
hírlevél

Az ENSZ 1994-ben nyilvánította március 22-ét a Víz Világnap-
jává, azóta világszerte ezen a napon ünneplik egyik legféltettebb 
kincsünket, a vizet. Magyarország is csatlakozott a nemzetközi 
kezdeményezéshez, amelynek egyik fontos célja, hogy a jövő 
generációiban tudatosítsa a víz szerepének, védelmének jelentő-
ségét. 
Ennek szellemében szerveztük az idei víz világnapi programja-
inkat is. 
A II. „Tiszta hanggal – a tiszta vízért!” dalverseny során vízről 
szóló dalokat adtak elő óvodások, általános és középiskolások.
„Üzenet a jövőért!” felhívással éltünk Gyula város ifjúsága felé 

azzal a szándékkal, hogy megismerjük gondolataikat, elképzeléseiket vizeink, s környe-
zetünk jövőjéről. 
Víz világnapi óvodás sétára invitáltuk a legkisebbeket az igazgatóság székházához, ahol 
különböző bemutatókon keresztül, a vízügy legfőbb tevékenységeivel ismerkedhettek 
meg.
Felvonulásra, „Bodoki-sétára” hívtuk az iskolásokat az Élővíz-csatorna mentén, ahol in-
formációkat kaphattak az ország legrégebbi vízmércéjéről, az Élővíz-csatorna élővilágá-
ról, keletkezéséről, megnézhettek egy vízhozam-mérési gyakorlatot, s megtudhatták, hogy 
hol fürdött egykor a város lakossága. 
Ünnepi műsor várta az érdeklődőket, ahol többek között felléptek a dalverseny győztesei, a 
„zöldóvodások” egy csoportja, alsó tagozatos kisdiákok és igazgatóságunk fiatal dolgozói.
A hagyományos, víz világnapi igazgatói értekezleten munkatársainkkal közösen ünnepel-
tünk.

“Víz a városokért, városok a
vízért! ” - Víz világnapi rendezvények
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II. „Tiszta hanggal – a tiszta vízért!” dalverseny
A víz világnapi pályázatok, rendezvé-
nyek sorába tavaly lépett be először a 
dalverseny, mint program. Óriási si-
kert aratott megyeszerte, így nem volt 
kérdés, hogy az idén legyen-e dalver-
senyünk vagy sem. Meghirdettük a II. 
“Tiszta hanggal – a tiszta vízért!” dal-
versenyt, nem kevesebb sikerrel, mint 
az előző évben. A pályázati kiírás lénye-
ge volt, hogy műfajmegkötés nélkül, 
két dalt kell elénekelni, amely a vízről, 
vagy a víz bármely formájáról szól. A 
különböző kategóriákban összesen 52 
kisgyermek, diák jelentkezett, jelentős 
létszámmal olyanok is, akik már tavaly 
is részt vettek a versenyen. 
Gyönyörű népviseletbe öltözött, ének-
lő gyermekek, feszültség a felkészítő 
pedagógusok és izgalom a fellépők 
szemében jellemezték a várakozást, 
s egyben zökkentették ki a hétközna-
pok megszokottságából a vízügyeseket 
március 10-én, a dalverseny elődöntő-
jén. A zsűri tagjai voltak: János Hajnal-

ka, a Bartók Béla Zeneművészeti Szak-
középiskola népi ének tanára, a Téglás 
Banda énekese, Kissné Varga Beáta, a 
GYAKI Dürer Albert Általános Isko-
la énektanára és Antovszki Tamás, az 
Antovszki Band énekes-gitárosa, gitár-
tanár.
A produkciók változatosságáról né-
hány szót. Mosolyogtató volt, amikor 
egy hatéves kisleány a szerelem gyöt-
relmeiről énekelt, ráadásul hitelesen. 
Könnycsalogató népdal ritkaságokat 
hallhattunk többektől, de beúszott kö-
zénk Pocahontas és egy igazi lokálpat-
rióta dallam is, a Bordal – és ez “csak” 
az elődöntő volt.
Közhely, de mégis igaz, hogy valóban 
nehéz helyzetben volt a zsűri. Voltak 
fájdalmas döntések, de a versenyek 
már csak ilyenek. 
A döntő március 19-én, nem kisebb 
izgalommal telt, mint az elődöntő, de 
már jóval nagyobb rutinnal és maga-
biztossággal.

Többen új dalokat is hoztak, s voltak 
olyanok is, akik az elődöntős dalukat 
énekeltek el más formában. Egy fiú, 
felső tagozatos páros mindenképpen 
kimagaslott a számos, színvonalas pro-
dukció közül, ők ugyanis egy tipikus, 
erre az alkalomra átírt dalt adtak elő. 
Ez volt az LGT “Mindenki másképp 
csinálja” nótájának vízügyes változata. 
Sokunkat lenyűgöztek vele, s mint ké-
sőbb kiderült, a zsűrit is.
A döntő eredményei:
Óvoda korcsoport: I. helyezett és kü-
löndíj: Borombós Anna Dóra, Boldog 
Apor Vilmos Katolikus Óvoda, Gyula.
Alsó tagozat korcsoport: I. helyezett: 
Nagy Ede, Magvető Református Álta-
lános Iskola, Gyula. II. helyezett: Feke-
te Nóra, GYAKI Implom József Álta-
lános Iskola Tagintézmény, Gyula. III. 
helyezett: Seres Adél, ÁMK, Csorvás.
Felső tagozat korcsoport, szóló ka-
tegória: I. helyezett: Nyári Adrienn, 

