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A vizek kártétele elleni védekezés
szabályairól szóló 232/1996. XII. 26.
Kormányrendelet értelmében a védeke-
zésre kötelezett szervezetek feladata a
védmûvek, azok mûtárgyai és tartozé-
kai, valamint a védekezési berendezé-
sek, gépek, eszközök rendszeres, éven-
kénti felülvizsgálata.

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
összeállította a 2003. évi felülvizsgála-
ti programját és szeptember 2-án meg-
kezdõdött az igazgatóság kezelésébe
tartozó árvízvédelmi és belvízvédelmi,
illetve a védekezéssel összefüggésben
lévõ egyéb létesítmények õszi felülvizs-
gálata.

A felülvizsgálatot megelõzõen az
erre a célra megalakított szakbizottsá-
gok ellenõrzik a mûtárgyakat, szivattyú-
telepeket, gépészeti berendezéseket,
védelmi központokat, az õrházakat,
szertárakat és az ott elhelyezett védel-
mi anyagokat, eszközöket és felszere-
léseket. Ugyancsak ellenõrzik a vízraj-
zi informatikai és hírközlési létesítmé-
nyeket és ezek mûködõképességét is.

Az árvíz- és belvízvédekezésre való
felkészülés felülvizsgálatát a vízügyi
igazgató által vezetett bizottság októ-
ber 28–31. között és november 4–6.
között végzi védelmi szakaszonként.

A bizottság felülvizsgálja az elõzõ
évi intézkedési tervben foglalt felada-
tok teljesítését, a szakbizottságok meg-
állapításait, a védvonalon lévõ, de nem
igazgatósági kezelésû létesítményeket
is. Megszemlél minden olyan létesít-
ményt, amely a védelmi biztonságra, a
védekezés eredményességére hatással
lehet. Ellenõrzi a védelmi szakaszok do-
kumentumait és az õrök felkészültsé-
gét is.

A felülvizsgálat kiterjed a magyar–
román közös érdekeltségû területekre is,

Megkezdõdött az árvízvédelmi és belvízvédelmi
mûvek õszi felülvizsgálata

magyar területen szeptember 2–5. kö-
zött, román területen október 14–17.
között  szemléli meg a bizottság az ár-
vízvédelmi és belvízvédelmi létesítmé-
nyeket, szivattyútelepeket, õrházakat és
szertárakat. Munkatársaink részt vesz-
nek az FVM, a vízgazdálkodási társu-
latok és az önkormányzatok kezelésé-
ben lévõ mûvek felülvizsgálatán is.

Az Alkotmánybíróság 61/2002. (XI.
28.) AB határozatában megállapította,
hogy az Országos Vízügyi Fõigazgató-
ság, valamint a vízügyi igazgatóságok
feladat- és hatáskörérõl szóló 234/1996.
(XII. 26) Korm. rendelet 4. § (3) be-
kezdésének „akinek munkaviszonyára
a közalkalmazottakról szóló jogsza-
bályok rendelkezései az irányadók”
szövegrésze, továbbá a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXI-
II.   Törvény   végrehajtásáról   szóló
24/1992. (XII. 2.) KHVM rendelet 1.
számú melléklete I. rész cb.) pontja al-
kotmányellenes, ezért azokat megsem-
misítette.

A Magyar Kormány a 2003. augusz-
tus 13-i kormányülésen elfogadta az
elõterjesztést, mely a vízügyi igazgató-
ság dolgozóinak köztisztviselõi jogál-
lásával kapcsolatos alkotmánybírósági
határozat teljesítésérõl szól. Hatályba
lépés napja az alkotmánybírósági dön-
tés.

Az alkotmánybírósági határozat vég-
rehajtásából fakadó feladatok haladék-
talan megvalósítása érdekében a Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Minisztéri-
um, valamint a Vízügyi Országos Szak-
szervezet képviselõi megállapodást kö-

Köztisztviselõi átsorolás
töttek, mely szerint az alkotmánybíró-
sági határozattal érintett vízügyi dolgo-
zók köztisztviselõvé történõ átsorolását
2003. november 15. napjáig el kell vé-
gezni.

A köztisztviselõvé átsorolt munka-
vállalók az alkotmánybírósági határo-
zat kihirdetésétõl, az átsorolás végre-
hajtása között eltelt idõre, a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelõen járó és
számított rendszeres illetménykülönbö-
zetre jogosultak, ha a megállapított új
illetményük meghaladja közalkalma-
zottként kapott jövedelmüket. Jogosul-
tak továbbá a fenti idõtartamkor járó
Köztisztviselõi Törvény szerinti ruhá-
zati költségtérítésre és jubileumi juta-
lomra.

A megállapodás végrehajtásának ér-
telmében a vízügyi igazgatók átsorolá-
sa megtörtént.

Bak Sándor, a Körös-vidéki Vízügyi
Igazgatóság igazgatója 2003. október 1-
jén köztisztviselõi kinevezést kapott és
esküt tett.

A vízügyi igazgatóságnál a – jogsza-
bályok szerint köztisztviselõnek minõ-
sülõ – dolgozók kinevezése 2003. no-
vember 1-jéig megtörténik.

