 702 ezer
Ft-ot használtunk fel. A közvetlen
költségek 220 488 ezer Ft-ot tettek
ki, az irányítási költség 30 404 ezer
Ft volt.
A közfoglalkoztatottak által elvégzett káros növényzet eltávolítási
munkákkal jelentősen javult a csatornák, hullámterek vízelvezető képessége, mely nagyban csökkenti a
káros víztöbblet okozta károkat. A
2016. évi OKP során beszerzett és
felhasználásra került építőanyagok
jól észrevehető állagjavulást eredményeztek a magasépítményekben
és műtárgyakban. A Belügyminisztérium és a Békés Megyei Kormányhivatal képviselői, helyszíni
ellenőrzéseik során hiányosságot,
szabálytalanságot nem tártak fel.
A Hatósági Szerződésben vállalt és
a teljesült átlaglétszám között folyamatos elmaradás mutatkozott. A
program során megyeszerte számos
toborzót szerveztünk, melyek igen
A közfoglalkoztatottak által elvégzett
feladatok főbb paraméterei
Erdőápolás:
Facsemete pótlás:
Kaszálás, parlagfűirtás:
Cserjeirtás:
Műtárgyjavítás:
Műhelymunka:
Építmények karbantartása:
Gáttestek karbantartása:
Takarítás:

104 ha
23 854 db
1 246 ha
231 ha
47 179 óra
10 304 óra
64 820 óra
19 264 óra
13 072 óra

Békéscsaba, Élővíz-csatorna kaszálás

csekély eredménnyel zárultak. Jó
néhány képzést szerveztek a foglalkoztatási osztályok, melyeken csak
azok vehettek részt, akik nem álltak
közfoglalkoztatotti jogviszonyban.
Erőteljesen éreztette a hatását az önkormányzatok és más közfoglalkoztatók elszívó hatása. Ezen körülmények hatására az elért átlaglétszám
1010 fő lett, ami a tervezetthez képest 87%-os megvalósulást jelent.
A program során 53 főt (5 %) sikerült képzésben részesíteni, 3 féle
tanfolyamon, 6 helyszínen. Az Európai Unió finanszírozásában (GINOP
6.1.1) megvalósult képzésekre - a
szigorú bemeneti feltételek miatt csak igen nehezen tudtuk kiállítani
a szükséges létszámot.
Munkabalesetek szempontjából a
2016. évi OKP átlagosnak mondható. A program során 18 munkabaleset és 5 üzemi baleset történt. A
balesetek számának visszaszorítása

érdekében összesen 10 nap, mintegy
25 helyszínen tartottunk gyakorlattal egybekötött rendkívüli munkavédelmi oktatást.
2017. március 1-jén elindult az
idei évi országos közfoglalkoztatási programunk. Ismét 12 hónapra köthettünk Hatósági Szerződést
a Békés Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási Főosztályával, 931
fő (átlaglétszám) közfoglalkoztatására. A program teljes költségvetése
1 369 millió Ft. A közfoglalkoztatottak elhelyezkedési esélyét növelendő képzésekkel is kiegészült
a programunk. 60 főt motorfűrészkezelő, 15 főt gát- és csatornaőr,
18 főt fakitermelő 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

Országos Öntözési és Vízrendezési Konferencia Mórahalmon
2017. február 22-24. között harmadik alkalommal került megrendezésre az Országos Öntözési és
Vízrendezési Konferencia. A konzultációra Mórahalmon került sor,

az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság szervezésében.
Dr. Kozák Péter igazgató úr köszöntőjéből megismerkedhettünk

az ATIVIZIG működési területével,
és az igazgatóságot érintő speciális
vízgazdálkodási tevékenységekkel.
Láng István műszaki főigazgatóFolytatás a 6. oldalon É
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A Tápéi szivattyútelep régi gépegységei

helyettes előadásában országosan
bemutatta a vízügyi igazgatóságok
2016-os évben elért eredményeit,
mely kiterjedt a belvízvédekezésre,
mezőgazdasági vízszolgáltatásra,
tározásra, illetve a BEKKA kataszter feldolgozottságának állapotára,
majd beszélt a 2017-es évre kitűzött
célokról és azok fontosságáról.
Ezt követően a volt társulati
vízilétesítmények vagyonátadásának aktuális helyzetével ismerkedhettünk meg. Megtudtuk többek
között, hogy hogyan áll országosan
az átvett művek földhivatali átvezetésének állapota, műszaki átadásátvétele, vízjogi üzemeltetési engedély névátírása, engedélyeztetése,
illetve számviteli analitikus nyilvántartásba való vétele.
A vagyonátvétel birtokbaadási
megállapodásainak előkészítését és
megkötését, valamint a vagyonátvétellel érintett létesítmények vízjogi
engedélyeinek névátírási-, továbbá
az egyéb tulajdoni állású szakaszok
üzemeltetői, fenntartói kijelölésének gyakorlati tapasztalatait mutatták be a TIVIZIG és a FETIVIZIG
képviselői.
A délután utolsó szakaszában részletes képet kaphattunk a tározási lehetőségek vizsgálatáról, majd az új
helyi vízkár és belvíz VIR modulok
felülvizsgálatáról és a helyreállítáKÖRÖS-VIDÉKI HÍRLEVÉL
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sok dokumentálásának eljárásrendjéről.
A második nap első részében a belvízvédelmi és vízrendezési, míg a
másodikban az öntözési értekezletre
került sor. Megismerhettük két előadáson keresztül a BEKKA projekt
eredményeit, és az abban való továbblépés lehetőségeit, majd annak
feldolgozását és a keletkező adatbázisok kezelésének lehetőségeit.

Tápéi szivattyútelepet.
A Tápéi szivattyútelep 2,1 m3/s kapacitása nem volt már elegendő, a
terület fejlődésének gátat szabott,
mivel a területbeépítések következtében a megnövekedett belvízmen�nyiséget nem tudta átemelni. Az
1929-ben épült szivattyúház szép
és patinás épület, köszönhetően az
ATIVIZIG fenntartó munkájának,
de nem volt átalakítható az összesen
3,2 m3/sec vízszállítású szivattyúk
befogadására. A rekonstrukció keretében megmentették az utókornak
az 1929-es tápéi szivattyútelepet is,
mely ma már múzeum: a Magyar
Épületgépészeti Múzeum jelképesen oltalom alá vette. A felszín
alatt kiépült egy komoly vasbeton
létesítmény, amely a jelenlegi kapacitást meghaladó mértékben tudja
fogadni a Szeged város Baktóról és
Petőfitelepről érkező belterületi vizeit.