“Az ének szebbé teszi az életet, az éneklők másokét is.” (Kodály Zoltán)
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Magvető Református Általános Isko-
la, Gyula. I. helyezett: Szarka Ida, Bé-
késcsabai 2. sz. Általános Iskola. II. 
helyezett: Herdeló Dorottya, Magvető 
Református Általános Iskola, Gyula. 
III. helyezett: Kovács Adrienn, GYAKI 
Implom József Általános Iskola Tagin-
tézmény, 8/a.
Felső tagozat korcsoport, kamara ka-
tegória: I. helyezett: GYAKI Implom 
József Általános Iskola Tagintézmény, 
Gyula – Kränzlein énekegyüttes: Ba-
ráth Nikolett – Hajdú Lilla – Kovács 
Viktória – Leiszt Regina – Titz Gréta 
– Torma Réka. II. helyezett: GYAKI 
5.sz. Általános Iskola és Sportiskola 

Tagintézmény, Gyula: Kővári Richárd 
– Zubor Márk. II. helyezett: GYAKI 
Implom József Általános Iskola Tag-
intézmény, Gyula – 8/a. osztály: Haj-
dú Lilla – Kovács Adrienn – Kovács 
Viktória – Leiszt Regina – Titz Gréta 
– Torma Réka.
Középiskola korcsoport, szóló kategó-
ria: I. helyezett: Bozsik Dóra, Bartók 
Béla Művészeti Szakközépiskola és 
AMI, Békéscsaba. II. helyezett: Gedó 
Gabriella, Bartók Béla Művészeti 
Szakközépiskola és AMI, Békéscsaba.
Középiskola korcsoport, kamara kate-
gória: I. helyezett és különdíj: Bozsik 
Dóra – Gedó Gabriella, Bartók Béla 
Művészeti Szakközépiskola és AMI, 

Békéscsaba.
Az első helyezettek jutalma egy esz-
tergomi, egynapos kirándulás a Duna 
Múzeumba, a II. helyezettek szintén 
egy egynapos túrán vehetnek részt Bé-
késszentandrás-Szarvasra, a III. helye-
zettek és a különdíjasok pedig tárgyju-
talomban részesültek.
Bak Sándor igazgató egy Kodály Zol-
tán idézettel köszöntötte a döntő részt-
vevőit, ugyanezzel az idézettel zárul a 
dalverseny összefoglalója:

“Az ének szebbé teszi az életet, az 
éneklők másokét is.”

Kodály Zoltán
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Velünk ünnepelt Gyula ifjúsága

II. „Tiszta hanggal – a tiszta vízért!” dalverseny

Március 22-én átalakult a Városház 
utca székház körüli területe, kékben 
úszott minden, az épület, a járda, a vi-
rágágyások és az égbolt is tisztán, ké-
ken ragyogott. Az idén második alka-
lommal sikerült az „utcára vinnünk” a 
vízzel foglalkozók kiemelt ünnepét, a 
Víz Világnapját. 
A konkrét, 22-i programokat megelőzte 
az „Üzenet a jövőért” felhívás. Legfőbb 
célja az volt, hogy tudatosítsa a gyulai 
gyermekekben és fiatalokban a víz és 
az azt körülvevő élővilág pótolhatat-
lanságát és fontosságát, hiszen rájuk 
hárul majd a jövőben ennek az egyre 
nagyobb értékű természeti kincsnek a 
megőrzése. A felhívás arra ösztönöz-
te az óvodásokat és iskolásokat, hogy 
vessék papírra gondolataikat, rajzolja-

nak vagy készítsenek montázst, amivel 
kifejezhetik véleményeiket a témával 
kapcsolatban. A felhívásnak nagy sike-
re volt, csaknem 600 rajz és egyéb üze-
net készült, s díszítette a nap folyamán 
a székházat. A környezeti tudatformá-
lás és dekoráció mellett kiemelten fon-
tos volt, hogy a város lakossága is lát-
hassa, olvashassa mindezeket. Hosszú 
távú terveink is vannak az üzenetekkel. 
Egy napló formájában, a közeljövőben 
megvalósuló vízügytörténeti informá-
ciós házban, a Városház utca 25. szám 
alatti épületben, a nagyvilág számára is 
láthatóvá kívánjuk tenni a gyulai fiata-
lok gondolatait.
A Víz Világnapján számos program 
várta a gyerekeket. Az óvodásoknak 
délelőttre víz világnapi óvodás sétát 

hirdettünk. A város valamennyi óvo-
dája magáénak érezte a programot, s 
mintegy 600 apróság népesítette be az 
igazgatóság környékét délig. Feltűz-
ték az üzeneteiket, hozták a szebbnél 
szebb zászlóikat, plakátjaikat, hogy 
még szebb legyen a környezetünk. Ta-
vaszi énekszó és zsibongás töltötte be a 
teret. Különböző bemutatókkal vártuk 
az érdeklődőket: az árvízvédelmi célú 
„homokzsákok” segítségével nyúl-
gátat építhettek, „szivattyútelepen” 
belvizes szivattyúzást mutattunk be, 
a vízminőségvédelemmel foglalkozó 
állomáson vizeink tisztaságára és vé-
delmére hívták fel a figyelmet mun-
katársaink. Bepillantást nyerhettek a 
mérnöki munkába a szintezőműszer 

