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Végre tavasz van. Kemény és hosszú
telet tudhatunk magunk mögött. Az elmúlt
tél sok havat hozott, különösen a síelést
kedvelõk örömére – igaz ezért most is
messze kellett a mi vidékünkrõl utazni.
Hozott hosszú kemény hideget, amely a téli
hónapok energia számláin keresztül inkább
bosszúságokat okozott.

A hidrológiai félév csapadékösszege
pozitív szaldót mutat annak ellenére, hogy
a  március hónap szinte csapadékmentes
volt. A sokéves átlagot figyelembe véve 53
mm többlet hullott.

A januári és februári két csapadék peri-
ódus összesen 121,7 mm víztartalmú ha-
vat produkált mintegy 40–60 cm hóvastag-
sággal.

A szakmai és laikus közvélemény véle-
kedése összecsengett:

– ha ez a vastag hótakaró esõvel és hir-
telen felmelegedéssel olvad el, akkor igen
jelentõs belvíz  elöntésekkel kell számol-
nunk.

– ha viszont csendes napsütésekkel, nap-
pal olvadva éjjel visszafagyva megy el ak-
kor az egyébként kincset érõ téli csapadék
károkozás nélkül helyben tartható.

A dolgok általában nem tisztán feketék
vagy fehérek, a valóság most is a köztes
megoldást választotta.

A február végi és március eleji napos
idõk hatására a hótakaró lassú olvadásnak
indult. A keletkezõ hólé az egyébként nem
fagyos talajba beszivárgott és elraktározó-
dott. Március 11-tõl intenzív felmelegedés
kezdõdött, melynek során a belvízképzõ-
dés intenzíven megindult, elöntések kelet-
keztek. A hegyvidéki vízgyûjtõrõl elindult
árhullámok megszüntették a gravitációs
elvezetési lehetõségeket, és az egész igaz-
gatóság területén belvízvédelmi készültség
elrendelését kiváltó belvízi helyzet alakult
ki.

A védelmi tevékenység kezdetén kény-
telenek voltunk csökkenteni a külföldi víz-
gyûjtõrõl érkezõ belvizek fogadását, tér-
ségi átvezetéseket végeztünk. Jelentõs ka-
pacitással  mûködtek  átemelõ  szivattyú
telepeink,  több  csatornán  kénytelenek
voltunk  a  vízvezetõ  képesség   helyreál-

Két víz között…
lítása érdekében kotrásokkal beavatkozni.

Összességében megállapítható, hogy az
alacsony karbantartottság ellenére a 2003.
március 4.–2003. április 7.-ig tartó idõszak
alatt eredményes vízkárelhárítási tevékeny-
séget folytattunk.

Sikerült a különbözõ védekezésre köte-
lezettek tevékenységét megfelelõen össze-
hangolni. Belterületi belvízkárok nem,
vagy csak elhanyagolható mértékben ke-
letkeztek. A mezõgazdasági területek men-
tesítésénél tapasztaltunk némi türelmetlen-
séget, de a levezetési idõk itt is tarhatóak
voltak.

Néhány jellemzõ adat a védekezésrõl:
– maximális elöntés: 15.500 ha,
– mûködõ szivattyútelepek száma

(2003. március 16.): 18,
– fõbefogadóba emelt vízmennyiség: 45

millió m3,
– foglalkoztatott létszám: 203 fõ,
– készültségben lévõ védelmi szakaszok

száma: 10 (ebbõl I fok 1, II. fok 7, III. fok
2.),

– védelmi készültségben lévõ önkor-
mányzatok száma: 19 (ebbõl I. fok 11, II.
fok 6, III. fok 2.),

– üzemeltetett társulati átemelõk száma:
23 szivattyútelep és szivattyúállás.

A sikeres vízkárelhárítási tevékenység
még be sem fejezõdött és máris jelentkez-
tek a mezõgazdasági vízhasznosítási igé-
nyek.

Így került igazgatóságunk stílszerûen
„két víz közé” ahogy az már évek óta len-
ni szokott.

Az adminisztratív felkészülés (öntözé-
si igények felmérése, szerzõdések megkö-
tése stb.) mellett vízigények jelentkeztek a
Dögös-Kákafoki fõcsatorna mentén, ahol
a szokásos évi vegyszeres gyommentesí-
tésre sem került sor idõ hiány miatt. Az
átemelõ telep április 15-én felvonultatásra
került. Kisebb nagyobb szünetekkel az
öntözõvíz szolgáltatás azóta folyik. Sor
került a Szarvas-Kákai szivattyútelep be-
üzemelésére, ahol szintén április 15-én
folyamatos üzem mellett szolgáltatunk vi-
zet az ATIVIZIG részére. Az öntözésre való
felkészülés részeként folyamatosan üzem-
be álltak a vízkészletek biztosításának
kulcsmûvei a Körös-vidék duzzasztói.

