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Az elmúlt évet rendhagyó módon – de
hagyományteremtŒ jelleggel – kezdtük.
Mi, vízügyes dolgozók összegyıltünk egy
állománygyılésen és közösen „értékeltük”
az elmúlt esztendŒt. 

Próbáltam a történeti feljegyzésekben
nyomát találni hasonló összejöveteleknek,
de nagyon kevés utalást találtam. Jó érzés
volt együtt látni a vízügyes „családot” és
beszámolni az elŒzŒ év történéseirŒl. Meg-
gyŒzŒdésem – és a kapott visszajelzések is
ezt erŒsítették meg –, hogy az ilyen ösz-
szejövetelek az Igazgatóság életében fon-
tosak, mert kellŒen ünnepélyes, de mégis
kötetlen módon nyílik lehetŒség beszél-
getésre, új kollégák megismerésére. Fel
tudjuk sorolni, mi az, amit megoldottunk
az elmúlt esztendŒben, és mi az, ami az új-
esztendŒre marad. Ahogyan az a rendez-
vényen elhangzott, a jövŒben igyekszünk
ennek az eseménynek állandó helyet talál-
ni az Igazgatóság életében. 

Egy újesztendŒt hagyományosan min-
dig önvizsgálattal kezdünk és megfogad-
juk, hogy a tavalyi hibákat nem fogjuk új-
ra elkövetni. Azt hiszem, hogy mi, vízü-
gyesek, évrŒl évre új kihívások elŒtt talál-
juk magunkat, de mégis újra rácsodálko-
zunk a kialakult helyzetre. 

Sokszor – követve a „hagyományokat”
– hajlamosak vagyunk arra, hogy a feladat
kiadójának azonnal, jelentŒs munkával be-
bizonyítsuk, miért nem lehetséges a fela-
dat teljesítése. Azt követŒen, hogy fáradt-
ságos munkával „kidolgozott” elméletünk
nem kerül elfogadásra, hozzálátunk a fela-
dat elvégzéséhez és teljesítjük a korábban
lehetetlennek vélteket. ÉvrŒl-évre ezt az utat
járjuk, függetlenül attól, hogy épp védeke-
zési, vagy szakágazati feladatról van szó.

Az újesztendŒre én mindenkinek azt kí-
vánom, hogy bízzon önmagában, bízzon a
szakmai felkészültségében, és az új felada-
tok megvalósítása során szakítsunk a „ha-
gyományokkal”. Az újesztendŒ számos
feladatot tartalmaz számunkra, amelyeket
csak közösen tudunk megoldani. A köz-
foglalkoztatási program sikeres végrehaj-
tása, a védekezési feladatok szervezése, a
pályázatok eredményes folytatása példás
munkaszervezést és fegyelmezett fela-
datellátást igényel mindenkitŒl. Kérek
mindenkit, munkájával járuljon hozzá,
hogy az esztendŒ elteltével, az újabb állo-
mánygyılésen az elŒzŒ évihez hasonló
hosszúságú értékelés hangozhasson el az
elvégzett munkákról. 

Dr. Kozák Péter igazgató

Beszámoló
a tavalyi
szakmai

munkákról
2011-ben a szakmai munkavégzést alap-

vetŒen befolyásolta az elmúlt év pénzügyi
zárolása, a pénzügyi nehézségek (pl. a vé-
dekezési költségek késŒi rendelkezésre ál-
lása). Ennek ellenére a kollégák megfe-
szített és fegyelmezett munkavégzésével
lehetŒvé vált a feladatok maradéktalan
végrehajtása a védekezési, a helyreállítási,
az öntözési feladatok, a közmunkapro-
gram, az Œszi felkészülési és a beruházási
munkák esetében. 

Árvízvédekezés

Igazgatóságunk árvízvédelmi fŒvédvo-
nalain 2010. december 6. és 2011. január
31. között 57 napig volt védelmi készült-
ség elrendelve. A védekezés nehézségét
nem a rendkívüli vízállások, vagy az el-
húzódó, tartós árhullám levonulása jelen-
tette, hanem az, hogy a védekezési idŒszak
magába foglalta az ünnepeket, az extrém
hideg januári idŒjárás pedig embert pró-
báló feladat elé állította a szabadban
szolgálatot teljesítŒket. Szilveszter és újév
napján védvonalainkon több mint 270-en
dolgoztak. 

Belvízvédekezés

Igazgatóságunk mıködési területén gya-
korlatilag már 2010 januárjától kezdŒdŒen
– néhány hét kivételével – folyamatos bel-
vízvédelmi készültség volt érvényben,
egészen 2011. május 16-ig. (A bal oldali
felvétel tavaly, január 16-án készült.) E
belvízvédekezési idŒszak a belvízvédeke-
zési készültség tartóssága, az elöntések
nagysága és tartóssága, továbbá a kiterjedt
önkormányzati és társulati védekezési te-
vékenység miatt is rendkívüli volt. 

(Folytatás a 2. oldalon)



(Folytatás az 1. oldalról)
A 2010. január 4. és 2011. május 16.

közötti védekezési idŒszakban mindössze-
sen 671,9 millió m3 volt a szivattyúzott
vízmennyiség. 

