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A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
megalakulásának 50 éves évfordulójá-
ról 2003. december 3-án bensõséges 
rendezvény sorozaton emlékeztek 
meg a vízügyi igazgatóság dolgozói, 
nyugdíjasai, a gazdasági társaságok 
volt vízügyi dolgozói, sokan olyanok, 
akik 30–40 év feletti vízügyi szolgálati 
idõvel rendelkeznek és azok, akik már 
50 évvel ezelõtt, 1953-ban is vízügyi 
dolgozók voltak.

Az ünnepség sorozatot megtisztel-
ték jelenlétükkel a megye vezetõi, 
önkormányzatok képviselõi, megyei 
intézmények vezetõi, vízügyi társ-
szervezetek, oktatási intézmények 
képviselõi, vízgazdálkodási tanács 
tagjai.
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A megemlékezéshez kapcsolódó 
program az igazgatóság központi szék-
házának elõcsarnokában dombormû 
avató ünnepséggel kezdõdött, melyen 
dr. Váradi József vízügyi helyettes 
államtitkár felavatta Debreczeni Zsóka–
Pelcz Zoltán keramikus mûvészek 
„Folyó” címû dombormûvét.

Az avató beszédet Bak Sándor igaz-
gató mondta el, aki méltatta az ünnepi 
alkalmat,  és  bemutatta a mûvészeket 
és a mûalkotást: 

 
Kedves Vendégeink, Kedves Munka-

társaim!
Az egységes  vízügyi szolgálat fenn-

állásának 50. évfordulóját ünnepeljük 
ebben az évben. 1953. szeptember 

30-án jelent meg az a Kormányrendelet, 
amely alapján megalakult a Gyulai 
Vízügyi Igazgatóság. 

A szervezet gyulai gyökerei azonban 
jóval régebbre nyúlnak vissza, gróf 
Széchenyi István javaslatára 1845. 
december 7-én alakult meg Gyulán a 
Körös-Szabályozási Társulat, 1869-ben 
pedig folyammérnöki hivatalt állítot-
tak fel a városban. Ez idõtõl kezdve 
Gyulán mindig mûködött valamilyen 
vízgazdálkodási feladatokat ellátó 
hivatal.

A vízügyi igazgatóság fennállásának 
fél évszázados jubileumára büszkék 
vagyunk. Egyrészt azért, mert kevés 
szervezet tudott az elmúlt 50 év gazda-
sági, társadalmi, politikai változásai 
közepette  lényegében változatlan A dombormûavató ünnepség

Bak Sándor igazgató ünnepi 
megemlékezést tart



A dombormû részlete
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feladatokkal megmaradni, és büszkék 
azért is, mert az ismétlõdõ ár- és bel-
vizekkel szemben  eredményesen 
megvívott csaták, valamint a térség 
vízgazdálkodási  infrastruktúrájának 
fejlõdése alapján úgy érezhetjük, nem 
szolgáltuk eredménytelenül a vizek 
ügyét. 

Minden ünnep egy kicsit visszatekin-
tés, de a jövõ szempontjából is fontos, 
mert az ünnepek megalapozhatják a 
hétköznapokat is.

Az ünnepek különleges helyet foglal-
nak el az életünkben. Díszbe öltöztetjük 
nem csak a külsõnket, de ha az alkalom 
fontos számunkra, a szívünket is. És 
ilyenkor  igyekszünk a környezetünket 
is még szebbé tenni. 

A vízügyi igazgatóság központja 
fél évszázada  ez az 1801-ben épült 
Városház utcai épület. Ebben a házban 
1863-tól a pénzintézetek államosítá-
sáig a Békés Megyei Takarékpénztári 
Egyesület mûködött, amelynek elsõ 
igazgatója Bodoki Károly, a kor kiváló 
mérnöke, a Körös-Berettyó völgy 
szabályozásának kimagasló  alakja 
volt. Az  emeleti erkély korlátján ma is 
olvashatók a takarékpénztári egyesület 
nevének kezdõbetûi.

Az épület és a vízügyi szolgálat 
kapcsolatát eddig csak a cégtábla 
hirdette.

Az 50 éves évforduló alkalmából 

szerettük volna a nekünk otthont adó 
épületet is díszbe öltöztetni, egyben 
méltó emléket állítani annak, hogy 
itt egy másfél évszázados hagyomá-
nyokkal rendelkezõ vízügyi szervezet 
mûködik. 

