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Beszámoló a  2017. október 30-án megtartott Tisza, Bodrog, Ronyva, valamint a 
Bodrogközi belvízrendszer Határvízi Szemléjéről 

A „Vízügyi szervezetek árvíz, jég- és belvíz védekezési együttműködéséről szóló”
megállapodása alapján, 2017. október 30-án került sor az Észak-magyarországi Vízügyi
Igazgatóság, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Szlovák Állami Vízgazdálkodási
Vállalat Kassai Leányvállalatának részvételével a Tisza és a Bodrog folyók, a Ronyva,
valamint a Bodrogközi belvízrendszer közös határvízi bejárására.

A bejárás résztvevői a SVP Kassai Leányvállalata területén megtekintették:

- Tisza jobb parti töltését a Magyarországgal közös szakaszon, Nagytárkány térségében.
- A Bodrog bal-parti védőtöltésén a fenntartás keretében elvégzett munkákat,
- A kiépített mobil szivattyúállomásokat a Bodrog jobb parti védőtöltésénél Viničky
(Szőlőske) és Borša (Borsi) térségében.
- A szokásos fenntartás keretében elvégzett munkákat a Borsi polderen és a Ronyva -
Bodrog torkolat határszakaszán.
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A szemle résztvevői a Tisza jobb parti töltésénél, Nagytárkány térségében

Mobil szivattyú állomás a Bodrog folyó jobb parti védőtöltése mellett, Szőlőske térségében



Az ÉMVIZIG területén:

- A Ronyva patak 6+900 szelvényének környezetében elkészült mederelfajulás bevédését.

- A Pácini-Karcsán tervezett zsilip tervezett beépítési helyét.
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Szerző: Szabó László főtanácsos, nemzetközi referens

A Ronyva patak 6+900 szelvényének környezete Pácini-Karcsán tervezett zsilip környezete

A FETIVIZIG működési területén:

- Tisza bal parti töltését a folyó 39+403 tkm szelvénytől – közúti híd Cigánd- Dombrád – 10+675 
tkm szelvényig  és a Tiszaberceli szivattyútelepet.
- Nyíregyháza Császárszállás tározó-őrtelep és közösségi helyet.

A szemle résztvevői a császárszállási őrtelepen két előadást hallgattak meg a FETIVIZIG és az
ÉMVIZIG működési területén 2017. február hónapban levonuló jeges árvíz elleni védekezés
tapasztalatairól.

A határvízi bejárásról közös, magyar-szlovák nyelvű jegyzőkönyv készült.

A jegyzőkönyv aláírása



Mintavevő Munkacsoportok II. Országos Mérőgyakorlata

2017. szeptember 5-7. között megrendezésre került a Mintavevő Munkacsoportok II. Országos
Mérőgyakorlata. A rendezvény házigazdája az ÉMVIZIG volt.

A háromnapos rendezvény célja a 12 munkacsoport egységes munkavégzésének segítése, az
esetleges hibák kiszűrése, a helyszíni méréshez használt műszerek összemérése.

A gyakorlat lehetővé teszi, hogy a munkacsoportok megfeleljenek a Nemzeti Akkreditáló
Hatóság által előírt jártassági és összemérési követelményeknek.

A rendezvény nyitóértekezletén Csont Csaba műszaki igazgatóhelyettes köszöntötte a
részvevőket az ÉMVIZIG részéről. Az OVF képviseletében pedig Tóthné Zöldi Irma vízminőség -
védelmi referens tartott köszöntőbeszédet.

A három nap folyamán a teljes akkreditált területet lefedő mérésekre került sor.

Első nap a Miskolci szennyvíztisztító telep meglátogatása után minősített pontmintavétel történt
a tisztított szennyvízből, mintavételi csapról.
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A mérőgyakorlat résztvevői

Minősített pontminta vétele



Második nap a Mályi tavon tartott rétegmintavétel bemutatót a Szolnoki laboratórium, majd a
munkacsoportok is végrehajtották a merítéses mintavételt. A gyakorlat során használt
motorcsónakokat a Műszaki Biztonsági Szolgálat biztosította, a hajóvezetők a Hajózási
Szolgálattól érkeztek.

Ezután a Hejő-patakon partról merített mintavétel keretében történt meg az áramlóvizes
mintavétel és összemérés.

A záróértekezleten kiértékelésre került az elvégzett munka, a helyszíni szemlék tapasztalatai.