A 7 hónapig tartó védekezés idŒszaká-
ban az elöntés maximuma 88 600 ha volt
(2000-ben a max. elöntés 108 ezer ha),
mely a megtett intézkedések hatására és a
kedvezŒbb idŒjárás ellenére is csak lassan
csökkent. E védekezési idŒszakban a víz-
gazdálkodási társulatok védekezésének
irányítása is az Országos Mıszaki Irányító
Törzshöz került, a vízügyi igazgatóságok
szakmai irányítása mellett. 

A 2010., majd a 2011. évi, télvégi csa-
padékbŒ idŒszakot az év további részében
– július kivételével – csapadékszegény
idŒszak, aszály jellemezte. A szélsŒségek
egy éven belüli jelentkezése az 1999-
–2000. évi idŒszakra volt még jellemzŒ.

VízminŒségi kárelhárítás

2011-ben több alkalommal is szükség
volt kárelhárítási készültség elrendelésére:
március 3-án a SZOTE Kft. által üzemel-
tetett egészségügyi hulladékégetŒ teljes
kezelŒépülete kiégett, I. fokú kárelhárítási
készültséget rendeltünk el; július 25-én
halpusztulás volt az Öcsödi-holtág terüle-
tén; augusztus 5-én a FelsŒ-Vekeri Œrjá-
rásban, a Mucsiháti út végén egy tartály-
ból mintegy 1,5 m3 folyékony szurok öm-
lött ki; augusztus 19-én, a Kurca Szentes
belterületi szakaszán nagy mennyiségben
úszó kagylótutaj jelent meg (képünkön). A
növényzet leszedése III. fokú vízminŒségi
kárelhárítási fokozat elrendelésével történt
meg; augusztus 22-én a szentesi szenny-
víztisztító telep tiszai átemelŒjének nyo-
móvezeték-felújítási munkálatai miatt a
tisztított szennyvizet a Kurca fŒcsatornába
vezették két napig. Ennek következtében a
Kurcán 2 km hosszan növekvŒ mértékı
halpusztulás történt. Igazgatóságunk kár-
elhárítás céljából, a csatorna átöblítéséhez
a Hármas-KörösbŒl emelt át 200 ezer m3

frissítŒ vizet.

Közfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatási támogatás 497 145
e Ft volt, melybŒl az Igazgatóság 49 714 e
Ft önerŒt biztosított. Az átlagosan 393
közfoglalkoztatottal 121 vízfolyást érint-
ve, 86 település térségében tudtunk fenn-
tartási munkálatokat végezni a jövŒbeni
eredményes védekezés elŒsegítése érdeké-

ben. A szakmai feladatok mellett elláttuk
az ügyviteli és brigádvezetŒi feladatokat,
valamint épülettakarítási és adminisztrá-
ciós feladatokat végeztünk. Sikeresen
megvalósítottuk a programon belül a mun-
kanélküliek OKJ-s gépkezelŒi képzését is. 

Felkészülés az Œszi szemlére
és megállapítások

2011-ben a költségtakarékosság és ha-
tékonyság jegyében összevont szemléket
tartottunk az ár- és belvízvédelmi vona-
lainkon.  

A tapasztalatok vázlatosan a követke-
zŒk szerint foglalhatók össze: 

– Földtöltéseink kiépítettsége, állékony-
sága az elŒzŒ évihez hasonlóan jelle-
mezhetŒ, az akkor nyilvántartott fejleszté-
si igények továbbra is megmaradtak. 

– A mértékadó védelmi szintre történŒ
kiépítés üteme a 2006. évi helyreállítás
után megtorpant, mely várhatóan csak
2012-tŒl, a Környezet és Energia Operatív
Program (KEOP) forrásai felhasználásá-
val folytatódhat. Szükséges lenne a jelen-
leg nem elŒírások szerinti kiépítettségı,
124,27 km hosszúságú szakasz dinamikus
ütemı fejlesztése. 

– Az Igazgatóság fenntartó gépeinek
elhasználtsági foka több mint 80 százalék.
Több gépünk életkora 30 év, illetve azt
meghaladó. Keresnünk kell a pályázati
lehetŒségeket, hiszen a központi források-
ból erre nincs támogatás. 

– Ãrtelepeink rendje megfelelŒ, köszön-
hetŒen az Œri állomány erŒt meghaladó
munkájának. Az épületek 50 %-a nagy fel-
újítást igényel. További problémát jelent
az Œrtelepek ivóvíze minŒségének bizto-

sítása, több helyen megengedhetetlenül
magas a víz arzéntartalma, továbbá az Œr-
telepek környezetvédelmi szempontból
megfelelŒ szennyvízelhelyezése sem meg-
oldott. 

– A 2010–2011. évi belvízvédekezés
idŒszakában végzett beavatkozások ösz-
szességében jelentŒs állapotjavulást ered-
ményeztek több település környezetében,
elŒsegítve a belterületekrŒl érkezŒ bel-
vizek hatékony elvezetését. A vízkor-
mányzó mıtárgyak üzemképesek.

– A közmunkaprogram keretében ered-
ményesen tudtunk beavatkozni a mıtár-
gyak környezetében és a nagy kézi mun-
kaszükséglettel bíró (pl. cserjézési) mun-
kálatok elvégzésében. 