Egy  mûvészeti jellegû alkotás elké-
szítéséhez az ember kétféle szempont 
alapján választ partnert. Egyrészt 

fontos, hogy ismerje és szeresse  az 
adott alkotók mûvészetét. A másik, 
talán nem kevésbé lényeges szempont, 
hogy a partnerek részérõl legyen kész-
ség a kölcsönös bizalmon alapuló 
együttmûködésre, együtt gondolko-
dásra.

Választásunk Debreczeni Zsóka és 
Pelcz Zoltán keramikus mûvészekre 
esett, akiket az avatás alkalmából 
természetesen körünkben üdvözölhe-
tünk.

A Szilvásváradon élõ mûvészek a 
kilencvenes évek elejétõl alkotótársként 
közösen készítik kerámia szobraikat. 
Mindketten tagjai a Magyar Alkotó-
mûvészek Országos Egyesületének, 
a Magyar Képzõmûvészek és Iparmû-
vészek Szövetségének és a Magyar 
Keramikusok Társaságának. 

Rendszeresen részt vesznek hazai és 
külföldi kiállításokon, évente önálló 
tárlatokon is bemutatják alkotásaikat.

Munkásságukra jellemzõ technika 
az 1200 °C-on égetett, mázas vagy 
mázatlan, fémoxidokkal színezett, 
esetenként platinával és arannyal égetett 
samott, de készítenek dombormûveket 
és kisplasztikákat bronzból is.

A most elkészült és felavatásra 
kerülõ dombormû a Folyó címet 
viseli.

A folyó allegóriájaként megjelenített 
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Folyó (Debreczeni Zsóka-Pelcz Zoltán alkotása)
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nõi portré az élõvizek szelídségére, 
szeszélyességére és szépségére utal. 
Mindezek a tulajdonságok nagyon 
jellemzõek a Körösökre. Folyóink 
szelídségérõl, szépségérõl bárki meg-
gyõzõdhet, ha egy vízparti kirándulást, 
vízi túrát tesz. 

A Körösök szeszélyes vízjárását 
jól szemlélteti, hogy a legnagyobb 
vízhozamok értéke 6–800-szorosa a 
legkisebb mért hozamokénak.

A folyószabályozási és belvíz-men-
tesítési munkák jellegzetes fizikai mun-
kásai, a kubikosok a nehéz, közösséget 
formáló, természetátalakító munkára 
utalnak.

A dombormûvön párban láthatók, 
mint ahogy jellemzõen párban is dol-
goztak. Megrakva a talicskát egyikük 
tolta, másikuk kötéllel húzta felfelé 
a meredek töltésoldalon. Markáns 
alakjuk Jókai sorait juttatja eszünkbe:

„Minden munkás elõtt tisztelettel 
hajtom meg fejem, de a Tisza-menti 
kubikosok elõtt levett kalappal haladok 
végig, mert azok az Isten munkásai.”

A reformkori szintezõ mérnök alakja 
egyrészt azt szimbolizálja, hogy  az 
emberi ész volt az, ami a vizet áldássá 
tette, a kubikosok és a mérnök együttese 
pedig a szellemi és a fizikai munka 
egymásrautaltságát jelzi, közös hero-
ikus küzdelmüknek állít emléket. A 
fizikai, anyagi és a szellemi dolgok 
viszonyát Széchenyi így fogalmazta 
meg: „Az anyagi, lelket a dolgoknak 
nem adhat; valamint más részrül csupa 
szellemivel sem lakik senki is jól. 
Karöltve kell tehát egyiknek a másikkal 
járni.”

A szintezõ mérnök alakjában Bodoki 
Károlyra, a Körös-szabályozás terve-
zõjére és irányítójára ismerhetünk.

A településkép részlete a folyó 
haragos arcára, a pusztító árvizekre, 
valamint az épített és a természeti 
környezet viszonyára egyaránt utal. A 
vízi környezet szépségét, sokszínûségét 
nád, sás, vízimadár és halak jelenítik 
meg. 

A vízügy és a környezetvédelem 
kapcsolata régi keletû.

Magyarországon az állami kör-
nyezetvédelem szervezetrendszere a 
vízügyi igazgatóságok bázisán alakult 
ki. A víz minõségével való foglalko-
zás kezdettõl jelen volt a vízügyi 
igazgatóságokon, az 1953. évi alapítást 
követõen 1956-ban már megkezdõdött 

a vízminõség vizsgáló laboratóriumok 
kialakítása.