Igazgatóságunk területén az üzemelést
végzõ egyéb szervezetekkel mintegy 23
ezer ha engedélyes terület kiszolgálására,
öntözõvízzel való ellátására  készültünk
fel.

Habóczky Sándor

A békésszentandrási duzzasztómû
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2004. és 2006. között az Európai Unió
(EU) Strukturális és Kohéziós Alapjaiból
Magyarország a kötelezõ hazai társfinan-
szírozással együtt várhatóan mintegy
1200–1500 milliárd Ft támogatásban ré-
szesül. Az uniós támogatások általános
célja a régiók közötti különbségek csök-
kentése, az elmaradott régiók felzárkózta-
tása.

Ahhoz, hogy hazánk igénybe vehesse a
forrásokat, általános programozási doku-
mentumokat (Nemzeti Fejlesztési Tervet és
Operatív Programokat) kell készítenie,
meghatározva azokat az ágazati és térségi
fejlesztési prioritásokat, amelyek fejlesz-
téséhez fel kívánja használni az EU forrá-
sokat.

A 2003. év legfontosabb feladatai a ter-
vezés, az intézményfejlesztés és a projekt
elõkészítés. Ez utóbbi azért kulcsfontos-
ságú, mert a csatlakozás után érkezõ tá-
mogatások minél sikeresebb felhasználá-
sa érdekében már most meg kell kezde-
nünk a fejlesztési célokhoz illeszkedõ, a
megfelelõ mennyiségû és minõségû pro-
jektek kidolgozását, hiszen csak ez jelent-
heti a garanciát az uniós források gyors és
hatékony felhasználására. Ez az igény ala-
pozta meg a PEA beindításának tervét.

Mi a PEA?
Az Európa Pályázat Elõkészítõ Alap

(PEA) célja olyan színvonalas projektek
teljes körû elõkészítése, amelyek megva-
lósítása az Európai Regionális Fejlesztési
Alap (ERFA), illetve az Európai Szociális
Alap (ESZA) támogatásának elnyerése
esetén a 2004–2006. közötti idõszakban
megkezdõdhet.

A PEA nem közvetlen anyagi támoga-
tást nyújt a projektötletek megvalósításá-
hoz, hanem olyan szakmai hátteret, admi-
nisztratív, valamint szervezési, stb. segít-
séget, melynek eredményeként a kiválasz-
tott projektötletekbõl az EU-csatlakozás
után akár azonnal beadható, tökéletesen
elõkészített, kész pályázatok születhetnek.

Mekkora a PEA költségvetése?
A PEA keretében összesen 27 millió

euró áll rendelkezésre, melybõl a PHARE
program 15 millió eurót, a hazai kormány-
zati források 12 millió eurót finanszíroz-
nak.

Milyen projekt ötletekkel lehet pá-
lyázni?

Pályázni olyan projektötletekkel lehet,
amelyek egyrészt összhangban állnak a ha-
zai fejlesztési politikai elképzelésekkel, –
azaz általánosságban a Nemzeti Fejleszté-
si Tervvel és az érintett Operatív Progra-
mokkal – másrészt illeszkednek az ERFA

és az ESZA támogatási területeihez. A pá-
lyázati kiírások egyértelmûen tartalmazni
fogják az Operatív Programok azon terü-
leteit, – az ún. pályázati ablakokat – me-
lyekhez kapcsolódniuk kell a beadandó
projektötleteknek.

Mit nyújt a PEA?
A PEA keretében projektötletek tovább

fejlesztésére, teljes kidolgozására kerül sor.
Mindez szakmai segítségnyújtás formájá-
ban történik, mely kiterjedhet sikeres uni-
ós tagállami projektek bemutatására, pro-
jekt elõkészítõ mûhelymunkák megszerve-
zésére, a potenciális projekt-konzorciumok
tagjai közötti együttmûködés kialakításá-
ra, a kidolgozandó projekteket megalapo-
zó igényfelmérések, pénzügyi-, technikai-
, mûszaki tanulmányok, környezeti hatás-

tanulmányok, építési tervek és közbeszer-
zési dokumentumok elkészítésére.

Ütemezés
A pályázati kiírás 2003. április elején

jelent meg, a projekt ötletek beadási ha-
tárideje 2003. május 30.  Ezt követõen
kerül sor a támogatandó projektötletek ki-
választására, mely után a PEA tényleges
végrehajtása, vagyis a szakmai segítség-
nyújtás szeptember elején kezdõdik el.