– A szivattyútelepeken a védekezési
idŒszakban rendkívül sok meghibásodás
elhárítása történt meg, azonban a szivaty-
tyútelepek kora és állapota feltétlenül
indokolná egy átfogó rekonstrukciós pro-
gram megvalósítását. 

– A fenntartó gépek kora és állapota
szintén nehezíti a fenntartási és védekezési
beavatkozások végzését. 

– Feladat a szükséges védelmi beavat-
kozások rendszerszemléletı sorolása, ki-
emelten a belterületi védelem biztosí-
tására. Ezen kritikus helyeket felmérjük. 

– Az illetékességi területünkön mıködŒ
vízgazdálkodási társulatok vízkárelhá-
rítási mıveinek Œszi szemléin részt vet-
tünk. Az állami tulajdonú vízrendezési
mıvek vagyonátadással kapcsolatos foly-
amata még nem zárult le.

Egy esetleges védekezés hatékonysága
érdekében elvégzendŒ, lokális jellegı
problémákat ismerjük, ezekrŒl nyilvántar-
tással és költségbecsléssel rendelkezünk. 

(Folytatás a 3. oldalon)
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(Folytatás a 2. oldalról)
Összességében kijelenthetŒ, hogy az ár-

vízvédelmi biztonságot közvetlenül veszé-
lyeztetŒ, azonnali beavatkozást igénylŒ je-
lenséget nem tapasztaltunk, Igazgatósá-
gunk mıködési területén a 322 km elsŒ-
rendı árvízvédelmi fŒvédvonal védképes-
sége megfelelŒ. 

Folyószabályozás, 
hajózóút-fenntartás 

Tavaly célfenntartási keretünkbŒl jelen-
tŒs összeget (közel 6 millió Ft-t) fordítot-
tunk medertisztításra, a hajózóútban le-
akadt uszadékok és egyéb akadályok eltá-
volítására, hajózási jeleink láthatóságának
biztosítására, illetve azok felújítására. En-
nek megfelelŒen jelentŒs változást sikerült
elérni a mıködési területünkön lévŒ tiszai
vízi út állapotának terén.

A Szegedi Medencés KikötŒ üzemel-
tetési feladatait ettŒl az évtŒl kezdŒdŒen
ismét Igazgatóságunk látja el. A kikötŒben
az Œsz folyamán sólyapálya épült, ami
lehetŒvé teszi kisebb hajóink – így például
a TRMODELL projekt keretében beszer-
zett mérŒhajó – vízrebocsátását is. 

ElŒttünk álló feladat a bejárati csatorna
problémájának kezelése. A kotrási terv el-
készítése folyamatban van. A szükséges
anyagi fedezet reményeink szerint bizto-
sítva lesz, a kotrás a 2010. évi árvízi hely-
reállítások II. üteme kapcsán a kormány
elé terjesztett és jóváhagyásra váró mun-
kák között szerepel.

Távlati céljaink között szerepel a kikötŒ
megközelítésére szolgáló hajóútfejlesztés
és medencekotrás; a közlekedési infra-
struktúra-fejlesztés védelmét biztosító ár-
vízvédelmi töltéssel, illetve partvédelmi
mıvekkel kapcsolatos beavatkozások, va-

lamint a kikötŒ belsŒ közcélú infrastruktú-
rájának fejlesztése is. Szándékaink szerint
az elŒbbieken túl, pályázati forrásból meg-
valósítható lesz a kikötŒben a szegedi vízi
határátkelŒhely további mıködéséhez,
üzemeltetéséhez, a vám- és határellenŒr-
zéshez szükséges infrastruktúra kialakítá-
sa is. A bejárati csatorna rendszeres kotrá-
sához – egy projekt keretén belül – korsze-
rı, megfelelŒ mıszaki paraméterekkel
rendelkezŒ hidromechanizációs úszókotró
beszerzését is tervezzük. 

Beruházások

A Klárafalvi szivattyútelepet 2002-ben
oly mértékben megrongálták (kábelek ki-
tépése a földbŒl, villanymotorok, szerelvé-
nyek megrongálása, kezelŒépület rongá-
lása, stb.), hogy teljesen üzemképtelenné
vált. A szivattyútelepet jelenleg provizóri-
umként tartjuk nyilván. Az elmúlt idŒszak
belvizei miatt többször kellett több gép-
egységbŒl álló provizóriumot telepíteni. A
szivattyútelep újra üzemképessé tétele in-
dokolt.  

A Mindszenti I. szivattyútelepen a
2010–2011. évi belvízvédekezés során a
kapcsolószekrénybe 1978-ban beépített
fŒkapcsolók a fokozott terhelés hatására
meghibásodtak. A szivattyútelep üzembiz-
tonsága érdekében szükséges a II. szivaty-
tyúegység fŒkapcsolójának a cseréje, és az
ezzel kapcsolatos kiegészítŒ munkák el-
végzése is.  