A harmadik, egyben utolsó nap
délelőttje teljes mértékben az öntözésről szólt. Ismertetésre kerültek a 2017. évi öntözés-fejlesztési
feladatok, koncepciók, stratégiák,
valamint szó volt egy Vízkészletgazdálkodási Térségi Terv elkészítéséről, mely az öntözésfejlesztési
Előadást láthattunk a határ menti beruházások elősegítését irányozná
együttműködésekről, pályázati le- elő.
hetőségekről, különös tekintettel az
öntözési és aszálykezelési stratégia Szemléltették a vízrajzi monitoring
vonatkozásában. Majd szó esett a szerepét és annak lehetőségei az önfelszíni vízkészletből történő ön- tözés támogatásában, és az aszálytözésfejlesztési lehetőségekről az kezelésben. Az előadás bemutatta,
ATIVIZIG területét érintően. A Me- hogy a kiépített mérőrendszerekből
zőgazdasági Vízszolgáltatási Keret- nyert adatok alapján, milyen értékerendszer aktuális feladatairól, illet- lési módszertan szerint kerülhetnéve a belvízvédelmet, vízrendezést nek meghatározásra - a jogszabályi
és mezőgazdasági vízszolgáltatást háttér megteremtése után - az aszály
érintő jogi szabályozást igénylő te- fokozatai.
rületeiről.
A mezőgazdasági vízszolgáltatási
A délután folyamán egy tartalmas díj számításáról a 115/2014. (IV.3.)
rendelkezik,
szakmai kiránduláson vehettünk Kormányrendelet
részt. Ellátogattunk Szegedre, a amelynek a hatékony vízárpolitika
Dóm térről indulva a Tisza parton kialakítása érdekében átvezetett móhaladva árvizes történelmi érdekes- dosításai 2016. október 1-től lettek
ségeket hallhattunk. Végezetül meg- hatályosak. Az életbe lépett módolátogattuk a Tisza folyóba mentesítő sítások, illetve az azzal kapcsolatos

ágazati feladatok is prezentálásra
kerültek.
A konferenciát Szabó János műszaki igazgató-helyettes úr (KÖVIZIG)
előadása zárta. Szemléltette az igazgatóságunk üzemeltetésében lévő
öntözőrendszereket, a kizárólagosan
állami tulajdonban lévő, illetve a
2013. évi CCXLIX. törvény értelmében a társulatoktól és a kormányhivataloktól átvételre került létesítmények bontásában. Felvázolta az
öntözőrendszerek jövőbeni üzemeltetéséhez szükséges feltételeket, továbbá az esetlegesen felmerülő üzemeltetésben jelentkező problémákat
is.

A konferencia résztvevői

Schroff Csaba

Szakasz-védelemvezetők országos továbbképzésén vettünk részt
Hosszas előkészületek után, végül
éppen a Víz Világnapján került megrendezésre a KÖTIVIZIG szervezésében a Szakasz-védelemvezetők
továbbképzése Tiszafüreden a Hotel
Balneumban. Igazgatóságunktól 28
fő vett részt a rendezvényen (a védelmi szakaszok vezetői és helyettesei, illetve ügyeletvezetők).
A képzésről az OVF honlapján
(http://www.ovf.hu/hu/hirek-ovf/
orszagos-szakaszvedelem-vezetoitovabbkepzes) részletes és célratörő
tudósítást olvashatunk (résztvevők
száma, a képzés célja, előadói és

témái stb.), ezért én talán szokatlan
módon, de a továbbiakban az igazgatósági dolgozók szemszögéből
szeretnék beszámolni a rendezvényről.

látott társviziges kollegákat. Szinte
mindenkinek volt valahonnan (szolnokiaktól, szegediektől, győriektől,
debreceniektől, az OVF árvizes főosztályától stb.) ismerőse, akinek
megörülhetett, a legnagyobb élmény
mégis Megyeri Misi pécsiekre való
rácsodálkozása volt.
Az előadások kettős érzéseket váltottak ki belőlünk, megerősítettek,
illetve elbizonytalanítottak, régi ismereteket elevenítettek fel, de adtak
új információkat is.

Hosszú idő óta az első olyan továbbképzésen voltunk, ahol Berki Bandi
- mivel nyugdíjba vonult - már nem
volt jelen, és elmondhatom, hogy
nagyon hiányzott, nem csak nekem,
hanem többen emlegettük őt, illetve
ő is érdeklődött utánunk.
Megérkezéskor a szálloda előcsarnokában üdvözölhettük a rég nem Az eredeti program részeként - a
délutáni előadásokat követően - baráti találkozón vettünk részt, mely
igazán emlékezetesre sikerült. A
társviziges kollegákkal Nagy Sanyi
harmonikajátékát hallgatva, együtt
énekelve sikerült igen jó hangulatban megismerkedni, új barátságokat
kötni, kapcsolatokat ápolni, mely
a későbbiekben egészen biztosan
hasznos lesz.
A találkozónak köszönhetően az átvezénylések alkalmával már személyes jó ismerősként köszönthetjük
majd egymást, ami azt hiszem, hogy
többek között az egyik nem titkolt
cél is volt, s amiről elmondhatom,
hogy sikerült teljesíteni.

Siklós Gabriella szóvivő előadása a rendezvényen

Folytatás a 8. oldalon É
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A második napi, délelőtti előadások
után mindenki érdeklődéssel várta a
meghirdetett teszt-írást, mely azonban az előadók tökéletesre törekvése miatt, már nem fért bele az időbe.
Végül a főosztályvezető döntése az
lett, hogy azt utólag küldi meg min-

denkinek kitöltésre. Az pedig azt
hiszem örök titok marad, hogy végül ki küldte vissza azt, s mi lett az
eredménye.
Jó érzésekkel, feltöltődve, magabiztossággal felvértezve, régi és új

barátok elérhetőségét rögzítve tértünk haza. Köszönettel tartozunk a
főigazgatóságnak és a KÖTIVIZIGnek a szervezésért, érdeklődéssel
várjuk a következőt.
Kőváriné Szabó Erzsébet