A dombormû a folyóhoz kötõdõ 
beavatkozások, átalakítások és a ter-
mészeti, környezeti értékek összhangját 
hangsúlyozza és sugallja.

A térség vízgazdálkodásának kiemel-
kedõ alakjai elõtt tisztelegtek az alkotók 
azzal, hogy gróf Széchenyi István, 
Huszár Mátyás, Gallacz János, Bodoki 
Mihály, Bodoki Károly, Beszédes 
József és Kienitz Vilmos kézjegyei is 
megtalálhatók a dombormûvön.

Az alkotók a felületeket úgy igye-
keztek izgalmassá tenni, hogy három 
mintázási módot alkalmaztak:

– a plasztikát (így kerültek megfor-
mázásra a halak),

– a félplasztikát (ilyen a nõi fej),
– és a dombormûvet.
A falikép anyaga 1200 °C-on égetett 

mázas samott, a fémes rész ráégetett 
platina és arany. 

A munka megtervezésekor az alko-
tók jól alkalmazkodtak az épület stílu-
sához, hangulatához, melyekkel har-
monikus egységet tudtak teremteni.

Az igazgatóság dolgozói nevében is 
szívbõl gratulálok a mûvészeknek, ez a 
gyönyörû dombormû méltó ajándék az 
50 éves vízügyi igazgatóság számára.

v v v
Az évfordulós megemlékezés köz-

ponti rendezvénye – a dombormû 

avatás után – a Gyulai Erkel Ferenc 
Általános Mûvelõdési Központ szín-
háztermében volt.

A jelenlévõket a színpadi elnökségi 
asztalnál ülõk köszöntötték és jókíván-
ságaikat fejezték ki a vízügyi szolgálat 
szakemberei számára. 

Dr. Perjési Klára, Gyula Város 
polgármestere a város és nagy múltú 
intézményével, a vízügyi igazgatóság-
gal való eredményes együttmûködésrõl 
beszélt. 

Varga Zoltán, Békés megye közgyû-
lésének elnöke az igazgatóság  megyei 
meghatározó szerepét emelte ki és az 
Európai Unióval összefüggõ fontos 
vízgazdálkodási feladatokra is utalt. 

Köszöntõt mondtak a magyar–román 
vízügyi kapcsolataink határon túli 
partnerszervezeteinek képviselõi is. 
A Nagyváradi Vízügyi Igazgatóság 
vezetõjének, Mitruþ Tentisnek az igaz-
gatósághoz írt levelét Ioan Moisa 
igazgatóhelyettes tolmácsolta, hang-
súlyozva, hogy romániai és a magyar-
országi vízgazdálkodási egységek 
közötti kapcsolat a kölcsönös tiszteletre 
alapozva, pozitív irányban fejlõdött. 
A szintén nagyváradi székhelyû Bihar 
Megyei Talajjavító és Belvízvédelmi 
Igazgatóság igazgatója, Pásztor Sándor 
reményét fejezte ki, hogy a vízügyi 
szakmai tevékenységet a vízrajzi adott-
ságok határozzák meg mielõbb.
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Emlékezés az elhunytakra
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Az ünnepi köszöntõk után Bak 
Sándor igazgató tartott megemlékezést, 
az igazgatóság megalakulásának 50. 
évfordulója alkalmából.

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr, 
tisztelt Elnök úr, tisztelt Polgármester 
Asszony, kedves Vendégeink, kedves 
korábbi és jelenlegi vízügyes Munka-
társak!

Jó és egyben megható érzés végig-
tekinteni a megtelt színháztermen, 
köszönöm, hogy elfogadták meghí-
vásunkat, fontosnak tartották, hogy 
jelen legyenek a Körös-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság 50 éves jubileumi rendez-
vényén. 

Úgy, ahogy a családi ünnepeken 
fontos, hogy minden családtag jelen 
legyen, a gyulai vízügyesek nagy 
családjának ünnepi megemlékezését 
az teszi igazán széppé, ha azt volt 
és jelenlegi munkatársaink, kedves 
partnereink társaságában tölthetjük.