Részletes információ
A PEA-al kapcsolatos részletes informá-

ciót a Nemzeti Fejlesztési Terv és EU-Tá-
mogatások Hivatala honlapján (http://
www.nfh.hu), és a hivatal által mûködte-
tett kék számon (06-40/200-494) lehet kap-
ni.                                        Wágner Mária

EU koordinátor

Tervezett programok:

Játékos sportvetélkedõk korosztályonként
Tréfás szellemi vetélkedõk

Lovaskocsikázás
Arcfestés (a Családi-nap „mintájára”)

Közös fõzés bográcsban
Aszfaltrajz-verseny

Állatsimogató
Valamint mindaz, amit „szemünk Fénye” még kitalál.

Elõzetes jelentkezés május 15-ig
Kukár Istvánné Ildikónál

(Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály 526-400/22-
242),

 vagy Lévai Ildikónál (Titkárság 526-401).

PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓ
Európa Pályázat Elõkészítõ Alap (PEA)

KÖVIK HÍREK

A KÖVÍZIG
Ifjúsági Klub

2003. május 25-én (vasárnap)
9.00 órától 17.00 óráig

GYERMEKNAPOT
rendez
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1955-ben, az igazgatóság megalaku-
lásának második évében az igazgatóság
dolgozói nagy tisztelettel köszöntötték
Kilényi Kálmán fõmérnököt 50 éves
szolgálati jubileuma alkalmából.

1956-ban megkezdõdött a Fehér- és
Fekete-Körös összefolyásánál a Szana-
zugi klubház építése. A vízügyi dolgo-
zók által közkedvelt pihenõhelyen épült
létesítményt a késõbbiekben védelmi
központtá bõvítették.

1963. évi termelési feladatok sikeres
teljesítéséért az OVF vezetõje és a
MEDOSZ elnöksége dicsérõ oklevelet
adományozott a Körös-vidéki Vízügyi
Igazgatóság részére.

1965. évi dunai és nyugat-dunántúli
árvízvédekezésben tanúsított kiemelke-
dõ helytállásuk és példamutató magatar-
tásuk elismeréséül az Elnöki Tanács a
Munka Érdemrend bronz fokozatát
adományozta

Baranyó Géza osztályvezetõ (akkor
még a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgató-
ság munkatársa),

Gyöngyösi Lázár fõmérnök,
Szõke Szabolcs fõmérnök részére.
1965 június. A Körös-vidéki Vízügyi

Igazgatóság központjának, a Gyulai

Szakaszmérnökségnek és a Gépüzem-
nek a dolgozói felajánlották, hogy egy
mûszakban valamelyik gyulai termelõ-
szövetkezetben részt vesznek a kenyér-
gabona betakarításában. Az egy mûszak
után járó bért teljes egészében a dunai
árvíz sújtotta területek  lakosságának
adományozzák.

1965. június. Alaposan kivették ré-
szüket a dunai árvízvédelmi munkákból
is a vízügyi igazgatóság dolgozói. A leg-
veszélyesebb, a mohácsi térségben 50
gyulai kubikos és egy mûszaki dolgo-
zott. Szentendrén 11 mûszaki, a másik
veszélyes gócnál, Baján hat nagy dózer,
négy kotrógép, egy mûszaki, Bátaszék-
nél pedig az igazgatóság árvédelmi osz-
taga teljes személyzettel, rajtuk kívül
három mûszaki tevékenykedett.

1966. július 20-i hatállyal az Orszá-
gos Vízügyi Fõigazgatóság vezetõje
Kurta Józsefet – saját kérelmére – a
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság igaz-
gatói teendõinek ellátása alól felmentet-
te, és egyidejûleg Takács Lajost a Kö-
rös-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazga-
tói teendõinek ellátásával megbízta. Ta-
kács Lajos 1966. december 16-ai ha-
tállyal kapott végleges hatályú igazga-
tói kinevezést.

EZ TÖRTÉNT…

Események a Körös-vidéki
Vízügyi Igazgatóság életébõl

az elmúlt 50 évben

Személyügyi
 hírek

Igazgatóságunknál közalkalma-
zotti munkaviszonyt létesítettek:

Papp Szilvia – pénzügyi szakos
közgazdász – irodavezetõ munka-
körben, 2003. február 1-tõl a Mû-
szaki Biztonsági Szolgálatnál.

Oroján István – munkaügyi szer-
vezõ, gazdálkodástudományi szak-
értõ, közgazdász – személyügyi
ügyintézõ munkakörben 2003. áp-
rilis 14-tõl az Igazgatási Osztályon,

Dr. Pusztai Kincsõ – jogász – ha-
tósági ügyintézõ munkakörben
2003. április 28-tól a Hatósági Osz-
tályon,

Szekretár György – szakközép-
iskolai végzettséggel – csatornaõri
munkakörben 2003. május 1-tõl a
Gyulai Szakaszmérnökségen, Dé-
nesmajorban.

Székelyföldi túra
A KÖVÍZIG Ifjúsági Klub túrát

szervez tagjai részére 2003. június
25-29. között Székelyföldre. A prog-
ram felõl érdeklõdni Lúczi Gergely-
nél lehet (526-400/22148).