Pályázataink jelenlegi helyzete
Az „Árvízvédelmi védvonalak
mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének
csökkentése a Körösökön” elnevezésű KEHOP-1.4.0-15-2016-00012
azonosító számú projektben igazgatóságunk - saját hatáskörben - a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőkkel szerződést kötött. Az
ingatlanrendező földmérő megkezdte munkáját, és az első részfeladatát,
a kimutatás és helyszínrajz aktualizálását február végén teljesítette.
Igazgatóságunk, hogy segítse a földmérő munkáját és gyorsítsa a földhivatali ügyintézést, megkereste a
Gyomaendrőd 15060/57 és Gyomaendrőd 15058/2 hrsz-ú ingatlanok
tulajdonosait, akiknél a művelési ág
nem felelt meg a valóságnak. Az ingatlanok művelési ágait árvizes kollégáink segítségével tisztáztuk, és
kezdeményeztük azok megváltoztatását. A töltésfejlesztéssel érintett
holtágvég keresztezések művelés
alóli kivonására, Előzetes Vizsgálati
Dokumentáció (EVD) készült, melyet benyújtottunk a Békés Megyei
Kormányhivatal Békéscsabai Járási
Hivatalához.
A PR feladatok ellátására nagyobb
ajánlati ár érkezett az elvártnál, s
mivel másik ajánlat nem született,
így a közbeszerzési eljárás sikertelen volt. Az eljárás újraindításához a
Kommunikációs Terv műszaki tartalmának csökkentése vált szükségessé, melyet ismételten megküldtünk engedélyeztetésre az Irányító
Hatóságnak (IH), amit jóváhagyott.
A kivitelezési feladatok elvégzésére
nagyobb finanszírozási keret szükséges, mint, ami rendelkezésre áll.
Ahhoz, hogy a szerződést megköthessük, a Belügyminisztériumtól
KÖRÖS-VIDÉKI HÍRLEVÉL
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megkaptuk a szükséges forrást, de kező beruházási prioritásokra:
reménykedtünk egy többlettámo- • 6/b Befektetés a vízgazdálkodási
szektorba,
gatásról szóló határozatban, melyet
•
6/c A természeti és kulturális örökmeg is kaptunk. A kivitelezővel várség megőrzése, védelme, ápolása
hatóan április végén kerülhet sor a
és fejlesztése,
szerződéskötésre.
• 5/b Kockázat megelőzés és katasztrófa menedzsment fejlesztése.
A „Szeghalmi belvízrendszer vízrendezési főműveinek rekonstruk- Tekintettel az egyes beruházási priociója” elnevezésű, KEHOP-1.3.0- ritásokra, az a döntés született, hogy
15-2015-00002 regisztrációs számú kockázat megelőzés és katasztrófa
projektben a projektmenedzsment menedzsment fejlesztése érdekében
első szakaszának elszámolása be- egy pályázatot nyújtunk be a Nagynyújtásra került. A PR tevékeny- váradi Vízügyi Igazgatósággal.
ségek feladatait az OVF utasítása Az elmúlt évek ár- és belvíz probléalapján felülvizsgáltuk, a szüksé- mái megerősítették azt a korábbi tages javításokat megtettük annak pasztalatot, hogy a pályázó vízügyi
érdekében, hogy a közbeszerzési igazgatóságok működési területén
eljárás lefolytatása sikeres legyen. A élő lakosságnak együtt kell élni az
felülvizsgált kommunikációs tervet árvíz és a belvíz szinte évente vis�márciusban az IH részére újra be- szatérő, gyakran együttes fenyegenyújtottuk jóváhagyásra. Az IH en- tettségével. Az árvízi események
gedélye után ismételten kérvényezni jelezték, hogy a szükségtárózók lékell a központosított közbeszerzés tesítése mellett a tartósan magas árvizekre is fel kell készülni.
alóli felmentést.
A mérnöki munkák elvégzésére az
OVF 2016. év decemberében meg- A „Szanazugi árvízvédelmi közkötötte a Vállalkozási Szerződést a pont fejlesztése és a Tulcai zsilip
FŐBER Nemzetközi Ingatlanfej- és vízgépészeti berendezéseinek
rekonstrukciója” címmel 2017.
lesztő és Mérnöki Zrt-vel.
A Megvalósíthatósági Tanulmány május 31-én benyújtandó pályázat
minőségbiztosítása még nem történt újabb árvízvédelemmel kapcsolatos
meg. A kivitelezési közbeszerzési teendőket fogalmaz meg. Felhívja a
eljárást az OVF fogja megindítani, figyelmet az árvízvédelmi közponmivel a kivitelezési Ajánlati Doku- tok kiemelt szerepére, a megnövekementációt az illetékes közbeszerzési dett vízhozamok okozta problémák
hatóság már korábban elfogadta. A kezelésére és aszályos időszakban a
kivitelezővel való szerződés megkö- frissítő víz biztosítására.
tése az év második felében várható. A projekt nagysága 1 961 546, 22
euró, mely a magyar és román fél
2016. december végén jelent meg az között 669 554, 36 / 1 291 991, 86
Interreg V-A Románia-Magyaror- arányban oszlik meg.
szág Program első nyílt pályázati
felhívása, összesen 26 606 865 euVarga Melinda, Molnár Katalin,
Kopcsák András
rónyi pályázható forrással a követ-

Sikeres felülvizsgálati audit
Az igazgatóságunk Vízrajzi Monitoring Osztályán kiépített minőségirányítási rendszer felülvizsgálati
auditjára, 2017. március 28-29-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 során a központi munkafolyamatok ellenőrzésére és terepi
auditálásra is sor került, mely idén a
Szarvasi Szakaszmérnökség működési területét és vízrajzi tevékenységét érintette.
A második napon a központi tevékenységek auditálása következett,
mely magába foglalta az adatfeldolVízrajzi állomások auditja
gozási tevékenységet, és a kapcsolódó minőségirányítási dokumentá- igazgatóságunk továbbra is garan- által tejes mértékben megbízhatók.
ciós rendszer felülvizsgálatát is.
tálja vevői számára, hogy az általa
A sikeres felülvizsgálati audittal szolgáltatott adatok hitelesek, és ezBányai Barbara

Erdőfelújítás a Kettős-Körös hullámterében
A Kettős-Körös hullámterében, a
Békési duzzasztó alatt, a Békés 15C
erdőrészben, 2016 ősze óta nagy
változásokat tapasztalhatnak az arra
járók. A Körösök hullámterének
egyik legszebb nemesnyarasa elérte a vágásérettséget, ezért szakmai,
társadalmi, hatósági szempontok
alapján, véghasználatra soroltuk be
a 30 éves, 10 hektáros olasznyár

állományt.
A fakitermelés első üteme 2016
őszén valósult meg, a Kettős-Körös jobbpartjának 23+900-24+630
tkm-e között. Ez az 5 hektáros erdőrészlet még 2016. novemberében
felújításra került. Az erdőfelújítás
során, mintegy 5000 db, 1 éves,
nagyméretű olasznyár gyökeres
dugványt ültettünk el gödörfúrással,