Folytatás a 4. oldalon É



Velünk ünnepelt Gyula ifjúsága
használatával. Megjelent a Körösök élővilága képekben, az 
igazgatóság tevékenysége fotókiállítás formájában. A víz és 
Gyula város kapcsolatát tablókon keresztül mutattuk be, és 
persze volt játék, szórakoztató és memóriajáték egyaránt. A 
legnagyobb sikere talán az úszó nádvágónak volt, amit ki-
próbálva „csatornát tisztítottak” az apróságok. 
Az iskolások 13 órától vettek részt a szervezett programo-
kon, mely kezdődött egy gyülekezővel a Bodoky utcán, 
majd felvonulással folytatódott az Élővíz-csatorna mentén, 
Bodoki-séta elnevezéssel. Célja volt a felvonulásnak, hogy 
a különböző állomásokon ismeretet szerezzenek a diá-
kok olyan témákkal kapcsolatban, mint például kik voltak 
a Bodokiak, a Kapus-híd miért kapta ezt a nevet, láthatták 
az ország legrégebbi vízmércéjét, megismerhették az Élő-
víz-csatorna szerepét a város életében, nyomon követhettek 
egy vízhozammérési gyakorlatot és körbejárhatták Gyu-
la egykori közfürdőjét is. A székház épületéhez közel egy 
időben 1000 körüli diák érkezett kék lufival és víz világnapi 
üzenettel a kezében, vízcseppes dekorációval az arcán. Fan-
tasztikus látvány volt ennyi gyermek, s egyben számunkra 
két dologban is nagyon fontos visszajelzés. Az egyik, hogy 
milyen kiemelten fontosnak tartják a gyulai pedagógusok a 
Víz Világnap üzenetét, a másik pedig, hogy van eredménye 
a törekvéseinknek és a munkánknak. Kikerültek az iskolások 
üzenetei is a 60 méteres falszakaszra. A több mint kétszáz 
éves székház, amely Gyula városának egyik legimpozánsabb 
épülete, ennyire egyedi, színes és kifejező még talán soha-
sem volt. 
A víz világnapi műsor 14 órától vette kezdetét Borombós 
Anna Dóra felcsíki énekeivel, aki a dalverseny óvodás győz-
tese és különdíjasa. Az ünnepi rendezvényt Galbáts Zoltán 
műszaki igazgatóhelyettes főmérnök nyitotta meg, majd az 
Ewoldt Elíz Óvoda óvodásai Víz világnapra összeállított, 
nagyon kedves műsora követte. A GYAKI 5. számú Általá-
nos Iskola és Sportiskola 3. osztályosainak „Energia” címet 
viselő, énekes-táncos produkciója következett, majd Szath-
máry Nándor hip-hop táncbemutatója fokozta a hangulatot 
az összegyűlt gyermek- és felnőtt nézők körében, melyet 
megkoronázott az igazgatóság önálló műsora „Az őskortól 
napjainkig - Gyula és a víz kapcsolata” címmel. A program 

Folytatás a 3. oldalról
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méltó zárásaként a „Tiszta hanggal - a tiszta vízért!” dalver-
seny fiú duójának, Kővári Richárdnak és Zubor Márknak a 
produkcióját hallgathattuk meg.
A teljes program ezzel nem ért véget, hiszen a székház körüli 
bemutatóhelyek továbbra is várták az érdeklődőket. 
Amikor azt hisszük egy megvalósult programról, hogy már 
nem lehet tovább fokozni, újat kitalálni, mindig kiderül, 
hogy de bizony lehet, ha van támogatottsága, ha sokan és 
igazán akarják. 
Ennek egyik legékesebb bizonyítéka az a megzenésített vers, 
amely az idei mottó, a „Víz a városokért, városok a vízért!” 
jegyében született, s Gyula és a víz kapcsolatát dolgozza fel 
az ősidőktől napjainkig. Az elméleti háttéranyagot írta Cza-
kóné Czédli Jolán, verssé faragta Kiss Attila, a zenei alá-
festést Jobbágy Zoltán, Ludányi György és Szilágyi Ferenc 
végezték, hangját kölcsönözte mindehhez Berki András és 
eljátszották harmincan a nagyközönség előtt.
Őszintén mondhatjuk többedmagunkkal, hogy a Víz Világ-
napja alkalmából megrendezett programon nagyszerűen 
éreztük magunkat. Megtapasztalhattuk a vízügyön belül azt 
az összefogást, ami egy ilyen nagyszabású rendezvény meg-
szervezéséhez szükséges, és azt a családias hangulatot, ami 
még nyilvánvalóbbá teszi számunkra, hogy egy igazi nagy-
család részei vagyunk.



Ősidőben, hajdanában, Körösöknek vidékén,
ideális volt az élet a domboknak tetején.
A víz volt az élet, teljes volt a harmónia,
hal volt bőven, nem kellett a népnek aggódnia.
A víz iható volt, s tutajjal, csónakkal bejárható a vidék,
mosásra, öntözésre is használhatta jó néhány nemzedék.

Majd eljött a Honfoglalásnak kora, meg számos évszázad,
s Gyulán is meghonosodtak mindenféle iparágak.
Kézművesek, kereskedők, iparosok meg céhek,
vízimalmok díszítették szerte a vidéket.
Persze ezzel együtt az utcákat is egyre több víz szennyezte,
a természet nagyon bölcs volt, s azt mindig el is tüntette.

