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Igazgatóságunk Vízrajzi Monitoring 
Osztálya minőségirányítási rendszert 
(MIR) épített ki a vízrajzi tevékenysé-
gére. Az auditálást az SGS Hungária 
Kft. végezte, mely világszinten veze-
tő minőségellenőrző és tanúsító cég. A 
minőségirányítási rendszer az MSZ EN 
ISO 9001:2008-as nemzetközi minő-
ségbiztosítási szabvány követelménye-
inek megfelelően lett kidolgozva, meg-
felelve a szabvány által meghatározott 
követelményeknek. A minőségirányítási 
rendszer hatálya kiterjed az igazgatóság 
vízrajzi tevékenységére az adatok észle-
lésétől, feldolgozásán, továbbításán át, 
azok archiválásáig terjedő, továbbá az 
ezek megvalósítását támogató folyama-
tokra, valamint mindazon dolgozókra, 
akik az adatokkal kapcsolatos észlelési, 
feldolgozási, archiválási és szolgáltatási 
tevékenységek ellátásában bármi mó-
don közreműködnek. Figyelembe véve 
a vevői igényeket, a rendszer hatálya 
alá a törzsállomások adatai tartoznak, 
az alábbi elemekre vonatkozóan:

Felszíni állomások: vízállás; vízhő-
mérséklet; vízhozam.
Felszín közeli és felszín alatti állomá-
sok: vízállás; vízhőmérséklet.
Hidrometeorológiai állomások: csa-
padék (eső, hó); párolgás.

A fenti tevékenységekkel kapcsolatos 
szakmai irányítást az Országos Vízügyi 
Főigazgatóság (OVF) végzi. A minőség-
irányítási rendszer informatikai alapja 
a Lotus Notes rendszerben létrehozott 
dokumentációs felület, melyen keresz-
tül végig nyomon követhetők az egyes 
folyamatokhoz rendelt feladatkörök és 
annak felelősei. A feladatokhoz rendelt 
határidők teljesítése szintén nyomon 
követhető, visszaellenőrizhető. A rend-
szer dokumentációjának kiépítése 2014 
októberében kezdődött, és hatályba lép-
tetése 2015. január 1-jével lett elrendel-
ve. A folyamatos rendszerkiépítés mel-
lett, különös hangsúlyt kellett fordítani 
az érintett dolgozók tanúsító auditig tör-

Folytatás a 2. oldalon É

A tanúsítási audit terepi munkafolyamatainak ellenőrzése



Igazgatóságunk vezetői február 
20-án évértékelő igazgatói értekez-
letet tartottak székházunk nagyter-
mében, az évértékelő vendége volt 
Somlyódy Balázs az Országos Víz-
ügyi Főigazgatóság főigazgatója. 

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter 
Somlyódy Balázst 2014. október 
1-jén nevezte ki az Országos Víz-
ügyi Főigazgatóság élére. 
Az értekezletet Bak Sándor nyitot-
ta meg, aki bemutatta az igazgató-

ság munkáját, működési területét, és 
beszámolt a 2014. év eseményeiről, 
majd Holecz Magdolna gazdasági 
igazgató-helyettes és Szabó János 
műszaki igazgató-helyettes mutatta 
be az igazgatóság elmúlt évi műkö-
dését gazdasági- és műszaki szem-
pontból egyaránt.

Az évértékelő beszámolókat köve-
tően Somlyódy Balázs főigazgató úr 
vázolta a 2015. évi szakmai felada-
tokat, kiemelte a bel- és árvízvéde-
kezés fontosságát, a várható vízügyi 
fejlesztéseket, örömmel fogadta 
és kiemelte, hogy eddig egyetlen 
igazgatóság sem számolt be ennyi 
pozitívumról a működésével, hely-
zetével kapcsolatban. Ezt követően 
vezetői körben több aktuális feladat 
is megvitatásra került.

ténő bevonására, felkészítésére. 
A külső (tanúsító) auditig - január-
február hónapban - el kellett végez-
zük a minőségirányítási rendszerrel 
kapcsolatos bevezető oktatásokat, 
mind a Vízrajzi Monitoring Osztály, 
mind a szakaszmérnökségek dolgo-
zói számára. Az oktatások minden 
esetben vizsgával zárultak. Március 

2-án került sor a belső auditra, me-
lyen a rendszer kiépítésében közre-
működő Méra Kft. is jelen volt. Ez a 
folyamat nevezhető egy „önellenőr-
zésnek” is, hiszen az igazgatóságon 
belüli felülvizsgálattal ellenőrizzük 
belső folyamatainkat, és tárjuk fel 
az esetleges hiányosságainkat, meg-
nevezve az adott szakterület felelő-
sét, a szükséges módosításokat, és 
azok határidejét. A meghozott intéz-
kedések teljesülését visszaellenőriz-
zük, és az előírtaknak megfelelően 
dokumentáljuk. 
A szabvány által előírt vezetőségi 
átvizsgálást március 26-án tartottuk 
meg, melyen a felső vezetők mel-
lett a rendszer hatálya által érintett 
középvezetők, szakaszmérnökök is 
részt vettek. A Méra Kft. felügyelete 
mellett végig vettük a szabvány ál-
tal előírt feladatokat, különös tekin-
tettel arra, amelyek vezetői szintű 
döntéseket igényelnek. A vezetőségi 
átvizsgálás feladataként átnéztük a 
tanúsítás előtt álló minőségirányítá-
si rendszert, jegyzőkönyvbe foglal-
va a megtett és szükséges intézkedé-
seket. 

A vezetőségi átvizsgálás volt a ta-
núsító auditot megelőző utolsó 
„ellenőrzési pont” és lehetőség a 
rendszerben történő esetleges mó-
dosításokra, javításokra. 
A tanúsító audit március 30-31-
én került megtartásra, mely során 
az SGS Hungária Kft. az auditter-
ve alapján ellenőrizte, hogy az ál-
talunk ledokumentált folyamatok 
összhangban vannak- e a tényleges 
működéssel, mind központi, mind 
szakaszmérnökségi szinten, kü-
lönös tekintettel az MSZ EN ISO 
9001:2008-as szabvány által előírt 
követelményekre. 

Az audit terepi és központi munka-
folyamatokat is ellenőrzött, ezáltal 
átfogó képet kapva az igazgatósá-
gunk vízrajzi tevékenységéről. 
A sikeresen tanúsító auditot köve-
tően, igazgatóságunk meg fogja 
kapni azt a minőségbiztosítási tanú-
sítványt, mellyel garantálja, hogy a 
vevői számára szolgáltatott adatok 
hitelesek, és ezáltal tejes mértékben 
megbízhatók.
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Pozsárné Kaczkó Zita

Bányai Barbara

Főigazgatói látogatás igazgatóságunknál

Somlyódy Balázs főigazgató tájékoztatója

A vízrajzi raktár auditálása



A 2015-ös év belvízvédekezés-
sel kezdődött, amely lényegében a 
2014. év végi védekezések folytatá-
sa volt, a lefagyások miatt lehetővé 
vált szivattyúzási szünet miatt.
A téli-tavaszi belvíz-veszélyezte-
tettséget, az időszakot megelőző év 
csapadékossága nagyban befolyá-
solja (talaj telítettsége, vízgyűjtőn 
hó formájában tározódott víz). Már-
pedig a 2014. október-december kö-
zötti időszakban, jelentős csapadé-
kot regisztráltunk, amely az enyhe 
decemberi időjárás miatt folyékony 
halmazállapotban hullott, jelentős 
elöntéseket okozva.
A legmagasabb elöntési értéket ja-
nuár 26-27-én regisztráltuk, ekkor 
18445 ha volt víz alatt, melyből 
5970 ha szántó, 6040 ha vetés.
Súlyos helyzet alakult ki Dévaványa 
és Körösladány települések területe-
in. A regisztrált elöntésekből közel 
8000 ha volt ezen a területen.
A vizek levezetését elsősorban szi-
vattyúzással végeztük. A csatornák 
befogadóképességének fenntartása 
érdekében, 12-24 órás műszakokban 
üzemeltek a telepek, melyek száma 
- a forgalomképes állami tulajdonú 
művek átvételével - jelentősen meg-
emelkedett. Január 30-án 55 telep 
üzemelt, melyek mintegy 4 millió 
m3 belvizet emeltek át. Az átvétel-
lel megnövekedett az esésnövelő 
szivattyútelepek száma, amelyek a 
mély fekvésű területek vízmentesí-
tésében játszanak szerepet. Január 
4 és április 7. között, több mint 88 

millió m3 belvizet emeltünk át a fo-
lyókba.
A kritikus helyeken a szivattyútele-
pek 24 órás üzemrendben dolgoztak, 
azonban nem volt megvalósítható a 
teljes kapacitású üzemelés, mivel a 
csatornák vízszállítóképessége a be-
nőttség és a feliszapolódások miatt, 
alatta maradt az üzemelő kapacitás-
nak.
A Folyáséri szivattyútelep 24 órás 
üzemelésének következtében, a Fo-
lyáséri-főcsatorna torkolatánál „el-
fogytak” a vizek, azonban a csatorna 
felső szakaszán még jelentős terüle-
ti elöntések voltak. Gépi erő alkal-
mazásával került sor a csatornákon 
lévő vízfolyás gátló akadályok eltá-
volítására, a Folyáséri-főcsatornán 
például Truxor segítségével, míg a 
XXXIX-Katalszegi-csatornán, ko-
saras kaszával szerelt hidraulikus 

kotró végezte a sűrű növényzet el-
távolítását. A munkák befejeztével, 
néhány napon belül látványos javu-
lást észleltünk, csak a lefolyástalan 
területeken maradtak vizek.
Hidraulikus kotróval 5 csatornán 
távolítottunk el vízfolyás gátló aka-
dályt, összesen 26 km hosszban, a 
Szeghalmi övcsatornát pedig kot-
rógép segítségével uszadék dugótól 
mentesítettük.
A védekezés folyamán történtek ki-
sebb-nagyobb szivattyútelepi meg-
hibásodások, melyek elhárítása, ki-
javítása rövid időn belül megtörtént. 
A hibák főként elektromos jellegűek 
voltak. A szivattyúzás hatására és 
az időjárási körülmények javulásá-
val lassú tempóban, de csökkent az 
elöntött területek nagysága, és így 
mérsékeltük az üzemelő kapacitást. 
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Belvízvédekezés az év kezdetén

A Truxor munka közben

Bujdosó Szabolcs

Vízminőségi Kárelhárítási Országos Értekezlet
2015. január 21-én rendezték meg 
a Vízminőségi Kárelhárítási Orszá-
gos Értekezlet az Országos Vízügyi 
Főigazgatóság székházában, melyen 
igazgatóságunk részéről Réti László 
vízvédelmi és vízgyűjtő-gazdálko-
dási osztályvezető és Juhász Ágnes 
vízminőség-védelmi referens vett 
részt. 
Az értekezlet tárgya és célja a víz-
minőségi kárelhárítás 2014. évben 

elvégzett feladatainak értékelése, és 
a jövőbeni feladatok meghatározása 
volt.
Az értekezletet dr. Perger László, az 
OVF Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gaz-
dálkodási Főosztályának vezetője 
nyitotta meg, majd Láng István, az 
OVF műszaki főigazgató-helyettese 
tájékoztatta a jelenlévőket az aktuá-
lis változásokról. 
Fontos információként hangzott el, 

hogy a környezetvédelmi felügyelő-
ségek március 1-től a kormányhiva-
talokhoz kerülnek át. A VKI felszíni 
vízminőségi monitoring vizsgála-
tokat, és a vízminőségi kárelhárítás 
akkreditált hatósági laborvizsgálata-
it - az átszervezést követően - a Kor-
mányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztálya (ko-
rábban Környezetvédelmi és Ter-

Folytatás a 4. oldalon É



mészetvédelmi Felügyelőség) végzi 
majd. Az elmúlt évek tapasztalata 
az, hogy a felszíni víz monitoring 
vizsgálati eredményeket az igazga-
tóságok nem kapják meg, illetve a 
kárelhárítás során kért laborvizsgá-
latok eredményeire irreálisan sok 
időt kellett várni. 

A továbblépés irányaként elhang-
zott, hogy a vízügyi ágazatban a 
2014-2020. évek közötti uniós tá-
mogatási rend keretén belül, vár-
hatóan több milliárd forint áll majd 
rendelkezésre a vízminőségi kár-
elhárítási problémák megoldására, 
illetve a vízminőségi monitoring 
és a laborrendszer átalakítására. A 
cél, hogy a vízügyi ágazati laborhá-
lózat felfejlődjön. A rendelkezésre 
álló keretet az ágazat Szolnokon, 
és Székesfehérváron ma is meglévő 
vízminőségi csúcs-laboratóriuma-
inak felfejlesztésére, valamennyi 
vízügyi igazgatóság helyi akkredi-
tált vízmintavételre való alkalmas-
sá tételére, illetve az igazgatóságok 
többségénél, a tájékoztató jellegű 
üzemellenőrző laboratóriumok fej-

lesztésére használják majd fel.
Az ágazati vízminőségi laborfejlesz-
tésével hatékonyan kiváltható lesz a 
Kormányhivatal Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Főosztályának 
akkreditált vízminőségi laboratóriu-
mi munkája, és így a VKI monitor-
ing és a kárelhárítás során, a jövőben 
jelentősen javulni fog a vízügyi ága-
zat ez irányú kezelői tevékenysége.  
Az értekezleten Zöldi Irma tartott 
előadást a vízminőségi kárelhárítás 
egységes gyakorlatának kialakításá-
ról, itt az igazgatóságokon felmerült 
aktuális kérdések, észrevételek, vé-
lemények összegzései is elhangzot-
tak.  
Ezen belül fontos témakörök: 
- A vízminőségi kárelhárítás felada-
tainak ellátását, a 90/2007. (IV.26.) 
Kormányrendelet módosítása, és a 
vízügyi hatóság katasztrófavéde-
lemhez történt áthelyezése nagyban 
befolyásolja. 
- A kárelhárítás során használt VIR 
modul fejlesztésre szorul, melyre az 
értekezletet követően minden víz-
ügyi igazgatóságtól bekérték a mó-
dosító javaslatokat. 

- Az akkreditált laboratóriumok át-
helyezése a kormányhivatalhoz, 
várhatóan az eddigieknél is lassúbb 
és körülményesebb munkát fog 
eredményezni.
- A vízügyeknél nem egységes a 
vízminőségi kárelhárítás menete, 
melyre felvázolták a végleges sza-
bályzat-tervezetet. A tervezethez 
korábban minden VIZIG-től véle-
ményt kértek.

A továbbiakban Farkas György, 
az OVF Vízvédelmi és Vízgyűjtő-
gazdálkodási Főosztály osztályve-
zető-helyettese tartott a 2014. év 
vízkárelhárításáról beszámolót, ezt 
követően a vízügyek képviselői is 
nyilatkoztak a kárelhárítás során 
felmerülő problémákról, a területi 
kárelhárítási tervek aktualizálásáról, 
a laborfejlesztésről, a környezetvé-
delmi hatósággal, és a vízügyi ható-
sággal (Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság Igazgató-helyettesi Szervezet 
Katasztrófavédelmi Hatósági Szol-
gálat) való kapcsolatról.
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Juhász Ágnes

Belvízvédelmi és Öntözési Szakági Értekezlet
A Belvízvédelmi és Öntözési Szak-
ági Értekezlet a Szent István Egye-
tem Szarvasi Campusán 2015. áp-
rilis 9-én megrendezett Országos 
Mezőgazdasági Vízgazdálkodási és 
Belvízvédelmi Konferencián való 
részvétellel kezdődött, melyek elő-
adásai nyilvánosak voltak, azokon 
- előzetes regisztrációt követően - 
bárki részt vehetett, és képet alkot-
hatott a vízkárelhárítás és az aszály-
kárelhárítás jelenlegi helyzetéről.
A konferencián többek között Kiss 
Miklós Zsolt agrár-vidékfejleszté-
sért felelős államtitkár és dr. Hoff-
mann Imre közfoglalkoztatási és 
vízügyi helyettes államtitkár adtak 
tájékoztatást a vízügyi ágazat leg-
frissebb tendenciáiról, a mezőgazda-
sági vízgazdálkodást segítő fejlesz-
tési forrásokról. Kiss Miklós Zsolt 
hangsúlyozta, hogy Magyarorszá-
gon ebben a tekintetben a legfőbb 

cél az öntözött területek arányának a 
növelése, az öntözőrendszerek fenn-
tartása, fejlesztése, a lehetőségek te-
kintetében új rendszerek kialakítása. 
Az előadások széles körben taglal-

ták a magyarországi területi vízgaz-
dálkodás (belvizes feladatoktól - az 
öntözővíz szolgáltatásig) előnyeit és 
hátrányait.