Az egységes vízügyi szolgálat és 
ezen belül a Gyulai Vízügyi Igazgató-
ság fennállásának 50. évfordulóját 
ünnepeljük. 1953. szeptember 30-án 
jelent meg az 1060-as számú Minisz-
tertanácsi határozat, amely alapján fel-
állították az Országos Vízügyi Fõigaz-
gatóságot, és létrehoztak kezdetben 
11, majd a bajaival kibõvülve 12 víz-
ügyi igazgatóságot. Az újraszervezett 
vízügyi szolgálat elsõ vezetõje az OVF 
élén Rajczi Kálmán volt, aki a Gyulai 
Vízügyi Igazgatóság vezetõjének Kurta 
Józsefet nevezte ki. A vízügyi szolgálat 
országos jubileumi ünnepségén, Eszter-
gomban volt lehetõségünk személyesen 
is találkozni Rajczi Kálmánnal, aki 
ma is jó szellemi és fizikai állapotnak 
örvend.

Az egységes vízügyi szervezet az 
50 éves mûködéssel minden bizony-
nyal igen elõkelõ helyet foglal el az 
igazgatási szervezetek sorában. Ez a 
tiszteletet parancsolóan hangzó 50-es 
szám azonban messze nem fejezi ki 
azokat az elõzményeket, hagyományo-
kat, értékeket, amelyeket a vízügyi 
szolgálat magáénak vallhat, amely idõk 
és jeles elõdök örököseinek tekintheti 
magát. 

A vízügyi államigazgatás kezdetei 
ugyanis hazánkban egészen II. József 
koráig, 1788-ig nyúlnak vissza, ekkor 
jött létre a Helytartótanácsnak és a 
Magyar Királyi Kamarának alárendelt 

Vízi- és Építészeti Fõigazgatóság, 
amely vízimunkálatok elõkészítésével, 
lebonyolításával, véleményezésével és 
ellenõrzésével is foglalkozott. Hangsú-
lyoznom kell, hogy ez nem kizárólagos 
vízügyi hivatal volt, feladatkörébe 
tartozott minden állami építésügy. 

Ha a vízügyi szervezetek gyulai 
megjelenését tekintjük, akkor több 
mint 150 évvel kell visszamennünk 
az idõben.

Gróf Széchenyi István javaslatára 
1845. december 7-én alakult meg 
Gyulán a Körös-Szabályozási Társu-
lat. 

A vízgazdálkodási szervezetekre a 
19. század második felében hármas 
tagozódás volt jellemzõ. A területek 
tényleges gazdái a társulatok voltak, 
mellettük Folyammérnöki és Kultúr-
mérnöki Hivatalok mûködtek. Gyulán 
1869-ben állították fel a Folyammér-
nöki Hivatalt. 

A vízügyi igazgatóságok 1953. évi 
létrehozásának legfontosabb elõzmé-
nyeként, kiváltójaként a földreformot 
kell megneveznünk. A földreform 
ugyanis megszüntette a társulatok 
addigi gazdasági bázisát jelentõ nagy-
birtokrendszert és a társulatokat meg-
oldhatatlan feladat elé állította azzal, 
hogy az ártéri járulékot több ezer 
kisgazdától, földhöz jutott egykori 
zsellértõl kellett volna behajtania.

A társulatok egyre inkább a költség-
vetésre szorultak, ezt a kormányzat a 
társulatok államosításával reagálta le. 
1953-ban a politikai légkör is megfele-
lõen alakult egy erõs, egységes vízügyi 
szervezet létrehozásához.

Gyulán a Gyulai Kultúrmérnöki 
és Belvízrendezõ, valamint a Gyulai 
Árvízvédelmi és Folyamszabályozási 
Hivatalok összevonásával megalakult a 
Gyulai Vízügyi Igazgatóság. A területi 
szerveket kezdetben a székhelyük 
szerint nevezték el, ezt 1959-ben vál-
totta fel a földrajzi egységek szerinti 
elnevezés, igazgatóságunk azóta viseli 
a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
nevet.

A Gyulai Vízügyi Igazgatóság állo-
mányába 196 dolgozó került kineve-
zésre, jó néhányan ma is itt vannak 
velünk. Az igazgatóság elsõ vezetõjérõl 
tettem említést, had említsem meg az 
elsõ igazgatóhelyettes fõmérnököt is, 
Kienitz Vilmost.