Tokaji Istvánné

Az árvíz- és belvízvédelmi mûvek fe-
lülvizsgálata november 14-én, a kiérté-
kelõ értekezleten fejezõdik be, ahol
összegezzük a felülvizsgálat megálla-
pításait és megfogalmazzuk, intézkedé-
si tervben rögzítjük azokat a feladato-
kat, melyeket a következõ idõszakban
el kell végezni a Körös-vidék megfele-
lõ biztonsága érdekében.
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Bevezetés
A Maros hordalékkúp vízkészlete DK-

Magyarország legfontosabb ivóvízforrása,
Békés megye regionális- és helyi közüze-
mi vízmûveinek vízbázisa. A hordalékkúp
vízkészlete jelenleg vízhasználatokkal erõ-
sen igénybevett. A korábbi vizsgálati ered-
mények alapján idõszakos tilalom elren-
delése vált szükségessé, így az alacsonyabb
prioritású, nem ivóvíz-ellátási célú (mezõ-
gazdasági öntözési) vízigények elutasítás-
ra kerültek. A tilalom a területen élõ la-
kosság körében feszültségeket eredménye-
zett.

A területi vízgazdálkodási, államigaz-
gatási feladatok végzéséhez ezért fontos-
sá vált a rendelkezésre álló legújabb ada-
tok, információk felhasználásával, a koráb-
bi vizsgálatok értékelése, a vízkészlet szá-
mítások pontosítása, illetve a kihasznált-
ság újra értékelése.

Az új vizsgálat elõkészületei és lefoly-
tatása

2001. év végén indult a „Maros horda-
lékkúp felszín alatti vízháztartása” címû
K+F munka, melynek során az Országos
Vízügyi Fõigazgatóság szakmai és anyagi
támogatásának birtokában – az Alsó-Tisza-
vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG)
szakmai bevonásával – a Körös-vidéki Víz-
ügyi Igazgatóság (KÖVIZIG) megbízást
adott a VÖLGYESI MÉRNÖKIRODA
Hidrogeológiai Szolgáltató Kft-nek a ter-
vezésre, a szükséges vízföldtani modelle-
zés és a vízháztartási vizsgálat elvégzésé-
re.

A munka elsõ két ütemében megvaló-
sult a korábbi vizsgálatok kritikai értéke-
lése, az adatgyûjtés, valamint a vízföldta-
ni (szivárgáshidraulikai) modell felépíté-
se.

A vizsgálatok során kiderült, hogy a
korábban feltételezett folyamatos talajvíz-
szint, illetve rétegvíz nyomásszintek csök-
kenése megállt és a meteorológiai viszo-
nyok változásait követve, emelkedések ta-
pasztalhatók.

A vízháztartási vizsgálat befejezõ har-
madik üteme 2003. márciusában – a víz-
ügyi ágazat egyik felszín alatti vizes köz-
ponti beruházása keretében – valósult meg.
Ebben a fázisban különbözõ idõjárási vi-
szonyok között, különbözõ vízkitermelési
változatok mellett, meghatározásra került
azok hatása a talajvízszintre, illetve a ré-
tegvizek nyomásszintjére.

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, va-
lamint az ivóvízellátást szolgáló víziléte-
sítmények védelmérõl szóló 123/1997.
(VII. 18.) Korm. rendelet meghatározza a
vízbázisok kapacitását. A rendelet szerint
a vízbázis kapacitása, az a folyamatosan
kitermelhetõ vízmennyiség, melynek kiter-
melése következtében fellépõ környezeti
hatásokat az érintettek elfogadják.

Hosszas szakmai, szakértõi egyezteté-
sek után, a modellezés során környezeti

korlátként a víztermelések hatására elõál-
ló – a terület vízkitermelések nélküli, ter-
mészetes talajvízszint változásához viszo-
nyított – legfeljebb 50 cm többlet
talajvízszintsüllyedés lehetõsége szolgált.
Ez a többlet talajvízszintsüllyedés csak a
modellezett térrész egyetlen pontjában ala-
kulhat ki. Ettõl a „központtól” távolodva a
víztermelések hatására a többlet talajvíz-
szint süllyedés egyre kevésbé mutatkozik
meg.

Az Európai Uniós jogharmonizáció ke-
retében elkészült és kiadásra került a vizs-
gálat szempontjából egy másik fontos jog-
szabály, az ivóvíz minõségi követelménye-
irõl és az ellenõrzés rendjérõl szóló 201/
2001. (X. 25.) Korm. rendelet. A jogsza-
bály megadja, hogy a szolgáltatott ivóvíz
különösen arzén (10 g/l) és ammónia (0,5
mg/l) tekintetében szigorúbb minõségi kö-
vetelményeknek, az egyes települések te-
kintetében 2006., illetve 2009. végéig meg
kell felelni.