Folytatás az 5. oldalon É

Dr. Jenes Barnabás köszöntője a szakági értekezleten
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Megválasztották a KTVT elnökét és alelnökét
A Körös-vidéki Területi Vízgazdál-
kodási Tanács (KTVT) 2015. január 
13-án tartotta ülését, igazgatóságunk 
nagytermében. Az ülésen a KTVT 
mind szervezeti, mind szakmai kér-
désekkel is foglalkozott.

A szervezeti kérdések keretében 
megtörtént a KTVT elnökének és al-
elnökének megválasztása, valamint 
a módosított SzMSz elfogadása. 
A KTVT elnökének Zalai Mihály 
urat, a Békés Megyei Önkormány-
zat Közgyűlésének elnökét, míg 
alelnöknek Dr. Csicsely Ilona, Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának képviselőjét vá-
lasztották meg.

A KTVT, az ülés további részében 
szakmai kérdéseket dolgozott fel.  
Ennek keretében először az árvízvé-
delmi és folyószabályozási, valamint 
vízrendezési és öntözési szakágaza-
tok részéről, Kisházi Péter Konrád 
és Markó István osztályvezetők 
adtak tájékoztatást, igazgatóságunk 
2014. évi ár- és belvízvédelmi őszi 
felkészülési szemléinek tapasztala-
tairól.

Ezt követően a Békés Megyei Kor-

mányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve részéről Dr. 
Mucsi Gyula, megyei tisztifőorvos 
számolt be a 2014. évi felszíni für-
dőhelyek kijelölésével és a szezon 
közbeni ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatok teljesüléséről.
A szakmai tájékoztatók sorát Faze-
kas Zoltán osztályvezető (Alföldvíz 
Zrt.) és igazgatóságunk részéről Réti 
László, vízvédelmi és vízgyűjtő-
gazdálkodási osztályvezető folytat-
ta, melyben bemutatták a Nemzeti 
Szennyvízprogramhoz kapcsolódó 

beruházások állását. 
Ez utóbbi kérdés napjainkban külö-
nösen nagy fontossággal bír, mivel 
Magyarország még a 2004. évben 
történt EU-s csatlakozás előtt, az 
Unió felé vállalta (25/2002. (II. 27.) 
Korm. rendelet a Nemzeti Települé-
si Szennyvízelvezetési és -tisztítási 
Megvalósítási Programról), hogy 
2015. december 31-ig valamennyi 
2000 lakosegyenértéknél nagyobb 
település esetében megoldja a ke-
letkező szennyvizek összegyűjtését, 

Az országos konferenciát követően 
kezdődött a szakági értekezlet, ahol 
Láng István műszaki főigazgató-he-
lyettes értékelte a 2014-es évet, majd 
az ez évi feladatokat Kolossváry 
Gábor főosztályvezető ismertette. 
Lehetőség nyílt a forgalomképes 
állami tulajdonú csatornák átvétele 
során felmerült problémák felveté-
sére, az előre látható fenntartási és 
üzemeltetési problémák megvitatá-
sára.

Az értekezlet helyszínét a második 
napon, a Nemzeti Agrárkutatási és 
Innovációs Központ (NAIK) Öntö-
zési és Vízgazdálkodási Önálló Ku-
tatási Osztálya (ÖVKI) biztosította, 
ahol a NAIK főigazgatója dr. Jenes 
Barnabás köszöntötte a megjelen-

teket. A NAIK 2014. január 1-jével 
kezdte meg működését, mely ti-
zenhárom agrár- és élelmiszergaz-
dasághoz kapcsolódó kutatóintézet 
összevonásával, működésének ösz-
szehangolásával jött létre. A jogelőd 
Halászati és Öntözési Kutatóintézet 
beolvadásával és szakmai felada-
tainak megbontásával jött létre az 
ÖVKI. Az ÖVKI feladatairól Bozán 
Csaba osztályvezető adott tájékozta-
tást.
Az értekezlet két témában folyta-
tódott tovább. A belvízvédelmi és 
helyi vízkár szekció programjában 
szó volt a 2014. és 2015. évi bel-
vízvédekezés sajátosságairól, és a 
vízgazdálkodási társulatok vagyon-
átadásának állapotáról, problémái-
ról. Az idő rövidsége miatt, sajnos 

nem sikerült minden problémára 
választ találni. Jelentős gond pél-
dául a fenntartási nehézségeken túl, 
az átvételkor az üzemelési engedély 
átírása, pályázati beruházásoknál a 
kedvezményezett átírása, a fenntar-
tási kötelezettségek vállalása.

Az öntözési szekcióban a 2014. évi 
öntözés üzemelés tapasztalatairól a 
2015. évi feladatokról, az öntözési 
információs rendszer állapotáról, az 
aszálykezelés, aszálystratégia előké-
születeiről hangzottak el előadások. 
A konzultációt követően a résztve-
vők megtekintették a Békésszent-
andrási duzzasztóművet, halcsator-
nát, hajózózsilipet és vízierőművet.

Bujdosó Szabolcs

A KTVT elnöke és alelnöke

Folytatás az 6. oldalon É



2014-2015 tele alaposan próbára 
tette a szükségtározóink területén 
dolgozó kivitelezőket. A téli időjá-
rási körülményekkel a Kisdelta ár-
vízi szükségtározó új vízbeeresztő 
műtárgyát építő munkásoknak volt 
különösen fontos megbirkózni, hi-
szen a műtárgy érdemi kivitelezése 
11 hónappal később kezdődött, mint 
a mályvádi alsó vízbeeresztő műtár-
gyé. 
A Kisdelta vízbeeresztő műtárgy 
alaplemeze 2014. november 20-án 
készült el. Ezt követően feszített 
ütemben folytatódott a műtárgy 
pilléreinek, szárnyfalainak, majd a 
műtárgyon áthaladó víz sebességét 
lecsökkenteni hivatott utófenék épí-
tése. 2015. február elejére elkészült 
a műtárgy mind az 5 pillére, teljes 
magasságig. A mályvádi műtár-
gyakhoz hasonlóan, ezután elkez-
dődött a műtárgy elzáró acél ele-
meinek beépítése is. Az első elzáró 
táblák, az ún. szegmenstáblák 2015. 
március 11-én érkeztek a helyszínre. 
Az első szegmenstáblát pedig még 
aznap be is emelték. A mályvádi fel-
ső vízbeeresztő műtárgy első elzáró 
tábláját 2014 októberében emelték 

be, amiből látható, hogy a Kisdelta 
vízbeeresztő műtárgy lemaradása 5 
hónapra csökkent.
A Kisdelta új vízvisszavezető mű-
tárgya ideiglenes árvízvédelmi gát 
védelmében épül. A munkagödör 
kialakítása után, először az előre 
gyártott vasbeton csöveket fogadó 
alaplemez készült el. A műtárgy két-
nyílású, egyenként 2,56 méter külső 
átmérővel rendelkező, ún. ROCLA 
csövekből áll. A 20 cm vastag beton 

alaplemezre autódaruval emelték be 
az elemeket. A csövek beemelésével 
párhuzamosan a műtárgy acél elzá-
rását fogadó aknákat is építik. 

A Mályvádi árvízi szükségtározó 
fejlesztésének keretein belül, a fel-
ső vízbeeresztő műtárgy vízzárósági 
próbáját követően, február hónap-
ban az alsó vízbeeresztő műtárgy 
vízzárósági próbáit is elvégezték. A 
próbák mellett a műtárgyak üzemi 
hídja is készült. Március hónapban, 
a kedvező tavaszias időjárási körül-
mények a Fekete-Körös mentén is 
lehetővé tették a töltésépítési mun-
kák folytatását. Ennek megfelelően 
mindkét műtárgy csatlakozó töltései 
gőzerővel épülnek, és készül a felső 
vízbeeresztő műtárgyhoz vezető fej-
lesztett töltésszakasz is. 
A Fehér- és Fekete-Körös mellet-
ti szükségtározóink fejlesztései - a 
kedvező tavaszias időnek köszönhe-
tően - ismét ütemesen haladnak.
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és legalább biológiai fokozatú meg-
tisztítását. Az ülésen elhangzottak 
szerint várható, hogy a működési 
területünkön – a lőkösházi szenny-
vízcsatorna hálózat bővítésének 
kivételével - a Nemzeti Szennyvíz-
program a vállalt határidőre meg fog 

valósulni. 
A KTVT ülésen – az „Egyéb aktu-
ális kérdések” napirendi pont kere-
tében - a 2015. év egy másik fontos 
feladataként került megjelölésre az 
EU Víz Keretirányelv keretében, 
a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv fe-

lülvizsgálatának kérdése, mellyel 
kapcsolatban a KTVT-nek, illetve a 
KTVT Vízgyűjtő-gazdálkodási Ter-
vezési Bizottságának még konkrét 
véleményalkotó feladatai is lesznek.

Vízvisszavezető műtárgy betoncsövek beemelése

Réti László

Behozza lemaradását a Kisdelta - jól halad a Mályvádi projekt

Kisdelta vízbeeresztő műtárgy szegmenstábla beemelés

Juhász Zoltán



Az elmúlt időszak csapadékos idő-
járása jelentősen lassította a projek-
tek kivitelezési munkálatait, melyet 
az enyhe tél tovább nehezített. Igaz 
a vállalkozók ennek ellenére is igye-
keztek megfelelő ütemben haladni a 
kivitelezésekkel, több projekt eseté-
ben határidő módosítás vált szüksé-
gessé. 

Körösladány 035/13 és 035/14 
hrsz-ú területek kármentesítése
Benyújtásra került a záró dokumen-
táció. A kivitelezési munkálatokból 
már csak a talajvíztisztító rendszer 
elbontása, és a terület rendezése van 
hátra. Ezen munkálatok a dokumen-
táció elfogadását követően jogerős 
határozat birtokában végezhetők el. 
A projekt 2015. június 30-ig befeje-
ződik.

Békéscsaba - volt Patyolat vállalat 
területének kármentesítése
A szennyezett talaj kitermelése, a 
munkagödör szigetelése folyamat-
ban van. A szigetelés üteméhez iga-
zodva történik a tiszta talaj vissza-
töltése. Folytatódott az injektálás a 
csóvaterületen. A talajvíztisztítás fo-
lyamatos. A projekt 2015. augusztus 
31-ig fejeződik be.

Élőhely rehabilitáció hallépcső 
építésével a Békésszentandrási 
duzzasztónál
A próbaüzem 2014. november 1-jén 
elkezdődött, melynek lefolytatása és 
az üzemeltetési engedély megszer-
zése folyamatban van. A próbaüzem 
ideje alatt haltani monitorozás, víz-

sebesség mérés és a vízszabályozó 
műtárgyak finom beállítása történik, 
hogy a halak számára a kedvező 
áramlási viszonyok megteremtőd-
jenek. A hat hónapos próbaüzem 
lefolytatása és eredményes monitor-
ing vizsgálat elvégzése érdekében 
60 nappal meghosszabbításra került 
(2015. május 4-ig) a projekt fizikai 
befejezése.

Belvízvédelmi rendszer fejlesztése 
Szarvason
A projekt Szarvas Város Önkor-
mányzatával konzorciumban való-
sul meg. A kivitelezés 2014 szept-
emberében kezdődött. A projekt 
három elemből áll. A Petőfi utcai 
mederstabilizáció projektelemnél a 
munkák teljes egészében elkészül-
tek. Az Anna-ligeti vízkormányzó 
műtárgy átépítése projektelemnél, a 

közművek ideiglenes kiváltása meg-
valósult. Kiépült a parti móló rész, 
elkészült a szádlemezverés. Az el-
készült ideiglenes útra lett átterelve 
a forgalom. Elbontásra került a régi 
műtárgy. A bennmaradó lemezek le-
verése, és a szerelőbeton elkészült. 
Az alaplemez vasszerelése folya-
matban van. A torkolati zsilipnél a 
műtárgy beton szerkezete, a kőbur-
kolat javítása szintén elkészült. A 
téglaburkolat javítása a vízoldalon 
folyamatban van, a mentett oldalon 
elkészült. Az acélszerkezet is kész. 
A csapadékos időjárás és az ezzel 
összefüggő belvízhelyzet miatt, a 
kivitelezés befejezése tolódik, vár-
hatóan 2015. június 28-ra, mellyel 
összefüggésben a projekt véghatár-
ideje is várhatóan 2015. augusztus 
31-re módosul.
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További pályázati híreink

Folytatás a 8. oldalon É

Békéscsaba - volt Patyolat vállalat munkaterületének aktuális állapota

A torkolati zsilipnél elkészült a műtárgy beton szerkezete



2015. február 26-án igazgatóságunk 
Központi épületének nagyterme 
adott helyet az MHT ez évi első ren-
dezvényének. 

Az előadóülés az árvízi kockázat és 
biztonság napjainkban nagyon aktu-
ális kérdéseit dolgozta fel, „Tájékoz-
tatás a Körös-vidék árvízkockázati 
tervének és nagyvízi mederkezelési 
tervének legfontosabb megállapítá-
sairól, célkitűzéseiről” címmel.  
Az ülés előadói Kisházi Péter Kon-
rád árvízvédelmi és folyószabályo-
zási osztályvezető és Laurinyecz 
Pál vízrajzi adatfeldolgozó referens 
előadásaikban a kérdéskör általános 
bemutatásán túl, kitértek a jelenleg 

rendelkezésre álló információkra. 
A rendezvényen megjelent 15 fős 
hallgatóság megtudhatta, hogy igaz-
gatóságunk működési területén is 
a vízfolyásokon egyre nagyobb ár-
vizek vonulnak le, méghozzá úgy, 
hogy a lefolyt víztömeg mennyisé-
gében ez a változás nem, vagy csak 
alig figyelhető meg.  A probléma 
okozója az, hogy a folyómedrekben, 
illetve a hullámtereken az elvadult 
erdők és aljnövényzet jelentős mér-
tékben korlátozza a folyó életterét. 
A kérdés megoldásával kapcsolatos 
műszaki lehetőségek előzetes fel-
térképezése érdekében, folyóinkra 
árhullám és lefolyási szimulációs 
számítógépes vizsgálatok készül-

tek. Ezek  szerint a hullámtereken 
történő összehangolt, tervszerű be-
avatkozásokkal - pl. a folyómeder 
mindkét oldalán a jogszabályban 
előírt 10-10 m széles parti sáv kiala-
kítása, az aljnövényzet eltávolítása, 
a hullámtéri erdők környezet- és 
természetvédelmi szempontoknak is 
megfelelő ritkítása, gyérítése, stb.- 
helyenként akár fél méter nagyság-
rendű vízszintcsökkenés érhető el a 
maximális árvizek levonulásánál. 
Az árvízi kockázat csökkentésének 
másik fő eszköze, a meglévő árvíz-
védelmi töltésrendszer megfelelő 
kiépítése, magasságának növelése, 
összhangban a mértékadó árvízszint 
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Belvízvédelmi rendszer fejlesztése 
Békésszentandráson
Siratói-holtágvégen, 377 méter 
hosszon elvégezték a csatorna ke-
resztszelvény szerinti kotrását. A 
horgai áteresznél, a meglévő átere-
szek helyére 2x150x150 cm iker ke-
retelemeket helyeztek, valamint az 
érintett útszakaszon helyreállításra 
került az útburkolat is. A műszaki 
átadás- átvétele 2015. április 7-én 
lesz.

Árvízvédelmi infrastruktúra 
fejlesztése a Körös-vízgyűjtőn 
(KÖRÖSINFRA)
A projekt keretein belül kiegészítő 
tevékenységre 2014. október 3-án 
pályázatot adtunk be, majd az ezután 
érkező tisztázó kérdésekre választ 
adtunk december 12-én. Január 29-i 
keltezéssel érkezett meg a támogató 
levél a Miniszterelnökségtől, mely-
nek értelmében a teljes összegre 
megkaptuk a támogatást (200.000 
EUR KÖVIZIG részére, 200.000 
EUR ABAC részére). Február 24-
én megküldtük a Támogatási Szer-
ződés módosításához szükséges 
dokumentumokat a Közreműködő 
Szervezet részére. Megindítottuk 
a közbeszerzési eljárásokat (aján-
lattételi felhívások), március 31-én 
megkötésre került a kivitelezésre 

irányuló Vállalkozói Szerződés. A 
Támogatási Szerződés módosításá-
hoz szükséges, még hiányzó doku-
mentumokat március 10-én küldtük 
meg a KSZ részére. Záró helyszíni 
ellenőrzés zajlott a már lezárult pro-
jektben március 20-án, az ott feltárt 
hiányosságok pótlására a dokumen-
tumokat benyújtottuk, azokat elfo-
gadták.