A Gyulai Vízügyi Igazgatóság az 
alapításkor a jelenleginél lényegesen 
kisebb területen mûködött. A jelenlegi 
Szeghalmi Szakaszmérnökség északi 
része 1964-ben került hozzánk a debre-
ceni igazgatóságtól, a Szarvasi Szakasz-
mérnökséggel pedig – amely korábban 
Szegedhez tartozott – 1973-ban egé-
szült ki az igazgatóság területe. 

Érdekes lehet felidézni a vízügyi 

A résztvevõk egy csoportja

Ü N N E P E L T Ü N K



KÖRÖS-VIDÉKI HÍRLEVÉL Î

igazgatóságok alapításkori alapfelada-
tait:

– feltárják és elosztják a vízkészle-
teket,

– elkészítik a vízgazdálkodás ter-
veit,

– közremûködnek a vízgazdálkodás-
sal kapcsolatos tudományos kutatásban, 
mûszaki tervezésben,

– mûszakilag irányítják és ellenõrzik 
a mesterséges víziutak és a víztárolók 
tervezési és építési munkáit,

– ellátják az árvíz- és belvízvédel-
met,

– ellátják a vízügyi államigazgatási 
ügyekben az elsõfokú hatósági teen-
dõket,

– üzemeltetik a más szerveknek át 
nem adott vízi építményeket,

– közremûködnek a közüzemi vízel-
látással és szennyvízelvezetéssel kap-
csolatban a vízbeszerzés és a vízelve-
zetés általános mûszaki megoldásának 
kidolgozásában.

A feladatok nagy részét az igazga-
tóság ma is ellátja, noha a feladatok 
viszonylagos állandósága ennek ellent-
mondani látszik. A vízügyi igazgatóság 
nem volt egy, a változásoktól mentes, 
ideális „sziget” az elmúlt 50 év során.

Magán hordta és visszatükrözte 
mindazokat a jegyeket, amelyek egy-
egy idõszak társadalmi-gazdasági 
viszonyait, politikai súlypontjait, 
útkereséseit jellemezték. És ez az 50 év 
messze nem az állandóságot jelentette 
a vízügyi szolgálat életében, hanem 
változások sokaságát, mint ahogy 
jelentõsen változott közben körülöttünk 
a világ is. 

Ez a fél évszázad felöleli a szocialista 
korszak vízgazdálkodását, a tervgaz-
dálkodás, a közmûvesítések idõszakát, 
a nagytérségi vízgazdálkodás elõtérbe 
kerülését, a környezetvédelmi szem-
pontokat is figyelembe vevõ komplex 
vízgazdálkodási szemlélet megerõ-
södését, majd a rendszerváltást, az 
önkormányzati rendszer kialakulását, 
az Európai Unióhoz való csatlakozásra 
való felkészülést.

50 év történelmi léptékkel mérve 
igen rövid idõ, egy szervezet életében 
azonban nem az.

Ma más-más korok, korszakok igen 
elétérõ külsõ körülmények, feltételek 
között élõ és dolgozó embereit köti 
össze az, hogy mindannyian a gyulai 

vízügyi igazgatóság munkatársai 
voltak.

De milyenek is vagyunk, milyen is 
ez a vízügyi igazgatóság, különbözik-e 
és ha igen, miben különbözik más 
hivataloktól?

Azt hiszem, hogy van különbség, s ez 
a feladatainkból logikusan következik. 
A vízügyi igazgatóságot a normál 
hivatali feladatok ellátása mellett a 
természet erõi külön is ismétlõdõen 
próbára teszik.

Az ár- és belvízveszély és a víz-
minõségi károk elhárítását szolgáló 
munkánkat jogszabályban rögzített 
nagyfokú önállósággal és igen direkt 
felelõsséggel kell végeznünk. Szak-
mai helyzetértékelésünk, döntéseink 
helyessége közvetlen hatással van a tér-
ségben élõk és az itt felhalmozott nem-
zeti vagyon biztonságára. Ez külön-
leges felhatalmazás és különleges 
felelõsség!

Az ár- és belvízvédekezési feladatok 
eredményes ellátása fokozott fegyel-
mezettséget, speciális irányítási, veze-
tési, döntési rendszer mûködtetését 
igényli. Talán ez az oka, hogy sokan 
„félkatonai” szervezetnek látnak ben-
nünket. Ugyanakkor az is igaz, hogy 
a nehéz, embert próbáló helyzetek 
közelebb is hoznak minket egymáshoz, 
növelik a szervezet belsõ kohézióját.

