KÖVÍZIG évfordulók 2021.
125 éve
1896.

1896. május
Nagyváradon megjelent a Gallacz János (1849–1901) középítészeti kerületi felügyelő által
szerkesztett "Monografia a Körös–Berettyó völgy ármentesítéséről és ezen völgyben
alakult vízrendező társulatokról" című, máig forrásértékű kétkötetes munka.
1896. október 31.
A Fehér-Körösön, Gyula mellett –nem egészen két hónap alatt –megépült az Alsó FehérKörösi Ármentesítő Társulat Poirée-rendszerű tűsgátja (tápzsilippel és csatornával együtt),
amely duzzasztásával lehetővé tette a városon, valamint Békésen és Békéscsabán
keresztülfolyóegykori Fehér-Körös (mai nevén az Élővíz-csatorna) friss vízzel való ellátását
öntözési, ipari, stb. célokra. A tűsgát terveit a gyulai folyammérnöki hivatal készítette
Gallacz János irányításával, a kivitelező vállalkozó pedig Melocco Leonárd volt.
Az átadást 1896. december 29-én tartották.
A tűsgátat több mint száz esztendő múltán lebontották, s helyébe 1998-ban egy korszerűbb
tömlősgát épült.
115 éve
1906.

1906.
Felavatták az 1905-1906-ban, Zielinski Szilárd tervei alapján épült Bökényi vízlépcsőt. A
duzzasztómű tűsgát volt, a hajózsilip pedig az első vasbetonból készült vízépítési műtárgy
Magyarországon, de világviszonylatban is az elsők között volt. A vízlépcső hajózhatóvá tette
a Hármas-Köröst Békésszentandrásig. (A mű környezetében végzett kiegészítő munkák
áthúzódtak 1907-re.)
A műtárgy jelenleg tartósan üzemen kívül van helyezve.
100 éve
1921.

1921. december 29.
Megszületett Gyöngyösi Lázár, Állami Díjas mérnök, a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
osztályvezetője, a gyulai sakkélet sokáig meghatározó alakja.
85 éve
1936.

1936. szeptember 11.
Megszületett Pfeifer József vízépítő mérnök, a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság termelési
igazgató-helyettese, a Gyulai SE Labdarúgó Szakosztály elnöke.

70 éve
1951.

1951.
Megszületett Széri-Varga Géza szobrászművész, a Gyulán álló Bodoki Károly szobor, és
több más nevezetes köztéri műalkotás készítője.
65 éve
1956.

1956. július 14-én
Átadták a Keleti-főcsatornát és a Bakonszegi zsilipet. (10 m3/s Tisza-víz átvezetése a
Berettyóba és a Körösökbe.)
1956.
Megalakult a Vízminőség-vizsgáló Laboratórium.
60 éve
1961.

1961.
Elhunyt Szántay Lajos aradi műépítész, a KÖVÍZIG székház régi szárnyának otthont
adó épület 1908. évi átalakításának, lényegében mai megjelenésének tervezője.
55 éve
1966.

1966. évi árvíz
1966. február 14-én
A romániai töltésszakadáson kiömlő árvíz a Trianoni töltést áttörve elöntötte a Deltát.
1966. július 20-án
Takács Lajos igazgatói kinevezést kapott.
50 éve
1971.

1971. márciusban
Súlyos belvíz keletkezett Nagykamarás térségében.

1976.
Elkészült a Mérgesi árvízi szükségtározó.

45 éve
1976.

40 éve
1981.

1981. március 13-án
A Fekete-Körös árvize miatt megnyitották a Mályvádi árvízi szükségtározót.
1981.

Az árvízvédelmi töltések részletes vizsgálata során 401 helyen találtak holtmederkeresztezést, melyből 98 db. beavatkozást igényelt.
1981.
Határérték feletti arzén-tartalmat észleltek egy Szarvasi ivóvíz vizsgálat során.
1981. december 31-én
Takács Lajos igazgató nyugdíjba vonult.

1986.
Megszűnt a Sarkadi Szakaszmérnökség.

35 éve
1986.

1986.
A Hortobágy-Berettyón rendkívüli mértékben elszaporodott a békalencse, és egyéb úszó
vízi növényzet.
30 éve
1991.

1991. márciusban
Megjelent a Körös-vidéki Hírlevél első száma.

25 éve
1996.

1996.
Megkezdődött a közmunka-program alkalmazása.
20 éve
2001.

2001. március közepén
200 fő KÖVÍZIG dolgozó vett részt a Felső-Tiszai árvízvédekezésben.
2001.
Felavatták Szarvassy Arzén, a Gyulai Folyammérnöki Hivatal vezetőjének emléktábláját a
Kossuth utca 36. alatti ház falán.
15 éve
2006.

2006.
Több nagy árhullám vonult le folyóinkon, rendkívüli árvízvédelmi készültség
elrendelésére is szükség volt.

2011. november 7-én

10 éve
2011.

Szakmai tanulmányúton jártunk Ottományban.
5 éve
2016.

2016.
A BKVMBK javaslata alapján készült emléktábla avatása a TájVízHáz falán.