Ezért idõközben elkészült Békés Megye
Ivóvízminõségjavító Programja. Az egyik
mûszaki megoldás a nagyarányú komplex
vízkezelési technológiák telepítése. A má-
sik megoldás a további jó minõségû fel-
szín alatti vízkészlet feltárása és kiterme-
lése, illetve átvezetése a kedvezõtlenebb
adottságú területekre, és ehhez kapcsoló-
dóan kisebb volumenû vízkezelési techno-
lógiák telepítése. Ez a feladat csak a Ma-
ros hordalékkúp D-i területének vízkész-
letébõl, annak továbbterhelésével valósít-
ható meg.

Jelenleg folyik három új reménybeli víz-
bázis, Kunágota, Kaszaper és Elek-D-II.
kutatása. Ezek feltárásával és kiaknázásá-
val lehetõség nyílik a hosszú távon olcsóbb
(alacsonyabb fenntartási költségigényû)

megoldás megvalósítására, ezáltal a jog-
szabályokban rögzített ivóvíz igények ki-
elégítésére.

Összegzés, eredmények
A Maros hordalékkúp legújabb vizsgá-

lata megállapította, hogy a hordalékkúp
területérõl, a korábbiakban meghatározott-
nál nagyobb vízmennyiség termelhetõ ki.
A jövõre nézve megállapítható az is, hogy
száraz idõjárási viszonyok közepette, a
felvett környezeti korlátot (az 50 cm több-
let talajvízszintsüllyedés) figyelembe véve,
az ivóvízminõségjavító programhoz kap-
csolódó, további ivóvíz beszerzési igények
kielégíthetõk. Ezen kívül korlátozott mér-
tékben, egyedi elbírálást követõen van le-
hetõség az egyéb vízigények (egyedi víz-
ellátás, állattartó telep, öntözés, stb.) kielé-
gítésére. Ezek a vízigények azonban nem
haladhatják meg az 5–25 m3/nap víz-
mennyiséget. A Maros hordalékkúp terü-
letén nagyüzemi mezõgazdasági öntözés-
re, felszín alatti vízkészletbõl továbbra
sincs lehetõség.

A munka során kijelölésre kerültek
olyan talajvízszint észlelõ referencia ku-
tak, amelyek vízszintjének észlelésével,
követhetõvé válik a Maros hordalékkúp
vízkészletének idõjárás függõ nyomás ál-
lapot változása. Az új vízföldtani model-
lezés eredményeire és a folyamatos víz-
szintek (víznyomás szintjeinek) észlelésé-
re támaszkodva lehetõvé vált, a terület hid-
rogeológiai adottságainak hatékonyabb és
biztonságosabb kihasználása, valamint a
szakmailag megalapozottabb területi, fel-
szín alatti vízkészletgazdálkodási és állam-
igazgatási feladatok elvégzése.

Dina Gábor
csoportvezetõ

Maros hordalékkúp felszín alatti vízkészletérõl

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságnál,
valamint a Tiszántúli (Debrecen) Vízügyi
Igazgatóságnál folyamatban lévõ PHARE
CBC projekt, a Körös-völgy árvízvédelmé-
nek fejlesztése munka már a megvalósítás
és a kivitelezés fázisában tart. Az építési
munka, a Kettõs-Körös jobb parti töltésé-
nek erõsítése megkezdõdött, a mûszerbe-
szerzésekre vonatkozó tenderkiírás szep-
temberben megjelent. A pályázatok érté-
kelése november 3-án lesz.

Az igazgatóság most ismét PHARE pá-
lyázati pénzeket szeretne igénybe venni ár-
vízvédelmi fejlesztési célra, egy új pályá-
zati alapból, ezért pályázott a 2001–2002-
es Magyar–Román PHARE CBC Közös
Kisprojektek Alapra.

A Közös Kisprojektek Alap (ISDF) át-
fogó célja a kisméretû, határon átnyúló ter-
mészetû közösségi fejlesztések támogatá-
sa. A végsõ cél, hogy a helyi és regionális
hatóságok a határ menti régiókban közös

Magyar–román PHARE CBC
Közös Kisprojekt

projekteket fejlesszenek ki és valósítsanak
meg. Magyarországon Csongrád, Békés,
Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyék, Románia területén pedig Temes,
Arad, Bihar és Szatmár megyék területén
lévõ szervezetek pályázhatnak, amennyi-
ben   határon túli projekt partnerrel ren-
delkeznek.

A magyar–román határ menti vízügyi
igazgatóságok (Gyula, Debrecen, Nyíregy-
háza, Szeged) képviselõi július 29-én kö-
zös megbeszélésen egyeztették a pályázat-
tal kapcsolatos alapelveket, stratégiát és
kidolgozták a pályázati tematikát. Vala-
mennyi igazgatóság a saját romániai part-
nerszervezetével együtt, de külön-külön
önálló pályázatot készít a magyar–román
határvízi kapcsolatok és az intézményi
együttmûködés fejlesztésére, valamint a
védelmi rendszer hatékonyságának javítá-
sára.

(Folytatás a 3. oldalon)
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Az építési mûszaki ellenõrök tevékenységérõl szóló 158/
1997. (IX. 26.) Kormányrendelet az építési mûszaki ellenõri
feladatok elvégzését tanfolyamhoz és szakterülethez igazo-
dóan szakvizsgához kötötte.