A vízügyi igazgatóság tehát nem 
klasszikus hivatali szervezet. Munkánk 
ellátásához nagyfokú területi ismere-
tekre, a természet, a vizek ismeretére, 
tiszteletére és talán nem túlzás, szere-
tetére van szükség.

Igen, számunkra a víz több mint 
a munkánk, keresõ foglalkozásunk 
tárgya, szeretetet, felelõsséget érzünk 
a víz iránt, a vízért.

A vízhez való sokszínû viszonyunkat 
nehéz lenne Vörösmarty sorainál szeb-
ben, kifejezõbben megfogalmazni:

Fekete Sándorné, a KÖVZIG dolgozója miniszteri kitüntetést vesz át

„A víz kétes elem, a földet elönti, de táplál;
Gát, de merészeknek pálya világokon át.
Gyötrelmes keserû, ha szemedbõl bú sajtolá ki;
Kéj, ha örömcseppként ömlik el arcaidon.
Árja megöl, de szelíd gyógyszerré lesz, ha beteg vagy,
S szûz forrásaiból vissza jön életerõd:
Természettõl nyert a víz kétféle hatalmat,
Isteni áldássá tette az emberi ész.”

Ü N N E P E L T Ü N K
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A fokozott elhivatottság a mai, 
értékrendjében nem mindig pozitív 
értelemben átrendezõdött világban is 
jellemzi munkatársainkat. Ez a bizo-
nyos helyzetekben szigorú, ugyanakkor 
talán családiasabb légkör, a természet, 
a vizek közelsége, a közösségért való 
felelõsségteljes cselekvés lehetõsége a 
fiatalokat is megérinti. Sokan a szüleik 
példáját követve választják a vízügyi 
szolgálatot. Elismert gátõr dinasztiáink 
vannak, ma is 40 családnak dolgozik 
legalább két tagja az igazgatóságnál, 
és további 40 olyan munkatársunk 
van, akinek van vagy volt vízügyes a 
családjában.

A korábbi száraz periódust követõen 
1998-tól nagy árvizek és súlyos belvi-
zek követték egymást a Tisza-völgyben 
és legutóbb a Dunán is. Ezekben az 
embert próbáló helyzetekben fiatal 
munkatáraink néhány hét alatt váltak 
elkötelezett vízügyesekké.

A fokozott kötõdést jelzi, hogy a 
nyugdíjas korosztály sem szakítja meg 
kapcsolatát az igazgatósággal. Büszkék 
vízügyes voltukra, arra, hogy évtizede-
ket töltöttek el a vízügyi szolgálatban. 
Ma is érdeklõdnek az  igazgatósági 
események iránt, tartalmas programo-
kat szerveznek.

Békés megyében, a Körös-vidéken 
a víznek óriási jelentõsége van. Ez 
különleges helyzetet biztosít a vízügyi 

igazgatóság számára, munkánkat nagy 
közfigyelem kíséri. A kiemelt figyelem 
indokolt is, hiszen igen heves vízjárású 
folyóink vannak, területünk több mint 
kétharmada mentesített mélyártér, 
térségünk az ország leginkább belvíz-
veszélyes területei közé tartozik. A 
Körös-völgy vízigényei csak a Tisza víz 
átvezetésével elégíthetõk ki, a megye 
egészséges ivóvízellátása a Maros 
hordalékkúp sérülékeny vízbázisáról 
regionális rendszereken keresztül 
biztosítható. Szennyezésekre igen 
érzékeny duzzasztott víztereket üze-
meltetünk, amelyek hasznosításával 
kapcsolatban a társadalom egyre több 
és változatosabb igényt fogalmaz 
meg. Rendkívüli természeti értékeket 
képviselõ holtágaink összes partvonal 
hossza meghaladja a Balatonét, emellett 
kedvezõ termálvíz feltárási lehetõsé-
geink vannak és még sorolhatnám 
azokat az adottságokat, amelyek a 
víznek megkülönböztetett figyelmet 
biztosítanak a Körös-vidéken.

Mindezek a vízgazdálkodási adott-
ságok azt jelentik, hogy Békés megye 
gazdasági fejlõdése, tõkevonzó képes-
ségének növelése, egy fenntartható 
területfejlesztési stratégia megvalósí-
tása elképzelhetetlen a vízgazdálkodási 
adottságok figyelembe vétele, tudatos 
kiaknázása nélkül.