Napenergia hasznosítása a Körös-
vidéki Vízügyi Igazgatóságnál
A „Napenergia hasznosítása a Kö-

rös-vidéki Vízügyi Igazgatóságnál” 
című, KEOP-2014-4.10.0/K jelű pá-
lyázatunkkal 72.727.316-Ft összegű 
támogatást nyertünk el. Ennek kere-
tében a székházunk, az MBSZ telep-
hely, a Békési duzzasztó műhely és 
a Vargahosszai-szivattyútelep lapos 
tetejű épületein napelemes rend-
szerek telepítését valósítjuk meg. 
Elkezdődtek a közbeszerzések és a 
projekt előkészítési munkák. 2015. 
augusztus 31-el megvalósul a pro-
jekt.

Folytatás a 9. oldalon É

Japport Magdolna

Az MHT Békés Megyei Területi Szervezetének életéből

Horgai áteresz



Városi rendezvény
A Körös-vidéki Vízügyi Igazgató-
ság - az elmúlt évekhez hasonlóan 
- ismét nagyszabású rendezvényso-
rozattal készült a Víz Világnapjára. 
A rendezvénysorozat első eleme-
ként, március 20-án, immár hatodik 
alkalommal tartottunk víz világna-
pi városi rendezvényt székházunk 
előtt, ahol nagyon sok féle, a vízügy 
tevékenységével összefüggő bemu-
tatóval vártuk a legfogékonyabb 
korosztályt, a gyerekeket. 

A Víz Világnap ez évi jelmondata, 
mely „Víz és fenntartható fejlő-
dés” volt, arra hívja fel a figyelmet, 
hogy a meglévő vízkészlettel, úgy 
kell gazdálkodnunk, hogy az a jövő 
nemzedéke számára is rendelkezés-
re álljon, kellő mennyiségben és jó 
minőségben. Bár mi, a Kárpát-me-
dence védelmében bőségesen el 
vagyunk látva értékes ivóvízzel, a 
világ számos táján kincsként tartják 
számon az iható, tiszta vizet. 
Ebben az évben arra kértük a pe-
dagógusokat, hogy beszélgesse-
nek arról a gyerekekkel, hogy mit 
is jelent a vízlábnyom fogalma. 
Az óvodások ezzel kapcsolatban 
„vízlábnyomállatkákat” készítettek 
a rendezvényünkre, melyből kiállí-
tást rendeztünk be, az iskolások iro-
dalmi pályázaton vehettek részt „Én 

így csökkentem a vízlábnyomom” 
címmel. A nyertes pályaművek hír-
levelünk mellékletében olvashatóak. 

Az ez évi víz világnapi jelmondat 
jegyében, bemutatóink során ki-
emelten foglalkoztunk a vízminő-
ség-védelemmel. 
A rendezvényre kilátogatók ma-
kettek segítségével ismerkedhet-
tek meg vízkárelhárítási tevékeny-
ségünkkel, az Élővíz-csatornán 
vízminőségvédelmi bemutatót tar-
tottunk, és egy úgynevezett szeny-
nyeződés fogó merülőfalat telepí-
tettünk, melynek működési elvét 
szemléletesen, a gyakorlatban is 
megtekinthették az érdeklődők.
Ez évben szintén kiemelten kezel-
tük és bemutattuk a gátőrök és csa-
tornaőrök munkáját régen és ma. 
Szándékunk az volt, hogy hivatásuk 
fontosságát elismerve tisztelegjünk 
a gát- és csatornaőrök előtt, azok 
előtt, akik természetes vizeink és 
vízkincsünk legjobb ismerői. 
A rendezvény résztvevői a Bodoki 
Baráti Kör tagjainak segítségével 
megismerkedhettek a gátőr mester-
ség történetével, gátőrmúzeumot 
rendeztünk be, ahol megtekinthették 
a gátőrök régi használati tárgyait, de 
bemutattuk a területünkön lévő gát- 
és csatornaőrházakat is.
Az érdeklődők saját maguk is ré-

szesei lehettek a gát- és csatorna-
őrök munkájának, a „Védjük meg 
a várost az árvíztől” nevű játékunk 
során a gyerekek kipróbálhatták, 
hogy melyik a leghatékonyabb 
árvízvédekezési mód. Régi gátőrru-
hába bújt kollégánk pedig egy klasz-
szikus gátőri feladatot is bemutatott, 
a szintezést. De megmérhették az 
érdeklődők a vízlábnyomukat is, 
puzzle, memóriajáték, különböző 
izgalmas vízi és szárazföldi jármű-
vek is várták a rendezvényre kilá-
togatókat. Sok-sok lufival és a Szi-
várvány Nyugdíjas Klub tagjai által 
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Folytatás a 10. oldalon É

(MÁSZ) új értékével. Az előadók 
e vonatkozásban azt is elmondták, 
hogy az új MÁSZ több árvízvédel-

mi töltésünknél akár 1-1,5 m magas 
töltésfejlesztési igényt is előrevetít, 
melynek műszaki, gazdasági meg-

valósítása várhatóan csak hosszú tá-
von történhet meg.

Réti László

Víz Világnapi rendezvények

A Béke sugárúti ovisok műsora

A szintezés világa Vízminőségvédelmi bemutató az Élővíz-csatornán



készített vízlábnyom szemüveggel 
kedveskedtünk a gyerekeknek. A 
város összes óvodájából és iskolájá-
ból vártuk a gyerekeket, a gyönyö-
rű időben nagyon sokan látogatták 
meg bemutatóinkat, a résztvevők 
létszámát hűen tükrözi, hogy az az 
1500 lufi, amelyet előre felfújtunk, 
nem bizonyult elegendőnek.

A nap folyamán a Bodoki-
szökőkútnál felállított színpadon 
ünnepi műsor várta a megjelenteket, 
Bak Sándor igazgató víz világnapi 
köszöntője után a Törökzugi Óvo-
da és a Béke Sugárúti Óvoda zenés 
gyermekműsora következett, a foly-
tatásban Pepe Manó bőröndmeséit 
láthatták a gyerekek.
Színpadunkon fellépet még a 
Kränzlein Énekegyüttes, és az Acid 
Jazz Alapfokú Művészeti Iskola 
versenycsoportjai. A táncosokat egy 
fiatalokból álló gyulai zenekar a 
LemonLime követte.

Gyula, a vizek városa - fotókiállí-
tás
A napot egy fotókiállítás megnyitója 
zárta. Igazgatóságunk és Gyula Vá-
ros Önkormányzata szervezésében 
nyílt a „Gyula, a vizek városa” című 
fotókiállítás Bagyinszki Zoltán alko-
tásaiból. A Tájvízház időszaki kiál-
lítási terme gyönyörű, Gyula termé-
szetes vizeit bemutató fotókkal telt 
meg. A fotók között felbukkant az 
Élővíz-csatorna, a gyulai duzzasztó-
mű, és az áradó Körös is. A kiállítást 
Kónya István alpolgármester nyitot-
ta meg. Színesítették még a tárlatot 
a Gyulai Implom József Általános 
Iskola Irodalmi Szakkörének alko-
tásai, japán verseket, úgynevezett 
Haiku-kat írtak erre az alkalomra 
és Quilling technikával díszítették 
alkotásaikat. A tárlat április végéig 
látható a Tájvízházban.

Vizet! Szellemi felfrissülés Szabó 
Lőrinccel - irodalmi est
Március 21-én szombaton este egy 
igazán különleges produkcióval 
folytatódott rendezvénysoroza-
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Folytatás a 11. oldalon É

A kellemes időben jól esett a frissítő víz

Pályázataink nyertesei

A fotókiállítás megnyitója



tunk a Tájvízházban. Czakó Ádám, 
Ruzicska László és Beszterczey At-
tila - a Kossuth-díjas költő és mű-
fordító - Szabó Lőrinc verseit vitte 
színpadra. A tehetséges fiatal művé-
szek különleges előadásmódjának 
köszönhetően kerültünk kapcsolat-
ba születésben, szerelemben, hábo-
rúban az élet vizével.
A víz témája köré szövődő mintegy 
egyórás produkció során a művé-
szek, hang- és fényeffektek segít-
ségével, olyan egyedi irodalmi pro-
dukciót nyújtottak a közönségnek, 
amely manapság nagyon ritkán lát-
ható.

I. Országos Gátőrfutás
Március 22-én vasárnap elrajtolt az 
I. Országos Gátőrfutás gyulai mező-
nye is 69 versenyzővel. A mezőnyt 
Molnár István itceéri gátőr indította, 
aki éppen március 22-én töltötte be 
60. életévét. Bak Sándor igazgató és 
a népes mezőny együtt köszöntötte 
őt születésnapja alkalmából. Job-
bágy Zoltán kollégánk pedig gát-
őrruhában, gátőrkarszalaggal, gu-
micsizmában és lapáttal a kezében 
teljesítette a gátőrfutás távját. Min-
den versenyző a gátőrfutás emblé-
májával ellátott pólót és emléklapot 
kapott ajándékba.
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Születésnapos gátőrünk Molnár István ...és a 3 km alatt hírnevet szerzett kollégánk Jobbágy Zoltán

A Vizet! című darab a Tájvízház „színpadán”

Folytatás a 12. oldalon É A rajt előtti pillanatok



Facebook
A  víz világnapját megelőző idő-
szakban igazgatóságunk Facebook 
oldalán egy sorozatot is indítottunk 
a gátőrökről, melyből kiderült kik 
voltak régen a töltéskerülők, hogyan 
szólt a gátőreskü, de megtudhattuk 
belőle, hogy hol laknak, és pontosan 
mi a feladatuk a gát- és csatorna-
őröknek ár- és belvízvédekezéskor. 
Sorozatunkat nagyon sokan követ-
ték a közösségi oldalon, új „elérési” 
rekord is született akkor, mikor is 
Szodorai László gátőrünk régi gát-
őrruhába bújva idézte vissza a múl-
tat, ezen posztunk több mint 5000 
embert ért el.
A rendezvényeink tehát alkalmat ad-
tak arra, hogy a gát- és csatornaőrök 
munkáját a figyelem középpontjába 
helyezzük, és a víz világnapján be-
mutassuk, és együtt tisztelegjünk  
fáradságos munkájuk előtt, azok 
előtt akik természetes vizeink és 
vízkincsünk legjobb ismerői.

Ünnepi igazgatói értekezlet
Helyes az a szerepfelfogás, melyet 
gyakorlunk, hiszen az év 365 nap-
ján a vizekkel foglalkozunk, ezért a 
Víz Világnapján kicsit félbe hagyva 
benti dolgainkat kinyitjuk a vízügy 
ajtaját, kimegyünk az utcára azért, 
hogy minél több emberrel kapcso-
latba kerülhessünk, minél több érde-
kes és hasznos információt osszunk 
meg a vízről, annak érdekében, hogy 
a világnap igazi célja teljesülhessen. 
Ezen gondolatokkal nyitotta meg az 
ünnepi igazgatói értekezletet Bak 
Sándor. Megköszönte azon kollégák 

munkáját, akik a programsorozat 
előkészítésében és lebonyolításában 
részt vettek.
A Víz Világnap ez évi jelmondatá-
hoz kapcsolódva elmondta, hogy 
világszerte, és természetesen Ma-
gyarországon is a vízgazdálkodás 
kiemelten fontos kérdése, hogy 
milyen módon lehet a fenntartható-
ságot biztosítani, mind a víz meny-
nyisége, mind a víz minősége, és ter-
mészetesen a finanszírozás terén is. 
Az egyik ok, amiért nehéz az ezzel 
foglalkozó szakemberek helyzete 
az, hogy a környezeti kommunikáci-
óban még mindig nem kap elegendő 
szerepet a víz. Kevés olyan környe-
zeti elem van, ami mindannyiunkra 
akkora kihatással bír, mint a víz. 
Példaként hozta fel, hogy évente 5 
millió ember hal meg, és 250 millió 
ember kap betegséget szennyezett 
víz fogyasztása következtében.

A folytatásban Réti László osztály-
vezető előadását hallgathattuk meg 
a víz témakörében. Beszámolójában 
kiemelte a víz tiszteletét, beszélt a 
föld édesvíz készletéről, a víz sze-
repéről, a vízkörforgásról, a felszín 
alatti vizekről. Érdekes adatokat 
hallhattunk az emberi test víztartal-
mának csökkenéséről a magzati kor-
tól egészen az időskorig.
Ezt követte az elmúlt évet össze-
foglaló film, melyet Bátai Gergely, 
valamint Jobbágy Zoltán készített, 
és amelyet Bak Sándor igazgató úr 
úgy vezetett fel, hogy ha ilyen sűrű, 
programokban gazdag évet hagyunk 
ismét magunk mögött, akkor a jö-
vőben ez az összefoglaló már egy 
egész estés mozifilmet, esetleg több 
részes sorozatot fog kitenni. A film 
pergő képsorai, összefoglalták a 
2014-es év történéseit, azt a nagyon 
mozgalmas, sok megható és meg-
ismételhetetlen pillanatot tartogató 
évet, amelyet most kivételesen nem 
az árvizeknek köszönhettünk, ha-
nem Bodoki Károly mérnöknek, mi-
vel eme nagyszerű ember születésé-
nek 200. évfordulóját ünnepeltük az 
elmúlt évben.

A filmet a kitüntetések átadása kö-
vette, hagyományosan köszöntöttük 
azon munkatársainkat, akik munká-
jukat az elmúlt időszakban kiemel-
kedően végezték.
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Pozsárné Kaczkó Zita

Szodorai László és a „rekorder posztban” szereplő fotó

Szép-Gergely Zsófia Galga menti népdalokat énekelt
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Elismerések

Holecz Magdolna gazdasági igazgató-helyettesnek Zsolnay emléktárgyat adományozott Dr. Pintér Sán-
dor belügyminiszter, születésnapja alkalmából, az igazgatóság gazdálkodási egyensúlya megteremtésében 
és fenntartásában, a hatékony gazdálkodás feltételeinek biztosításában, a feladat-ellátás gazdasági alapjai-
nak megteremtésében végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként.

Csiffári Nándor geodétának Aranygyűrű kitüntetést adott át Bak Sándor igazgató a Víz Világnapja alkal-
mából, több évtizedes, kimagasló színvonalú geodéziai tevékenysége, korszerű tudása, kifinomult műszaki 
érzéke, szakmai munkája elismeréseként.

A Víz Világnapja alkalmából Igazgatósági Díjban részesült: 
Nagy Sándor osztályvezető-helyettes, Kiss Sándor gát- és csatornaőr, Pataki László szivattyútelepi vezető 
gépész, Bende Andrásné ügyintéző

A Víz Világnapja alkalmából Elismerő Oklevélben részesült:
Zsurzsáné Szőke Tímea ügyintéző, Budás Péter hírközlési ügyintéző, Juhász Ilona ügyintéző, Molnár Fe-
renc gát- és csatornaőr, Bencsik Jánosné ügyintéző

A Víz Világnapja alkalmából Munkatársi címet kapott: 
Sajti Imre erdészeti ügyintéző, Varga László szivattyútelepi gépkarbantartó

A Víz Világnapja alkalmából Főmunkatársi címet kapott: 
Réti Anikó bérelszámoló, Krasznai Márta bérelszámoló

A Víz Világnapja alkalmából Tanácsosi címet kapott: 
Filyó János területi felügyelő, Ifj. Schriffert András magasépítési ügyintéző, Bujdosó Szabolcs osztályveze-
tő-helyettes, Bende Zoltán informatikai ügyintéző

Kitüntetett kollégáink



A Tájvízházban - a gyerekeknek kí-
nálta - új lehetőségként, a tárlattal 
összefüggő múzeumpedagógiai órák 
kidolgozásába kezdtünk. Természe-
tesen könnyebb úgy egy kezdet, ha 
olyanoktól tanulunk, akik évek óta 
ezzel foglalkoznak, ezért hát ellá-
togattunk a Tájvízház dolgozóival 
a Duna Múzeumba, ahol nagyon 
kedvesen és segítőkészen fogadtak 
bennünket. Gróhné Illés Ildikó, va-
lamint Fehér Györgyi - a múzeum 
munkatársai - bevezettek bennünket 
a múzeumpedagógiai órák világába, 
segítettek nekünk az elindulásban.
Már ekkor körvonalazódott ben-
nünk, hogy milyen témákat lehetne 
itt Gyulán is jól feldolgozni, melyek 
legyenek azok az első foglalkozá-
sok, melyekkel elindulhatunk, így 
esett a választásunk a folyószabá-
lyozások világára, a Körös-vidék 
növény- és állatvilágára, a méhé-
szetre, a gyógynövényekre, vala-
mint a régmúlt idők javasasszonyai-
nak tevékenységére.
A Tájvízházban dolgozó 3 kollégánk 
is örömmel fogadta a kezdeménye-
zést, hiszen mindhárman pedagógiai 
végzettséggel rendelkeznek.