1954-ben személyzeti elõadóként
dolgozott a régi épület emeletén D.
Miska bácsi, aki egy szép napon „igen
megtisztelõ feladatot kapott a vezetés-
tõl. Szövõlepke felelõsként kellett te-
vékenykednie. Ezt a megbízatást teljes
komolysággal fogadta Miska bácsi és
átéléssel, büszkén vállalta. Talán a mai
napig is  magyarázat nélkül maradt,
hogy e feladatkörben miként is kellett
Miska bácsinak „fáradoznia”.

– v –
Történt egyszer, az 1950-es évek va-

lamelyik telén, hogy S.-né Rózsika egy
reggel kerékpárral igyekezett, hogy
munkakezdésre beérkezzen. Hideg szél
fújt azon a reggelen. Fázott a kerékpá-
ron, alig várta, hogy beérjen a fûtött iro-
dába. Szobatársai hahotázva fogadták,
ugyanis – amint kabátját levette – lát-
ták, hogy Rózsika öltözéke hiányos.

VIDÁM PERCEK…
Emlékezzünk a régi vízügyes  idõkre

Meleg pulóver volt ugyan rajta, de a
szoknya otthon maradt és helyette csak
a csipkés kombiné volt látható. Nem
csoda hát, hogy hidegnek érezte a téli
reggeli szelet.

– v –
Az 1950-es években különleges szín-

folt volt az igazgatóság életében az ak-
kori telefonkezelõ: Sz. Bella. Jellemzõ
volt, hogy kapcsoláskor a szöveghez
kommentárt fûzött. Különösen akkor
vált ez érdekessé, amikor már hangos-
bemondó készülék is mûködött a tele-
fonközpontban. Idõnként Bella ezt el-
felejtette kikapcsolni. A szokásos szö-
veg az volt, hogy „XY-t telefonhoz ké-
rik a szobájába.” Ehhez Bella – a ki nem
kapcsolt hangosbemondó mûködése
közben hozzáfûzte: „…ne csámborog-
jon folyton”.

– v –

1954–1955 táján igen hangulatos,
családias kirándulásokat szervezett nyá-
ron N. Laci anyagbeszerzõ a Szanazug-
ba. Vasárnaponként már reggel 7 óra-
kor 20–25 tagú társaság indult kerék-
párral Gyuláról N. Laci és családja ve-
zetésével. Ezeket a vasárnapokat napo-
zással, fürdéssel és – nem utolsó sor-
ban – evezéssel töltötte a társaság. Laci
kínosan pedáns, rendszeretõ ember volt,
így az igazgatóság tulajdonát képezõ
kétpárevezõs csónak rendben tartását
ugyancsak megkövetelte a társaságtól
amellett, hogy  mindenkit megtanított
evezni. Maradandó élményt nyújtottak
ezek a nyári vasárnapok, melyeknek
programjában – kevés kivétellel –
Kienitz Vilmos igazgatóhelyettes fõ-
mérnök is részt vett…

Lejegyezte:
Kiss Zoltánné
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Uj Berettyó emlékére
Felbuzdult versezõ vére
Neveket emlékbe hagyja,
Azoknak ki ezt ásatja

i i i

Ezernyócszáz ötven négyben
Ezfeltett czél mene végben,
Hogy új Berettyó ásódjon
A régi meg bezáródjon.
Hatvan ölnyi széles legyen
A’ kin a víz bátran menjen.
Biztosok vigyáztassanak
Jó partot csináltassanak.
Hogy a víz ki ne üthessen
Senkinek kárt ne tehessen
Törekedtek már erre rég
De nem vólt engedelem még.
De most hogy jól megvizsgálták
Helyesnek jónak találták.
Szauer László nagysága
Vólt kinek szorgalmossága
Új Berettyó kinyerése
Példás kieszközölése.
Fõ Mérnök Úr volt Bodoki
Ki szép renddel munkálta ki
Új Berettyónak helyzetét

Balogh János szeghalmi egyszerû földmíves verse

Berettyó  folyónak a Sebes-Körösbe való áttorkoltatása céljából tervezett Bakonszeg-Szeghalmi meder
munkálatainak 1854. év november hó 9-én történt ünnepélyes megindítása alkalmából írt.

Felhagyván emlékezetét
Örömmel bele egyeznek
Szeghalom alá eljõnek
Itt leve az elkezdése.
Nemtom hol lesz végezése
Nagyságtok példát mutattak
Egyegy targoncát megraktak
Ki is vitték a’ Szélire
Uj Berettyó emlékére.