A Mindszenti II. szivattyútelepen a
2010–2011. évi belvízvédekezés során
megállapítottuk, hogy a szivattyúk alsó tö-
mítŒ rendszerének hibája miatt a szivaty-
tyúk olajterébe jelentŒs mennyiségı víz
került, emiatt a szivattyúk további mı-
ködtetése nem biztonságos. JelentŒsen

megnŒtt az üzemszünet bekövetkezésének
kockázata, ezért feltétlenül szükséges a
két szivattyú alsó tömítŒrendszerének
cseréje, és az ezzel kapcsolatos munkák
elvégzése.  

Az elmúlt idŒszakban az AlgyŒi szi-
vattyútelep összekötŒ medencéjének be-
tonba rakott kŒburkolata erŒsen megron-
gálódott, helyenként beszakadt. A me-
dencébe torkolló öntözŒcsatorna fenékbe-
ton-burkolata és rézsıburkolata több
helyen megsérült, aláüregelŒdött és ezáltal
megcsúszott. A rongálódások az árvízvé-
delmi biztonságot is veszélyeztették, ezért
vált szükségessé az összekötŒ medence és
az öntözŒcsatorna burkolatainak helyreál-
lítása. A kormányzati beruházás 2010-ben
kezdŒdött meg, de az elmúlt évi belvíz-
elvezetés folyamatossága miatt csak 2011-
ben fejezŒdhetett be. A 15 millió forintos
ráfordítást követŒen az összekötŒ meden-
ce és az öntözŒcsatorna burkolatának egy
része már újszerı állapotot mutat.  

A közelmúlt felülvizsgálati jegyzŒ-
könyvei szerint a Jaksorparti zsilip igen
rossz mıszaki állapotban volt, a vízoldali
homlok- és szárnyfalak kidŒlés elŒtt áll-
tak, az árvízvédelmi töltést keresztezŒ
mélyvezetésı beton csŒtagok a töltéstest-
ben, a töltés közepén elmozdultak. A fel-
terjesztett munka forrásigényét (8,5 millió
Ft) a múlt évben biztosították az Igaz-
gatóság számára, így a zsilipet kiiktattuk
az árvízvédelmi rendszerbŒl. A beruházás-
ban további 1,5 millió Ft-ot fordíthattunk
a Kurcatoroki zsilip mentett oldali zárá-
sainak rekonstrukciójára.  

Projektek

2011-ben 15 megvalósítás alatt lévŒ
projekt szakmai és pénzügyi kötelezettsé-
geinek tettünk eleget. Idén három projekt-
lezárást hajtunk – jelenleg is – végre.
Ezek: DAOP-Maty–Fehértói belvízrend-
szer fejlesztése 1,05 milliárd Ft-os beruhá-
zás; IPA (Magyarország–Szerbia Határon
Átnyúló Együttmıködési Program) TR-
MODELL-vízrajzi eszközök beszerzése
és az Alsó-Tisza modellezése (HE-
CRASS) 180 millió Ft értékben; IPA
HUSEFLOOD átfogó stratégia készítése
az ATI-VIZIG részére az uniós fejleszté-
sek lehetŒségeinek tükrében, a 2020-ig
terjedŒ idŒszakra vonatkozóan, 28 millió
Ft értékben. 12 projektünk befejezése
2012–2013-ban várható. Ezek közül tíz
építési beruházást takar az ár -és a belvíz-
védelem, valamint az energiahatékonyság
területén. Összértékük 6,5 milliárd Ft.  
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Több mint egy milliárd forintos támoga-
tásból valósult meg a Maty–Fehértói bel-
vízrendszer fejlesztése. Az Alsó-Tisza vi-
déki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság a beruházásra a Dél-Alföldi Operatív
Program keretében nyert 100 %-os támoga-
tást. A munkáknak köszönhetŒen a térség
több településén is jelentŒsen javult a bel-
vízi biztonság.

A Maty–Fehértói belvízrendszer fejlesz-
tésekor a már meglévŒ csatornák és szi-
vattyútelepek korszerısítése zajlott, emel-
lett újak is épültek. A Szeged Nyugati Ipar-
körzetben és a csatornákat övezŒ települé-
seken ezáltal nagymértékben lecsökkent a
belvízi kockázat – jelentette ki a 2011. no-
vember 11-én megtartott projektzáró ren-
dezvényen dr. Kozák Péter igazgató. A fej-
lesztésekrŒl Tripolszky Imre projektme-
nedzser tájékoztatta a résztvevŒket.

A megvalósult beruházás hozzájárul a
Dél-Alföldi Operatív Program regionális
jelentŒségı vízvédelmi intézkedéseihez.
Átfogó célja az EU Víz Keretirányelvével
összhangban a belvízi biztonság növelése,
valamint a vízkormányzó rendszer rekon-
strukciójával és kapacitásának fejlesztésé-

vel a régió vízkárérzékeny területeinek
csökkentése.

Az öblözet belvízi biztonságát alapvetŒ-
en a Hattyasi (képünkön), a Maty-éri és a
Kiskundorozsmai szivattyútelepek meg-
növekedett teljesítménye biztosítja. A
szivattyútelepekhez vezetŒ csatornákon 13
mıtárgy (szivattyútelepek, zsilipek, tiltók
stb.) kiépítése, illetve átépítése történt meg.