Frissen idekerült dolgozóként öröm-
mel fogadtam, hogy pár év elteltével 
ismét pedagógiai munkát végezhe-
tek – mondta dr. Macsáriné Ignácz 
Marietta a bemutatóház legújabb 
munkatársa. Új feladat, újabb kihí-

vás. Számomra a pedagógiai munka 
ezt jelenti. Ez egy olyan tevékeny-
ségi kör, melyben a lehetőségek tár-
háza csak a pedagógus kreativitásán 
múlik. Egyszerű dolgok, tárgyak és 
eszközök segítségével megnyithatja 
a tanulók bármely korosztálya előtt 
az ismeretlen világot. Éppen ezért 
nagyon nagy várakozással tekin-
tettem erre a tanulmányútra. És az 
ott látottak, tanultak a fent megfo-
galmazottakat alátámasztotta. Az 
esztergomi múzeumban dolgozók 
eredeti foglakozásukat tekintve pe-
dagógusok, és az általuk kidolgozott 
színvonalas, többszínű múzeumpe-
dagógiai órák megvalósításához, ki-
vitelezéséhez 15 évre volt szükség. 
Én úgy gondolom, hogy ezen az 
úton kellene nekünk is járni, és eb-
ben én is szívesen részt vennék.

Péli Tibor kollégánkat is lenyűgöz-
te a múzeum, a múzeumpedagógiai 
órák előkészítésén túlmenően, a mú-
zeumot megtekintve a következőket 
mondta: Esztergomban egy ódon 
hangulatú épületben, amely főkáp-
talan volt egykoron, és rövid ideig 
a Szent Koronának is otthont adott, 
található a Magyar Környezetvédel-
mi és Vízügyi Múzeum, vagyis a 
Duna Múzeum. A szakmai hozzáér-
tésük és látogatottságuk révén bíz-
vást állítható: még jövője van egy 
olyan korban is, amikor a kulturális 
igények és normák megváltoznak és 

a számítástechnikai eszközök fej-
lettsége, valamint a világháló köz-
vetlensége miatt, a tárgyi kultúra 
és az információk épületben való 
közlése nehézkesnek tűnik. Talán 
két szóban így lehetne összefoglal-
ni a Duna Múzeum ars poeticáját: 
rugalmas és leleményes. Rugalmas, 
minthogy képes a kiállítási tárgyak 
korszerű és interaktív prezentálásá-
ra; leleményes, mivel szakavatott 
munkatársain keresztül nem csupán 
látogatásra csábítja, olykor elgon-
dolkodtatja és meghökkenti, ha-
nem szellemiségével mindenkiben 
a szunnyadó kreativitást fölrázza és 
a világ helyes szemléletére késztet. 
Tulajdonképpen alma materként 
szerepel szellemben fogyatékos kul-
turális életünkben.

Medve Vivien múzeumunk nyi-
tásától munkatársunk, részt vett a 
kezdeti nehézségeken keresztül, a 
nagyrendezvényeken át napjainkig 
a bemutatóház életében, örömmel 
fogadta, hogy ebben az évben vala-
mi újba kezdünk és bővítjük a tárlat 
által kínált lehetőségeket. Őt kértem 
meg arra, hogy számoljon be egy ki-
csit a tanulmányút részleteiről.
2015. január 28-án a TÁJVÍZHÁZ-
as csapatunk (Pozsárné Kaczkó 
Zita, dr. Macsáriné Ignácz Marietta, 
Medve Vivien és Péli Tibor) két na-
pos kirándulásra indult, Juhász And-
rással kiegészülve, hogy megismer-
jünk valami újat, és tapasztalatokat 
szerezzünk a további fejlődésünk 
érdekében. Kirándulásunk célja az 
Esztergomban található Magyar 
Környezetvédelmi és Vízügyi Mú-
zeum közismertebb nevén a Duna 
Múzeum volt.
Utunk során meglátogattuk a Vi-
segrádi Fellegvárat, amely így téli 
pompájában egy újabb szép emlé-
ket adott mindenki számára. Eszter-
gomba érkezésünket követően, el-
sőként a múzeumba vezetett utunk. 
Az épületbe belépve az első látvány-
elem egy vízimalom gépezetére em-
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Tanulmányút a Duna Múzeumba

Két „tanárunkkal” Gróhné Illés Ildikóval és Fehér Györgyivel Folytatás a 15. oldalon É



lékeztető szerkezet, hivatalos nevén 
Aquamobil. Ez a szerkezet mutatja 
be a víz erejét, amelyet már régóta 
használunk. Kipróbálhatják a láto-
gatók is, hiszen itt érvényesíthetik a 
kapott belépőjegyet. Az épület felső 
szintjén mindkét oldalon tablókat 
láthatunk, amelyek kronológiailag 
mutatják be a történelmi eseménye-
ket. A folyosón kis boxokban, víz-
zel kapcsolatos zenéket és verseket 
hallgathattunk. Majd ezt követően 
elérkeztünk a „pancsolónak” neve-
zett szerkezethez, amely a víz tulaj-
donságát mutatja be, és különböző 
szerkezeteket is találhatók benne, 
mint például egy zsilip, vagy egy 
kút. A következő terem az árvizek-
kel és folyószabályozásokkal kap-
csolatos információkat mutatja be. 
Majd egy helikopterbe beszállva 
egy kis utazást tehettünk országunk 
felett, persze csak virtuálisan. A te-
rem padlóján található egy nagy 
domborzati térkép, amelyen egy 
kis játékot is játszottunk. A „túra-
vezetőnktől” kaptunk néhány képet, 
amely magyarországi vízügyi lát-
ványosságokat mutatott be, és meg 
kellett keresni, hogy hol is találha-
tó a képen látható épület. Mielőtt 
elérkeztünk a következő teremhez, 
egy kis folyosón haladtunk át, ahol 
a vízparti világgal ismerkedhettünk 
meg. Utána „lementünk a föld alá”, 
de csak jelképesen, és így ismerked-
tünk meg a csatornarendszerekkel. 
Ezzel már majdnem a végére is ér-
tünk a kiállításnak, de hátra volt még 

egy vetítőterem is, ahol megnéztünk 
egy kisfilmet és játszottunk is egyet. 
A játék lényege, hogy ki kellett ta-
lálni, hogy milyen hangként halljuk 
a vizet. Ezután megtekinthettük a 
múzeum új látványosságát, a Lát-
ványtárat.  
Kirándulásunk második napjának 
fő témája a tapasztalatszerzés volt. 
Ezen a napon gyerekekké váltunk és 
részt vettünk a múzeumpedagógi-
ai foglalkozásokon. Természetesen 
nem olyan részletesen, mint ahogy 
az valójában zajlani szokott, de 
azért mindenről hallottunk részlete-
ket. Megtudtuk, hogy óvodás kortól 
egészen a felső tagozatig tartanak 
foglalkozásokat. A foglalkozások 
interaktív formában ismertetik meg 
a résztvevőket a régi foglalkozások-
kal, mint például a pákász, révész, 
de különböző kísérleteket is kipró-

bálhatnak a gyerekek. A program 
első részében, az alsóbb korosz-
tálynak szóló múzeumpedagógiai 
órákkal ismerkedtünk meg. Ebben 
a témakörben az óvodásoknak hosz-
szabb-rövidebb foglalkozásokat tar-
tanak, amelyben kesztyűbábokkal 
meséket mondanak el, vagy éppen 
vízzel kapcsolatos népdalokat éne-
kelnek, és találós kérdések segítsé-
gével ismerkednek meg a gyerekek 
az állatvilággal és a növényekkel. 
Az általános iskolásoknak már ko-
molyabb a téma, ők már részletei-
ben megismerhetik a régi vízügyi 
eszközöket, és különböző kreatív 
dolgokat készíthetnek (például cipős 
dobozból akvárium, nádból kishajó 
stb.). A program második részében 
a felsőbb korosztálynak szóló fog-
lalkozásokkal ismerkedtünk meg. A 
nagyobbaknak tartott órákon, már 
kísérleteket is kipróbálhatnak a gye-
rekek a vízzel kapcsolatban. Vagy 
éppen házilag készített papírt is ké-
szíthetnek a környezetkímélő papír-
gyártás jegyében. 

A kétnapos kirándulás nagyon jól 
sikerült. A következő időszak fonto-
sabb feladata az lesz, hogy a tapasz-
talatainkat beépítsük a Tájvízházban 
létrehozandó múzeumpedagógiai 
foglalkozásokba.
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Múzeumpedagógiai óra a pákászatról

dr. Macsáriné Ignácz Marietta,
Péli Tibor,  Medve Vivien,

Pozsárné Kaczkó Zita

A vízimalom gépezete
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Személyügyi híreink
Igazgatóságunknál közalkalmazotti munkaviszonyt létesített:
• Kővári György szivattyútelepi gépkarbantartó munkakörben, 2015. január 1-től a Műszaki Biztonsági Szolgálatnál.
• Veres József szivattyútelepi gépkarbantartó munkakörben, 2015. január 1-től a Műszaki Biztonsági Szolgálatnál.
• Török Tamás Ferenc szivattyútelepi gépkarbantartó munkakörben, 2015. január 16-től a Műszaki Biztonsági Szol-

gálatnál.
• dr. Liszkai Szilvia jogi ügyintéző munkakörben, 2015. február 1-től 2016. január 31-ig a Jogi és Igazgatási Osztály-

nál.
• Vidó Gergő számviteli ügyintéző munkakörben, 2015. február 16-tól a Közfoglalkoztatás-Elszámolási Osztálynál.
• Botyánszky Mihály csatornaőr munkakörben, 2015. március 9-től a Gyulai Szakaszmérnökségnél.
• Bencsik Krisztina ügyintéző munkakörben, 2015. március 9-től a Szarvasi Szakaszmérnökségnél.
• Fodor Viktor ügyintéző munkakörben, 2015. március 9-től a Szarvasi Szakaszmérnökségnél.
• Lovász Rita igazgatási-és munkaügyi ügyintéző munkakörben, 2015. március 13-tól 2016. március 31-ig az Igazga-

tási és Jogi Osztálynál.

Igazgatóságunknál közalkalmazotti munkaviszonya öregségi nyugdíjba vonulása miatt megszűnt:
• Vígh Elek területi felügyelő, csatornaőr munkakörben, 2015. február 28. napjával a Gyulai Szakaszmérnökségnél.

Igazgatóságunknál közalkalmazotti munkaviszonya megszűnt:
• Kura Anikó számviteli ügyintéző munkakörben, 2015. január 31. napjával a Közfoglalkoztatás-Elszámolási Osz-

tálynál.
• Mészáros György árszakértő munkakörben, 2015. február 15. napjával a Közfoglalkoztatás-Elszámolási Osztálynál.
• Miklósi Ilona humánpolitikai ügyintéző munkakörben, 2015. február 28. napjával az Igazgatási és Jogi Osztálynál.
• Csete Renáta igazgatási-és munkaügyi ügyintéző munkakörben, 2015. március 29. napjával az Igazgatási és Jogi 

Osztálynál.
• Gálné Erdész Orsolya pályázati ügyintéző munkakörben, 2015. március 31. napjával a Beruházási, Vagyonkezelési 

és Projektkezelési Osztálynál.

30 éves jubileumi jutalomban részesült:
• Bencsik Jánosné ügyintéző a Szarvasi Szakaszmérnökségnél /2015.03.24./
 

40 éves jubileumi jutalomban részesült:
• Vígh Elek területi felügyelő, csatornaőr a Gyulai Szakaszmérnökségnél /2015.02.14./
• Berki András területi felügyelő a Szeghalmi Szakaszmérnökségnél /2015.03.03./

Új kollégák a vízügynél - Interjúsorozat
Aktuális számunkban a Jogi és Igaz-
gatási Osztály két új munkatársát 
kérdezem első benyomásukról és 
tapasztalataikról új munkahelyükön.

Dr. Kissné dr. Boldizsár Ida Bor-
bála

Mikor érkeztél a vízügyhöz? 
2014. december 15-e óta dolgozom 
a Körös-vidéki Vízügyi Igazgató-
ságnál, jogi ügyintézői munkakör-
ben. 

Kérlek, mesélj egy kicsit a vízügy 
előtti életedről.
2005 nyarán végeztem a Szegedi 

Folytatás a 17. oldalon É Dr. Kissné dr. Boldizsár Borbála
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Tudományegyetem Állam- és Jog-
tudományi Karának jogász szakán. 
A diploma megszerzését követően, 
visszatérve Gyulára, Dr. Magyar 
György gyulai ügyvéd alkalmazá-
sában, ügyvédjelöltként kezdtem 
dolgozni. A gyakorlati évek során 
nagyon változatos, sok jogterület-
re kiterjedő munkát végezhettem, 
amely során minden feltétel és le-
hetőség adott volt a széleskörű 
gyakorlati tudás és tapasztalat meg-
szerzésére, az ügyvédi hivatás elsa-
játítására. A jogi szakvizsgát 2010-
ben tettem le, azt követően egyéni 
ügyvédként tevékenykedtem, első-
sorban polgári jogi, gazdasági jogi 
területeken. A kisfiam születését 
követően, azonban egyre nehezebb 
volt a család és az ügyvédkedés 
összhangját megteremteni az éle-
temben, mivel az utóbbi is teljes 
embert kíván. Így nagyon örültem 
a lehetőségnek, hogy - a vállalkozói 
léthez képest kiszámíthatóbb időbe-
osztás mellett - a közigazgatásban is 
kipróbálhatom magam, és általam 
eddig kevésbé ismert területeken is 
gyakorlatot szerezhetek.

Úgy tudom, csak a közigazgatás 
volt ismeretlen terület számodra, 
hiszen a családod és így te is, több 
szálon is kötődsz a vízügyhöz.
Igen, a vízügy csak szakmailag volt 
számomra ismeretlen terület, hi-
szen „vízügyes” családban nőttem 
fel. Édesapám, Dr. Boldizsár Antal 
jogtanácsosként 36 évet töltött el 
vízügyes szolgálatban, édesanyám 
pedig 1970-1978 között személy-
zeti-oktatási ügyintézőként, majd 
1979-1982 között az építési osztá-
lyon műszaki ügyintéző munkakör-
ben dolgozott a vízügynél. Ebből 
adódóan gyerekkoromtól kezdve 
számtalan emléket őrzök a vízügy-
ről, így szinte az első naptól otthon 
érzem itt magam.

Milyen feladataid vannak az osz-
tályon, milyen szakmai kihívások-
nak kell megfelelned? 
A vízügynél jogászként nagyon 
szerteágazó feladatokat kell ellát-

nom, a klasszikus jogi feladatok 
– mint az okiratszerkesztés, szer-
ződéskészítés, perbeli képviselet, 
jogi állásfoglalások készítése mel-
lett – lehetőségem nyílik arra, hogy 
a közigazgatásra jellemző speciális 
jogi jellegű feladatok – így például a 
belső szabályalkotás – rejtelmeibe is 
belekóstolhassak. Emellett szakmai 
kihívást jelent számomra egyrészt 
a közszférára irányadó nagy meny-
nyiségű szabályanyagban, másrészt 
a vízjog körébe tartozó szakmai 
jogszabályokban való eligazodás és 
megfelelő tájékozottság megszerzé-
se.

Milyenek voltak az első benyomá-
said, hogy érzed magad a szakmai 
kollektívában? 
A vízügyhöz érkezve azonnal ta-
pasztalható volt számomra, hogy 
egy nagyon barátságos és segítőkész 
csapatba kerültem. Kollégáimmal a 
mindennapi munka során igyek-
szünk egymást szakmailag minden-
ben segíteni. A „több szem, többet 
lát” elvet követve, az ügyek több-
ségét csapatmunkában, egymással 
konzultálva oldjuk meg, ami alapját 
képezi nemcsak a kiváló kollegiális 
kapcsolatok megteremtésének, de 
remélhetőleg a szakmai hatékony-
ságot is növeli. A munkánk eredmé-
nyes végzéséhez a szakágazatokkal 
való folyamatos kapcsolattartás is 
szükséges, amelynek során kivé-
tel nélkül szintén kedves, támogató 

hozzáállást tapasztaltam a kollégák 
részéről, ami nagyon megkönnyíti a 
jogi és a szakmai szempontok össz-
hangjának igazgatósági szinten tör-
ténő megteremtését.

Remélem az új feladatok teljesíté-
se során, édesapám nyomdokaiban 
járva sikerül méltó módon helytáll-
nom, és hozzá hasonlóan eredmé-
nyes éveket tölthetek el a vízügynél.