A felújítás második üteme a Kettős-Körös hullámterében

az előzőleg kituskózott és tárcsával
előkészített talajba. A nyárdugványok ültetése a közfoglalkoztatási
program keretében valósult meg,
gátőreink és erdészeink irányításával.
A 10 hektáros erdőrészlet kitermelése és az erdőfelújítás második
üteme - a Kettős-Körös jobbpartjának 22+770-23+450 tkm-e között 2017. januárjában kezdődött és még
tavasszal, a vegetációs időszak kezdete előtt befejeződött. A második
ütemben levágott erdőrészlet felújítását a korábbiakhoz hasonlóan, a
vágásterület takarítását és a terület
előkészítését követően, a 2017. őszi
erdősítési szezonban elvégezzük. A
felújított - tág hálózatú - erdőrészek
várhatóan újabb 30 évig biztosítják
az árvizek biztonságos levezetését,
és a hullámverés elleni töltésvédelmet.
Papp Sándor
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Víz Világnapi programkavalkád
AZ ENSZ 1993-ban március 22-ét
jelölte ki a Víz Világnapja dátumaként, melynek célja, hogy gondolkodásunk középpontjába kerüljön ez a
nélkülözhetetlen természeti kincs.
E jeles nap minden évben más és más
nézőpontból hívja fel figyelmünket a víz alapvető szerepére. A jövő
generációinak is meg kell tanulnia,
miért nevezzük kincsnek a tiszta vizet. Ha nincs tiszta víz, akkor nincs
víz. Ha nincs víz, nincs élet. Ilyen
egyszerű ez. Éppen ezért 2017-ben a
világnap szlogenje a „Szennyvizek?
Tiszta vizet!” lett.
Víz világnapi rendezvényeinkkel a
célunk az volt, hogy a fenti gondolatot a gyermekekhez - szinte észrevétlenül - eljuttassuk, és felhívjuk
figyelmüket vizeink tisztaságának
védelmére.
Hogyan tanultak meg úszni elődeink - kiállítás a Tájvízházban
Rendezvényeink sorában elsőként
egy különleges kiállítást hívtunk
életre a Víz Világnapja alkalmából,
mely az úszás kialakulásának történetét és az úszásoktatást mutatta
be az őskortól a 20. század közepéig. A gazdagon illusztrált tablókon
az úszásnemek kialakulásáról, az
úszásoktatás fejlődéséről, az uszodák építéséről, a női úszás elterjedéséről olvashattak az érdeklődők. A

A Béke sugárúti ovisok csapata

kiállítás anyagát az esztergomi Duna
Múzeum muzeológusai állították
össze az ott működő Szent István
Strandfürdő kérésére. A gyulai úszás
történetét pedig ki mutathatta volna
be hitelesebben, mint Reisz József, a
Gyulai Várfürdő Úszószakosztályának edzője, aki nemrégiben kapta
meg a Gyula Város Sportjáért kitüntetést. Tóth András és Reisz József
úszóedzők számos gyulai vonatkozású relikviával, fényképpel, érmekkel gazdagították a kiállítást. Reisz
József a legsikeresebb gyulai úszók
közül többek között kiemelte Kovács Kornéliát, akinek tehetsége már
gyermekkorában megmutatkozott,
és Petróczki Zsombor búvárúszót,

Reisz József nyitotta meg a kiállítást
KÖRÖS-VIDÉKI HÍRLEVÉL

10

aki országos csúcsokat állított fel.
A búvárúszás vízügyhöz való kötődéséről is beszélt, hiszen 1976-ban
alakult meg az MHSZ-KÖVIZIG
Könnyűbúvár Klub, a nevében is jelezve, hogy a vízügy támogatásával
működött akkor ezen sportág Gyulán. Bak Sándor örömmel számolt
be arról, hogy a kiállítást több száz
gyermek is látni fogja március 22-én
az igazgatóság víz világnapi városi
rendezvényén. Ezen az eseményen
ők is megismerhetik az úszókultúra
kialakulását, és egyben a rendezvény remek alkalom lesz arra, hogy
felhívhassuk figyelmüket vizeink
tisztaságának védelmére.
Városi víz világnapi rendezvény
Március 22-én, immár nyolcadik
alkalommal tartottuk meg víz világnapi városi rendezvényünket. A nap
folyamán székházunk körül zajlottak az események. 9.00 órától Gyula
város óvodásait, 13.00 órától pedig
az iskolásokat és az érdeklődőket
vártuk sok érdekes - a víz világnapi
szlogennel, és a vízügy tevékenységével összefüggő - bemutatóval.
A Bodoki-szobornál felállított színpadon ünnepi műsor várta a megjelenteket, elsőként Szabó János
műszaki igazgató-helyettes mondott köszöntőt a Víz Világnapja
alkalmából, ezután Gyula Város
Folytatás a 11. oldalon É

Egyesített Óvodája Tagintézménye
Ewoldt Elíz Óvoda és a Béke sugárúti Óvoda csoportjainak műsora
következett. A folytatásban Pepe
Manó kacsalábú kacsatánc című
műsorát láthatták a gyerekek, ahová
egy meglepetésvendég is érkezett, a
Minimaxos Pici Cica személyében.

Az óvodások felhívásunkra kupakképekkel érkeztek a rendezvényre

Az 5-ös iskola kis pingvinjei a színpadon

Az Energy táncosai a téren

A délután folyamán a Víz Világnapja alkalmából kiírt plakát- és hulladékszobor-pályázat eredményhirdetésére is sor került. Színpadunkon
felléptek a Calliope Diákszínpad
diákjai, akik Csorduljon a vízsugár című műsorukkal készültek a
Víz Világnapjára. Majd az 5. számú Általános Iskola és Sportiskola
diákjainak műsora következett, a
Pingvinek megmenekülése címmel.
Ezután az Energy Dance Cool táncosai varázsolták táncparketté a Városház utcát, remek ritmusok, ügyes
táncosok töltötték be a teret.
Bemutatóink székházunk körül:
a Bodoki Baráti Kör tagjai segítségével időutazásra hívtuk a gyerekeket, ahol sok érdekességet tudhattak
meg a csatornázás történetéből, de
megismerhették a régi vízhasználati eszközöket is, és akár egy óriásdézsában is fotózkodhattak. Albert,
a madár bemutatta nekik a szennyvíztisztítás folyamatát. A gyerekek
segíthettek árvizes kollégáinknak
szétválogatni az árhullám után a töltésoldalakon maradt hulladékokat.
Folyóinkat is nagyon sok szennyezés érheti az ember tevékenysége
által, vízvédelmi osztályunk munkatársai segítségével különböző kísérleteket végezhettek a vízzel, de azt
is megtudhatták, hol terem a zöldalga, békalencse és a moszatpáfrány,
és hogy ezek a növények veszélyesek-e a vízre. Fény derült arra, hogy
miből keletkezik a belvíz, és hogy
hogyan gazdálkodunk a vízzel itt a
Körös-vidéken.
Jó néhány mesefigura is elrejtőzött
a közelben, kollégáink és a szintező műszerek segítségével a gyerekek megkereshették őket. A Gyulai
Folytatás a 12. oldalon É
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Várfürdő munkatársai segítségével
pedig felfedezhették a várfürdő kínálta lehetőségeket. A Körös Klub
standjánál is a természetvédelemé
volt a főszerep, a gyerekek megismerhették a Körös-vidék madárvilágát és természetes élőhelyeiket.
De nem felejtkeztünk el a gyerekek kedvenceiről sem, Caterpillar
árokásó-rakodó, úszó nádvágó, és
vízhozammérő csónakok várták az
érdeklődőket. Remek hangulatban
telt a nap, a gyermekeket a Víz Világnapjára készített könyvjelzőkkel,
és rengeteg lufival vártuk. A rendezvény népszerűségét jól szemlélteti,
Főszerepben vizeink védelme
hogy 1500 lufi sem bizonyult eleternetes vetélkedő 7-12. osztályos, tuk meg. Majd – a hagyományoknak
gendőnek a nap folyamán.
egyéni kategóriájában díjazott lett megfelelően – a 2016-os év vízügyes
Malkócs Boglárka a gyulai Kará- pillanatait idéztük vissza a technika
Központi ünnepség Győr
A Duna Múzeum és az Észak-Du- csonyi János Katolikus Gimnázium segítségével. Sok-sok esemény és
nántúli Vízügyi Igazgatóság márci- diákja, a Gyalogolj a vízért – kövesd rendezvény állt mögöttünk, melyeus 23-án tartotta a víz világnapi köz- a szennyvíz útját című felhívásban ket néhány filmkockán felvillantva
ponti díjátadó ünnepséget Győrben, pedig a „Körösvidéki gyalogka- időutazásra hívtuk a közönséget. A
a városháza dísztermében, ahol dr. kukkok”, azaz a Göndöcs Benedek filmet Jobbágy Zoltán készítette.
Hoffmann Imre, a Belügyminisz- Középiskola diákjai győzedelmes- A rendezvényen köszöntöttük Kiss
Attila osztályvezetőt, akinek a víz
térium közfoglalkoztatási és víz- kedtek.
világnapja alkalmából Dr. Pintér
ügyi helyettes államtitkára ünnepi
Sándor belügyminiszter Vásárhelyi
beszédében felhívta a figyelmet a Ünnepi igazgatói értekezlet
Föld kimeríthetetlen édesvízkész- Rendezvényeinket március 24-én Pál Díj kitüntetést adományozott,
letének megóvására. A megjelen- víz világnapi igazgatói értekezle- Kiss Károly gépkarbantartót, akiteket köszöntötte Radnóti Ákos tünk zárta. Ezen ünnepi alkalmat nek Miniszteri Emléktárgy kitünalpolgármester is, a gyerekeket ezt a Víz Világnap ez évi üzenetéhez tetést adományozott a Belügymikövetően Kiss Balázs bűvész va- kapcsolódó dallal köszöntöttük, niszter, és Jobbágy Zoltánt, akinek
rázsolta el rendkívül szórakoztató Sebestény Jankától Demjén Ferenc: a Rendkívüli helytállásért Érdemműsorával. Legnagyobb örömünkre Vigyázz a madárra című dalát hall- jel Ezüst Fokozatát adományozta a
a Duna Múzeum által meghirdetett hattuk. A folytatásban Bak Sándor Belügyminiszter, majd igazgatósági
országos pályázatokon a KÖVIZIG igazgató úr mondta el víz világnapi kitüntetéseket vehettek át azon kolműködési területéről is pályáztak köszöntőjét, és Réti László osztály- légáink, akik munkájukat az elmúlt
gyerekek, akik közül a nyerteseket vezető úr ez évi víz világnapi szlo- időszakban kiemelkedően végezték.
Folytatás a 12. oldalon É
elvittük Győrbe a díjátadóra. Az in- genhez kötődő előadását hallgathat-