A törvénynek való megfelelés igazgatóságunkat is felada-
tok elé állította:

Biztosítani kellett a személyi kört érintõ kijelölést, a szak-
vizsga feltételeként meghatározott felkészítõ tanfolyam he-
lyi megszervezését, a lebonyolításában való közremûködést.

Az oktatási intézményekkel folytatott többszöri egyezte-
tés, módosítás után végül is 2003. március 22.–július 7. kö-
zött a három különbözõ idõpontban és helyszínen folyó fel-
készítõ tanfolyamon összesen 32 fõ vett részt, a vízügyi épí-
tési, épület (magas-mély ), valamint hírközlési  szakterüle-
ten.

A vízügyi szakterületre elõírt építési mûszaki ellenõri kép-
zésre jogosult intézmény – különös tekintettel a vízügyi ága-
zat speciális ismereteinek oktatására – a Vízgazdálkodási Tu-
dományos Kutató Rt. volt.

Kérésünkre a kötelezõen elõírt 100 órás tanfolyamot kihe-
lyezte igazgatóságunkhoz, melyen 24 szakirányú felsõfokú
és 6 fõ nem szakirányú felsõfokú, illetve szakirányú közép-
fokú végzettségû hallgató vett részt 2003. március 22. – má-
jus 26. között péntek délután és szombati napokon.

A tanfolyammal kapcsolatosan felmerült költséget az igaz-
gatóság vállalta, a tanfolyam zavartalan lebonyolításához
szükséges tárgyi – technikai feltételeket, esetenként saját
szaktanárokat, valamint  folyamatos koordinációt biztosítot-
tuk.

A nem szakirányú felsõfokú, valamint szakirányú közép-
fokú végzettséggel rendelkezõk további 50 órát kitevõ kiegé-
szítõ tanfolyamon vettek részt Budapesten a VITUKI Rt.-
nél.

A vizsgáztatást, a vizsgabizonyítványok kiállítását és ki-
adását szintén ezen intézmény végezte. Amikor a TISZTELT

Építési mûszaki ellenõri képzés
OLVASÓ ezen sorokat olvassa – a mûszaki ellenõri szak-
vizsga letételére kötelezettek – már sikeres szakvizsgát tet-
tek.

A szakvizsga értékelése során a vizsgabizottság vezetõje
külön köszönetet mondott a szakvizsgára való igen jó felké-
szülésért, a folyamatos koordinációs munkáért.

A helyszíni értékelés során tudatták velünk, hogy az álta-
luk lebonyolított elõzõ tanfolyamok eredményével összeha-
sonlítva, összességében a gyulai tanfolyam eredményét tar-
tották a legjobbnak.

Íme a tanfolyamot és szakvizsgát tettek névsora:
1. Bányai Géza Vízrend. és Vízhaszn. Osztály
2. Cserkúti András Vízrend. és Vízhaszn. Osztály
3. Dénes György Árvízvéd. és Folyószab. Osztály
4. Dina Gábor Víziközmû  Osztály
5. Farkas István Szarvasi Szakaszmérnökség
6. Faulháber Antal Mûszaki Biztonsági Szolgálat
7. Frolyó Miklós Vízrend. és Vízhaszn. Osztály
8. Galbáts Zoltán Mûszaki Igazgató h. fõmérnök
9. Gyimesi György Árvízvéd. és Folyószab. Osztály

10. Habóczky Sándor Vízrend. és Vízhaszn. Osztály
11. Hack Ferenc Árvízvéd. és Folyószab. Osztály
12. Kendrella János Vízgazdálkodási Osztály
13. Kisházi Péter Konrád Árvízvéd. és Folyószab. Osztály
14. Kopcsák András Gyulai Szakaszmérnökség
15. Kovács Ákos Gyulai Szakaszmérnökség
16. Kõváriné Szabó Erzsébet Árvízvéd. és Folyószab. Osztály
17. Kurucz András Gyulai Szakaszmérnökség
18. Luczi Gergely Vízgazdálkodási Osztály
19. Lukács Béla Vízgazdálkodási Osztály
20. Megyeri László Vízrend. és Vízhaszn. Osztály
21. Nagy Sándor Árvízvéd. és Folyószab. Osztály
22. Oláh István Beruh. és Vagyongazd. Osztály
23. Oláh Lajos Víziközmû Osztály
24. Petróczky Edit Árvízvéd. és Folyószab. Osztály
25. Reményi Zoltán Beruh. és Vagyongazd. Osztály
26. Réti László Víziközmû Osztály
27. Szabó János Vízrend. és Vízhaszn. Osztály
28. Szabó János Elemér Árvízvéd. és Folyószab. Osztály
29. Valastyán László Szeghalmi Szakaszmérnökség
30. Varga Melinda Vízgazdálkodási Osztály

Schriffert András magasépítési ügyintézõ a Debreceni
Egyetem Mûszaki Fõiskolai Kar által a Csaba – College szer-
vezésével indított felkészítõ tanfolyamot végezte el és 2003.
május 24-én sikeres szakvizsgát tett építési mûszaki ellenõr
II. épület (E), valamint mélyépítési mûtárgyak (M) szakirány-
ból.