Dr. Liszkai Szilvia

Friss diplomásként kerültél a víz-
ügyhöz, mikor érkeztél hozzánk?
Igen, a diplomámat 2015 januárjá-
ban szereztem a Szegedi Tudomány-
egyetem Állam- és Jogtudományi 
Karán. Pályakezdőként szerencsés-
nek mondhatom magam, hiszen 
2015. február 1-jével már az igazga-
tóság jogi ügyintézőjeként kezdhet-
tem meg első munkanapomat. Friss 
munkaerőként persze nagyon izgul-
tam az első napokban, de mindenki 
a segítségemre volt abban, hogy be 
tudjak illeszkedni a csapatba, amit 
ezúton is köszönök.

Az „iskolapad” után, hogy érzed 
magad a gyakorlatban?
Az Igazgatási és Jogi Osztály jogi 
ügyintézőjeként érdekesebbnél-ér-
dekesebb ügyekkel találkozhatok. 
Korábban gyakran hallottam a már 
praktizáló jogászoktól, hogy iga-

Folytatás a 18. oldalon É

Dr. Liszkai Szilvia



Az év örömteli eseménnyel kezdő-
dött a Bodoki Károly Vízügyi Mú-
zeum Baráti Kör számára. A Bodoki 
szoboravató ünnepség és az emlék-
év eseményeinek sajtóanyagát az 
interneten megtalálva, újabb Bodoki 
leszármazott vette fel velünk a kap-
csolatot. Bodoky Márta, aki Bodoki 
Lajos (Bodoki Károly féltestvére) 
ötödik generációs leszármazottja. 
Bodoki Lajos, Bodoki Henter Mi-
hály második házasságából született 
fia. Bodoky Márta a családnak azon 
ágából származik, ahol fiúgyerme-
kek születtek, így a családneve ma is 
Bodoky (igen nem tévedés, ők még 
mindig ipszilonnal írják), s mint 

megtudtuk tőle van egy fiú testvére 
is, Ákos, aki tovább viszi a nevet. 
Ők és a már korábban megismert 
Domokos fivérek unokatestvérek, 
hiszen Márta nagyapja (Lajos) és a 

Domokosok édesanyja (Jolán) édes 
testvérek voltak. Bodoky Lajos és 
Jolán édesanyja pedig az a Bodoky 
Erzsébet, aki Bodoki Károly leánya 
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zán csak a gyakorlatban sajátíthatja 
el az ember az egyetemi évek alatt 
megtanultakat.  Ez be is igazoló-
dott már az első munkában töltött 
hét alatt. Eleinte a vagyonkezelői 
hozzájárulások kibocsátásával, a 
szabályzatok módosításával kapcso-
latos feladatokat láttam el, majd az 
idő előrehaladtával egyre több új, 
érdekes, szakmailag egyre nagyobb 
kihívást jelentő feladatot kaptam. A 
peres eljárások megindítása remek 
lehetőséget nyújt korábbi tanulmá-
nyaim kamatoztatására, illetve fej-
lesztésére. A szerződések elkészíté-
se, illetve a szerződéstervezek jogi 
kontrollja jelenti jelen pillanatban 
a legnagyobb kihívást számomra, 
hiszen az igazgatóság érdekeit leg-
messzebb menőkig érvényre juttató 
jogügyleteket kell kössünk.

Nyilván komoly odafigyelést je-
lent pályakezdőként a munkakö-
röd, és így persze szükséged van a 
kikapcsolódásra is, mivel töltöd a 
szabadidődet?
A szabadidőmet általában a csalá-
dommal, olvasással, futással töltöm.  
A nővérem részéről két kisgyermek 
is van a családunkban, így örömmel 
láttam a Víz Világnapja alkalmából, 
hogy mennyire élvezték a kicsik és 
nagyok a nekik szervezett progra-
mokat. Kiemelkedőnek tartom fel-

hívni a figyelmüket a víz fontossá-
gára, ezáltal is hozzájárulva ahhoz, 
hogy a felnövekvő generáció meg-
tanulja értékelni a rendelkezésünkre 
álló ivóvizet, hiszen a világ számos 
táján kincsként tartják azt számon. 
Természetesen próbálok minél több 
időt tölteni a barátaimmal is, ami 
mindig nagy szervezést igényel, 
ugyanis egy részük Szegeden, illet-
ve Budapesten él.

Milyenek voltak az első benyomá-
said, hogy érzed magad a szakmai 
kollektívában?
Már az első naptól kezdve mindenki 
barátságosan fogadott. Nem sokkal 
munkába lépésem után került sor a 
vízügyes farsang megrendezésére, 
ami remek csapat összekovácsoló 
programnak bizonyult, osztályunk 
western banditának öltözött, az elő-
készítő munkálatok, a jelmez meg-
alkotása, majd maga a farsang is 
nagyon jó hangulatban telt. Az igaz-
gatósági munka igazi csapatmunkát 
feltételez, számos esetben szükség 
van arra, hogy összedolgozzunk a 
közös cél érdekében. Egy-egy új fel-
adatot igyekszem legjobb tudásom 
szerint minden oldaláról körbe jár-
ni, de ha kérdés merül fel bennem, 
bátran fordulhatok bármelyik kollé-
gámhoz segítségért, hiszen a közös 
gondolkodás során új dolgokat is ta-

nulhatunk egymástól. Mindemellett 
persze az együtt töltött idő alatt, a 
szabadidőben szervezett közös prog-
ramok során a munkakapcsolatokon 
túl új barátságok is köttettek. Ezen 
közös programok közül kiemelném 
a Gyulai Gyermekosztályért Alapít-
vány javára megrendezett jótékony-
sági kerékpártúrát, ahol dr. Boldi-
zsár Ida Borbála kolléganőmmel 
közösen vágtunk neki az útnak. 

Milyen terveid vannak a jövőre 
nézve?
Ami a jövőt illeti, szeretnék szak-
mailag tovább fejlődni, a szakvizs-
ga letételét követően szeretnék egy 
szakjogászi képzést is elvégezni, 
annak érdekében, hogy az adott 
szakterületre komplexebb rálátással 
rendelkezzek. Terveim között sze-
repel még a francia nyelvtudásom 
felfrissítése és fejlesztése is. Sajnos 
az érettségit követően nem volt mó-
dom tovább folytatni a tanulását, 
viszont nagyon szeretem a nyelvet, 
a kultúrát és magát az országot is, 
így örömmel fogok nekilátni ennek. 
Mindezekkel párhuzamosan termé-
szetesen, a vízügyes csapat hasznos 
tagjává válva, szeretném segíteni az 
igazgatóság munkáját a továbbiak-
ban is.

Pozsárné Kaczkó Zita

Újabb Bodoki leszármazottal vette fel a kapcsolatot a Baráti Kör

Bodoki rokonok a Tájvízházban



volt, így ők közvetlen leszármazot-
tai Bodoki Károlynak is.
Márta és férje február közepén, 
Gyulán töltött el egy pár napot. 
Mint mondták szívesen és sokat tar-
tózkodnak Gyulán, ők egyébként 
Budapesten élnek, így lehetőségünk 
volt velük a Tájvízházban személye-
sen találkozni, mely nagyon benső-
ségesre és emlékezetesre sikeredett.
Márta hozott családi fotókat, mesélt 
számos történetet nagymamájáról, 
édesapjáról, a háború alatti évekről. 
Megtudtuk, hogy vannak családjuk 
birtokában családi emlékek, fényké-
pek, festmények, használati tárgyak, 
melyeket még a nagy,- illetve ükszü-
lők is használtak, sőt átadta nekünk 
a földmérő mérnöknek, Bodoki Ká-
roly édesapjának, Mihálynak a mér-
nök diplomája másolatát is, melyet a 
család megőrzött az utókor számára. 
Büszke rá, hogy ilyen tiszteletremél-
tó családból származik, ugyanakkor 
sajnálja, hogy a mérnöki szakma 
már nem hagyomány a családjuk-
ban, ő bankban dolgozik.
Bár már édesapja kapcsolatot terem-
tett a Gyulaiakkal, adott át számos 
emléket D. Nagy András bácsinak, 
de mióta ő is és édesapja is elha-
lálozott, a kapcsolat megszakadt a 
várossal. Kiderült az is, hogy eddig 
nem volt előtte ismert a Bodoki sí-
rok helye, ezért néhányan elkísértük 
őt és férjét a temetőbe, ahol leróhat-
ták kegyeletüket a rokonaik előtt.
Megtudtuk Mártától azt is, hogy 
vannak még általa ismert további 
élő rokonok is, dr. Hoffmann Tamás, 
Új-Budának, vagyis Budapest XI. 
kerületének jelenlegi polgármestere, 

Bodoki Károly Jolán nevű lányának 
a közvetlen leszármazottja. Ígéretet 
kaptunk, hogy segít nekünk a kap-
csolatfelvételben. 
Megbeszéltük, hogy a továbbiakban 
nem veszítjük el egymást, értesítést 
küldünk a kölcsönös érdeklődésre 
számot tartó eseményekről, illetve 
keressük a további lehetőségeket.
Ez évben a Víz Világnapján a gát-
őrök munkájának népszerűsítése 
volt a cél, melyhez Baráti Körünk 
két jól sikerült poszter összeállítá-
sával járult hozzá, melyek tartalma 
(a gátőri szakma története és a je-
lenlegi feladatok) a megelőző héten 
naponta, részletekben került fel az 
igazgatóság facebook oldalára, illet-
ve több társigazgatóság és az OVF 
is felhasználta. A Víz Világnapján 
pedig kisebb kiállítást készítettünk, 
melyen a gátőrök korábbi, illetve 
ma használatos eszközei, szerszá-
mai kerültek a gyerekek számára 
nagy sikerrel bemutatásra.
Március 29-én volt Bodoki Ká-
roly születésének 201-dik, illetve a 
szobra felavatásának első évfordu-

lója, mely alkalomból kisebb meg-
emlékezést tartottunk a szobornál, 
elhelyeztünk két cserép árvácskát, 
melyet a Beol.hu a húsvéti ünnepek 
alkalmából - a város számos pontjá-
ra készített installáció között - meg-
örökített a képgalériában, így ez is 
igen emlékezetesre sikerült.

Aktuális, de önkéntes feladataink 
között van jelenleg a mindenkori 
vízügyi felsővezetők életrajzának 
összeállítása, az emléktábla-elhe-
lyezés feltételeinek tisztázása, to-
vábbi kutatás a Bodoki hagyatékok 
után, a Tájvízház emeleti raktárában 
található régi fényképek, térképek 
kiválogatása, rendszerzése, illetve 
Szarvasra szeretnénk kirándulni. 
Akinek az események megtetszet-
tek, illetve kedvet éreznek a mun-
kánkban, programjainkon részt ven-
ni, bátran jelentkezzenek, szeretettel 
várunk mindenkit, aki a vízügy múlt 
kutatásában, illetve a hagyományok 
ápolásában szívesen részt venne ve-
lünk.
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A kiállítás képekben

A kiállítás képekben

Kőváriné Szabó Erzsébet
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A Hírlevél előző számában olvashat-
ták a Körös-vidéki Vízügyi Szem-
léről, a Bodoki Károly Vízügyi Mú-
zeum Baráti körben, az alapítóval és 
a szerkesztővel folytatott beszélge-
tést, melyet azzal zártunk: „Tudjuk, 
a Szemle nem sokáig maradt utód 
nélkül, néhány év múlva megjelent a 
Körös-vidék új vízügyi kiadványa a 
Hírlevél. Erről is szeretnénk beszél-
getni, egy másik alkalommal.” Nos, 
ez a tervünk,  hamar megvalósult, a 
Baráti Kör tagjával, Cserkúti And-
rásnéval, aki  16 éven át  a Körös-
vidéki Hírlevél szerkesztőjeként, e  
fontos és nem könnyű feladatot vé-
gezte. Kérésünkre, írásában a 1991-
2007-ig tartó korszakról számol be. 
A sorait olvasva, a Hírleveleket la-
pozgatva, - de emlékeink szerint is 
- elismerés és köszönet illeti színvo-
nalas, lelkiismeretes munkájáért.
Bevezetőnket most is  a folytatás 
igényével  zárjuk, mert bár nem telt 
el  nagyon hosszú idő azóta, válto-
zások történtek, pl. a Gutenberg kor-
szakot a digitális megjelenés váltot-
ta fel, tartalom és a forma megújult, 
a terjedelem megnőtt, tehát  a  törté-
net folytatódik, és  ami számunkra 
nagyon fontos,  a Hírlevél már ne-
gyedszázada írja a Körös-vidék víz-
gazdálkodásának  történetét is.

Előzmények, külső körülmények
A Körös-vidéki Hírlevél történe-
tének ismertetése előtt, érdemes a 

néhány évvel azelőtti időszakra is 
visszatekinteni, és bemutatni azokat 
a körülményeket, amelyek megha-
tározták az igazgatósági kiadvány 
szükségességét.
Az 1980-as évek végére feltartóz-
tathatatlan társadalmi és gazdasági 
változások következtek be minden 
területen. Változásokat követelve, 
értelmiségi, civil, és politikai cso-
portok szerveződtek, és különbö-
ző témakörökben véleményt nyil-
vánítottak. Ilyen téma volt az ún. 
„kommunizmust szimbolizáló 
nagyprojekt”, a Bős- Nagymarosi 
vízlépcsőrendszer építése is. A civil 
környezetvédők 1983-ban kezdő-
dött tiltakozása - az ellenzéki poli-
tikai pártok támogatásával - 1987-re 
már több tízezres tömegtüntetéssé 
vált a vízlépcsőrendszer megépíté-
se ellen, így 1989 májusában a kor-
mány felfüggesztette az építkezést. 
A létesítmény, és ezzel együtt az 
egész vízügyi ágazat a rendszervál-
tás áldozata lett, szakmai, területi, 
szervezeti, hatásköri és gazdasági 
szempontból teljesen ellehetetle-
nült. Többször a létjogosultságának 
kérdése is felvetődött.
Az ágazat vezetői felismerték, hogy 
szemléletváltásra van szükség, és új 
vízügyi politikát fogalmaztak meg, 
melynek egyik legfontosabb ismér-
ve, hogy a vízgazdálkodásnak nincs 
önálló érdeke, csak a társadalom 
által megfogalmazott és igényelt 
beavatkozásokat lehet megvalósíta-
ni. Kiemelt feladat az ágazat presz-
tízsének helyreállítása, a társadalmi 
kapcsolatok újjáépítése. 
Ennek érdekében számtalan intézke-
dést hoztak a főhatóságok a tájékoz-
tatási politika, később a nyilvános-
sági feladatok, kommunikáció, majd 
PR területén. Például főosztályveze-
tői szintű irányítás, kommunikációs 
külső szakértők alkalmazása, fő-
igazgatói értekezletek állandó napi-
rendje, szakágazati kommunikációs 
célok és üzenetek megfogalmazása, 
rendszeres  munkaértekezletek a 
területi szervezetekkel, vizigeknél 

tájékoztatási felelősök kijelölése, 
éves nyilvánossági  terv készítése 
és beszámoló ezek teljesüléséről, 
kommunikációs tréningek minden 
szinten, és nem utolsó sorban a saj-
tókapcsolatok megerősítése.

A KÖVIZIG tájékoztatáspolitikája
A vízügyi igazgatósági feladatok 
eredményes megoldásának egyik 
fontos feltétele, hogy a helyi társa-
dalmi közösség befogadó legyen. A 
pozitív társadalmi értékítélet mindig 
elősegíti a célok megvalósítását. Az 
igazgatóság tájékoztatáspolitikai 
stratégiájának legfontosabb elemei 
1991-ben a következők voltak:
• az igazgatósági célok tudatosítása 

a társadalmi környezetben,
• széleskörű publicitás biztosítása, 

motiválva ezzel a társadalmi köz-
felfogást,

• a szakmához kapcsolódó tudat-
formáló és ismeretterjesztő tevé-
kenység,

• társadalmi igények, elvárások 
közvetítése a belső döntési pon-
tokra.