Múlt évezred közepén jött a török, mit lehetett tenni?
A várnak környékét védelmi célból vízzel elönteni.
A várárokban lévő víz komoly védelem volt ám,
a várat alig tudta elfoglalni a nagy szultán, Szulejmán.
Gyula város lakosai menekülni, bujdokolni kényszerültek,
sokan a víz védelme alatt mocsarakban, nádkunyhóban éltek.

A hódoltság alatt a várost persze nemcsak a pusztulás jellemzi,
ezt jól tudjuk, hisz erről írt a nagy török utazó, Evlija Cselebi.
Fürdők, dzsámik, medreszek, mind tarkították a városképet,
szólt a török zene, s hastáncosnők bódították a férfinépet.
Víz volt bőven a városban, hisz ott volt a Körös, meg a vízgyűjtőmedence,
csónak kellett a szomszédoláshoz, minden olyan volt, mint a mai Velence.

Mocsárban lakni rossz, mert sok a szúnyog, meg mindenféle féreg,
nem csoda, hogy az évek során eltűntek az emberek, kihaltak a népek.
Több mint száz év után eltűnt a török is, s színre lépett Harruckern János,
aki betelepítette a vidéket és újra virágzani kezdett a város.
Körös vizét elvezették a városon kívülre, és gátat építettek a folyónak.
Kik voltak ők? A kubikusok, Huszár Mátyás meg a Bodokiak.

Elmúlt a veszély, nem jön a városba már többet a víznek árja,
és megoldódott, hogy elég víz kerüljön az Élővíz-csatornába.
Fejlődésnek indult minden, virágzott a város a századfordulóra,
Használták a vizet fürdésre, sportra és mindenféle jóra.
Ivóvizet fakasztottak, tisztát a mélyből, az artézi kutakból,
esővizet elvezették, sugárzott a jókedv a hölgyekről, urakról

Megépült a fürdő, százezreknek program Gyulán a gyógyulás, pihenés,
vízügyesnek viszont problémát jelentett a szennyezőanyag-terhelés.
Temérdek szennyvizet termelt az ipar és a lakosság is,
ezt a terhet már nem bírta el az Élővíz-kanális.
Csatornarendszer- és tisztítótelep lett a mérnökök reakciója,
A múlt évezred végére előállt a természet rehabilitációja.

Ma már biztonságban élhetünk árvíztől és belvíz sem sújt annyira,
vadkacsa zajong, s vidám a horgász, mert kelendő a csalija.
„Víz a városokért, városok a vízért” mondja az idei mottó,
Gyula város lakossága ezen a téren kiváló tanuló.
Közös a cél, hogy itt is meg legyen a természeti harmónia,
ezen dolgozik a KÖR-KÖVIZIG-nél az összes kollega és kollegina.
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Ünnepi igazgatói értekezlet

A víz világnapi rendezvény-sorozat 
zárásaként - a hagyományoknak meg-
felelően -, az idén is ünnepi igazgatói 
értekezleten emlékeztünk meg március 
24-én e jeles napról. Ünnepi hangula-
tot teremtett rögtön az elsőként fellépő 
Szarka Ida, a békéscsabai 2. sz. Álta-
lános Iskola diákja – a „Tiszta hang-
gal, a tiszta vízért!” dalverseny felső 
korosztály, szóló kategória megosz-
tott I. helyezettje - széki népdalaival, 
gyönyörű népviseletben. Ezt követően 
visszatekintettünk a tavalyi esztendőre, 
a 2010-es évet összefoglaló kisfilm se-
gítségével. Bak Sándor igazgató tartott 
ünnepi köszöntőt, majd Lúczi Gergely 
osztályvezető humorral átitatott elő-
adása következett a „Víz a városokért, 
városok a vízért!” témakör jegyében. 

Hagyományosan megemlékeztünk 
azokról a munkatársainkról, akik mun-
kájukat az elmúlt időszakban kiemel-
kedően végezték.
A Víz Világnapja alkalmából Elisme-
rő Oklevélben részesült Bakos Mária 
ügyintéző (Gyulai Szakaszmérnökség), 
Wágner Mária ügyintéző (Vízgaz-
dálkodási Osztály), Pallesné Csomós 
Éva számviteli ügyintéző (Gazdasági 
Osztály), Kruchió István gát- és csa-
tornaőr (Szarvasi Szakaszmérnökség), 
valamint Veres Zoltán gátőr Szeghalmi 
Szakaszmérnökség).

Dr. Fazekas Sándor, vidékfejleszté-
si miniszter kitüntetéseket adott át az 
1848-49-es forradalom és szabadság-
harc évfordulója, március 15-e alkal-
mából Budapesten:
A Magyar Köztársaság elnöke Magyar 
Köztársasági Arany Érdemkereszt ki-
tüntetést adományozott Galbáts Zoltán, 
műszaki igazgatóhelyettes főmérnök-
nek.
Szodorai Kálmán, technikus (Műszaki 
Biztonsági Szolgálat) Miniszteri Elis-

merő oklevélben részesült.
Budapesten, 2011. március 22-én, a vi-
dékfejlesztési miniszter 
Sajó Elemér Emlékplakett kitüntetést 
adományozott Kendrella János vízrajzi 
ügyintézőnek (Vízgazdálkodási Osz-
tály), valamint
Miniszteri Elismerő Oklevél kitünte-
tésben részesült Kölüs Ferenc, gát- és 
csatornaőr (Gyulai Szakaszmérnök-
ség).