Elsõ lõnSzauer László
Volt politus nyelü ásó
Jelenvolt Huzly a’ Prepost
Fõ tisztelendõ Úr Õ most
Ott a népet megáldotta
Munkára felbuzdította.
A’ csinos ásót felkapá
Vélle a targonczát megraká
Eztet ki is borította,
Kinyílt szivvel megvallotta,
Hogy könnyebb bankót olvasni
Mint az uj Berettyót ásni.
Igytovább sorba folytatták,
Példás hûségek mutatták,

Itt láttam Kárász nagyságát,
A ki szives baráttságát,

Nagyságtokhoz megmutatta,
Ebédjére marasztotta.
Áldomást is ajánlának
Munkásokat kihívának,
E’ köztök sorra osztóda,
A’ munka így folytatóda.
Vagyon is már haladása,
Ha az idõnek járása,
Õket megnem hátráltatja,
Munkát félbe nemhagyatja.
Szabó János fõ perczeptor,
Ki fizeti ezt mindenkor.
Ebben az a’ fõ czél vagyon,
Sárrét szárazon maradjon.
Belõle szántó föld legyen,
Kibõl a’ nép hasznot végyen.
Cséfánt is a’ kik megvették
A’ fizetést érte tették
Akkor majd nyertesek lesznek
Vizet rólla ha elvesznek.
A’ kik vagyunk árendások
Birtokosok avagy mások
Mindnyája aztat kivánnák
Hogy azt a’ rétet szánthatnánk
Iparkodunk É hasznonért
Ássuk a Berettyót pénzért
De itt ám az aggodalom
Megsiratja ezt Szeghalom
Szokott árját víz ha teszi
Szeghalmot ez majd elveszi
Jaj lesz nekünk ha így leszünk
Magunk magunknak kárt teszünk

i i i

Fõ elnökség, s fõ Mérnökség
Kit megbízott a felsõbbség
Kérjük hogyugy kormányzzanak
Kárt veszélyt ránk nehozzanak

Igy lesz szives köszönetünk
Hozzájuk s hiv tiszteletünk
Rájok bízzuk hát magunkat
Vezéreljék jóra dolgunkat.
Nevek, hûségek érdembe
Maradjon örök emlékbe
Isten feltett szándékjokban
Boldogítsa és czéljokban
Fáradságuk után menybe
Pihenjenek víg örömbe.

ÚJ BERETTYÓ EMLÉKÉRE
Olvasmányaim közben lejegyzek ezt-azt. Fõleg ami mun-

kámmal, szûkebb pátriánkkal foglalkozik, és érdekes lehet.
Így találtam rá erre a   versre, amit ezennel a Hírlevél segít-
ségével teszünk közzé. A vers érdekessége, hogy részlete-
sen megörökíti a munkához kapcsolódó információkat, a már
ötven évvel ezelõtti folyószabályozások körülményeit, be-
mutatja annak elõnyeit és már akkor ismert hátrányait is.

„A Berettyótól Esztár alatt ágazott el egy ér, az ún. Kálló-
ér, amely a Berettyó vizének egy részét Konyár, Tépe, De-
recske és Földesen át vezette le a sárréti medenczébe. A Be-

rettyón Esztárnál fennálló malmot még 1813 évben lerom-
bolták és a Kálló eret még a szabályozás megkezdése elõtt
eltöltötték.

A Berettyó hajdan Mezõtúrnál a Hármas Körösbe ömlött,
ma pedig Szeghalom alatt a Sebes-Körösbe torkollik. A nyír-
ségen 1100 km2-rõl összefutó vizeket a Berettyó Sárrétjérõl
elterelték és Darvasnál a Berettyóba vezették be.” (Korbély
József: A Körösök és a Berettyó szabályozása és vízjárá-
sa.)”

Veres Sándor

Bodoki Károly (Székelyhidi Attila festménye)
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Brüsszeli
vendégek

Az Európai Unió Phare progra-
mokkal foglalkozó, magyar–román
projekteket irányító brüsszeli, buka-
resti, budapesti, aradi szervezeteinek
képviselõi, valamint a VÁTI Terület-
fejlesztési Iroda budapesti és békés-
csabai munkatársaiból álló 12 tagú
küldöttség március 27-én igazgatósá-
gunkhoz látogatott. A szakértõi cso-
port tagjai tájékoztatást kaptak az
igazgatóságnál korábban megvalósult
és jelenleg folyamatban lévõ Phare
CBC projektekrõl.

A Magyar Hidrológiai Tár-
saság Békés Megyei Területi
Szervezete április 17-én Gyu-
lán elõadóülést rendezett,
melyen dr. Lúczi József (ké-
pünkön), a Magyar Közigaz-
gatási Intézet tudományos
kutatásvezetõje a közigazga-
tási korszerûsítési törekvé-
sekrõl, a kormányzat és a víz-
ügyi államigazgatás kapcso-
latának idõszerû kérdéseirõl
tartott elõadást.