Az igazgatóság tudatosan törekedett 
ezen elvek érvényesítésére, és tájé-
koztatási politikájának az 1980-as 
évek közepére már szép eredményei 
voltak: kiadványok jelentek meg, 
(szakmai és turista térképek, Körös-
Sárréti útikalauz, Huszár Mátyás 
Vízrajzi Értekezés), múzeumi be-
mutatóhelyek létesültek, (Hosszú-
fok, Peres) emléktáblák készültek, 
(Huszár M., Lampl H., Kienitz V.), 
társadalmi tömegkapcsolatok mű-
ködtek (horgász, természetvédő, 
sport, ifjúság), volt már fotó- és 
videó dokumentációs tevékeny-
ség, és igen intenzív sajtómunka. 
Nem volt azonban eszközrendsze-
rében olyan általános információs 
csatorna, amely a belső és a külső 
közvéleményt egyaránt eléri, és a 
felgyorsult változásokra tekintettel, 
szinte napi információt szolgáltat. 
Így indult útjára 24 évvel ezelőtt, 
1991. március 26-án a Körös-vidéki 

Folytatás a 21. oldalon É

Hírlevél-történet

Czakóné Czédi Jolán

2001. áprilisi szám címlapja
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Hírlevél.

A Hírlevél célja, tartalma
A Hírlevél alapítója és legfőbb él-
tetője, dr. Goda Péter igazgató, a 
próbaszám beköszöntőjében úgy fo-
galmazott, hogy „nem akarunk újsá-
got, hivatalos körlevelet és vezetői 
sajtóorgánumot sem, de cél, hogy 
érdeklődést keltsünk, gondolkodást 
indítsunk el egy kis hír erejével. A 
hír pedig akkor hír, ha időben érke-
zik, rövid és egyértelmű, ugyanak-
kor kétirányú, ahogy a fény a vissza-
verő felületről megérkezik, a hír is 
így járja be igazán pályafutását, így 
érheti el a célját a Körös-vidékről 
útjára indított Hírlevél”.
Az igazgatóság tevékenységét érintő 
eseményekről sokrétűen adott tájé-
koztatást a kiadvány. Folyamatosan 
megjelentek pl. a vízkár események, 
fejlesztési munkák, a vezetői érte-
kezletek és értékelések, szakmai és 
társadalmi rendezvények, személyi 
hírek, nekrológok, vízügyi múlt, 
tanulmányutak beszámolói, okta-
tás, sport, érdekképviseletek és saj-
tószemle. A „slágertémák” az idő 
előrehaladtával folyamatosan vál-
toztak. Kezdetben az átszervezések, 
a külföldi vízügyi szervezetek mű-
ködése, majd később az uniós direk-
tívák, a vízkeretirányelv, vízgyűjtő-
gazdálkodás, és a pályázati munkák 
kaptak nagy figyelmet. Megjelentek 
főhatósági, önkormányzati, civil 
és más vízügyi szervezetek írásai, 
eseményei is. Mindvégig egyetlen 
állandó rovat a hidrológia, hidrome-
teorológia és vízminőség volt. Terü-
leten kívüli kitekintésre is volt példa 
(déli autópálya, Bős- c variáns, nagy 
árvizek külföldön, Attila sírja  stb.).
A nagyobb terjedelmű anyagok, ál-
talában valamilyen aktualitáshoz 
kötve, tematikus különszámokban 
jelentek meg, eddig 18 alkalommal. 
Pl. tájékoztatáspolitika, országos 
rendezvények, telefonkönyv, víz-
ügyi politika, víz világnap, Kövizig 
emlékünnepség, vízügyi múzeum 
évforduló, és nem utolsó sorban a 
rendkívüli védekezések témakörök-
ben. Nem volt tabu, de gazdasági és 

pénzügyi részletkérdések csak igen 
ritkán kerültek a nyilvánosság elé.

Megjelenés, szerkesztés, terjesztés
A Hírlevél öt éven át, kéthetente 
jelent meg 600 példányban, 4-8 ol-
dalon úgy, hogy a pénteki lapzártát 
követően hétvégén történt a nyom-
dai előkészítés, hétfőn korrektúra 
és nyomtatás, kedden-szerdán ter-
jesztés. A nyomdai munkákat kez-
detben Békéscsabán, az Interax Bt., 
majd négy év után gyulai vállalko-
zók, Kovács Sándor és a Rotapress 
nyomda végezték. 1996. márciustól 
sajnos szünetelt a megjelenés. 1998. 
februárjában újra indult a Hírlevél, 
kezdetben Pálinkás Lajos mb. igaz-
gató, majd Bak Sándor kinevezett 
új igazgató felelős kiadásában. Ek-
kortól kéthavonta 600 példányban, 
4-12 oldalon jelent meg. Formailag 
lényegében nem változott, azon-
ban kisebb korszerűsítés, csinosítás 
többször volt, a technikai fejlődés és 
az anyagi lehetőségek függvényé-
ben. Kezdetben, egy színben kék-
kel, majd  az újraindítás után kék 
és fekete színben nyomtatva jelent 
meg, 1996-tól fekete-fehér fotókkal, 
2006-tól színes fotókkal, 2001-től 
pedig az internetre is felkerült.

A szerkesztői feladatokkal az első 
évben a Műszaki Fejlesztési Ön-
álló Csoportot bízták meg, Török 
Attila vezetésével, majd a Vízgaz-
dálkodási Osztály volt nevesítve, 
ténylegesen azonban a szerkesztési 
munka és a kiadvány körüli minden 
ügyintézés - tizenhat éven át - 2007. 
novemberig az én feladatom volt. A 

leírási és postázási tevékenységet 
Nagy Sándorné és a Titkárság mun-
katársai segítették.
A Hírlevél terjesztése - főként a két-
hetenkénti megjelenés idején - jelen-
tős munkafolyamat volt, a példány-
szám fele postai levélként került az 
olvasókhoz, a lehető legszélesebb 
körnek eljuttatva a friss vízügyi in-
formációkat. A főhatóságok, társ-
szervezetek munkatársai, partner 
intézmények, önkormányzatok, 
parlamenti képviselők, társadalmi 
szervezetek, civil szervezetek, tu-
dományos és oktatási intézmények, 
könyvtárak, a fontosabb sajtókap-
csolatok munkatársai egyaránt rend-
szeresen kézhez kapták a kiadványt. 
A belső információs csatornákat is 
bővítve, valamennyi Kövizig dolgo-
zó, a területen jelenlévő gát- és csa-
tornaőri szolgálat tagjai, a vízügyi 
nyugdíjasok is hozzájutottak a Hír-
levélhez. Az állandó változások és 
átszervezések következtében napi 
feladat volt a címjegyzék aktualizá-
lása és folyamatos frissítése.

A Hírlevél több mint másfél évti-
zedes szerkesztése alatt természe-
tesen többször kellett szembesülni 
nehéz helyzetekkel is. Az előfor-
dult sajtóhibák, az elkerülhetetlen 
helyreigazítások, a magasabb veze-
tői láttamozások nélkül megjelent 
anyagok, a riporteri munka buktatói, 
az anyaggyűjtés nehézségei gyakran 
okoztak álmatlan éjszakákat is az új-
ságírásban és készítésben nem jártas 
műszakiaknak, de főként a szerkesz-
tőnek.

A Körös-vidéki Hírlevél ismertséget 
és elismertséget vívott ki környeze-
tében írásaival és gyors reagáló ké-
pességével, ezt igazolja az is, hogy 
ma már a 24. évfolyama jelenik meg. 
Célkitűzésének megfelelve, széles 
körben ad tájékoztatást, vízügyi in-
formációkat és ismereteket közvetít 
a Körösök-vidékéről, remélve azt, 
hogy legalább egy kis cikk vagy hír 
erejéig gondolkodást indít el az ol-
vasóban.

Cserkúti Andrásné 

2008. januári szám címlapja



Február 2.
2015.évi program elfogadtatása
2015.évi tagdíj meghatározása
Új tagok felvétele
2014.évi gazdasági beszámoló elfogadása
Gyulai nyugdíjas érdekvédelemről tájékoztatás
Névnapjukat ünneplők köszöntése

Március 2.
Nemzetközi Nőnap megünneplése, köszöntő
Szakszervezeti titkár tájékoztatója
Víz Világnapjának megrendezésére, segítség felajánlás
Névnapjukat ünneplők köszöntése
Templomtúra megszervezése

Április 13.
„Időskorban, gyógyszermentesen élni” címmel egészség-
ügyi előadás
Névnapjukat ünneplők köszöntése

Május 4.
Kerékpár túra
A Kisdelta-, és Mályvádi árvízi szükségtározó megtekin-
tése

Június 1.
Szanazugi kirándulás, vetélkedővel egybekötve (Ki tud 
többet a KÖVIZIG-ről Teszt)
Ünnepi ebéd (paprikás krumpli)
Névnapjukat ünneplők köszöntése

Június 20.
XVII. Szőregi Rózsaünnep megtekintése

Július 6.
Békésszentandrási duzzasztómű megtekintése, szakmai 
vezetés mellett
Séta a Szarvasi Arborétumban

Augusztus 3.
Szeptemberi kirándulás szervezése
Névnapjukat ünneplők köszöntése
Gyulai nyugdíjas érdekvédelemről tájékoztatás

Szeptember 7.
Szeptember 11-i kirándulás részleteinek megbeszélése
Névnapjukat ünneplők köszöntése

Szeptember 11-12-13.
Kirándulás Esztergomba és környékére

Október 5.
Idősek Világnapja alkalmából ünnepség

November 9.
Ötletes apró játékok készítése (verseny), a KÖVIZIG  ál-
tal szervezett mikulásnapi ünnepségre
Zsűrizés- díjak átadása
Névnapjukat ünneplők köszöntése

December 7.
2015. évi gazdasági beszámoló
Évzáró ünnepi taggyűlés előkészítése
Névnapjukat ünneplők köszöntése

December 14.
Évzáró ünnepi taggyűlés
Az egész évi klubélet értékelése, összegzése

2015. február 2-án találkoztunk első 
alkalommal.  A legfontosabb az 
volt, hogy mindenkinek jó egész-
séget kívánjuk az új esztendőben. 
Elfogadtuk a 2014. évi gazdasági 
beszámolót. Két fővel szaporodott a 
létszámunk, Ők Békésről járnak be a 
klubdélutánokra. Van, aki Dobozról, 
Békéscsabáról, és Kétegyházáról 
jön egy kicsit kikapcsolódni, a régi 
kollégákkal találkozni, beszélgetni. 
A 2015. évi programot is megvitat-
tuk és elfogadtuk. Az alábbiakban 
közétesszük, azzal a szándékkal, ha 
aktív dolgozót, vagy vízügyes nyug-

díjast érdekel, szívesen látjuk bár-
mikor.
2015. március 2-án a „fiúk” megha-
tó kedvességgel köszöntötték a „lá-
nyokat” a Nemzetközi Nőnap alkal-
mából. Nagyon szép verset, virágot 
és csokoládét kaptunk. Emlékezetes 
ünnepség volt.
Ezt követően a Szakszervezeti Tit-
kár tájékoztatta a klubtagokat a 
szakszervezetről, majd a gyulai 
Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület 
munkájáról hallgattunk meg egy be-
számolót.
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A Nyugdíjas Klub eseményei

Tokaji Istvánné Nőnapi ünnepség

KÖVIZIG Szivárvány Nyugdíjas Klub 2015. évi programja



Az időjárás és a talajvíz alakulása 
2015. január, február, március hóna-
pokban

2015 első negyedévét összességé-
ben az átlagosnál jóval magasabb 
hőmérsékletű, átlagosan csapadékos 
időjárás jellemezte.
A középhőmérséklet januárban +1,9 
°C volt, ami 2,6 °C-kal magasabb a 
sokéves átlagnál, februárban +2,5  
°C, ez 1,8 °C-kal magasabb a sok-
éves átlagnál, márciusban pedig 
+7,4 °C, ami 2,0 °C-kal haladja meg 
a sokéves aktuális havi átlagértéke.
A napi középhőmérséklet a három 
hónap során szinte végig az átlagos 
középhőmérséklet fölött mozgott. 
Csupán január első 10 napjáról volt 
elmondható, hogy az évszaknak 
megfelelő volt a hőmérséklet. Ki-
sebb hőmérsékletingadozásokkal 
ugyan, de január második hetétől 
kezdve fokozatosan emelkedett a 
napi középhőmérséklet, mely ha-
marabb tavaszi klímát alakított ki 

térségünkben, mint azt a naptár sze-
rint várhattuk volna. A január má-
sodik hetében érkező felmelegedés 
intenzitását jelzi, hogy 10 nap alatt 
alakult ki a napi minimum és maxi-
mum hőmérsékletek között, 26 °C 
különbség. A leghidegebb nap 7-e 
volt, -14,0 °C (Méhkerék), a leg-
melegebb 17-e, +12,0 °C (Elek). 
Az időszak legmelegebb hónapja a 
március volt. A nappali hőmérsék-
letek március 20-a körül már lénye-
gesen magasabbak voltak az éjsza-
kaiakhoz képest, néhol több mint 20 
°C különbség alakult ki a két érték 
között. A leghidegebb nap 8-a volt, 
-4,0 °C (Méhkerék), a legmelegebb 
26-a, +24,0 °C (Elek). Komolyabb 
talajfagy január első harmadában 
alakult ki, az erősebb december végi 
fagyok folytatásaként. Ekkor 7-9 cm 
átlagos mélységű volt a talajfagy ér-
téke. Több állomáson és több napon 
is mértek 12 cm értéket, mint maxi-
mum talajfagy mélységet. Az idő-
szak hátralevő idején már csak ki-

sebb mélységig hatolt le a talajfagy, 
átlagosan 1-2 cm értékben pár nap 
erejéig. Márciusban utoljára 9-én 
mértek az észlelők talajfagyást.

2015. első negyedévében a csapa-
dék mennyisége átlagosnak tekint-
hető, mely a bőséges, egyben belvíz 
szempontjából hátrányos, januári 
csapadéktevékenységnek köszönhe-
tő, míg a februári és márciusi csapa-
dékösszeg elmarad a sokéves átlag-
értékétől. A Körös-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság működési területén 
2015. március végéig hullott csa-
padék mennyisége a naptári évben 
6,4 mm csapadékhiányt mutatott, az 
előző 20 év átlagához képest. A 2014 
novemberétől számított hidrológiai 
év csapadékmérlege szerint 6,0 mm-
rel több csapadék érte az igazgató-
ság területét, mint az utóbbi 20 év-
ben átlagosan. Összefüggő hótakaró 
nem sokáig borította sem januárban, 
sem februárban a felszínt. Január 
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Az első negyedévben három 
KÖVIOSZ elnökségi ülésre került 
sor Budapesten. Az elnökség fő cse-
lekvési iránya az ez évi cafetéria 
biztosítása volt. A Belügyminisz-
tériummal történt megegyezés-
nek megfelelően, ebben az évben 
nettó 140.000 Ft (bruttó 200.000) 

cafetéria kifizetésére kerül sor.
Március 8-án, mint minden évben 
az idén is, egy szép virággal ked-
veskedtünk hölgy tagtársainknak a 
Nemzetközi Nőnap alkalmából.

Előkészítés alatt áll az idei üdülte-
tési lehetőségek kiírása. A balaton-

füredi saját üdülőnk mellett Sop-
ronban lesz lehetőség kipihenni a 
fáradalmakat. Sajnos az Egererdő 
Zrt. lemondta csereüdültetését, így 
ebben az évben csak saját szerve-
zésben lehet a szilvásváradi üdülőt 
igénybe venni.

Folytatás a 24. oldalon É

Szakszervezeti hírek

Kurucz András

Hidrometeorológia
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4-én Békés megye egész területét 
hótakaró borította. A megye délke-
leti részén a következő napokban 
már eltűnt az összefüggő hótakaró, a 
megye nagy részén viszont csak 9-e 
után olvadt el teljesen. A hótakaró 
átlagosan 3-4 cm vastagságú volt. A 
legnagyobb hóvastagságot, 8 cm-t, 
Nagytóti állomáson mérték.

Februárban 2-3-án mérhettük meg a 
hótakaró vastagságát, szórványosan 
2-3 cm átlagos mennyiségben. 10-
én szintén havazott, mely során már 
nagyobb területet fedett a hótakaró, 
de csak 1-2 cm vastagságban, mely 
másnapra teljesen fel is olvadt.
A talajvíz - a vizsgált kutak adatai 
alapján - januárban 82 cm-rel, feb-

ruárban 106 cm-rel, márciusban 87 
cm-rel volt magasabban a havi sok-
éves átlagnál.
Március végén legmagasabban Fü-
zesgyarmat, (69 cm), legalacso-
nyabban Telekgerendás (389 cm) 
térségében áll a vízszint.

Jobbágy Zoltán

Hidrológia - 2015. I. negyedév
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A csapadék-hajlam függvényében 
alakult folyóink vízjárása. Folya-
matos pulzálás mutatkozott a kis- 
és közepes vízállás-tartományban. 
Duzzasztóink közül a Gyulai duz-
zasztó üzemelt folyamatosan, majd 
február közepétől bekapcsolódott a 
Békésszentandrási duzzasztó is.
A vízfelszínen kialakult jégtakaró 
csak január hónap első dekádjában 
fordult elő, mely az első jelentősebb 
áradás hatására hamar levonult. A 
későbbi időszakban, a mérsékelt 
meleg időjárás következtében, újabb 
jegesedési folyamat nem kezdődött 
el.