A Maty-éri tározó mellett a Maty–Su-
basai fŒcsatorna részben zárt szelvénnyel,
részben csatornaburkoló elemekkel – nyílt
szelvénnyel – valósult meg. A korszerısí-
tett mıtárgyak zsilipeit a fejlesztés során
átépítettük.

A Maty–Fehértói fŒcsatornán öt új víz-
kormányzó mıtárgy létesült. Az új Kiskun-
dorozsmai szivattyúteleppel lehetŒség nyí-
lik arra, hogy a Szeged Nyugati Iparkörzet
területérŒl érkezŒ csapadékvizet biztonsá-
gosan lehessen elvezetni.

A projektre az Európai Unió és a magyar
állam 1 milliárd 56 millió 741 219 Ft támo-
gatást nyújtott. 
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BefejezŒdött a Maty–Fehértói belvízrendszer
fejlesztésének projektje

Beszámoló a tavalyi szakmai munkáról
(Folytatás a 3. oldalról)

A pályázati tevékenység is széles ská-
láját öleli fel szakmai feladatainknak.
Pályázataink KEOP és DAOP források-
ra, valamint határ menti és nemzetközi
együttmıködési programokra egyaránt
kiterjednek. Ilyenek például a Gyálai
Holt-Tisza ökológiai rendszerének hely-

reállítására és a megújuló környezetba-
rát öntözési technológiák elterjesztésére
vonatkozó pályázataink, a Mártélyi holt-
ág élŒhelyvédelmi célú rehabilitációját
megcélzó projektjavaslatunk, továbbá az
ÉlŒhely kialakítása a Szárazéri vízrend-
szerben címı pályázatunk.   

Dr. Kozák Péter igazgató



Ahogy hagyományosan minden
évben, 2011-ben is az 1879-es szegedi

nagyárvíz évfordulójának 
megemlékezésekor adták át 

az „Alsó-Tisza Vidékért”
emlékérmeket az Alsó-Tisza vidéki

Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság központi székházának

Vásárhelyi Pál termében. 

Az alapítás évétŒl számítva az elmúlt év-
ben 17. alkalommal részesültek az arra
méltóak ebben az elismerésben. Tíz jelölt
közül titkos szavazással választották ki azt
a négyet, akik megkapták az elismerést.   

2011-ben négy kollégánknak ítélte oda
az Alsó-Tisza Vidékért Emlékérmet az
igazgatósági kuratórium. A kitüntetés mind
a magas színvonalú szakmai munka elis-
merésének, mind azon emberi értékeknek
is szól, melyeket e kollégák a mindenna-
pokban képviselnek.

Kemény László

Igazgatóságunknál 1974. augusztus 1.
óta dolgozik. Jelenleg az Árvízvédelmi és
Folyószabályozási Osztályon a Csongrádi
Szakaszmérnökség árvízvédelmi területi
felügyeletét, a társszervekkel és önkor-
mányzatokkal való kapcsolattartást látja el.
Feladata az Igazgatóság kezelésében lévŒ
személyi használatú mobiltelefonok közbe-
szerzése, nyilvántartása, szervízelése, üze-
meltetése is. Az Igazgatóság védelmi szer-
vezeti beosztásában a Védelmi Osztag ve-
zetŒje, továbbá a Központi Ügyelet tagja.  

Munkáját magas szakmai színvonalon,
kellŒ alapossággal végzi. Ár- és belvízvé-
dekezések alkalmával, nehéz helyzetekben
bizonyította, hogy a szerénység és a határo-
zottság nem egymást kizáró tulajdonságok.
Nyugodt, megfontolt stílusával kivívta köz-
vetlen kollégái megbecsülését.  

A közösség munkáját aktívan segíti, és
ezzel jelentŒs szerepet vállal abban, hogy
az osztályon igazi csapatmunka folyjon.
Munkája elismeréséül többször részesült
jutalomban és kitüntetésben.   

Kurucz Gyula 

1973. július 9-én került Igazgatóságunk
Gépüzeméhez, gépjármı-villamossági mı-
szerészként. 1977. március 1-jén a Gépü-
zem állományából a Munkaügyi és Szoci-
álpolitikai Osztályra helyezték át elŒadói
munkakörbe. 1979 szeptemberében a Sze-
mélyzeti és Oktatási Osztályra került, ahol
1987. december 1-jén a Személyzeti és

Oktatási Osztály osztályvezetŒi teendŒinek
ellátására kapott megbízást, majd 1988.
május 1-jén az osztály vezetésére kineve-
zést. 1993 óta az Igazgatási Osztályon a
Személyügyi Csoport vezetŒje, 1999. júni-
us 1-jén a Munkaügyi és Személyzeti Osz-
tály vezetŒje, 2005. április 1-tŒl az Igazga-
tási Osztály osztályvezetŒ helyettese.  

Az Igazgatóság támogatásával végezte el
tanulmányait a Budapesti Mıszaki Egyete-
men, majd azt követŒen a Marx Károly
Közgazdaságtudományi Egyetemen. 

Az Igazgatóság személyügyi állományát
jól ismeri, rendszeres kapcsolatot tart mun-
katársaival. 