MHT hírek
A magyar Hidrológiai Társa-

ság Békés Megyei Területi Szer-
vezete 2003. április 22-én a
KÖVIZIG székházában elõadó-
ülést rendezett, melyen Kramer
Tamás a Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
oktatója, valamint Kisházi Péter
Konrád a KÖVIZIG osztályve-
zetõje bemutatták a „Hosszúfo-
ki ártéri rész-öblözet lokalizáci-
ós mintatervét”.
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A Körösök rendszere hidrológiai
szempontból – különös tekintettel az ár-
vízi hidrológiára – igen érdekes és vál-
tozatos. A vízjárásból adódóan a folyók
vízszintje igen tág határok között mo-
zog. Elõfordulnak igen magas szintek-
kel levonuló árhullámok, a nyári hóna-
pokban, pedig a duzzasztott vízterek
szinte állóvízként viselkednek. Ezeknek
az eseményeknek a pontos nyomon kö-
vetése elengedhetetlen a megfelelõ víz-
gazdálkodási stratégia kidolgozásához.

Az árhullámok biztonságos levezeté-
sének jelentõsége igen nagy, mert jelen-
tõs területek vannak kitéve az árvízi el-
öntés veszélyének. A Körös vidéken jel-
lemzõen töltések között levezethetõek az
érkezõ árhullámok, de vannak olyan ese-
tek, amikor ez nem oldható meg bizton-
ságosan. Ezekben az esetekben lépnek
mûködésbe az árvízvédelmi szükségtá-
rozók. A megfelelõ hatékonyságú szük-
ségtározó üzemeltetéshez elengedhetet-
lenül szükséges a folyók árhullámainak
pontos követése és a tetõzések pontos
elõrejelzése. Ezen kívül a megfelelõ ár-
vízvédelmi beavatkozások (nyúlgátépí-
tés, hullámverés elleni védelem, stb.)

Távmérõ rendszer a  Körösökön
megtételéhez elengedhetetlen, hogy a
folyó viselkedése minél kisebb lépcsõk-
ben nyomon követhetõ legyen.

A Körös vidéki Vízügyi Igazgatóság-
nál 1996 végén fogalmazódott meg az
igény egy korszerû távmérõ rendszer ki-
építésére, amely alkalmas egy ilyen
összetett vízrendszerben lejátszódó fo-
lyamatok akár milliméteres pontosság-
gal való követésére. Ezzel az igénnyel
párhuzamosan jelent meg az Európai
Unió PHARE pályázata, amely hasonló
témában adott támogatást a jelentkezõ
országoknak. Az igazgatóság „A Fehér-
Körös árvízi helyzetének együttes érté-
kelése” címmel nyújtott be pályázatot,
ezekre a forrásokra alapozva a távmérõ-
rendszer kialakítását.

Az igazgatóság a benyújtott pályázat
alapján 1997. végén elnyerte a megpá-
lyázott összeget, amelybõl a mûszerek
beszerzése megtörténhetett. Az alábbi
eszközök, programok beszerzését a
DATAQUA Elektronikai Kft. végezte.

– Központi számítógép,
– Felhasználói programcsomag a köz-

ponti számítógéphez (ESZTER),
– Hordozható számítógép,

– Telefonmodemek.
A LOGOTRONIC GmbH. (Ausztria)

pedig az alábbi mûszereket szállította.
– Vízállás érzékelõk,
– Adatgyûjtõk.
Az állomások üzembe helyezése köz-

ponti vízrajzi beruházás keretében való-
sult meg. A jelenleg üzemelõ 17 állomás
fokozatosan került bekapcsolásra a rend-
szerbe, ahogy az állomások üzembe he-
lyezéséhez szükséges források rendelke-
zésre álltak. (1. ábra).

A távmérõ rendszer felépítése három
fõ részbõl tevõdik össze:

– Vízállás érzékelõ,
– Adatgyûjtõ és kommunikációs egy-

ség,
– Központi számítógép.
A vízállás érzékelõk a vízfolyás men-

tén kialakított aknákban kerültek elhe-
lyezésre, az adatgyûjtõ és kommuniká-
ciós egységek a gátõrházakban, a köz-
ponti számítógép a Vízrajzi Csoportnál
lett kiépítve. A kiépített regisztráló ak-
nában elhelyezett úszós vízállás érzéke-
lõ a mért vízállást a gátõrházban elhe-
lyezett adatgyûjtõnek továbbítja, ahon-
nan a kommunikációs egység küldi to-

A központi szoftver
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Távmérõ rendszer a  Körösökön
vább a Vízrajzi Csoportnál mûködõ köz-
ponti számítógép részére.