A kitüntetések átadása után összefog-
laló rövidfilmet láthattunk a március 
22-i eseményekről, majd a rendezvény 
zárásaként meghallgathattuk a dalver-
seny fiú duójának produkcióját. 
A diákok műsora méltó zárása volt az 
ünnepi hangulatban telt igazgatói érte-
kezletnek, s egyben a 2011. évi víz vi-
lágnapi rendezvény-sorozatnak.

Nagy Anita, Karakas Mariann,
Bátai Jánosné, Lévai Ildikó,

 Juhász András

Elismerő Oklevélben  részesült munkatársaink

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója, március 15-e 
alkalmából kitüntetettek
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A Magyar-Román Vízügyi Bizottság
 XXII. Ülésszaka

Gyulán rendezték meg 2011. február 28. 
és március 4. között a Magyar-Román 
Vízügyi Bizottság XXII. Ülésszakát a 
Magyar Köztársaság Kormánya és Ro-
mánia Kormánya között a határvizek 
védelme és fenntartható hasznosítása 
céljából folytatandó együttműködésről 
Budapesten, 2003. szeptember 15-én 
aláírt és 2004. május 17-én hatályba lé-
pett Egyezmény alapján.
A magyar Fél küldöttségét Dr. Kling 
István kormánymeghatalmazott, a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium vízügyi 
helyettes államtitkára, a román Fél 
küldöttségét Dan Cârlan kormány-
meghatalmazott, a Környezetvédelmi 
és Erdészeti Minisztérium vízügyi fő-
igazgatója vezette. A Bizottság magyar 
és román delegációja egyaránt 7 főből 
állt, igazgatóságunkat Bak Sándor, 
Galbáts Zoltán és magam képviseltük.

A Bizottság területünket érintő, fonto-
sabb megállapításai a következők vol-
tak:
Folytatódott a meglévő Szabályzatok 
felülvizsgálata és korszerűsítése, vala-
mint az új Szabályzatok kidolgozása.
A magyar-román határt alkotó, vagy a 
határ által átmetszett vízfolyások mi-
nősége átlagosan megtartotta javuló 
tendenciáját, az elmúlt időszakban nem 
történt határon átterjedő rendkívüli 
szennyezés.
A két Fél illetékes területi vízgazdál-
kodási szervei 2010-ben elvégezték a 
Sebes-Körös 55+830 fkm szelvényé-

ben levő fenékküszöb és a Fehér-Kö-
rös 135+165 fkm szelvényében levő 
tűsgát fix küszöbének hatásvizsgálatá-
ra vonatkozó ellenőrző geodéziai mé-
réseket. A Felek szakértői az adatokat 
egyeztették és megállapították, hogy a 
keresztszelvényekben jelentős változás 
nem tapasztalható.
A Berettyó folyón elkészült és 2010 
decemberében átadásra került a 
berettyószéplaki (Suplacu de Barcau) 
állandó tározó, mely létesítmény meg-
valósításával a Berettyó folyó Q1% 
-os vízhozama a berettyószéplaki szel-
vényben 202 m3/s–ról 100 m3/s–ra, 
míg a határszelvényben ugyanezen 
vízhozam 450 m3/s–ról 350 m3/s–ra, 
csökken, ezzel pozitív hatást kifejtve a 
Magyar Köztársaság területén. A Felek 
szakértői a tározó működését, annak a 
Berettyó folyóra gyakorolt hatását kö-
zösen figyelemmel kísérik, az üzeme-
lési tapasztalatokat kiértékelik, majd 
összefoglaló jelentést készítenek a kor-
mánymeghatalmazottak részére.
Mindkét ország területén megtörtént 
a két Fél szakértőinek részvételével – 
2010. augusztus 31. és október 14. kö-
zött – a Vízügyi Egyezmény hatálya alá 
tartozó árvízvédelmi és belvízvédelmi 
művek rendszeres, évenkénti felülvizs-
gálata. A felülvizsgálatról összeállított 
jegyzőkönyvek megállapításai szerint 
a védművek megfelelő állapotban van-
nak.
A Felek kölcsönösen tájékoztatták egy-
mást a „2007/60/EK Irányelv az árvíz-

kockázatok kezelésére és értékelésére” 
című Irányelv végrehajtására vonatko-
zóan.
A Felek tájékoztatták egymást a Víz 
Keretirányelv végrehajtásának helyze-
téről és megállapították, hogy mindkét 
ország szakértői részt vettek a Tisza 
integrált vízgyűjtő-gazdálkodási tervé-
nek kidolgozásában (az ICPDR koordi-
nációjában).
A Bizottság üdvözli és támogatja az 
Európai Duna Régió Stratégia kereté-
ben folyó magyar-román együttműkö-
dést. 