A vízkészlet növelése érdekében - 
szakaszosan - folytatódott a tiszai 
víz betáplálása a Körös-rendszerbe. 
A betáplálás 4 ágon keresztül tör-
tént. A Keleti-főcsatornán keresz-
tül Bakonszegnél a Berettyóba, a 
Hortobágy-Berettyó főcsatornán 
keresztül Ágotánál, a Nagykunsági 
főcsatorna nyugati ágán Öcsödnél 
és a keleti ágon, Túrkevénél. A be-
vezetett vízmennyiségek alakulását 
az alsó grafikon szemlélteti.

Kurilla Lajos

Kiadó: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság.
Felelős kiadó: Bak Sándor igazgató
Szerkesztőbizottság vezetője: Szabó János műszaki igazgató-helyettes
Tagjai: Pozsárné Kaczkó Zita, Faulháber Márton

5700 Gyula, Városház utca 26. Tel.: 66/526-400*,
Fax: 66/526-407
E-mail: kovizig@kovizig.hu, www.kovizig.hu
Megjelenik negyedévente elektonikus formában.
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Békésszentandrási duzzasztó és vízierőmű
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Én így csökkentem a vízlábnyomom - Víz Világnapi pályázat

A Víz Világnap ez évi jelmondata, a 
„Víz és fenntartható fejlődés” , arra 
hívja fel a figyelmet, hogy a meg-
lévő vízkészlettel, úgy kell gazdál-
kodnunk, hogy az a jövő nemzedéke 
számára is rendelkezésre álljon, kel-
lő mennyiségben és jó minőségben. 
A víz léte teljesen magától értetődő 
dolog, mert víz kell az iváshoz, mo-
sáshoz, fürdéshez, de rengeteg vizet 
használunk a növények, állatok táp-
lálásához, a minket körül vevő tár-
gyak megalkotásához. A Föld édes-
víz-készlete véges, mely - hasonlóan 
más nyersanyagokhoz - védelemre 
szorul. Bár mi, a Kárpát-medence 
védelmében bőségesen el vagyunk 
látva értékes ivóvízzel, a világ szá-
mos táján kincsként tartják számon 
az iható, tiszta vizet. Az egyenlőt-
len elosztás, és a fejlett világ mér-
téktelen fogyasztása hívta életre a 
vízhasználat nyomon követésének 
és lehetőség szerinti kordában tar-
tásának vágyát, azaz a vízlábnyom 
fogalmát.

Ezért ebben az évben „Én így csök-
kentem a vízlábnyomom” címmel 
irodalmi pályázatot hirdettünk is-
kolások számára. A nyertes pá-
lyaműveket hírlevelünk hasábjain 
olvashatják. A pályázat nyertesei 
részt vehetnek egy kiránduláson, 
és megismerkedhetnek vízügyi be-
mutatóhelyeinkkel, a Peresi Termé-
szetvédelmi Bemutatóházzal és a 
Hosszúfoki Bodoki Károly Vízügyi 
Múzeummal, közben bepillantást 
nyerhetnek a gátőrök munkájába is, 
valamint megtekinthetik a Horto-
bágy-Berettyó Árvízkaput, a kirán-
dulásra májusban kerül majd sor.

A nyertesek névsora:

Középiskola:
ifj. Apai László - Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium
Szabó Dániel - Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium
Mag Dávid - Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium

Általános Iskola - felső tagozat:
Fehér Gábor - Implom József Általános Iskola

Általános Iskola - alsó tagozat:
Marksteiner Míra - Implom József Általános Iskola

Patai Olivér - Implom József Általános Iskola
Tóth Boglárka - Implom József Általános Iskola

Ez úton is gratulálunk a nyerteseknek!



Sokan nem is tudják, hogy a vízhasz-
nálatnak is van lábnyoma. A víz-
lábnyom mértéke azt mutatja meg, 
hogy mennyi vizet használunk el 
fogyasztóként a fogyasztási cikke-
inken keresztül. Mert gyakorlatilag 
mindenhez, amihez nyúlunk, szük-
ségünk van vízre. A mai világban 
az interneten számos statisztikát le-
het róla találni, hogy mi mindenhez 
milyen sok vízre van szükség. (Pl.: 
egy szelet kenyérhez 40 literre, egy 
darab pamutpóló gyártásához 2000 
literre...) Magyarországon fejenként 
átlagban naponta közvetlenül 110 
liter vizet fogyasztunk fejenként 
(táplálkozáshoz, tisztálkodáshoz, 
öntözéshez...). Ugyanakkor a teljes 
vízlábnyomunk átlagosan több mint 
2000 liter naponta. A teljes vízláb-
nyomunk nekünk sem kevés, de a 
világ legtöbb országában még ennél 
is több vizet használnak fel a min-
dennapokban.
Hogy honnan van ennyi víz? És 
meddig lesz elég?
A Föld természetes vízháztartá-
sa képes lenne ellátni minket kellő 
mennyiségű és minőségű vízzel, a 
rohamosan növekvő lakosság igé-
nyeit még csak-csak ki tudná szol-
gálni a természetes vízkészlet. A víz 
természetes körforgása tudná bizto-
sítani a víz - számunkra megfelelő - 

minőségét is. Azonban a rendezetlen 
vízkezelés, és a természetes vizekbe 
juttatott szennyeződések okozta víz-
minőség romlása, csak nagy energia 
befektetéssel állítható vissza normál 
minőségűvé. A vízszennyezést nem 
csak otthon tehetjük. Ha a termé-
szetben, a folyó- vagy állóvizekbe 
nem dobálnánk irgalmatlan meny-
nyiségű, évszázadok alatt lebomló 
műanyagokat. Gondolok itt arra, 
hogy egyes személyek a kiürült fla-
konjaikat inkább a vízbe dobják, 
mint hogy elvinnék a legközelebb 
felállított hulladékgyűjtő helyre. 
Vagy akár szerves hulladékot dob-
nak a vízbe. Hiába gondolják úgy, 
hogy „úgyis lebomlik”, de akár egy 
ilyen hulladék a vízben élő állatok-
ra fertőzésveszélyt is jelenthet. Mert 
nem 100%-ban csak a nagy gyárak 
felelősek a vízszennyezésért, hanem 
jelentős százalékot tesznek ki a víz-
be hulladékot dobáló személyek is. 
Ha továbbra is folytatjuk a vízszeny-
nyezést nem lesz elég vizünk, és mi 
is vízhiányban fogunk szenvedni, 
miközben évtizedekkel előtte még 
bővelkedtünk a megfelelő minőségű 
és mennyiségű vízben. De én itthon, 
hogyan előzhetném meg? 
Sokan úgy gondolják, hogy egy 
emberen nem múlik semmi. Pe-
dig múlik, ha mindenki legalább 
megpróbálná nagy lépést tennénk a 
fenntartható fejlődés felé.
Figyelni kell, hogy milyen feladat-
ra, milyen minőségű vizet haszná-
lunk. A mai kényelmes világban sok 
ember, nem törődve a következmé-
nyekkel, minden feladatra ivóvizet 
használ (pl.: gépjárműmosásra, ön-
tözésre, WC öblítésére). Számta-
lan megoldással lehet a lakásunk-
ban kialakítani víztakarékosságos 
rendszereket. Sok gépet lehet már 
manapság vásárolni, ami a kémiai 
szennyeződésektől megtisztítja a 
szennyvizet (pl.: mosógépből kijö-
vő vizet tisztítás után lehetne hasz-
nálni gépjárműmosásra vagy pedig 
öntözésre. Vagy a fürdővizet szűrés 
után lehet használni mosásra. S ak-

kor így milyen sok vizet spórolunk 
meg, ha ezt végig csináljuk, hogy a 
fürdővízből mosunk, majd végül az-
zal mossuk le gépjárművünket. Így 
csak egyszer kell kinyitnunk a csa-
pot, nem pedig háromszor.  
Az esti tisztálkodásnál is sokat lehet 
spórolni a vízzel. Köztudott tény, 
hogy a zuhanyzás kevesebb vizet 
vesz igénybe, mint a fürdés. Így is 
lehet takarékoskodni a vízzel, és 
még ha  olyan zuhanyrózsával ren-
delkezünk, amelynek intenzitása 
állítható, akkor állítsuk kisebb fo-
kozatra, így is csökkentve az ivóvíz 
minőségű víz kárba veszését. Ha pe-
dig nem rendelkezünk zuhanyzóval, 
akkor épp elég takarékos megoldás, 
ha nem színültig eresztjük a kádat. 
A fogmosáskor is „lefolyathatunk” 
sokat az értékes vízből. Míg a fo-
gunkat mossuk, addig nem kell a 
csapból folynia a víznek. Végtére 
semmi értelme, hogy addig folyjon, 
elég akkor kinyitni, ha végeztünk, és 
elöblítjük a fogkefét.  
Szüleinket, vagy, aki a konyhában 
sokat tevékenykedik, tájékoztassunk 
a vízspórolás pár hasznos fortélyai-
ról. Mint hogy például lehet vásárol-
ni csaptelep végére szerelhető fejet. 
Amely vékonyabb, mint a csap és ez 
által erősebb vízsugár jön ki belőle. 
Így ha mosunk valamit, akkor nem 
a víz súlya általi erő mossa, hanem 
a sugár ereje és így hamarabb meg-
mosható például a zöldség. 
A takarításnál is sokat lehet takaré-
koskodni. Ha a felmosást nem tiszta 
vízzel végezzük, hanem a mosásból 
megtisztított vízzel akkor is már so-
kat teszünk a kevesebb ivóvíz fo-
gyasztás érdekében. 
De a házon kívül is sokat tehetünk. 
Mi a járdákat nem sózzuk. Mert a 
sós hólé már ilyen erős koncentrá-
cióban káros a környezetre, és amíg 
elszivárog, addig ilyen tömény ál-
lapotban rengeteg növény vesztét 
jelentheti. Így hát mi próbáljuk mel-
lőzni a só használatát.
A tudatos vásárlással is takarékos-
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Hogyan csökkenthetném a vízlábnyomomat?

Folytatás a 3. oldalon É

ifj. Apai László



kodhatunk a vízzel. Ha nem előfő-
zött termékeket vásárolunk (gondo-
lok itt az előfőzött konzervételekre), 
hanem csak az alapanyagokat vásá-
roljuk meg, és ha tudunk, otthon fő-
zünk, így jobban oda tudunk figyel-
ni a vízfelhasználásra.
Figyeljünk oda arra is, hogy ha folya-
dékot vásárolunk, az milyen csoma-
golásban van. Ha nem petpalackot 
vásárlunk, ami kiürülés után leg-
jobb esetben a hulladékgyűjtőben 
végzi, hanem inkább vásároljunk 
olyan folyékony termékeket, ame-
lyek visszaváltható üvegben vannak 
kiszerelve. Azt hisszük, hogy ezzel 
nem spórolunk a vízzel. Pedig igen! 
Így nem kell a sok vízfelhasználás-
sal járó gyáraknak több műanyag 
palackot előállítaniuk. A visszavál-
tott üvegpalackok megtisztítása ke-
vesebb vízbe és energiába kerülne, 
mint új műanyag palackok gyártása.
Sokat számít, ha odafigyelünk a csa-
padék tudatos felhasználására. Hisz 
nem kis mennyiségű vízről van szó. 
Ha a megtisztított esővizet használ-
nánk megtisztított formában például 
gépjárműmosásra, vagy pedig öntö-
zésre. 
Én falun élek és családommal, me-
zőgazdasággal foglalkozunk. Min-

denben odafigyelünk a kevesebb 
vízhasználatra. Hirdetjük az ilyen 
körökben, hogy az állatok itatása 
és az öntözés milyen sok vizet vesz 
igénybe. Sokan az ivóvízből fede-
zik ezt a mennyiséget. Pedig lehetne 
máshogyan! És így még kevesebb ki-
adásuk lenne. Magyarországon, sok 
helyen megtalálható, a régi időkből 
megmaradt ásott kút. Melyből a ta-
lajvizet lehet gazdaságosan kinyer-
ni. Ha az innen kinyert víz minősége 
megfelelő, akkor miért ne használ-
nánk? Hisz ha belegondolunk a régi 
időkben nem hogy locsoltak belőle, 
de még generációk nőttek fel rajta. 
Bizonyított tény, hogy a talajvizek 
minősége romlik. De ki tehet erről? 
Az is kifejezetten rontja, aki túlzás-
ba viszi a szántóföldek műtrágyá-
zását, vegyszerezését. Mert ez által 
nemcsak a talajt szennyezi, hanem 
a talajban lévő vízkészletet is. Mi is 
inkább támogatjuk a szerves trágya 
használatát a műtrágyázás helyett, 
mert úgy gondoljuk, hogy így mi 
nem rontjuk a talajvizek minőségét. 
Aki nem rendelkezik ásott kúttal, 
az fúrt kúttal pótolhatja. Számunk-
ra bevált a módszer, költséghatéko-
nyabb és nem a tiszta ivóvizet hasz-
náljuk feleslegesen. 

Köztudott, hogy a talaj is párolog-
tat! Ezzel mi is tisztában vagyunk 
és teszünk érte, hogy a mértékét 
csökkentsük, így nem kell sok vizet 
felhasználnunk öntözésre. Odafi-
gyelünk arra is, hogy szárazságtűrő 
növényeket termesszünk.

Én és családom így csökkentjük a 
vízlábnyomunkat. Tervünkben áll 
egy víztisztító berendezés beszere-
lése a lakásba. Sokan állítják, hogy 
drága, de mi észleltük már, hogy a 
víztakarékossággal együtt renge-
teg pénzt meg lehet spórolni, így 
hamar megtérül. Igyekszem minél 
több ismerősömnek a helyes utat 
mutatni, hogyan óvhatjuk környe-
zetünket költséghatékonyan. Si-
kereim elérésében sokat jelent, ha 
megemlítem, és adatokkal bizonyí-
tom, hogy a környezetvédelemmel 
rengeteg pénzt meg lehet takarítani. 
Mi igyekszünk mindenben a termé-
szet javát szolgálni, vele harmóni-
ában élni. És hiszem azt, hogy ha 
mindenki ekképp fog gondolkodni, 
akkor megvalósítható hazánkban a 
fenntartható fejlődés.
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Én így csökkentem a vízlábnyomom
A Föld vízkészletének 97,5%-a sós-
víz és csak 2,5%-a az édesvíz. Az 
édesvíznek körülbelül kétharmad 
része jég, ebből is látszik, hogy ke-
vés a rendelkezésre álló ivóvíz. Sze-
rencsére hazánk területén nem csak 
felszíni, hanem felszín alatti víz is 
található. A felszín alatti vizeink 
90%-át használjuk fel ivóvíznek. 
Bár az édesvíz nagy kincsnek szá-
mít, mégis sajnos sokan pazarolják, 
vagy legalábbis nem takarékoskod-
nak vele. Mindennapi életünk nél-
külözhetetlen része az egészséges 
ivóvíz, de rengeteg ember még ma is 
hiányt szenved ebből, hiszen nem ta-
lálható meg mindenhol, illetve nem 
áll rendelkezésre. Ha nem csökkent-
jük az édesvíz felhasználását, akkor 
előbb-utóbb el fog fogyni a rendel-

kezésünkre álló ivóvízkészlet.
Vizet használnak fel az erőműveink 
hűtőrendszerei, vizet fogyasztanak 
a háziállataink, kis kedvenceink is. 
Magyarországon ma naponta 100 
liter az egy főre jutó vízfogyasztás, 
amit egy kis odafigyeléssel akár a 
harmadára is lehetne csökkenteni. A 
vízmérőink által mért érték többszö-
röse a valódi, tényleges vízfogyasz-
tásunknak: az ENSZ becslése szerint 
Európában 1385 köbméter évente, 
személyenként, míg az Egyesült Ál-
lamokban 2700 köbméter. Sajnos 
még ebben az évszázadban olyan 
drágává válhat a víz, mint ma az olaj. 
Ezért kell kiemelt figyelmet fordíta-
ni a vízzel való takarékoskodásra, 
tudatos felhasználására. Ez az érték 

ifj. Apai László
(középiskola)