A háromnapos rendezvény jó hangulatban telt, a munkacsoportok kiválóan megfeleltek az előírt
követelményeknek. Az OVF és a résztvevők köszönetüket fejezték ki a rendezvény
megszervezéséért az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságnak.
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Szerző: Katona Enikő vízgazdálkodási referens

Mérésből visszaérkezők

Rétegmintavétel bemutató



Szlovák vízügyi szakemberek szakmai látogatás az ÉMVIZIG működési területén 
2017. szeptember 11-én

A szlovák vízügyi küldöttség (40 fő) útban Románia felé, - ahol 1 hetes vízgazdálkodási
szakmai programon vettek részt – működési területünkön meglátogatta a Cigándi-
Tiszakarádi árapasztó tározót és a Tiszalöki Vízlépcsőt.
Cigándon a vendégek előadást hallgattak meg az Európai Uniós támogatással megvalósított
tározó és a kapcsolódó vízi létesítményei létesítésének körülményeiről, a kiépített rendszer
árvízvédelmi szerepéről és jelentőségéről. Az előadás során külön hangsúlyt kaptak a
tájgazdálkodással kapcsolatos célkitűzések is.
Ezt követően került sor az árapasztó tározó helyszíni bejárására.
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Szlovák vízügyi szakemberek az árapasztó tározónál

A Tiszalöki Vízlépcső megtekintése során a vízügyi szakemberek előadást hallgattak meg a
Tisza folyó szabályozásáról, az 1937-ben kihirdetett öntözési törvényről és a tervezetett
vízlépcsőkről, azok szerepéről és jelentőségéről.
A Vízlépcső és a Vízerőmű tervezett rekonstrukciójával, üzemeltetésével, energetikai
szerepével, továbbá az öntözővíz hasznosítással kapcsolatosan számos kérdés került
megfogalmazásra és megválaszolásra.
A szlovák vízügyi szakemberek látogatása a Vízlépcső helyszíni bejárásával zárult.

Szlovák vízügyi küldöttség látogatása a Tiszalöki Vízlépcsőnél.

Szerző: Szabó László főtanácsos, nemzetközi referens



V. Országos Vízügyi Közfoglalkoztatási Értekezlet 

2017. november 22-24-én került sor az V. Országos Vízügyi Közfoglalkoztatási Értekezlet
megtartására Demjénben, melyet az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság szervezett.
Az értekezleten a Belügyminisztérium, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a B-A-Z Megyei
Kormányhivatal, a 12 Vízügyi Igazgatóság valamint a MÁV Zrt. képviselői vettek részt,
összesen több mint hatvanan.
Az értekezleten előadások hangzottak el az eddig elért eredményekről, a közfoglalkoztatást
érintő jogi, közgazdasági szabályzásokról, a képzésről, valamint az ellenőrzések
tapasztalatairól, továbbá a 2018. évi program indításáról.
A részt vevők szakmai kirándulás keretében megtekintették az ÉMVIZIG kezelésében lévő
Laskó-völgyi tározót.
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Szerző: Csohány Péter csoportvezető

Csont Csaba főmérnök - ÉMVIZIG Takács Attila szakaszmérnök helyettes - FETIVIZIG

A Laskó – völgyi tározónál

Váradi Zoltán osztályvezető - OVF Az értekezlet résztvevői

Kádár műhely megtekintése



Országos középiskolai vízügyi roadshow

A középiskolákban lassan elérkezik a jelentkezési határidő a főiskolákra, egyetemekre, ezért
az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bajai karával közösen
országjáró roadshow-ra indult a középiskolákba, hogy kedvet csináljanak a vízügyes
szakmához. 2017. november 27-én az ÉMVIZIG működési területén lévő Szerencsi
Szakképzési Centrum - Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakgimnáziumba látogatott el Láng
István az OVF műszaki főigazgató-helyettese, Siklós Gabriella az OVF szóvivője és a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karának dékánja Dr. Bíró Tibor.
Közel 200 végzős diák előtt népszerűsítették érdekes előadásaikkal a vízügyes hivatást.
Fodor Zsuzsanna és Keresztény Mihály az OVF két fiatal szakembere is mesélt a vízügyes
tapasztalataikról és természetesen a „vízügyes” ajándékok sem maradtak el az előadás
végén.
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Szerző: Kovács István műszaki referens

Dr. Bíró Tibor dékán úr előadása Láng István az OVF műszaki főigazgató-helyettese

Fodor Zsuzsannát és Keresztény Mihályt az OVF két fiatal 
szakemberét mutatja be Siklós Gabriella sajtószóvívő

Közel 200 végzős diák 



A vízügyes ágazat népszerűsítése

Baján a Nemzet Közszolgálati Egyetem Víztudományi karának nyílt napján a 12 Vízügyi
Igazgatóság között az ÉMVIZIG is népszerűsítette a vízügyes szakmát a továbbtanulni
szándékozó középiskolás diákok számára!
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November 21-én és 28-án szintén a vízügyes hivatást népszerűsítettük a Miskolci
Szakképzési Centrum - Kós Károly Építőipari Szakgimnázium nyílt napján a szakképzés
iránt érdeklődő 8. osztályos tanulóknak. A nyílt napon érdekes labormérések végeztek a
végzős diákok továbbá az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság is lehetőséget kapott
a bemutatkozásra.

Igazgató asszony köszöntőt mond

Bemutatkozik az ÉMVIZIG

A diákok  látványos bemutatója

Nagy volt az érdeklődés az ÉMVIZIG standon Borsodi diákjainkkal

Az ÉMVIZIG stand Egy érdekes bemutató
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II. Alisca Katasztrófavédelmi Országos Íjászverseny

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság képviseletében szép eredménnyel vettek részt 
kollégáink a II. Alisca Katasztrófavédelmi Országos Íjászversenyen, a csapatversenyben elért 1. 
helyezésért  és az egyénileg elért sikerekért ezúton is gratulálunk!