Ezen idõszak alatt Czédli Béla hírközlési ügyintézõ a Bu-
dapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnök-
továbbképzõ Intézet által indított építési mûszaki ellenõri,
hírközlési szakirányú tanfolyamot végezte el és a hírközlési
szakterületre érvényes szakvizsgát tett jeles eredménnyel.

Megköszönöm minden munkatársamnak azt az aktivitást,
melyet az egész képzési idõ során tapasztaltam. Kívánom,
hogy a megszerzett ismereteket a gyakorlatban is sikeresen
hasznosítsák.

Tenkei László
tanfolyam felelõs

A pályázati anyag elõkészítésének utolsó mozzanataként a gyu-
lai és a nagyváradi vízügyi igazgatóság munkatársai – Bak Sán-
dor igazgató, Galbáts Zoltán mûszaki igazgatóhelyettes fõmér-
nök, Petróczky Edit programmenedzser, valamint Mitrut Tentis
igazgató és Pop Eugen programmenedzser – augusztus 8-án Gyu-
lán találkoztak, ahol az intézmények vezetõi kölcsönösen aláír-
ták a pályázati partnerségi nyilatkozatot.

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság által benyújtott „Magyar-
román határvízi kapcsolatok fejlesztése a Körös-völgyben” címû
pályázat teljes projekt költsége 56.658 EUR, melybõl 49.995 EUR
a megpályázott PHARE támogatás. A fennmaradó 6.663 EUR-t,
mint saját hozzájárulást biztosítjuk.

Az egy évre tervezett közös projekt keretében – összhangban
a Magyar-Román Vízügyi Mûszaki Vegyesbizottság XIV. ülés-
szakán született megállapodással- korszerûsíteni kívánjuk a Ma-
gyar–Román Árvízvédekezési Szabályzat mellékleteit és a víz-
kárelhárításban résztvevõ szakemberek szakmai csereprogramja
révén fejleszteni kívánjuk az intézményi együttmûködést.

A benyújtott Magyar–Román PHARE CBC Közös Kisprojekt
pályázatról várhatóan 2003. novemberében lesz döntés.

Cserkúti Andrásné – Petróczky Edit

Magyar–román PHARE CBC
Közös Kisprojekt

(Folytatás a 2. oldalról)
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Családi Nap a Szanazugban
szeptember 6.

Képzeletünkben a magyar
táj arculatához elválaszthatat-
lanul hozzátartoznak a vizek,
folyó- vagy patakpartok, ki-
sebb-nagyobb tavak, vizenyõs
területek. Emlékeinkben a vi-
zes táj legtöbbször kellemes él-
ményekkel kapcsolatos, ami
nem véletlen, hiszen az embert
valami megmagyarázhatatlan,
õsidõktõl való vonzódás köti a
vizekhez. Életének könnyítése,
javainak megtermelése, illetve
biztonsága érdekében azonban
hozzányúlt az õt körülvevõ ter-
mészeti tájhoz: erdõket irtott és
telepített, vizeket szabályozott,
de malmokat, szökõkutakat,
vízvezetéket épített, feltörte a
földeket, de szántókat, vetemé-
nyes kerteket hozott létre. A
megélhetéséért vívott állandó
küzdelmében mindenkor fon-
tos helyet foglaltak el a vizek.

Könyvajánló

E küzdelem mindennapjainak,
történetének állítanak emléket
az országban található vízi
múzeumok, kiállítások, bemu-
tatóházak és gyûjtemények.

Talán a legismertebb közü-
lük az esztergomi Duna Múze-

um, amely 2001–2003-ban
nem csak magyarországi Év
Múzeuma kitüntetõ címet
nyerte el, de az európai múze-
umok nagy tömegébõl is ki-
emelkedve, állandó kiállításá-
nak nemzetközi különdíjával
közfigyelmet keltett. De nem
minden bemutató található
olyan szép barokk épületben,
mint a Duna Múzeum. Sõt!
Többségük nem városban,
vagy településen, hanem a ter-
mészet lágy ölén, ott, ahol fel-
adatát ellátta, egy-egy régi szi-
vattyútelepen, vagy gátõrház-
ban található. Ezek a mûszaki
építmények ugyan kikoptak
már a napi használatból, de
végérvényes belakták magukat
a tájba, a vizek partjára. Õrzik
a vízrajzilag oly egyedülálló
hazai táj lenyomatát, emlékez-

tetnek az egyes régiók vízi éle-
tének sajátosságaira.

Napjainkban többször fel-
merül a kérdés, mi az az érték,
amit a magyarság magával
visz az európai népek, nemze-
tek közösségébe? A válasz
nem is olyan egyszerû, de a
sokféle érték között biztosan
ott sorakoznak azok a tapasz-
talatok, szellemi és tárgyi em-
lékek, amelyeket a Kárpát-me-
dencében megtelepedett ma-
gyar nép a vizekkel kapcsolat-
ban szerzett és alkotott.