Malkócs Boglárka és a Körösvidéki gyalogkakukkok csapatának képviselői a díjátadón
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Elismerésben részesült kollégáink

A Víz Világnapja alkalmából Igazgatósági Díjban részesült:
Molnár Terézia ügyintéző, Kiss Lajos szakaszmérnökség vezető, Molnár Károly csatornaőr, Andor László szivattyútelepi vezetőgépész,
Plesovszki György szivattyútelepi
gépkarbantartó.
A Víz Világnapja alkalmából Elismerő Oklevélben részesült:

Szöllősi Gábor ügyintéző, Krasznai
Márta ügyintéző, Juhász Zoltán árvízvédelmi ügyintéző, Juhász Ágnes vízminőségvédelmi referens,
Hegyesi Gyula duzzasztógépész.

A Víz Világnapja alkalmából Tanácsosi címet kapott:
Lukács Béla osztályvezető-helyettes, Kovács Ákos területi felügyelő,
Zsurzsáné Szőke Tímea vízrendezési ügyintéző.

A Víz Világnapja alkalmából
A Víz Világnapja alkalmából főtaMunkatársi címet kapott:
Kótáné Szilbereisz Anikó ügyinté- nácsosi címet kapott:
ző, Szabóné Fábián Erika ügyinté- Lúczi Gergely szolgálatvezető.
ző, Szöllősi Zoltán ügyintéző.
Pozsárné Kaczkó Zita

A Víz Világnapján megelevenedett a múlt
a Baráti Kör segítségével

A Bodoki Baráti Kör standjánál
megelevenedett a múlt

A 2017-es év, talán a nagy tél miatt
is, de nehezen indult. A kutatások,
egyéni munkák ugyan folytatódtak,
de az első teljes tagságot megmozgatni szándékozó összejövetelünket
február 16-án tartottuk meg, s azon
is csak a létszámunk alig egyharmada volt jelen. Ekkor viszont fontos
belső döntéseket hoztunk, melyek a
továbbiakban befolyásolják majd a
tevékenységünket.
Átbeszéltük az éves munkatervünket, hogy kiket hívjunk meg és mikorra vendégnek, meghatároztuk,
hogy ez évben lehetőség szerint
minden hónap második csütörtökjén
fogunk majd találkozni, talán ez az
időpont a legmegfelelőbb mindenkinek, logó tervezeteket nézegettünk,

megállapítottuk az éves hozzájárulás szükségességét, a cél továbbra
is - eddig mindig valami miatt elmaradó - esztergomi Duna Múzeum
meglátogatása.
Elhatároztuk, hogy Baráti Körünket szerepeltetjük a Békés Megyei
Ki-Kicsodában, (portfolió leadási
határidő szeptember hónap), illetve
utánajárunk a mikéntjének, hogy az
önkormányzatnál is bejegyzett civil
szervezet lehessünk.
A Víz Világnapja az idén gyönyörű időben zajlott le, már hagyományosan nagy sikerrel. Köszönetet
szeretnénk mondani a BK közreműködőinek, akik az előkészületekben,
a szervezésben, a lebonyolításban
Folytatás a 14. oldalon É
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aktívan részt vettek. Dr. Vasas Ferencné készített a szlogenhez kapcsolódó csatornázás történeti tablót.
Ugyancsak ő javasolta és szerkesztette rövidre az „Albert mondja”
című kis rajzfilmet, melyet Czakó
Andrással mutatott be az érdeklődőknek a helyszínen.
Az idén is a legtöbb és legérdekesebb tárgyat Nótárosné Erzsike hozta el, nem kímélve a fáradságot. Nagyon jó kis kiállítás jött létre, ami
a közelmúlt ház körüli és háztartási víztakarékos használati tárgyait
A kicsik és nagyok egyaránt élvezték a kiállítást
szemléletesen mutatta be. A kiállításunk a Gyulai Hírlap honlapján
megtalálható, és még a Gyula Rádió
is interjút kért tőlünk!
Az első negyedévben a névadónk
sírjának rendezése, illetve a szobránál - születése 103. évfordulója
alkalmából - virág elhelyezése is
belefért.
A programtervezetünkben a későbbiekre sok olyan érdekesség szerepel, mint a Dobay család története, az MHT 100. évfordulója, a
sepsibodoki iskolával kötött barátság 20 éves évfordulója, hogy csak
A Baráti Kör lelkes tagjai a rendezvényen
a következő negyedévet említsem.
Aki nem csak a Hírlevél hasáb- e-mailjeit, mert jó előre minden so- várjuk az érdeklődőket.
jairól kíván utólag tudakozódni a ron következő eseményről fogunk
rendezvényeinkről, kérem figyelje értesítést küldeni, melyre szeretettel
Kőváriné Szabó Erzsébet

Új gazdasági vezető az Ifjúsági Klub élén
A 2017. évet az Ifjúsági Klub új
gazdasági vezetővel kezdte Pittner
Adrienn személyében, akit ezúton
is köszöntünk az elnökség tagjai között.
Az első negyedévben került megrendezésre a „hagyományosnak”
mondható Farsangi Mulatság, melyet a felújított pincehelyiségben
tartottunk. A kisebb létszám ellenére
a hangulatra nem lehetett panasz, a
zenét DJ szolgáltatta, minden résztvevő tombolanyereményben részesült.