Aktív segítŒje és részese volt az Igazga-
tóság szervezeti, személyügyi változásai-
nak. Jó kollektív szellemı, barátságos, fel-
lépése magabiztos, véleményét nem rendeli
alá mások akaratának.  A Szegedi Vízügyi
Sportegyesület alapító tagja, több cikluson
keresztül – s jelenleg is – elnöke. 

Eddigi kitüntetései: Igazgatói Dicséret
1987, Elnöki Elismerés 1982, Kiváló Dol-
gozó 1984, Kiváló Munkáért 1986, Mi-
niszteri ElismerŒ Oklevél 2004.

Szanka József 

Igazgatóságunk Szegedi Szakaszmér-
nökségéhez 1981. március 11-én lépett be,
mint gépkezelŒ, így 30 éves jubileumát is
ünnepelte.  1981. december 15-tŒl – édes-
apja és nagypapája nyomdokaiba lépve –
gátŒrnek nevezték ki a Szeged-Ballagitói
gátŒrjárásba. Számos sikeres ár- és belvíz-
védekezési munkában vett részt mind a Ti-
szán, mind a Dunán és a KŒrösökön is.
Munkáját mindig lelkiismeretesen, nagy
szakértelemmel végzi, aminek eredménye-
ként 2007-ben kinevezték a 11.01. árvízvé-
delmi szakasz gátbiztosává. Az utóbbi
években személyesen is sokat tesz a Tisza
szegedi, belvárosi szakaszának (Huszár

Mátyás rakpart) tisztán és rendben tartásá-
ért. Jelenleg is egy tíz tagú brigád munka-
végzését irányítja. VezetŒivel, munkatár-
saival kapcsolata kifogástalan, példamu-
tató. Munkája elismeréseként a következŒ
kitüntetésekben részesült: Árvízi Emléklap
és Emlékérem 2000, 2002, „Köszönet Sze-
gedtŒl” Árvízi Emlékérem 2006, Miniszteri
DicsérŒ Oklevél 2010. 

Turuczki István

Az ATIVIZIG HódmezŒvásárhelyi Sza-
kaszmérnökségén 1994. december 12-tŒl a
11.07.08-as Bökényi Œrjárásban kezdte el
gátŒri tevékenységét. 1995. december 1-tŒl
a 11.04.01. Holt-Tiszai Œrjárásba helyezték
át, ahol 2005. február 1-ig gátŒrként, azóta
pedig gátbiztosként teljesít szolgálatot.
1995-ben gát- és csatornaŒri tanfolyamot,
2003-ban szivattyútelepi gépkezelŒ tanfo-
lyamot végzett el.  GátŒri szolgálata alatt
több helyen is részt vett árvízvédelmi mun-
kákban. A vízügyi szolgálatban eltöltött 16
év alatt végig munkatársai elismerése,
megbecsülése kísérte. Munkáját mindig
pontosan, precízen, magas színvonalon,
megbízhatóan végzi. 

(Képünkön az emlékérem átadásakor:
Szanka József, Turuczki István,, Kemény
László és Kurucz Gyula)

*
2011-ben a következŒ kollégák részesül-

tek országos kitüntetésben: a Víz Világnap-
ja alkalmából Jászné Gyovai Ágnes sza-
kaszmérnök – Miniszteri ElismerŒ Oklevél,
Biatovszki László szakaszmérnök – Sajó
Elemér Emlékplakett, augusztus 20-a alka-
lmából  Lénárt Sándor gátŒr – Miniszteri
ElismerŒ Oklevél. 

Kollégáinknak szívbŒl gratulálunk a ki-
tüntetésekhez, további jó egészséget és jó
munkát kívánunk!

NagyszöllŒsi Nóra
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Kitüntetések 2011-ben

Fotó: Fiala Károly 



A vezetŒ partner (Ministry of Environ-
ment, Energy, Agriculture and Consumer
Protection of Hessen) együttmıködve a
másik német partnerrel (Agency of Envi-
ronment and Geology of Hessen, Germany)
közösen rendezte meg a Water Core projekt
harmadik, minden partnert magába tömörí-
tŒ szakmai rendezvényét. A konferencián
Frank Szabolcs, Lábdy JenŒ és Fiala Ká-
roly kollégák vettek részt 2011. május 18-
–20. között.

A többnapos rendezvényen 14 partner-
szervezettŒl mintegy 40 vízgazdálkodási
szakértŒ volt jelen Európa 7 különbözŒ or-
szágából. A helyszín a Hesseni MezŒgaz-
dasági Minisztérium volt. 

A rendezvény központi témái a követke-
zŒk voltak: 

Az ún. „legjobb gyakorlatok” adatbázis
útmutatójának kidolgozása; a keresést
megkönnyítŒ különbözŒ kulcsszavak elfo-
gadása a szakmai anyagban, további bilate-
rális együttmıködések megbeszélése. To-
vábbá az „E-learning module” projektelem
kialakításának részleteit tárgyaltuk meg.