A távmérõ rendszert az Igazgatóság-
nál a Vízrajzi Csoport üzemelteti. A
rendszer kialakítása olyan, hogy az ál-
lomások folyamatosan, napi 24 órán ke-
resztül mûködnek. Ennek megfelelõen
a rendszert irányító és felügyelõ számí-
tógép is napi 24 órán keresztül folyama-
tosan mûködik, ezáltal biztosítható, hogy
ha bármilyen rendkívüli esemény törté-
nik, arról a felelõs személy azonnal ér-
tesüljön.

A rendszer napi üzeme az alábbi:
– Az állomásokon mért pillanatnyi ér-

tékek lekérdezése. Ez a funkció jelenleg
12 órás lépésközökkel mûködik, tehát
minden állomásról 12 óránként érkezik
friss információ. A lekérdezések 6, 18
órakor történnek. Ezek a lekérdezett ada-
tok az állomáshoz tartozó képernyõn,
grafikus formában ábrázolásra is kerül-
nek, illetve az aktuális vízállásértékhez
tartozó mederteltség is felrajzolásra ke-
rül az állomásképre, ezáltal jól követhe-
tõ az adott állomáson, a napon belül be-
következett vízállásváltozás. (2. ábra).

– A távmérõ állomásokon 30 percen-

ként keletkeznek tárolt adatok. Az állo-
másokon képzõdött tárolt adatok lekér-
dezése naponta egyszer 0 órakor törté-
nik. A program mindig az utolsó lekér-
dezett tárolt adattól kezdve kezdi el le-
kérdezni az adatokat. A beérkezett tárolt
adatok szintén ábrázolásra kerülnek az
állomáshoz tartozó képernyõn. A tárolt
adatok nem csak a központi számítógé-
pen tárolódnak, hanem az adatvesztést
elkerülve a helyszínen elhelyezett adat-
gyûjtõben is. Az adatgyûjtõ memóriája
természetesen meghatározott kapacitású,
ezért havi rendszerességgel célszerû az
adatokat a helyszíni adatgyûjtõkbõl is ki-
nyerni.

– A napi rendszeres üzemeléshez tar-
tozik a riasztási események kezelése, ki-
véve, ha az a riasztás árvízi készültségi
szint bekövetkezése miatt keletkezett. A
riasztásokat a kezelõnek figyelemmel
kell kísérnie és a szükséges beavatkozá-
sokat meg kell tennie a hiba elhárítása
érdekében.

A központi szoftver természetesen
lehetõséget ad a fentiektõl eltérõ lekér-
dezési ciklusidõk, illetve tárolási idõpon-
tok megváltoztatására. A pillanatérték

lekérdezésének idõpontjai is megváltoz-
tathatók az állomás jellegétõl függõen,
illetve a tárolt adatok lekérdezési idõ-
pontja is sûríthetõ egy napon belül akár
többször is. Lehetõség van a pillanatér-
tékek lekérdezési ciklusidejének auto-
matikus módosítására, ami azt jelenti,
hogy a riasztási szint fölött automatiku-
san gyakori lekérdezésre áll át a rend-
szer (pl. árvízvédelmi készültségi szint
elérésekor). Naplózásra kerül idõpont-
okkal együtt a pillanatértékek lekérde-
zése, a tárolt adatok lekérdezése, a ri-
asztások beérkezése.

A vezérlõ program természetesen a
beérkezett adatokat azonnal továbbítja az
Igazgatóság SQL szerverére.

 A távmérõ rendszer fejlesztése ezzel
még nem fejezõdött be, továbbra is na-
pirenden van újabb állomások, illetve
újabb paraméterek (vízhõmérséklet, víz-
minõségi paraméterek) mérése az állo-
másokon. A távmérõ rendszer fejleszté-
sében szerepel ultrahangos vízhozam-
mérõ állomások rendszerbe kapcsolása
is, melyekkel még jobban követhetõk a
vízrendszer változásai.

Lukács Béla

Gyula állomásra készített állomáskép
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Hidrológia

Vízminõség

Hidrometeorológia

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

A vízvizsgálatokat a Körös-vidéki Környezetvédelmi Felügye-
lõség és a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelõség végezte.

Minõsítési idõszak 2003. március 31 – április 28. Mintaszám: 2

Mintavételi hely A. B. C. D. E.
Fehér-Körös Gyulavári 9,3 fkm II II – III II
Fekete-Körös Sarkad 16,1 fkm II I – III II
Kettõs-Körös Békés d.f. 116,7 fkm II I – II* II
Kettõs-Körös M.berény kh. 103,9 fkm II II – III II
Sebes-Körös Körösszakál 59,4 fkm I II – IV II
Sebes-Körös K.ladány 10,10 fkm II III – II* II
Hármas-Körös Gyoma 79,3 fkm II II – IV II
Hármas-Körös B.szentandrás 48,0 fkm II III - V III
Hortobágy-Berettyó Mezõtúr 6,4 fkm IV IV III III III
Élõvíz-csatorna Veszely 24,2 fkm II II – II* II
Élõvíz-csatorna Békés tork. III V – IV III
Jelmagyarázat:
A csoport:az oxigénháztartás jellemzõi I. osztály:   kiváló víz
B csoport:nitrogén és foszforháztartás jellemzõi II. osztály:  jó víz
C csoport:mikrobiológiai jellemzõk III. osztály: tûrhetõ víz
D csoport:mikroszennyezõk toxicitás IV. osztály: szennyezett víz
E csoport: egyéb jellemzõk V. osztály: erõsen szenny. víz
* szervetlen mikroszennyezõk vizsgálata nélkül
Április hónapban igazgatóságunk területén rendkívüli szennyezõdés nem