Folytatás a 4. oldalon ÉSzabó Dániel



tükrözi azt a vízlábnyomot, amivel 
a mindennapi életünk, tevékenysé-
geink során terheljük és használjuk 
a vízkészleteinket. Ezt az értéket 
kell(ene) tudatos vízfelhasználással 
csökkentenünk.
Ma már rengeteg módszerrel, esz-
közzel lehet spórolni a vízzel, és ez-
által a vízlábnyomunkat csökkente-
ni. Jelentős vizet takaríthatunk meg, 
ha olyan csapokat használunk, ame-
lyeken van perlátor. Egy ilyen esz-
közzel akár 60% vízmegtakarítás is 
elérhető, ha csapból folyó vizet hasz-
nálunk vagy, ha akár zuhanyzunk. 
Már akkor is takarékoskodunk a víz-
zel, ha a csöpögő csapot megjavít-
tatjuk, hiszen így több liter is le tud 
csöpögni hetente fölöslegesen. Sok 
vizet spórolhatunk meg akkor is, ha 
mosogatógéppel mosogatunk.
De szeretnék pár szót írni arról is, 
hogy a mi családunk hogyan spórol 

a vízzel, és hogy hogyan szeretnék 
később én is. Először is, amit bizo-
nyára sokan alkalmaznak, és mi is 
így teszünk: a csapadékvíz gyűjté-
se. Rengeteg vizet spórolunk meg, 
ha a csapadékvizet összegyűjtjük 
egy edénybe, mi például műanyag 
hordóba gyűjtjük. Az összegyűjtött 
esővizet sokféleképpen fel tudjuk 
használni, például a növények lo-
csolására. Mi még a mosásnál is 
spórolunk, ami ugyancsak egyszerű 
dolog. Az öblítővizet egy tartályba 
gyűjtjük, amivel lehúzzuk a WC-t.
Már akkor is csökkentjük a vízfel-
használás mennyiségét, ha fürdés 
helyett tusolunk. A tusolásnak nem 
kell tovább tartania, mint pár perc 
és nem kell feleslegesen folyatni 
a vizet. Ez alatt értem azt például, 
hogy először gyorsan átmossuk ma-
gunkat vízzel, aztán elzárjuk a vizet, 
beszappanozzuk magunkat és végül 

lemossuk magunkról a szappant. 
További módszer a víztakarékos-
ságra, hogy a fogmosásnál pohár-
ba engedünk vizet és nem pedig a 
csapot folyatjuk az alatt a 2-3 perc 
alatt. Rengeteg találmány készült és 
készül még, amik segítenek takaré-
koskodni.
Én a jövőben is fogok spórolni a 
vízzel, a megszerzett szakmai tudá-
somat a hétköznapokban, a családi 
életemben is kamatoztatni fogom, 
hogy ezzel a tudatos vízhasználattal 
hozzájárulhassak a vízkészlet meg-
óvásához. Mindenkinek a figyelmé-
be ajánlom, hogy annyit takarékos-
kodjon amennyi tőle telik. Tudatos 
gondolkodással és odafigyeléssel 
egyénenként is tehetünk a környe-
zetünkért, ami később összeadódva 
globálisan is érzékelhető lesz!

4KÖRÖS-VIDÉKI HÍRLEVÉL

Én így csökkentem a vízlábnyomom

Manapság egyre nagyobb hangsúlyt 
fektetünk a környezetünk védelmé-
re. Világszerte rengeteg törekvést 
kezdeményeznek magánszemélyek, 
cégek, szervezetek az emberiség 
által kibocsátott szennyeződések 
mérséklésére, a szennyezett terüle-
tek helyreállítására akár lokális akár 
globális tekintetben. Komoly har-
cok folynak a civilizáció mellék-
terméke, a széndioxid, valamint 

a többi üvegházhatás-fokozó gáz 
ellen, a növény- és állatvilágot ve-
szélyeztető, és a vízi, szárazföldi 
ökoszisztémákra rendkívül káros 
vegyületek talajba, felszíni és fel-
szín alatti vizekbe kerülése ellen. 
A legtöbb ember nincs tisztában a 
fentiekben felsorolt veszélyforrások 
kis részével sem, ezáltal az ökológi-
ai lábnyom fogalmáról sem sejtenek 
sokat. Joggal fogalmazódik így meg 

a kérdés: mi is az a vízlábnyom, és 
hogyan csökkenthetem a saját víz-
lábnyomom?
A víz az élő szervezetek számára 
nélkülözhetetlen vegyület. Az általa 
alkotott óceánokban, tengerekben 
alakultak ki az élet első képviselői. 
Teret, védelmet nyújtott számukra 
és lehetőséget a továbbfejlődésre. 
Napjainkban is hatalmas szerepet 
tölt be, ám a sokrétű felhasználá-
sa miatt egyre jobban növekszik a 
szennyezettsége is. A vízlábnyom, 
mint fogalom a vízhasználat ökoló-
giai lábnyomát jelenti. Egy ország 
vízlábnyomát jelentősen befolyásol-
ják az ott élő emberek hétköznapi 
szokásai. A vízlábnyom alapvetően 
három komponensből tevődik össze: 
zöld, szürke és kékvíz. A zöldvíz a 
földben tárolódó korábban lehullott 
csapadékvíz, nedvesség formájában. 
A szürkevíz valamely termék gyártá-
sa során keletkező szennyezett víz, a 
kék pedig a földfelszínen és a felszín 
alatt található vízmennyiség, melyet 
a későbbiekben felhasznál(hat)nak 
különböző termékek gyártása során. 

Szabó Dániel
(középiskola)

Folytatás a 5. oldalon É

Mag Dávid Krisztián



Először is azzal kezdeném, hogy 
nagyon megijedtem, hogy pontosan 
mit kéne kezdenem ezzel a rengeteg 
új információval, azt meg végképp 
nem tudtam eldönteni, hogy mi 
olyannal tudnék előállni, ami példa-
ként szolgálhatna. Így hát elkezdtem 
keresgélni az interneten, ahol a bo-
nyolultabbnál bonyolultabb ötletek-

kel, elméletekkel találkoztam. Eze-
ket sutba dobva inkább körülnéztem 
legtakarékosabb családtagjaimnál 
a nagyszüleimnél, és meglepően 
nagyszerű megoldásokat találtam, 
amik már működnek is. Itt olyan 
egyszerű megoldásokra kell gondol-
ni, mint az egyszeregy.

Esővíz hasznosítás:
Ez talán a legegyszerűbb. Mégis 
rengeteget lehet vele spórolni, a la-
kásban, kertben lévő növények egy 
részét ellátja vízzel, pedig csak egy 
melléképület tetejéről összegyűlt 
víz, amit egy 50 literes hordóba 
gyűjtünk.

Kerti kút:
Ez egy nagyszerű megoldás, mert 
ez teljesen megoldja az állatok ita-
tását a kültéri, ill. a beltéri növények 
öntözését, és kézmosásra és moso-
gatásra is alkalmas. Természetesen 
felmerül a kérdés, hogy „Miért nem 
isszuk meg?”, mert sajnálatos mó-
don laborban megállapították, hogy 

emberi fogyasztásra nem alkalmas. 
A nagyapám persze egyből megál-
lapította, hogy nem, ők nem alkal-
masak a munkájukra, és a mai napig 
örömmel issza ezt a vizet, és nincs 
tőle az égvilágon semmi baja. Meg-

Lábnyomunk nagyságának nagy ré-
szét mégsem tisztálkodási szokása-
ink teszik ki, hanem az elfogyasztott 
ételek és italok, megvásárolt ter-
mékek előállítása során felhasznált 
vízmennyiség. Nézzünk egy példát: 
egy személy reggelire megiszik egy 
csésze kávét és eszik hozzá vala-
milyen gabonaféléből készült ételt. 
Ezután autóval elindul a munkahe-
lyére. Munkahelyén különféle do-
kumentálásokat végez, majd mun-
kája végeztével haza indul. Otthon 
elintézi a megszokott dolgait: eszik, 
iszik, tisztálkodik, stb. Mekkora az 
ő vízlábnyoma? A reggeli során el-
fogyasztott kávé alapanyaga víz és 
kávébab. A kávénövény, melynek 
termése a kávébab, rengeteg vizet 
igényel termésének létrehozásához. 
A termés feldolgozása során is sok 
víz szükségeltetik, exportálásánál az 
üzemanyag létrehozásához (melyet 
eléget a jármű a szállítás közben) 
is víz szükséges (1 liter üzemanyag 

előállításához körülbelül 13 liter 
vízre van szükség). A reggelinél el-
fogyasztott gabonafélét tartalmazó 
élelmiszer is hasonló folyamatokon 
megy keresztül. Az autó, amivel 
munkába jár, szintén üzemanyagot 
éget, ezáltal vizet fogyaszt. A mun-
kahelyen való dokumentációhoz 
szükséges papír, gyártása során áz-
tatáson megy keresztül. Hazaérve 
az evés-ivás, tisztálkodás szintén 
vízfogyasztással jár. Ezen minden-
napi tevékenységek tudatában ad-
ható meg egy szervezet / magán-
személy / cég / intézmény / ország 
vízlábnyoma. Az adatok kiértékelé-
se után hatalmas számokat kapunk a 
világ legtöbb részén, és mivel a víz 
is véges erőforrás, gondoskodnunk 
kell a megfelelő mennyiségéről és 
megfelelő minőségéről a következő 
generációk számára. E kulcsmondat 
megfogalmazása után érezzük iga-
zán fontosnak vízforrásaink védel-
mét, vízlábnyomunk csökkentését.

Véleményem szerint napjainkban 
már elég sok alternatíva áll rendel-
kezésünkre a vízhasználat csök-
kentését illetően. Otthon majdnem 
minden csaptelepre porlasztót sze-
reltünk, ez csökkenti a kiáramló víz-
mennyiséget, viszont ugyanakkora 
felületen oszlatja szét, mint a normál 
szűrő. Fürdés helyett gyakrabban 
zuhanyozok, ezzel is csökkentve a 
vízfogyasztást. Igaz, otthon nincs 
ilyenünk, de remek ötletnek találom 
azt, hogy ivóvíz minőségű víz he-
lyett a mosdókagylóból a tartályba 
átvezetett, szűrt vízzel történjen a 
vécé öblítése.

Egy kis odafigyeléssel és kisebb 
változtatásokkal, jelentősen tudnánk 
csökkenteni a környezetre rótt ter-
hünket. Számomra ez jelenti a meg-
oldást a vízlábnyom csökkentésére.
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Mag Dávid Krisztián
(középiskola)

Folytatás a 6. oldalon É

“Én így csökkentem a vízlábnyomom” pályázat

Fehér Gábor

Esővíz hasznosítás



jegyzés!!! Mielőtt mindenki elkezd 
ásni a kertben vízért, érdemes előtte 
engedélyt kérni, egy jó szakembert 
keresni, aki egy modern, megfelelő 
eszközökkel kiásott kutat fúr ne-
künk, és értelemszerűen egy olyan 
helyet találni, ahol bevizsgálják ne-
künk a vízmintát, mert nem biztos, 
hogy minden célra felhasználható. 
Pl.: arzén tartalmú víz nem felel meg 
emberek és állatok itatására, vagy 
kemény víz nem jó mosásra, hiszen 
olyan anyagokat tartalmazhat, amik 
tönkretehetik a mosógépet.

„Szürkevíz”:
Sose gondoltam, hogy ezt így hív-
ják (jó tudni) nagyapám szokta így 
hasznosítani a fürdővizet, egyrészt 

mert sokkal halkabb, mint a WC 
lehúzás, és nem mellesleg nem fo-
gyasztja a vezetékes vizet, egy nagy 
vödör szürkevíz kétszeri leöntésre is 
bőven elegendő.

Önitató:
Ezt főképp a gazdák szokták hasz-
nosítani, hiszen nagyobb termetű 
állatok itatására használható. A szer-
kezet alapvetően azt akarja meg-
akadályozni, hogy az állatoknak 
fenntartott víz ne poshadjon meg 
a vájúban, ne koszolódjon, így ne 
kelljen kiönteni, és ne borítsák ki, 
ne párologjon el. A WC tartály el-
vén működik, tehát, ha vízszint túl 
alacsony, akkor automatikusan új-
ratölti friss vízzel. Ez az állatoknak 

is egészségesebb és vizet is lehet 
vele spórolni. Sajnos a képen nincs 
felszerelve, mert a kép készültekor 
még a reggeli fagy miatt nem volt 
érdemes felszerelni.

Még egy kis apróság:
Kiskoromban, amikor még csak 
olyan 3-4 éves lehettem, a nagyma-
mám vagy az anyukám miután meg-
fürdettek, nagy örömmel mártóztak 
meg az általam elhagyott kádnyi 
meleg vízben. Mikor megkérdez-
tem, hogy „Miért?”, azt válaszolták, 
hogy úgy se voltál annyira piszkos. 
Akkoriban nem tartottam ezt any-
nyira nagy jelentőségűnek, de job-
ban belegondolva 5 éves koromig, 
ameddig „úgy se voltam annyira 
piszkos”, addig hihetetlen mennyi-
ségű vizet spórolhattunk ezen.
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Fehér Gábor (8. a)

Vízlábnyom
Minden ember életében fontos a víz. 
Szerinted hány liter vizet fogyasz-
tasz te egy nap? Vagy mennyi víz az, 
hogy te megehess egy hamburgert? 
Csak a fürdés a kádban 100-150 li-
ter. Jó, ha elgondolkozunk rajta, így 
mennyi vizet is fogyasztunk mi? 
Annak érdekében, hogy kevesebb 
vizet fogyasszunk, figyeljünk rá, 
hogy ne engedjük csak úgy folyni a 
csapot, zárjuk el!  Még arra is kell 
figyeljünk, nehogy csöpögjön. Nem 
az ivás a sok víz! A fogmosáshoz 
sem használunk túl sok vizet! Csak 
ha az összeset megnézzük, akkor bi-
zony többet látunk, mint gondolunk. 
Nézzünk egy locsolást, mennyi vizet 
fogyaszthat? Attól függ, hogy mek-

kora a kert. De nem csak a locsolás-
sal lehet vizet fogyasztani! Te, hogy 
vigyáznál más dolgokkal mondjuk? 
Minden hosszú utazás az első lé-
pésekkel kezdődik, minden válto-
zás, így a vízlábnyom csökkentése 
is egyszerű döntésekkel kezdődik: 
fürdés helyett zuhanyozás, mosoga-
tásnál, zuhanyozásnál, fogmosásnál 
nem folyatom végig a vizet. Mi eu-
rópai gyerekek, el sem tudjuk kép-
zelni, hogy Afrikában kilométereket 
gyalogolnak velünk egyidős gyere-
kek, hogy egy kis vízhez jussanak, 
mi csak a csapot engedjük meg, de 
jó lenne, ha megbecsülnénk a vizet!

Marksteiner Míra (3. c)

Kerti kút „Szürkevíz”

Önitató

Marksteiner Míra



Gyuri örömét lelte a szófogadatlan-
ságában. 
Beszaladt a fürdőszobába kinyitotta 

a csapot és figyelte, hogy telik meg 
vízzel a kád.
Ám egyszer pórul járt! 
Mivel elfelejtette elzárni a csapot és 
elöntötte a víz a fürdőszobát. Gyor-
san elzárta a csapot és elment szólni 
anyukájának. Az anyja oda is ment 
gyorsan, leengedte a vizet a kádból 
és feltakarított utána. 
Így szólt: 
- Látod Gyuri, ezért nem szabad 
nyitva hagyni a csapot!
Másnap Gyuri fogat szeretett volna 
mosni, de nem jött a víz a csapból és 
elment megkérdezni apukáját, hogy 
mi történt, s ezt felelte: 
- Azért nem jön a víz a csapból, mert 
lehet, hogy elfogyott, mert valaki el-
fogyasztotta tegnap.
Gyurika sápadtan nézett anyjára. És 

bocsánatot kért. De szerencsére csak 
vízszünet volt, s már két nap múlva 
jött is a víz a csapból. Gyuri pedig 
soha többé nem csinált ilyet!

7KÖRÖS-VIDÉKI HÍRLEVÉL

Gyurika a pocsékoló!

Tóth Boglárka (3. b)

Gyuri örömét lelte a szófogadatlan-
ságában.
Beszaladt a fürdőszobába kinyitotta 
a csapot és figyelte, hogy telik meg 
vízzel a kád.
Ám egyszer pórul járt. 
Mert a csapból nem jött víz, mert 
náluk elzárták a vizet.
Azért, mert nem takarékoskodtak 
vele. Ezért Gyuri elhatározta, hogy 

mostantól nem pocsékolja az éltető 
folyadékot. Sőt, még úgy bánt a víz-
zel, mintha az lett volna a világon az 
utolsó csepp belőle. Összegyűjtötte 
az esővizet, takarékoskodott minden 
cseppel. Nagyon sok jó ötletet talált 
ki. És megtanulta a leckét.

Gyuri és a víz

Patai Olivér  (3. b)
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