A gyulai Elizabeth Hotel szolgált a ta-
lálkozó helyszínéül, az egyéb szakmai 
programok Gyulán és környékén (Szar-
vas, Békés) valósultak meg. 
Az Ülésszak elérte célját, hiszen az 
egész éves, a szakértők által végzett 
munka eredményeképpen megfelelően 
előkészített, és a helyi szervezők jóvol-
tából magas szinten lebonyolított ta-
lálkozó mindkét Fél számára kielégítő 
volt. A Bizottság tagjai messzemenőkig 
elégedettek voltak úgy az elért eredmé-
nyek, mint az egyéb, szakmai progra-
mok vonatkozásában. 
A jegyzőkönyv aláírása ünnepélyes ke-
retek között történt az igazgatóság köz-
ponti székházának nagytermében, ahol 
sajtótájékoztatóval ért véget a Magyar-
Román Vízügyi Bizottság XXII. Ülés-
szaka.

Lúczi Gergely



Pályázati hírek
A Környezetvédelmi Fejlesztési Igaz-
gatóságtól 2010. december 27-én kap-
tuk meg a hivatalos értesítést, hogy a 
KEOP-7.3.1.2./09-2010-00018 számon 
regisztrált „Élőhely rehabilitáció hal-
lépcső építésével a Békésszentandrási 
duzzasztónál” című, első fordulóba be-
nyújtott pályázatunk 12 921 720 Ft-tal 
támogatást nyert, megalapozva ezzel a 
215 362 000 Ft összköltségű fejlesztés 
megvalósulását.

További kiemelkedően fontos hírünk, 
hogy az első, Magyarország-Romá-
nia Határon Átnyúló Együttműködési 
Programba (2007-2013) – romániai 
partnerekkel közösen - benyújtott há-
rom pályázatunk is támogatást nyert.
A HURO/0802/098 számú, MALOM-
FOK-ROIT elnevezésű 1 736 000 
euro támogatásban részesül, melyből 
az igazgatóságunkra eső rész 956 780 
euro.

gátőrtelep fejlesztése (MALOMFOK-
ROIT), a Gyulai bemutatóház kiala-
kítása (TÁJVÍZHÁZ), továbbá a Fe-
kete-Körös mentén partvédőművek, 
valamint a Remete, Ant, Malomfoki 
távjelző vízmérce törzsállomások és 
a Remetei gátőrtelep rekonstrukció-
ja (FEKETEKOMPLEX) - 2012-ben 
kezdődnek.
Mindezek mellett a DAOP-
5.2.1./B-2008-0002 számú „Fazekas-
zugi belvízöblözet kapacitásfejleszté-
se” és a TIOP-.3.3.1/A-09/1-2009-0006 
számú „KÖR-KÖVIZIG Székház régi 
épületrész földszintjének komplex aka-
dálymentesítése” projektjeink 2010. 
december 31-én lezárultak, a záró pro-
jekt előrehaladási jelentését és kifize-
tési kérelmet 2011 márciusában meg-
küldtük a Közreműködő Szervezetek 
részére.

Gálné Erdész Orsolya

A HURO/0802/120 TÁJVÍZHÁZ ese-
tében 960 240 euro a támogatás, mely-
ből a mi részünk 428 040 euro.
A HURO/0802/098 FEKETEKOMP-
LEX 1 778 831 euro támogatást 
kap, melyből igazgatóságunkat illet                   
1 024 602 euro.
Harminc nap állt rendelkezésünkre a 
támogatási szerződések megkötéséhez 
szükséges dokumentumok összeállítá-
sához, mely során a román partnerek-
kel konzultációt tartottunk. 
A projektek megvalósításának végső 
határideje 2012. december 31.
A magyar-román projektek kapcsán a 
közbeszerzési tanácsadó kiválasztására 
irányuló közbeszerzést elindítottuk, il-
letve megkezdtük a tervezésre irányuló 
ajánlattételi felhívás szakmai részének 
összeállítását. 
A tervek szerint a projektek keretében 
megvalósuló kivitelezési munkála-
tok - így a Malomfoki szivattyú-, és 

KÖR-KÖVIZIG Szivárvány Nyugdíjas Klub
2011. évre tervezett programja

február 7.  2011. évi program jóváhagyása és farsang
   Előadó: Vámos Sándor elnök
március 7.  Szakszervezeti tájékoztató, Nőnapi köszöntő
   Előadó: Vámos Sándor elnök, Kurucz András
április 4.  Nyugdíjasok Érdekvédelmi tájékoztatója
   Előadó: Vámos Sándor elnök
május 2.  Egészségügyi fórum
   Előadó: Dr. Huszár Ildikó főorvos
június 6.  Szanazugi kirándulás szervezése
   Szervezők: Bűrös Pál, Pálinkás István, Puczkó Istvánné, Nagyné Kiss Rózsa, Kiss Katalin
június 17.  Kirándulás Szanazugba
július 4.  Vetített képes tájékoztató az igazgatóság működéséről és Góg Imre emlékéről
   Előadó: Szilágyi Ferenc
augusztus 1.  Kirándulási program ismertetése
   Előadó: Oláh Lajos 
szeptember 5.  Kirándulási megbeszélés
   Előadó: Vámos Sándor elnök, Oláh Lajos, Bagosi Sándor 
szeptember 8-10. Kirándulás Erdélybe (Toroczkó, Kolozsvár)
   Vezetők: Vámos Sándor elnök, Oláh Lajos, Bagosi Sándor 
   Szervezők: Puczkó Istvánné, technikai eszközt biztosítja: Kiss Katalin
október 3.  Idősek Világnapja
   Köszöntő: Bak Sándor igazgató
november 7.  Költségvetési beszámoló
   Előadó: Bűrös Pál
december 5.  Évzáró ismertetése
december 9.  Záró rendezvény, Halászcsárda

Vámos Sándor, klubelnök
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Nyitott ajtók, avagy 
„Vízügyön innen –

munkaidőn túl”
Igen sok új, fiatal kollégánk 
csak részben, vagy egyálta-
lán nem ismeri az igazgató-
ságon belüli egyesületeket, 
klubokat, csoportokat. Ezért 
fogalmazódott meg az a 
gondolat, hogy mutatkozza-
nak be a különböző társulá-
sok elsősorban azzal a cél-
lal, hogy az új munkatársak 
képet kapjanak a vízügyhöz 
kapcsolódó, munkaidőn túli 
lehetőségekről.