A Körös Klubos kirándulás nyertesei
KÖRÖS-VIDÉKI HÍRLEVÉL
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A Víz Világnapja nemcsak az igazgatóság, hanem az Ifjúsági Klub száFolytatás a 14. oldalon É

mára is fontos esemény. Idén plakátpályázatot hirdettünk „Tiszta Vizet”
címmel gyulai általános iskolások
számára. A pályázatra több mint 150
plakát érkezett be, melyek közül 10
szerencsés gyermek nyert a Körös
Klub Természetvédelmi Egyesület
Boross László Kutatóházából induló pósteleki túrát. Reméljük, sőt
célunk hogy ez az együttműködés
hagyománnyá válik, örömmel tölt el
bennünket hogy idén a Körös Klub

már standot is állított az igazgatóság
által szervezett víz világnapi rendezvényen. Idén több osztály is küldött be közösen készített óriásplakátot, közülük 3 osztályt díjaztunk, ők
múzeumpedagógiai órát nyertek a
Tájvízházban.
Az év első felében több programot
szeretnénk megvalósítani, többek
között ismét egy külföldi kirándulást szervezünk Ausztriába, illetve
egy kerékpártúrát az igazgatóság

működési területén, melyek részleteiről később adunk tájékoztatást.
Többen jeleztétek, hogy szeretnétek tagjai lenni az Ifjúsági Klubnak,
ehhez nem kell mást tennetek, csak
az elnökség tagjainál (Pittner Adrienn, Jobbágy Zoltán, Kurucz Máté)
jelentkeznetek! Készséggel állunk
rendelkezésetekre, várjuk kreatív
ötleteiteket!
Kurucz Máté

A KÖVIZIG Szivárvány Nyugdíjas Klub 2017. évi programja
Február 6.
• 2017. évi klubprogram elkészítése és elfogadása
• Éves tagdíj megállapítása és elfogadása
• Névnapjukat ünneplők köszöntése
• Gyulai Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesületről
beszámoló
• Thaiföldi utazásról élménybeszámoló

Augusztus 7.
• Szeptemberi kirándulás szervezése
• Névnapjukat ünneplők köszöntése

Március 6.
• Nemzetközi Nőnap alkalmából ünnepség
• Szakszervezeti Titkár tájékoztatója
• Névnapjukat ünneplők köszöntése
• Víz Világnapjára segítség felajánlása

Szeptember 15-17.
• Kirándulás Erdélybe (Parajd és környéke)

Április 3.
• „Mosolyogj!!” Egészségügyi előadás, meghívott előadóval
• Névnapjukat ünneplők köszöntése
• Gyulai Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesületről
beszámoló

November 6.
• Megemlékezés Mindenszentekről. Meghívott
előadóval
• Névnapjukat ünneplők köszöntése
• Mézeskalács sütésre versenyfelhívás
• Mikulásnapra készülődés

Május 8.
• Anyák napja és Ivónap alkalmából ünnepség
• Névnapjukat ünneplők köszöntése
• Szanazugi kirándulás szervezése

December 4.
• Mikulás ünnepség
• Mézeskalács verseny, eredményhirdetés
• Gazdasági beszámoló
• Névnapjukat ünneplők köszöntése
• Évzáró taggyűlés szervezése

Június 12.
• Szanazugi kirándulás /ügyességi verseny, ünnepi ebéd, séta a Körösparton/
• Névnapjukat ünneplők köszöntése
Július 3.
• Egy napos kirándulás (Körös Maros Nemzeti
Park Túzokrezervátum, Dévaványa)
• Duzzasztó megtekintése, Körösladány

Szeptember 4.
• Három napos kirándulás Erdélybe program
ismertetés
• Névnapjukat ünneplők köszöntése