Ez azonban már nem csak az 50 éves 

múltról szól, hanem a jelenrõl és még 
inkább a jövõrõl is.

Azt gondolom, hogy egy alapvetõen 
a múltra emlékezõ ünnepen is kell, 
hogy szó essen a jövõrõl is.

Közismert, hogy a Kormány dön-
tött a vízügyi, környezetvédelmi és 
természetvédelmi szervezeti rendszer 
átalakításáról. A vízügyi szolgálat 
elvszerûen szeretné végrehajtani a 
határozatot, amely lezár egy 50 éves 
korszakot, és az eddig egy egységes 
szervezetben ellátott feladatokat két 
különálló, de szoros együttmûködésre 
kötelezett szervezethez telepíti. A 
szoros együttmûködést szeretném 
hangsúlyozni. A Vízügyi Felügyelet 
megbízott vezetõjével együtt arra 
törekszünk, hogy az átalakítás minél 
kisebb megrázkódtatást jelentsen a 
munkatársak számára, a legjobb szak-
mai kompromisszumok megtalálásá-
val minél mûködõképesebben töltsük 
ki a Kormányhatározatban rögzített 
kereteket. 

A munkatársak felkészültsége, szak-
maszeretete és lojalitása a biztosítéka 
annak, hogy a megváltozott keretek 
között is meg fogjuk tudni teremteni 
a hatékony, felelõsséggel vállalható 
vízgazdálkodási feladat-ellátás felté-
teleit.

Az elmúlt idõszakhoz hasonlóan a 
térség biztonságát és fejlõdését szeret-
nénk a vízgazdálkodás eszközeivel 
szolgálni. A törekvéseink nem túlzottak 
és szakmai alapokon állnak.

A társszervezetek, önkormányzatok 
tevékenységének koordinálásával 
õrködni kívánunk a mentesített árterü-
leteken felhalmozott több száz milliárd 
forintos nemzeti vagyon biztonsága 
felett és partnerei szeretnénk lenni 
mindenkinek, aki a vízgazdálkodási 
adottságok, értékek jobb kihasználásá-
val, a vízhez kapcsolódó infrastruktúra 
fejlesztésével kívánja elõsegíteni a 
Körös-vidék felemelkedését, az igé-
nyek jobb kielégítését.

Az Európai Unióhoz történõ csatla-
kozás a vízügyi szolgálat számára is 
új feladatokat, új kihívásokat jelent. Az 
Európai Unió Víz Keretirányelvébõl 
adódó feladatok végrehajtása, a víz-
gyûjtõ-gazdálkodási tervek elkészítése 
az eddigieknél is szorosabb együttmû-
ködést feltételez partnereinkkel. 

Határvízi igazgatóság lévén fontos 

Képíró Károly korelnök (93 éves) köszöntése
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számunkra, hogy hazánk uniós csat-
lakozása és Románia csatlakozási 
szándéknyilatkozata új fejezetet nyit 
majd a határon átnyúló vízgazdálkodási 
együttmûködés lehetõségeit illetõen.

A vízügyi igazgatóság tevékenysége 
csak a környezetünkkel, a társszerve-
zetekkel való jó  együttmûködésen 
keresztül lehet eredményes. Az  elmúlt 
50 év eredményei, sikerei az õ eredmé-
nyeik, az õ sikereik is. 

Köszönettel tartozunk  a fõhatósá-
goknak, társhatóságoknak, szakható-
ságoknak, romániai partnerszervezete-
inknek, a tanácsi, majd önkormányzati 
szerveknek, a megyei védelmi bizott-
ságnak, a tudományos és oktatási 
intézményeknek, vízgazdálkodási 
társulatoknak, víziközmû szolgáltató 
szervezeteknek, nagy és kis vízfelhasz-
nálóknak, akikkel együttmûködhettünk 

A Gyulai Vonós Kamarazenekar mûsora

az elmúlt fél évszázad során. Van 
egy mondás, miszerint az ünnepek 
arra valók, hogy elõnyt szerezzünk 
a hétköznapokra. Szolgálja hát ez az 
ünnep az elkövetkezõ hétköznapokra 
történõ felkészülést is.

Köszönöm a megtisztelõ figyelmet!
v v v

Az igazgatói beszéd után gyertya 
gyújtásával és néma felállással emlé-
keztek meg a jelenlévõk az elhunyt 
vízügyes munkatársakról.