Az egységes állami vízgaz-
dálkodás megszervezésének
ötvenedik évfordulóján ezzel a
kiadvánnyal tisztelgünk a vízi
múltunk emlékei elõtt.

2003. augusztus
Dr. Váradi József

vízügyi helyettes államtitkár
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1970:
Árvíz a Körösökön és a

Berettyón, mely 40–112 cm-
rel haladta meg az addig ész-
lelt legmagasabb vízálláso-
kat.

Június  13-án az árvíz mi-
att  mintegy 45 ezer embert
telepítettek ki a Fekete-Se-
bes-Körös és Berettyó térsé-
gébõl.

Június 14-én a romániai
fehér-körösi töltésszakadás
miatt 10 km2 árvízi elöntés
keletkezett a Deltában. Meg-
nyitották a Kutas vésztáro-
zót is.

Június 15-én 16 ezer em-
ber dolgozott egyidejûleg a
Körösök menti árvízvédeke-
zésen.

1971:
Márciusban súlyos belvíz

keletkezett Nagykamarás
térségében. A belterületet a
Tulkánéri-csatorna lezárásá-
val és 3,3 km hosszúságú ár-
apasztó csatorna építésével
lehetett mentesíteni az elön-
téstõl.

Az öntözés-üzemeltetési
tevékenységet a TRVV Vál-
lalat vette át.

Megkezdõdött a Fekete-
Sebes-Körös közötti lokali-
záló töltés építése a magyar-
román országhatár mentén.

1972:
Január 1-jén megalakult a

Területi Vízügyi Felügyelet.
X alakú elõregyártott ele-

mes burkolat készült az  Élõ-
víz-csatorna Gyula belterü-
leti szakaszán  a VIZIG és a
város 50–50%-os költségvi-
selésével.

EZ TÖRTÉNT

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

Mûbõrtömlõs öntözõbe-
rendezési kísérlet kezdõdött
az igazgatóságnál.

Megkezdõdött Békés Me-
gye komplex vízrendezésé-
nek elõkészítõ tervezési
munkája. A megye egészére
kiterjedõ mûszaki tanul-
mány 1975-re készült el.

1973:
Január 1-jétõl igazgatósá-

gunk területe megnöveke-
dett a Szarvasi Szakaszmér-
nökség területével és a Be-
rettyó folyó jobb parti tölté-
sének alsó szakaszával.

Októberben 6 iraki mér-
nök érkezett egy hónapos ta-
nulmányútra igazgatósá-
gunkhoz.

1974:
Január–február hónapban

a Sebes-Körös teljes hazai
szakaszán tömegesen jelent
meg a fonalas szennyvíz-
gomba. A vízmennyiségtõl
függõen naponta  40–90 ton-
na szennyezés vonult le. A
szennyezés 1975-ben is
megismétlõdött.

Júniusban a Fehér-, Feke-
te-, Kettõs-Körösön az 1970
évi legmagasabb vízálláso-
kat 30–68 cm-rel meghala-
dó árvíz vonult le. Június 15-
én a Delta vésztározót meg-
nyitották.

Július 19-én avatták fel a
Hosszúfoki Bodoki Károly
Vízügyi Múzeumot, a Ti-
szántúl elsõ ilyen létesítmé-
nyét.

A tragikus kimenetelû
Békés megyei
metángázrobbanások miatt
országos intézkedések soro-
zata kezdõdött a felszín alat-
ti vizek gáztartalmának
megismerésére és eltávolítá-
sára.

1975:
Megtörtént az elsõ számí-

tógép beszerzése (EMG

666), elsõsorban vízrajzi fel-
adatok ellátására.

A Körösök árhullámainak
elõrejelzésére kidolgozásra
került a többváltozós modell
számítógépes alkalmazása.

Megalakult – a vízrajzi te-
vékenység decentralizálásá-
ra vonatkozó OVH Elnöki
Kollégiumi határozat alap-
ján – a Vízrajzi Csoport.

1976:
Elkészült a Mérgesi árví-

zi szükségtározó.
Megkezdõdött a Fehér- és

Kettõs-Körös bal parti töl-
téserõsítése. A fejlesztési
program 1990-ben fejezõ-
dött be.

Megkezdõdött a vízrajzi
észlelõhálózat decentralizá-
lása és 1983-ig a mérõállo-
mások az igazgatóság keze-
lésébe kerültek.

A 100 éves Pikó János
gátõrt köszöntöttek az igaz-
gatóságnál.

1977:
Július 15-én ünnepélyes

keretek között a Gyulai Vár
lovagtermében állandó víz-
ügyi kiállítás nyílt.

December 9-én ünnepé-
lyesen átadták a
Körösladányi duzzasztómû-
vet.

Megkezdõdött a Maros
hordalékkúp felszín alatti
ivóvízbázis kutatása, mely
1983-ig tartott.

Fenékgát épült a Fehér-
Körösön  a Gyulai tûs gát
fölé.