A korábban megalakított 4 munkacso-
port elkülönítve dolgozott az említett téma-
körökben. (KözépsŒ képünk az egyik elŒ-
adáson készült.) A korábban elvégzett
munkának köszönhetŒen a szakmai talál-
kozón átadták a „Handbook of Best Practi-
ces" elnevezésı kiadvány egy nyomtatott
példányát minden projektpartner részére. A
könyv 103 mintaprojektet mutat be az
aszálystratégia és a vízhiány okozta prob-
lémák kezelésére vonatkozóan szerte Euró-
pában. Megállapodás született az egyes eu-
rópai régiókat bemutató dokumentáció ösz-

szeállításáról, amely felkerül a projekt hon-
lapjára (www.watercore.eu). 

A második napon meglátogattuk a Hes-
sen melletti víztisztító telepet (Water Board
Hessian Reed, Biebesheim, felsŒ képün-
kön). 

ElŒadások hangzottak el a felszín alatti
vízbázis vízgazdálkodási kérdéseirŒl, vala-
mint a klímaváltozás Hessen környékének
vízgazdálkodására gyakorolt hatásairól. 

A Rajnából felszíni vízkivétel segítségé-
vel 5600 m3/nap mennyiségı öntözŒvizet
emelnek ki és tisztítanak meg ivóvíz minŒ-
ségıre. A felszíni öntözés mellett talajvíz-
dúsítást is végrehajtanak a térségben. 

A terepi bejáráson a környék gyümölcs-
termesztésének alapját adó öntözŒ berende-
zéseket és módszereket tekinthettük meg.
(Az alsó képen a konferencia résztvevŒi.)  

Frank Szabolcs  
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A Water Core projekt harmadik évközi 
konferenciája – Wiesbaden (Németország)



Kedves Olvasó! 
Friss dolgozóként megkaptam a lehetŒséget, hogy a következŒ

pár sorban bemutatkozhassak. Zsóri Editnek hívnak, 2011. feb-
ruár 1. óta dolgozom az Igazgatóság Vízrendezési Osztályán,
vízrendezési ügyintézŒként. 

Tanulmányaimat tekintve elmondható, hogy már a közép-
iskolás éveim óta ismerkedem a vizes tudománnyal és szakmá-
val, hiszen Szegeden a Széchenyi István Gimnázium és Szak-
középiskola környezet- és vízgazdálkodás szakán érettségiztem. 

Ezután az Eötvös József FŒiskola Mıszaki Fakultásán vé-
geztem el az építŒmérnöki BS.c. képzést területi vízgazdálkodás
szakirányon, majd a Budapesti Mıszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem infrastruktúra építŒmérnöki MS.c. víz- és vízi környe-
zetmérnöki szakirányán szereztem meg a mesterdiplomámat. Az
Igazgatóságnál töltött elsŒ nyári gyakorlatom során kialakult már
bennem az a gondolat, hogy mindenképpen a vizes pályán
szeretnék dolgozni, ezt tovább erŒsítette bennem dr. Vágás Ist-
ván – Pista bácsi –, akivel nyári gyakorlatom ideje alatt ismer-
kedtem meg. 

Úgy érzem, hatással volt rám az a szemlélet, amit vele kapcso-
latban tapasztaltam, hiszen Œ mindenkor olyan nagy szeretettel és
elhivatottsággal beszél a vizes tudományokról és a vizes szak-
máról! 

Amellett, hogy a végzettségemnek megfelelŒ szakterületen
tudtam elhelyezkedni, nagyon örülök annak is, hogy egy jó kis
közösségbe érkeztem. Úgy érzem, hogy mi most együtt növünk
fel és kovácsolódunk össze és ez napról napra csak jobb lesz. 

A szabadidŒmben a családtagjaimmal, barátaimmal szeretek
lenni, ezen kívül olvasással, sportolással, kirándulással szívesen
töltöm az idŒmet és végül, de nem utolsó sorban nagyon ked-
velem a kollégákkal közös programokat is. 
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Bemutatkoznak 
új munkatársaink

Zsóri Edit

Patyik Ágota

Szegeden születtem, de Üllésen lakom, ott végeztem általános
iskolai tanulmányaimat is. 

Érettségi bizonyítványomat a Deák Ferenc Gimnáziumban
szereztem, majd onnan a Juhász Gyula PedagógusképzŒ Kar
TitkárságvezetŒ szakára jelentkeztem, melyet tavaly júniusban
sikeresen elvégeztem. 

A vízügyi igazgatósággal 2009-ben kerültem kapcsolatba,
ugyanis a kötelezŒ 360 órás gyakorlatomat itt töltöttem, mely so-
rán beleláttam az itteni folyamatokba, több osztályon is megfor-
dultam a gyakorlat alatt. 

A szakdolgozatomat is az itt tapasztalt munkafolyamatokra és
irodatechnikai eszközökre építve írtam. Miután végeztem az isko-
lával, reméltem, hogy el is tudok itt helyezkedni. 2010. november
18. óta dolgozom az Igazgatóság Titkárságán. 

Az elméleti oktatás után kihívás volt minden gyakorlati dolog,
de élvezem, és szeretem a munkám. Szerencsére a kollegákkal is
jól kijövök, baráti az itteni légkör. 

SzabadidŒmet a barátaimmal és a családommal töltöm,
szeretem a természetet, ha lehetŒség nyílik rá, szívesen utazom.
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NYOMTATVÁNY

Az elmúlt évtizedekben az aszály
jelentŒs hatást gyakorolt a délkelet-
európai (South-Eastern European,
azaz SEE) régió országainak gazda-
ságára, valamint általánosságban a
környezetre és a társadalomra is. 