Ezután dr. Váradi József, a Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
helyettes államtitkára tartott megemlé-
kezést, aki bemutatta a Körös-vidék 
kiszolgáltatott vízgazdálkodási hely-
zetét, a térségi és az ágazati szakmai 
összefogás fontosságát hangsúlyozta.

Takács Lajos nyugalmazott vízügyi 
igazgató személyes hangú visszaemlé-
kezésében a vezetõi idõszaka alatti nagy 
árvizek három epizódját mesélte el, 
bemutatva a kritikus védelmi helyze-
tekben való döntések meghozatalának 
rendkívüli nehézségeit. 

Tóth Imre országgyûlési képviselõ, 
Sarkad város polgármestere köszönetét 
fejezte ki az igazgatóság és a város 
közötti eredményes együttmûködé-
sért.

Az elmúlt évtizedek nagy árvizei 
elleni védekezések, a mezõgazdasági 
és ipari vízgazdálkodási program meg-
valósítása, az ivóvízellátás széleskörû 
megteremtése elképzelhetetlen lett 
volna az elmúlt fél évszázad alatt a 
vízügyi szolgálatban dolgozó több 
mint százezer ember helytállása nélkül. 
Az 50 éves jubileum tiszteletére dr. 
Persányi Miklós környezetvédelmi 
és vízügyi miniszter emlékérmet ado-
mányozott mindazok számára, akik a 
vízügyi szolgálat tagjaként részt vettek 
ebben az ország  építõ tevékenység-
ben.

A jubileumi ezüst emlékérmeket 
Bak Sándor igazgató adta át a vízügyi 
igazgatóságnál 1953-ban itt dolgozók 
részére, valamint azoknak, akik több 
mint 35 éves vízügyi szolgálatuk alatt 
eredményes munkát végeztek.

Dr. Váradi József vízügyi helyettes 
államtitkár megemlékezést tart
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Jubileumi emlékkiadvány

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter az 50 éves 
jubileum tiszteletére bronz emlékérmet adományozott a 
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság valamennyi jelenlegi 
dolgozójának, a Biztonsági Üzem Kft. és a Szerkezet- 
és Vízépítõ Részvénytársaság Gyulai telephelye azon 
munkatársainak, akik korábban a vízügyi igazgatóság 
szervezetében dolgoztak. A bronz emlékérmeket az 
egységvezetõk adták át munkatársainknak.

Az ünnepi megemlékezéseket Szõke Pál színmûvész 
próza elõadással, Joczó Adrienn fuvola szólóval és a 
Gyulai Vonós Kamaraegyüttes vonós-bemutatóval tették 
hangulatossá.

Az ünnepi emlékülés után a vendégek megtekintették 
a Vízügyi Múzeum által elkészített, az állami víz-
gazdálkodás 50 évét bemutató vándorkiállítást. A 
meghívott vendégek, valamint a jelenlegi és egykori 
vízügyi dolgozók számára fogadást rendezett a vízügyi 
igazgatóság, ahol a régi jó ismerõsök a közös élményeket 
felelevenítve töltötték el a kora délutánt.

Az igazgatóság megalakulásának 50. évfordulója 
tiszteletére emlékkiadvány készült mindazok számára, 
akik a megemlékezésen részt vettek,  és akik a vízügyi 
igazgatósághoz valamilyen módon kötõdnek. A program 
végén valamennyi vendég átvehette az igazgatóság 
ajándékát, a Vízért és a  víz ellen címû könyvet.

— v —

Boldog, békés új esztendõt
kívánunk minden 

Kedves Olvasónak!
Körös-vidéki Hírlevél Szerkesztõsége

Ambrus Hubáné 
Ambrus Lajos 
Bak Gyula
Balogh István
Bán György
Bányai Géza
Csányi István 
Debreczeni Mihály
Fazekas Imre
Fekete Sándor
Fekete Sándorné
Galambos Imre 
Galbács Zoltán  
Galbáts Zoltán id.
Goda Péter dr.
Góg Imre 
Gyimesi György 
Hodosán László
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Kincses István
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Lázár Istvánné
Marti Mihály
Nagy Mihály
Nagy Sándor
Oláh István
Pálinkás Lajos
Pauló András
Püski Sándor
Rácz Józsefné
Szarka Mihály
Török János
Várkonyi Kálmán
Vidó Lajosné
Takács Lajos 