Február 17-én „kinyíltak az 
ajtók” mindenki számára, s 
változatos formában - vetít-
ve, komolyan, humorosan, 
vagy éppen közös jógagya-
korlattal - meséltek régiek 
az újaknak magunkról. 
Tette ezt a közel 30 éves 
múltra visszatekintő, jelen-
tős, egyre bővülő létszámú 
Szivárvány Nyugdíjas Klub, 
a 31 éve fennálló Vízügyi 
Sportegyesület, azon belül is 
a sí- és a kenu szakosztály, 
a „Kamikaze” kerékpárcso-

port, a 11 éves KÖVIZIG 
Ifjúsági Klub, azon belül a 
Filmklub, a tavaly megala-
kult Bodoki Károly Vízügyi 
Múzeum Baráti Kör, és nem 
utolsósorban, a márciusban 
20 éves fennállását ünnep-
lő, az országban jellegében 
egyedülálló Zeneklub.

Sok új információt megtud-
tak újak és régiek egyaránt, 
addig egy közösséghez tar-
tozó, de mégis ismeretlen 
emberek találkoztak egy-
mással. Volt zeneklubos 
zene a 20 évestől a 90 éves 
korosztály számára, svéd-
asztalos zsíros kenyér lila-
hagymával és persze ismer-
kedés, beszélgetés, tánc. A 
rendezvény óta eltelt másfél 
hónap mutatja, hogy nem 
volt hiába a „bemutatkozós 
buli” – bővültek a taglétszá-
mok még akkor is, ha nem 
elsősorban tagtoborzás volt 
a cél.

Lévai Ildikó

Személyügyi hírek
Igazgatóságunknál közalkalmazotti munkaviszonyt léte-
sített:

Bálint Mihály felszíni vízgazdálkodási ügyintéző mun-
kakörben, 2011. január 1-től a Vízgazdálkodási Osztálynál.

Horváth Gábor szivattyútelepi gépkarbantartó munkakör-
ben, 2011. január 1-től a Műszaki Biztonsági Szolgálatnál.

Juhász Zoltán árvízvédelmi ügyintéző munkakörben, 
2011. január 1-től az Árvízvédelmi és Folyószabályozási 
Osztálynál.

Varga Gábor Tamás gépészeti ügyintéző munkakörben, 
2011. január 4-től a Műszaki Biztonsági Szolgálatnál.

Koleszár József szivattyútelepi gépkarbantartó munka-
körben, 2011. január 11-től a Műszaki Biztonsági Szolgá-
latnál.

Kurucz Máté belvízvédelmi ügyintéző munkakörben, 
2011. február 1-től a Vízrendezési és Vízhasznosítási Osz-
tálynál.

Ifj. Vadi Gábor gát- és csatornaőri munkakörben, 2011. 
február 16-tól a Gyulai Szakaszmérnökségnél.

Gróh Zsuzsa munkaügyi és igazgatási ügyintéző munka-
körben, 2011. február 22-től a Jogi és Igazgatási Osztálynál.

Közalkalmazotti munkaviszonya megszűnt:
Gácsi Mátyás munkaügyi és igazgatási munkakörben, 

2011. január 31-ével a Jogi és Igazgatási Osztálynál.
Ifj. Vadi Gábor gát-és csatornaőr munkakörben, 2011. 

március 24-ével a Gyulai Szakaszmérnökségnél.
Csiffáryné Guti Erzsébet számviteli ügyintéző munkakör-

ben, 2011. március 31-ével a Gyulai Szakaszmérnökségnél.
Bálint Mihály felszíni vízgazdálkodási ügyintéző munka-

körben, 2011. március 31-ével a Vízgazdálkodási Osztály-
nál.

A január-február-márciusi időszakban 30 éves jubileumi 
jutalomban részesült:

Kendrella Jánosné irodavezető, a Műszaki Biztonsági 
Szolgálatnál.

Hidrometeorológia
Az elmúlt negyedév időjárása összességében változékony 
hőmérsékletű és az átlagosnál csapadékszegényebb volt.