A 80-as évek elejétŒl a SEE régió
néhány országát egyre súlyosbodó, hosz-
szantartó aszály sújtotta, rekord arányokat
elérve a '93, '94, '98 és 2003-as években. 

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Tes-
tület (IPCC – Intergovernmental Panel on
Climate Change) legutolsó jelentése a
SEE régió területére súlyos vízhiányt elŒ-
idézŒ, csökkenŒ nyári csapadékot jelzett
elŒre. 

A probléma a környezeti egyensúly fel-
borulásához vezet, gazdasági és anyagi
károkat okoz, és hatására a SEE régióban
nagy terület válik szociálisan veszélyezte-
tetté. 

A szomszédos országok együttmıködé-
sének hiánya és a hiányzó egységes
aszálymegfigyelési, -értékelési és -kezelé-
si megközelítések komoly gondot jelente-
nek, mely megakadályozza az egyes or-
szágokat, hogy eredményesen kezeljék az
aszály problémáját. 

Az elmúlt néhány tíz évben számos ta-
lálkozót tartottak mind európai, mind re-
gionális szinten, melyeken kifejezŒdött az
igény egy aszályközpont létrehozására a
délkelet-európai régióban. 

A DMCSEE megalapítását célzó indít-
vány megalkotásában több nemzetközi
szervezet (a Nemzetközi Öntözési és Le-
csapolási Bizottság, az Egyesült Nemze-
tek Sivatagosodás elleni KüzdelemrŒl szó-
ló Egyezménye és a Meteorológiai Világ-
szervezet) is részt vett. 

A DMCSEE projekt végsŒ indítványát
és pályázatát egy konzorcium készítette
elŒ, melyben a nemzeti meteorológiai
szolgálatok, továbbá azok az akadémiai
közösségek és minisztériumok képviselŒi
vettek részt, melyek az aszály és elsivata-
gosodás hatásait hívattak enyhíteni. A pro-
jekt partnereit hasonlóképpen gyıjtötték
össze az aszály és hatásainak teljes körı
megfigyelését célozva. Így alakult meg
2009 tavaszán 9 ország 16 különbözŒ
szervezetének részvételével a DMCSEE
konzorcium.

A DMCSEE TCP projekt fŒ célja az
aszályra való felkészülés fejlesztése (elvé-
gezve a kockázatbecslést és létrehozva
egy korai figyelmeztetŒ rendszert), követ-
kezésképpen segítségnyújtás az aszály ha-
tásainak mérséklésében.

A projekt ezt a célt az alábbi részfelada-
tok megoldásával kívánja elérni:

– Regionális aszálymegfigyelés elŒké-
szítése, korai figyelmeztetŒ rendszerek
vizsgálata; valós idŒben hozzáférhetŒ ter-
mékek létrehozása.

– Regionális aszályérzékenység becslé-
se (különösen a mezŒgazdaságban); az
információ beépíthetŒsége egy korai meg-
figyelŒ rendszerbe.

– Népszerısítés és magasabb szintı fel-
készülés az aszályra a partnerállamokban
rendezett tréningek és nemzeti szeminári-
umok segítségével.

A DMCSEE célkitızései:
– AszálymegfigyelŒ rendszer lét-

rehozása, felhasználva a klimatoló-
giai gyakorlatban jól bevált megfi-
gyelési és térképezési módszereket; a
következŒ aszályindexek térképezé-
se: standardizált csapadékindex

(SPI), Palmer-féle aszályszigorúsági index
(PDSI), Pálfai-féle ariditási index (PAI);
végül online elérhetŒ operatív SPI térké-
pek a teljes régióra.

– Honlap létrehozása, mely egy web-
alapú GIS kliens alkalmazásával lehetŒvé
teszi a térbeli információk cseréjét, illetve
a hozzáférést a közös regionális térképek-
hez.

– Közös módszertan kifejlesztése és al-
kalmazása az aszálykockázat becslésére (a
rendelkezésre álló meteorológiai adatok és
klimatológiai archívumok alapján); a ha-
tások elemzése történelmi feljegyzések
alapján; a régióra vonatkozó aszálykocká-
zati és aszályérzékenységi térképek készí-
tése GIS technikákat alkalmazva. Az érzé-
kenység és kockázat ismeretében a DMC-
SEE tanácsot tud majd adni a létrehozott
aszálykezeléssel és politikával kapcsolat-
ban.

– TeljesítménynövelŒ tréningek és a
végfelhasználók számára meghirdetett
nemzeti szemináriumok szervezése; tré-
ning kézikönyv összeállítása.

– A DMCSEE a projekt idŒtartama
után is mıködni fog. Hogy megkönnyít-
sük az állandó aszálykezelŒ központ mı-
ködését, többéves munkatervet készítünk
a projekt sikeres mıködése érdekében, ha-
tásköröket állapítunk meg, és tanácsoljuk
az állandó mıködésı DMCSEE jogi sze-
méllyé nyilvánítását. (Forrás: dmcsee.eu)