Október 2.
• Idősek Világnapja alkalmából ünnepség

December 11.
• Évzáró ünnepi taggyűlés
• 2017. évi klubélet értékelése

KÖRÖS-VIDÉKI HÍRLEVÉL
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Személyügyi híreink
Igazgatóságunknál közalkalmazotti munkaviszonyt létesített:
• Kovács Flóra vízkészlet-gazdálkodási ügyintéző munkakörben, 2017. január 15-től 2018. június 30-ig a Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztálynál.
• Betyó István szivattyútelepi gépkarbantartó munkakörben, 2017. február 1-től a Műszaki Biztonsági Szolgálatnál.
• Háló Zoltán szivattyútelepi gépkarbantartó munkakörben, 2017. február 1-től a Műszaki Biztonsági Szolgálatnál.
• Horváth Mihály Ferenc szivattyútelepi gépkarbantartó munkakörben, 2017. február 1-től a Műszaki Biztonsági
Szolgálatnál.
• Kovács László Krisztián szivattyútelepi gépkarbantartó munkakörben, 2017. február 1-től a Műszaki Biztonsági
Szolgálatnál.
• Pikó Attila szivattyútelepi gépkarbantartó munkakörben, 2017. február 1-től a Műszaki Biztonsági Szolgálatnál.
• Vass Imre Gyula szivattyútelepi gépkarbantartó munkakörben, 2017. február 1-től a Műszaki Biztonsági Szolgálatnál.
• Gyaraki Sándor ügyintéző munkakörben, 2017. február 6-tól a Szeghalmi Szakaszmérnökségnél.
• Csányi István Márk szivattyútelepi gépkarbantartó munkakörben, 2017. február 15-től a Műszaki Biztonsági Szolgálatnál.
• Gál László szivattyútelepi gépkarbantartó munkakörben, 2017. február 15-től a Műszaki Biztonsági Szolgálatnál.
• Geszti Zsigmond Gábor szivattyútelepi gépkarbantartó munkakörben, 2017. február 15-től a Műszaki Biztonsági
Szolgálatnál.
• Juhos János szivattyútelepi gépkarbantartó munkakörben, 2017. február 15-től a Műszaki Biztonsági Szolgálatnál.
• Liszkai Imre szivattyútelepi gépkarbantartó munkakörben, 2017. február 15-től a Műszaki Biztonsági Szolgálatnál.
• Molnár Róbert szivattyútelepi gépkarbantartó munkakörben, 2017. február 15-től a Műszaki Biztonsági Szolgálatnál.
• Nagy István szivattyútelepi gépkarbantartó munkakörben, 2017. február 15-től a Műszaki Biztonsági Szolgálatnál.
• Vaszkán Bálint szivattyútelepi gépkarbantartó munkakörben, 2017. február 15-től a Műszaki Biztonsági Szolgálatnál.
• Nagy Csaba szivattyútelepi gépkarbantartó munkakörben, 2017. február 16-tól a Műszaki Biztonsági Szolgálatnál.
• Török Imre szivattyútelepi gépkarbantartó munkakörben, 2017. február 16-tól a Műszaki Biztonsági Szolgálatnál.
• Kardos Miklós szivattyútelepi gépkarbantartó munkakörben, 2017. február 20-tól a Műszaki Biztonsági Szolgálatnál.
• Cserényi Róbert János informatikai ügyintéző munkakörben, 2017. március 1-től az Informatikai Osztály.
• Dvoreczki Pál csatornabiztos munkakörben, 2017. március 1-től a Szarvasi Szakaszmérnökségnél.
• Asztalos László szivattyútelepi gépkarbantartó munkakörben, 2017. március 1-től a Műszaki Biztonsági Szolgálatnál.
• Deák Tamás szivattyútelepi gépkarbantartó munkakörben, 2017. március 1-től a Műszaki Biztonsági Szolgálatnál.
• Lovasné Nagy Katalin szivattyútelepi gépkarbantartó munkakörben, 2017. március 1-től a Műszaki Biztonsági
Szolgálatnál.
• Seres Attila szivattyútelepi gépkarbantartó munkakörben, 2017. március 1-től a Műszaki Biztonsági Szolgálatnál.
• Sós Zoltán szivattyútelepi gépkarbantartó munkakörben, 2017. március 1-től a Műszaki Biztonsági Szolgálatnál.
• Kiss István szivattyútelepi gépkarbantartó munkakörben, 2017. március 6-tól a Műszaki Biztonsági Szolgálatnál.
• Nagy Károly szivattyútelepi gépkarbantartó munkakörben, 2017. március 6-tól a Műszaki Biztonsági Szolgálatnál.
• Szekerczés Viktória pályázati ügyintéző munkakörben, 2017. március 14-től 2018. március 10-ig a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztálynál.
• Kocsis József szivattyútelepi gépkarbantartó munkakörben, 2017. március 17-től a Műszaki Biztonsági Szolgálatnál.

Igazgatóságunknál közalkalmazotti munkaviszonya megszűnt:
• Laurinyecz Pál csoportvezető munkakörben, 2017. március 31-én a Vízrajzi Monitoring Osztálynál.

30 éves jubileumi jutalomban részesült:
• dr. Berndt Gabriella osztályvezető, jogtanácsos az Igazgatási és Jogi Osztálynál /2017.03.01./
KÖRÖS-VIDÉKI HÍRLEVÉL

16

KÖR-KÖVIDOSZ, rövid szakszervezeti hírek
2017. január 31-én a KÖVIOSZ
Elnökségi ülést tartott az ország
vízügyes szakszervezeteinek (mint
tagszervezetek) részvételével Budapesten, melyen személyesen
Somlyódy Balázs, az OVF főigazgatója is részt vett. Főigazgató Úr tájékoztatást adott az idei év cafetéria
változásairól. A bérminimum idei
évi emelését is megemlítette, melyre
országos szinten mintegy 1,1 milliárd Ft költségvetési forrást kell biztosítania a minisztériumnak a víz-

ügyek részére. A bértárgyalásokkal KÖVIOSZ az országosan 87%-os
kapcsolatban nem tudott érdemi vál- vízügyes munkavállalói támogatotttozásról beszámolni Főigazgató Úr. sággal bíró levelet, 2017. március
6-án benyújtotta Miniszter Úr részéA KÖVIOSZ elnöksége újabb levél re.
megírásáról döntött a bértárgyalásokkal kapcsolatban a Belügymi- Ezúton
is
megköszönöm
a
niszter Úr részére, kérve az összes KÖVIOSZ és a KÖR-KÖVIDOSZ
vízügyi dolgozó támogatását a levél részéről mindenkinek a segítségét,
aláírásával. A levelet a KÖVIZIG aki aláírásával támogatta a Szakmunkavállalóinak támogató alá- szervezet bértárgyalásait az ágazat
írásával (89 %) február 17-én el- érdekében.
juttattuk a KÖVIOSZ részére. A
Kopcsák András

Segítettünk a koraszülöttmentő megvásárlásában
A KÖVIZIG dolgozói 150.000
Ft-tal támogatták a Viharsarki
Koraszülöttmentő Alapítványt. A
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
közel 64 éve működik gyulai székhellyel a térségben. Mindig arra törekedtünk, hogy a szakmai feladataink ellátásán túlmenően, cselekvő
részesei legyünk a város, a térség
társadalmi, kulturális és sportéletének is. Részesei legyünk a sikereknek, de ha kell, a problémák megoldásának is.
Mindannyian szeretnénk, hogy az
egészségügy olyan helyzetben legyen, amikor az alapvető gyógyító
infrastruktúra természetes módon
rendelkezésre áll. Amíg ez nem
így van, nagy szerepe van az olyan
nemes, nagyszerű kezdeményezéseknek, mint a Dr. Abdulrahman
Abdulrab Mohamed főorvos úr által
kezdeményezett akció a koraszülött

A összegyűlt adomány átadása

mentőautó beszerzésére.
Természetes volt, hogy a munkatársaink részéről is megfogalmazódott a segítés szándéka. Hozzájárult
ehhez talán az a Gyulai Hírlapban
„Csöpp kis emberkék” címmel megjelent fotóriport is, amelyet Pénzes
Sándor készített, s amely sok jóérzé-

sű embert segítségre sarkallt.
Az igazgatóság költségvetői szervként nem támogathat alapítványokat, így az átadott adomány, a
munkatársak által folytatott gyűjtés
eredménye, az ő segíteni akarásukat
dicséri.