történt.
Dr. Vasas Ferencné

 A Körösök hegyvidéki vízgyûjtõ területén a magasabban fekvõ
területeken, április elejétõl kezdve, 9-ig fokozatosan növekedett
a hóréteg vastagsága. A legnagyobb hóvastagság Biharfüreden
57 cm, Vigyázón 60 cm volt. Rövid idõszakra (6–9-e között) az
alacsonyabban fekvõ területeken is megjelent a hótakaró, folt

és 11 cm közötti értékben váltakozott. Eztkövetõen a magas csúcsokon a hóré-
teg fokozatosan olvadt és 20-ra már csak foltokban fordult elõ.

Csapadékhullás a hónap második felében elvétve fordult elõ, általában kis
mennyiségben. Ki kell emelni viszont a 27-ei csapadékértékeket, mely
Biharfüreden 51 mm-t eredményezett, és több helyen meghaladta a 10 mm-s
értéket.

A Körösök vízszintjei a hónap teljes idõszakában kisvizes tartományban vol-
tak. Vízszintingadozás igen kis mértékûnek mutatkozott. Változást a hónap végi
hegyvidéki esõzés hozott, mely jelentõs mértékû emelkedést okozott az alsóbb
szakaszon, ennek kialakulása jelenleg is tart.

A körösi rendszerben telepített duzzasztók közül a Gyulai-, és a Békésszent-
andrási duzzasztók folyamatosan, a Békési- és a Körösladányi duzzasztó ápri-
lis 23-val kezdte meg üzemelését.

Fekete-Körös, Ant

Április hónapot az évszakhoz képest kissé hûvösebb, az át-
lagosnál jóval szárazabb idõjárás jellemezte.

A hõmérséklet alakulásában továbbra is a szélsõségek do-
mináltak.

Napközben 5 °C  és 23 °C közötti, míg a hajnali órákban –5
°C és 9 °C körüli hõmérsékleteket regisztráltak.

A havi középhõmérséklet 9,7 °C volt, amely – összességében – 0,9 °C-al
elmaradt a sokéves  átlagtól.

Az Igazgatóság területén április 29-ig átlagosan 23,5 mm csapadék hullott.
Ez az érték – lényegesen – 21,5 mm-el alacsonyabb az erre az idõszakra jel-
lemzõ átlagnál. A csapadékmérõ állomások közül a legnagyobb csapadékmennyi-
séget – 78,7 mm-t – Szeregyházán mérték, míg a legkevesebb csapadék – 5,1
mm – Kisörvetõn hullott. A hónap folyamán mérhetõ csapadékot 13 alkalom-
mal regisztráltunk.

Területünkön 2002. november 1. és 2003. április 29-e közötti idõszakban,
átlagosan 228,3 mm volt a lehullott csapadék mennyisége, amely 5,4 mm-el
magasabb a sokéves átlagnál.

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

nov. dec. jan. febr. márc. április össz.
sokéves átlag (mm) 46,8 39,0 29,3 29,8 33,0 45,0 222,9
tárgyi idõszak (mm) 34,6 41,6 79,3 42,4 6,9 23,5 228,3
eltérés az átlagtól (mm) –12,2 +2,6 +50,0 +12,6 –26,1 –21,5 +5,4

Április hónapban a talajvíz – a vizsgált kutak adatai alapján – a sokéves
átlagnál kissé magasabban helyezkedett el. November hónaptól napjainkig, to-
vábbra is mérsékelten emelkedõ tendenciájú.

A hónap folyamán a talajvíz a terepszint alatt 115–450 cm között ingado-
zott.                                                                                           Török Jánosné

Néhány jellemzõ állomás vízhozam értéke április 29-én:
(m3/s)
Fehér-Körös, Gyula 45,1
Fekete-Körös, Sarkad-Malomfok 54,7
Kettõs-Körös, Békés 61,6
Sebes-Körös, Körösszakál 27,9
Sebes-Körös, Körösladány 41,0
Berettyó, Szeghalom 13,3
Hármas-Körös, Gyoma 89,0
Hármas-Körös, Kunszentmárton 147

Kurilla Lajos