Megjelent a KÖVIZIG
Vízrajzi Évkönyve a VIZIG-
ek között elsõként.

1978:
December 31-én többszö-

ri társulati egyesülések után
megalakult a Körösi Vízgaz-
dálkodási Társulat és a Kö-
rös-Berettyói Vízgazdálko-
dási Társulat.

Ebben az évben volt a
KÖVIZIG területén a legna-
gyobb öntözõkapacitás,
amikor 30.010 hektár öntö-
zõterületet tartottak nyilván.

Elkészült Békés megye
távlati vízgazdálkodási kon-
cepciója (1976–1990).

Az igazgatóság által kifej-
lesztett úszó nádvágó bemu-
tatásra került a Budapesti
Nemzetközi Vásáron.

Földrengés rázta meg az
igazgatóság területét. Epi-
centruma Békés városa volt.

1979:
Februárban Nagykamarás

belterületén 100 lakóépület
rongálódott meg és 15 épü-
letnél kilakoltatásra került
sor a belvíz miatt.

Belvízi elöntési maxi-
mum volt az igazgatóság
mûködési területén (560
km2).

Befejezõdött a Mályvádi
árvízi szükségtározó teljes
kiépítése.

Védetté nyilvánították a
Hármas-Körös hullámteré-
ben lévõ Körös-völgyi Ter-
mészetvédelmi területet
(Békés és Szolnok megye).

Elkészült az Élõvíz-csa-
torna komplex vízgyûjtõ-
fejlesztése címû tanulmány.

1980:
Április 4-én az árvízvé-

delmi rendszer megvalósítá-
sában végzett kiemelkedõ
munkájáért Állami-díjban
részesült Gyöngyösi Lázár.

Árvíz a Körösökön. Júli-
us 26-án megnyitották a
Halaspusztai-, július 28-án a
Mérgesi árvízi szükségtáro-
zókat. Július 28-án a Kettõs-
Körös jobb parti töltése
Hosszúfoknál átszakadt, és
az árvíz elöntött 105 ezer
hektár területet.

Üzembe helyezték az Élõ-
víz-csatorna torkolatánál a
Békés III. szivattyútelepet.
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Hidrológia

Vízminõség

Hidrometeorológia
Július hónapban tovább folytatódott a száraz és meleg idõ-

járás. Napközben  25 °C és 37 °C közötti, míg a hajnali órákban
12 °C és 21 °C körüli hõmérsékleteket regisztráltunk.A havi kö-
zéphõmérséklet 23,1 °C volt, amely  1,3 °C-al magasabb a sok-
éves átlagnál.

Az igazgatóság területén átlagosan 51,7 mm csapadék hullott, igen szélsõ-
séges területi és mennyiségi elosztásban.

 A csapadékmérõ állomások közül a legnagyobb csapadékmennyiséget –
138,6 mm-t – Körösszakálban mérték, míg a legkevesebb csapadék – 8,8 mm
– Csabacsûdön hullott.

Júliusban  mérhetõ csapadékot  17 alkalommal regisztráltunk.
Területünkön 2002. november 1. és 2003. július 31-e közötti idõszakban,

átlagosan 333,1 mm volt a lehullott csapadék mennyisége, amely 64,8 mm-el
alacsonyabb az erre az idõszakra jellemzõ mennyiségnél.

Július hónapban a talajvíz – a vizsgált kutak adatai alapján – a sokéves
átlag alatt (40–60 cm) helyezkedett el. A száraz idõjárás következtében a víz-
szintekre továbbra is a süllyedõ tendencia jellemzõ. A hónap folyamán a talaj-
víz a terepszint alatt 210–510 cm között ingadozott.

Augusztus  hónapot száraz, az évszakhoz képest lényegesen melegebb idõ-
járás jellemezte.

Napközben  26 °C és 38 °C közötti, míg a hajnali órákban  11 °C és  25 °C
körüli hõmérsékleteket regisztráltunk. A havi középhõmérséklet 24,5 °C volt,
amely – jól – 3,4 °C-al magasabb a sokéves átlagnál.

A hónap folyamán 22 napon keresztül mértünk 30 °C feletti hõmérséklete-
ket.

Az igazgatóság területén átlagosan 9,7 mm csapadék hullott. A csapadék
zöme 31-én esett, igen szélsõséges területi eloszlásban.

A csapadékmérõ állomások közül a legnagyobb csapadékmennyiséget – 18,8
mm-t – a Békési duzzasztónál mérték, míg a legkevesebb csapadék – 3,5 mm
– Körösszakálban hullott.

Augusztusban  négy nap volt, amikor mérhetõ csapadékot regisztráltunk.
Területünkön 2002. november 1. és 2003. augusztus 31-e közötti idõszak-

ban, átlagosan 342,8 mm volt a lehullott csapadék mennyisége, amely 104,5
mm-el elmaradt az erre az idõszakra jellemzõ értéktõl.