Január nagy részében a napi középhőmérsékletek a sokévi 
átlag fölött helyezkedtek el, s az éjszakai fagyok is megszűn-
tek. A hónap végére lehűlés következett be, ekkor nappal is 0 
°C körüli hőmérsékletek alakultak ki. 
Február hónapot az átlagosnál hidegebb hőmérsékletű időjá-
rás jellemezte. A napi legmagasabb hőmérsékletek -5 °C és 
+14 °C között, míg a napi legalacsonyabb hőmérsékletek -10 
°C és +2 °C között ingadoztak. A havi középhőmérséklet 0,0 
°C volt, ami alacsonyabb a sokévi, február havi +0,7 °C-os 
értéknél. 
Márciusban két melegebb hőmérsékletű hét alakította tava-
szira az időjárást, az időszak havi átlaghőmérséklete +1,5 
°C-kal volt magasabb a sokévi értéknél, ami jelentős eltérés-
nek mondható.
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A tartós árvízvédekezési időszakot követően, a hóolvadás 
és a csapadékhullás együttes hatásaként újabb emelkedések 
következtek be, melyek közepes mederteltséget hoztak létre. 
Duzzasztóink közül egyedül a fehér-körösi Gyulai duzzasztó 
üzemelt szakaszosan, árhullám-mentes időszakokban. Folyó-
ink országhatár-közeli vízjárását az alábbi grafikon szemlél-
teti.

Az év első napjaiban jégtakaró borította a Berettyót, a Hor-
tobágy-Berettyót és a Hármas-Köröst. A kialakult jégállapot 
parti jég, valamint összefüggő jégtakaró volt 4-5 cm vastag-
ságban, ami január 10-re fokozatosan elolvadt, majd 29-én 
újabb jégréteg alakult ki a tartós hideg hatására. Parti jég és 
10-30%-os jégzajlásos szakaszok váltakoztak. Az időszak feb-
ruár 8-ig tartott.

Hidrometeorológia
Folytatás a 9. oldalról

É

A három hónap fagyos időszakait gyakran váltották felme-
legedések, vagy nappali 0 °C feletti hőmérsékletek. Ez a ta-
lajfagy kialakulását csak rövid időszakokra tette lehetővé. A 
vizsgált időszakban az átlagos talajfagy mélysége 1-5 cm kö-
zött változott. Hosszabb ideig és nagyobb mélységben január 
végén és február elején mértek talajfagyot, a legmélyebben 
Szandazug állomáson 11 cm-t.

A 2011-es hidrológiai év (2010. november 1-től számított 
időszak) alatt lehullott csapadék 236,7 mm volt, ami 58,8 
mm-rel meghaladja a sokéves átlag értékét (177,9 mm). Ez az 
említett időszakra vetítve 33%-os többletet jelent. Ugyanak-
kor megállapítható, hogy az utóbbi három hónapban (2011. 
január, február, március) lehullott csapadékok már hiányt 
mutatnak. Minden említett hónapban negatív volt a mérleg, 
így 2011. január 1. óta 26 mm-es csapadékhiány mutatkozik.

Az utolsó negyedévben lehullott csapadékmennyiségek és a 
sokéves átlag alakulása:

Megnevezés Január Február Március Összesen

Sokéves átlag (mm) 29,3 29,8 33,0 92,1

2011. évben (mm) 17,2 20,8 28,1 66,1

Eltérés az átlagtól (mm) -12,1 -9,0 -4,9 -26,0

Komolyabb hótakaró az igazgatóság működési területén ja-
nuár elején és február végén alakult ki, 8 és 11 cm átlag-
vastagsággal. A január vége és február eleje közti, vala-
mint a március eleji pár napos hóborította időszak átlagos 
hóvastagsága 4-5 cm volt. A legvastagabb hótakarót február 
25-én mérték Szeregyházán 28cm-rel.

A talajvízállások az utóbbi három hónapban rendre a sokéves 
átlagos talajvízszint felett helyezkedtek el. Az év eleji árvi-
zes időszak elvonulta után átlagosan 170 cm-rel magasabb 
talajvízszinteket regisztrálhattunk a sokéves átlagnál, már-
cius végére ez az érték 130 cm-re csökkent. Március végén 
a talajvízszint átlagosan 157 cm-rel helyezkedett el a terep-
szint alatt, legmagasabban Füzesgyarmaton (54 cm), legmé-
lyebben Doboz-Gerlán (430 cm).

Kiss Attila, Jobbágy Zoltán

Hidrológia
2011. I. negyedév

Az elmúlt év végén jelentős mértékű árhullámok alakultak ki 
folyóinkon a lehullott nagy mennyiségű csapadék hatására. 
Az év elejére a Körös-rendszer felső szakaszán jelentős apa-
dás következett be, viszont az alsó szakaszon - a Tisza magas 
vízszintje miatt - csak igen lassú volt az apadás. Az apadást a 
betáplált jelentős mennyiségű belvíz is hátráltatta.

Hármas-Körös, Szarvas, 2010. december-2011. január 
Vízállás
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LNV 986 cm (2006.)

Tetőzés: 755 cm 2010. 12. 15. 14 óra - 12.16. 4 óra Tetőzés: 777 cm 2010. 12. 30. 12 óra - 2011.01.01. 18 
óra
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Néhány jellemző állomás 
vízhozam értéke

január 
31-én
m3/s

február 
28-án 
m3/s

március 
31-én 
m3/s

Fehér-Körös Gyula 23,6 31,0 59,3
Fekete-Körös Sarkad-Malomfok 33,0 39,0 49,0
Kettős-Körös Békés 55,1 78,4 112
Sebes-Körös Körösszakál 17,9 27,6 27,6
Sebes-Körös Körösladány 91,4 52,4 53,0
Berettyó Szeghalom 67,2 29,5 37,1
Hármas-Körös Gyoma 148 161 174
Hármas-Körös Kunszentmárton 287 196 218

Kurilla Lajos
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“Az ének szebbé teszi az életet,
az éneklők másokét is.”

Kodály Zoltán