Bak Sándor

Ifjú Balog Imre nagymester megvédte elsőségét Gyulán
Idén is megemlékeztek Gyulán a kiváló sakkozóról és sportvezetőről, a
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
székházában. 2017. január 7-8-án
rendezték meg a Gyöngyösi Lázársakkemlékversenyt. Az igazgatóság
egykori Állami-díjas főmérnöke, a
kiváló sakkozó és sportvezető Gyöngyösi Lázár emlékére rendezett, 9

fordulós viadalon a rendkívül hideg
időjárás közbeszólt, így ezúttal a
vártnál kevesebben ültek asztalhoz.
Az emlékverseny „nemzetköziségét” az aradi résztvevők garantálták. Az „A” csoportban 20 sakkozó,
köztük egy nemzetközi nagymester,
ifj. Balog Imre, és két FIDE-mester
(Horváth Zsolt és Restás Péter) sze-

repelt.
Bak Sándor, a Körös-vidéki Vízügyi
Igazgatóság igazgatója nyitotta meg
a versenyt, és emlékezett a viadal
névadójára, aki kiemelkedőt alkotott szakmájában, és kedvenc sportágában a sakkban. Az első napon a
nemzetközi rapid viadalon 5 forduFolytatás a 18. oldalon É
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lót rendeztek, az élen a békési ifjú
Balog Imre nemzetközi nagymester,
a Pénzügyőr sakkozója állt százszázalékos teljesítménnyel. Vasárnap
a listavezető folytatta menetelését, százszázalékos teljesítménnyel
nyert. A második helyen az örökifjú
békési dr. Gosztolya Ferenc végzett,
míg a harmadik helyet az orosházi
Győri Szabolcs szerezte meg. A fiataloknál a „B” csoportban kilencen
ültek asztalhoz. A győzelmet a gyulai Gurzó Bence szerezte meg 6,5
ponttal.
Forrás: Békés Megyei Sakkszövetség

A verseny nyertesei

Hidrológia - 2017. I. negyedév
Január hónapban nyugodt vízjárást
tapasztaltunk, csak kismértékű változások következtek be. Ezt követően, február és március hónapokban
igen változatos lefolyást észlelhettünk. A legjelentősebb emelkedés
mindjárt február elején következett
be, mely a határszélen készültségi
szint közeli tetőzést eredményezett.
Későbbi időszakban, több hullámban fordultak elő áradások, de már
kisebb intenzitással.

nya miatt. Üzemelésükben változás
március utolsó napjaiban következett be, amikor megkezdődött több
duzzasztó esetében az üzemi vízszint körüli állapot kialakítása.
A 2016. decemberi jégképződési
folyamat tovább folytatódott a negyedév első felében. A Körös rendszeren teljes egészében összefüggő
jégtakaró alakult ki 25 cm-es vastagsággal. Gyökeres változás február első napjainak intenzív áradása
által következett be, mely hatására
Az első negyedévben duzzasztóink a jégtakaró megemelkedett és töigen keveset üzemeltek a jég, a ma- redezve, jelentős zajlással pár nap
gas vízszintek és a vízigények hiá- alatt levonult a Körösökről.
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A vízkészlet növelése érdekében szakaszosan - folytatódott a tiszai
víz betáplálása a Körös rendszerbe.
A betáplálás 4 ágon keresztül történt. A Keleti-főcsatornán keresztül Bakonszegnél a Berettyóba, a
Hortobágy-Berettyó-főcsatornán
keresztül Ágotánál, a Nagykunsági-főcsatorna nyugati ágán Öcsödnél, és a keleti ágon Túrkevénél. A
Nagykunsági-főcsatornán betáplált
mennyiségek rövid idő alatt és kis
mennyiségben érkeztek.
Kurilla Lajos

Hidrometeorológia
Az időjárás és a talajvíz alakulása
2017. január, február, március hónapokban.

alacsonyabb a sokéves átlagnál, februárban +2,2 °C, ez 1,5 °C-kal magasabb a sokéves átlagnál, márciusban pedig +8,6 °C, ami 3,2 °C-kal
2017. első negyedévét összességé- haladja meg a sokéves aktuális havi
ben az átlagosnál alacsonyabb hő- átlag értékét.
mérsékletű, az átlagosnál kevésbé A januári időjárás erősen ingadozó
csapadékos időjárás jellemezte.
volt, hidegebb és melegebb perióduA középhőmérséklet januárban -6,3 sok váltották egymást. Bár összes°C volt, ami 5,6 °C-kal, azaz jóval ségében jóval átlag alattinak tekint-

hető a januári középhőmérséklet,
szélsőséges időjárását a leghidegebb
(Méhkerék, Kisőrvető január 8-án
-18 °C) és legmelegebb (Méhkerék
január 31-én +5 °C) napi hőmérsékletek közötti 23 °C-os különbség is
jól mutatja. A februári hónap időjárása is hasonlóképpen erősen ingadozó volt. A hónap elején még érezFolytatás a 20. oldalon É
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hető volt a januári hideg, majd pár
nap múlva egy kisebb felmelegedés
volt észlelhető. A hónap közepén átlagosan +2 °C volt, majd 20-a után
egy nagyobb felmelegedés volt, ami
kitartott a hónap végéig. Március
nagy részében az évszaknak megfelelő volt a hőmérséklet, csupán a hónap harmadik hetét uralta az átlagnál
érezhetően magasabb hőmérséklet.
A negyedév leghidegebb napja január 7-e volt -11,5 °C-os átlagos középhőmérséklettel, a legmelegebb
pedig március 24-e volt, 15 °C-os
átlagos középhőmérséklettel, ekkor
Kisőrvetőn 22 °C-t mutatott a maximumhőmérő. Komolyabb talajfagy
január hidegebb periódusaiban alakult ki.
A leghidegebb napokon átlagosan
15-21 cm vastagságig hatolt le a
talajfagy. A legnagyobb mélységű
talajfagyot Elek állomáson mérték
31-én, 35 cm-es mélységben. FebruKÖ V I Z I G

ár elején átlagosan 20-25 cm vastagságú talajfagy alakult ki a KÖVIZIG
területén, ami 20-a után a felmelegedés hatására megszűnt.
2017. első negyedévében a csapadék mennyisége átlag alattinak tekinthető, mely a vizsgált hónapok
csapadékhiányának köszönhető. A
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
működési területén 2017. március
végéig hullott csapadék mennyisége
a naptári évben 31,9 mm csapadékhiányt mutatott az előző 20 év átlagához képest. A 2016. novemberétől
számított hidrológiai év csapadékmérlege szerint, 62,9 mm-rel kevesebb csapadék érte az igazgatóság
területét, mint az utóbbi 20 évben
átlagosan.
Összefüggő hótakaró januárban két
alkalommal borította a KÖVIZIG
területét, először 5-e és 6-a között
1-2 cm, majd 14-től a hónap végéig

A talajvíz - a vizsgált kutak adatai
alapján - az utóbbi negyedévben az
átlag körüli érték közelében stagnált. Januárban 1 cm-rel volt a sokéves átlag alatt, március végén pedig
11 cm-rel állt a sokéves átlag alatt a
talajvíz szintje. Februárban átlagosan 276 cm mélyen a terep alatt volt
a talajvízszint, március végén pedig
269 cm mélyen.
Március végén legmagasabban Hunya (140cm), legalacsonyabban Doboz (408 cm) térségében állt a vízszint.
Varga Éva
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2-7 cm vastagságban. Február elején 2-5 cm volt, majd egy nagyobb
lehűlés miatt 8-10 között 4-7 cm
összefüggő hótakaró alakult ki. A
legnagyobb hóvastagságot 11 cm-t,
Szarvas-Kákafok állomáson mérték
januárban.
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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.