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

nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. össz.
sokéves átlag (mm) 46,8 39,0 29,3 29,8 33,3 45,0 56,7 65,8 52,5 49,4 447,3
tárgyi idõszak (mm) 34,6 42,2 79,3 42,4 6,9 23,5 33,5 19,0 51,7 9,7 342,8
eltérés az átlagtól(mm)-12,2 +3,2 +50,0 +12,6 -26,1 -21,5 -23,2 -46,8 -0,8 -39,7 -104,5

Augusztus hónapban a talajvíz – a vizsgált kutak adatai alapján – a sokéves
átlag alatt (60–80 cm) helyezkedett el. A száraz idõjárás következtében a víz-
szintekre továbbra is a süllyedõ tendencia jellemzõ. A hónap folyamán a talaj-
víz a terepszint alatt 264–515 cm között ingadozott.

Török Jánosné

A hegyvidéki területen július hónapban, kis megszakítások-
kal szinte állandó esõzést tapasztalhattunk, augusztusban csak
elvétve fordult elõ kis mértékû csapadékhullás. Nagyobb mennyi-
ségû csapadék (10 mm feletti) július 5-én, 18-án, 25-én, 30–
31-én volt.

A júliusi csapadék ellenére folyóink felsõ szakaszainak víz-
szintje kisvizes tartományban maradtak, igen kis mértékû vízállás-ingadozás
fordult csak elõ.  A Berettyó legfelsõ szakaszán új LKV szint alakult ki – 146 cm
volt Szilágynagyfalunál. Augusztus hónapban a felsõ területeken a vízszint to-
vább csökkent, így a Fehér-Körösön, Honctõnél újból jelentkezett a korábbi – 42
cm-s LKV érték, a Berettyón, Szilágynagyfalunál az elõzõ hónapi rekord  érték
ismételten változott és elérte a – 153 cm-s legkisebb vízállást.

Duzzasztómûveink folyamatosan üzemeltek. Az üzemi vízszintet július hó-
napban még tudták tartani, viszont augusztus hónapban már kis mértékû víz-
szint csökkenést észlelhettünk, mely a Kettõs-Körösön a Békési duzzasztónál
volt a legjelentõsebb, 48 cm. A Gyulai duzzasztómû a Fehér-Körösön érkezõ víz
túlnyomó részét az Élõvíz-csatornába terelte. A Békésszentandrási bögében a
Tiszából átvezetett víz elegendõ volt a vízszint tartására, a vízigények kielégíté-
sére, emellett folyamatosan 20 m3/s feletti mennyiség leadására. A Kettõs-Kö-
rös alsó, valamint a Hármas-Körös felsõ szakaszán nagyon kis vízsebességek
alakultak ki.

Néhány jellemzõ állomás vízhozam értéke július 31-én:   (m3/s)
Fehér-Körös, Gyula 0,100
Fekete-Körös, Sarkad-Malomfok 1,30
Kettõs-Körös, Békés 0,968
Sebes-Körös, Körösszakál 7,28
Sebes-Körös, Körösladány 6,30
Berettyó, Szeghalom 4,85
Hármas-Körös, Gyoma 7,16
Hármas-Körös, Kunszentmárton 27,3

A tiszai vízátvezetés folyamatos volt a két hónap alatt. Augusztus 31-én a
Keleti fõcsatornából Bakonszegnél 2,13 m3/s, a Hortobágy-Berettyó fõcsatornán
Ágotánál 13,4 m3/s, a Nagykunsági fõcsatorna keleti ágán Túrkevénél 12,4 m3/s,
nyugati ágán Öcsödnél 2,20 m3/s vízmennyiség érkezett.                Kurilla Lajos

Országos és regionális törzshálózati mintahelyek vízminõségi
osztályba sorolása a VM adatbázis adatai, az MSZ 12749 szab-
vány alapján. A vízvizsgálatokat a Körös-vidéki Környezetvédel-
mi Felügyelõség és a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Fel-
ügyelõség végezte.

Minõsítési idõszak 2003. július 1. – augusztus 31.  Mintaszám: 4-5
Mintavételi hely A. B. C. D. E.
Fehér-Körös Gyulavári 9,3 fkm III III II III II
Fekete-Körös Sarkad 16,1 fkm III II II III II
Kettõs-Körös Békés d.f. 116,7 fkm IV II - II* II
Kettõs-Körös M.berény kh. 103,9 fkm III IV III III II
Sebes-Körös Körösszakál 59,4 fkm III III III III I
Sebes-Körös K.ladány 10,10 fkm III III - II* II
Hármas-Körös Gyoma 79,3 fkm III III II III III
Hármas-Körös B.szentandrás 48,0 fkm III III - III I
Hortobágy-Berettyó Mezõtúr 6,4 fkm IV V II IV II
Élõvíz-csatorna Veszely 24,2 fkm III III - II* II
Élõvíz-csatorna Békés tork. V IV IV II II
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
Július, augusztus hónapban az igazgatóságunk területén rendkívüli szennye-

zõdés nem történt. Július 16-án a Gyomaendrõdi Önkormányzat tulajdonában
és kezelésében lévõ Torzsási- holtágon történt kisebb mérvû halpusztulás.

Dr. Vasas Ferencné