Versenyzőink:
Bobaly Barnabás HU (vadász) 165 pont 
Havasi Csaba PB-HB (pusztai) - tradicionális 76 pont 
Kubus Miklós PB-HB (pusztai) - tradicionális 98 pont 
Szász Róbert CRB (számszeríj) 232 pont

�

HÍREK

HELL ENERGY Magyarország Kft. szikszói gyárának látogatása

Az MHT Borsodi Területi Szervezet szervezésében 2017. október 12-én meglátogattuk a HELL
ENERGY Magyarország Kft. szikszói gyáregységét. Megismerhettük a Kft. tevékenységét, történetét,
majd a gyár képviselői bemutatták a gyár létesítményeit: töltőüzem, vízkezelő, raktár,
fémdobozgyár. A látogatás végén a vízgazdálkodási létesítményeket is megtekinthettük.



Kerekes István (1963-2017)

Sajószentpéteren született 1963. július 24-én.
Végzettségét tekintve vízépítési és környezetvédelmi
technikus, majd 2013-ban a bajai főiskolán építőmérnöki
képzettséget szerzett területi vízgazdálkodási szakon.
Már fiatal korában elkötelezte magát a vízgazdálkodás
irányába és a Bódva-völgyi Vízgazdálkodási Társulatnál
helyezkedett el. Ezt követően egy vízépítéssel és
üzemeltetéssel foglalkozó Kft-nél volt építésvezető, ahol
a szakmai ismeretei tovább bővültek. Innen az ÉVIZIG
tulajdonában lévő SAVIÉP Kft-hez került szintén
építésvezetői beosztásba. A Gátépítő Kft. és a SAVIÉP Kft.
egyesülését követően a megyében megvalósuló vízépítési
munkákra nyert rálátást, azok megvalósításában
tevékenyen részt vett.

2007. november 1-jén kinevezték az Észak-
magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Miskolci Szakaszmérnökségére vízkárelhárítási ügyintéző
munkakörbe.
A szakaszmérnökségnél első lépcsőben az egység vízrajzi
tevékenységét koordinálta. Rendszeres észlelői
tevékenysége és azok adminisztrálása kapcsán jó
kapcsolatot alakított ki a szakágazattal, munkatársakkal.
2009-ben karbantartási felelős illetve gépjármű- és
erőgép ügyintézői feladattal bővült a munkaköre. Még
ebben az évben felügyelői feladatok ellátására kapott
megbízást. Működési területe lett a Bódva patak
vízgyűjtője a Rakaca patakkal együtt, a Sajó folyó a Bódva
torkolattól az országhatárig, valamint a Sajó vízgyűjtőjén
lévő Nyögő-, Szuha-, Bán-, Névtelen-, Hódos- és Hangony
patakok ÉMVIZIG kezelésű szakaszai. Későbbi humánerő
racionalizálás után ebből a Bódva-Rakaca, illetve a Szuha-
patak felső része maradt a felügyelete alatt. 2015-ben
mintegy 100 kilométernyi társulatoktól átvett vízfolyással
bővült az általa felügyelt terület nagysága.
A területéhez tartozó patakok, vízfolyások éves
karbantartási, fenntartási feladatainak tervezésében és
kivitelezésében, valamint az őrtelepek fenntartásában,
felújítási munkálataiban aktív szerepet vállalt,
felhasználva az építőiparban szerzett tapasztalatait.

A Bódva-völgyi felügyelői feladatok ellátásától kezdve
minden évben részt vett a szlovák-magyar közös határvízi
bejáráson, ahol képviselte az ÉMVIZIG érdekeit.
Árvízvédelmi tevékenysége során jó kapcsolatot ápolt a
térségi polgármesterekkel, valamint a védekezésben
érdekelt katasztrófavédelmi vezetőkkel. 2013-tól az
Edelényi Járási Hivatal Helyi Védelmi Bizottsági ülésein
képviselte az Igazgatóságot.
Védekezésekben való részvétele:
A Hernád folyón 2006-ban levonult árvíz elleni
védekezésben is tevékenyen részt vett, akkor még a
SAVIÉP Kft. kötelékében, mint osztag tag.
2008-ban már a Szakaszmérnökség műszaki gárdáját
erősítette szintén a Hernád folyón történő
árvízvédekezésnél.
2009-ben a Nyugat-dunántúli Vízügyi
Igazgatóságra vezényelték, ahol egy hetet töltött
árvízvédekezésben.
2010-ben és 2011-ben a Sajó folyó illetve a Bódva patak
rendkívüli árvízvédekezésében nyújtott önzetlen
segítséget.
2013-ban, 2014-ben és 2016-ban szintén a Bódva patak
helyivízkár-elhárítási munkáit irányította, koordinálta.
2015-ben a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
tapasztalat cserére, munkalátogatásra hívta meg az
ÉMVIZIG-et, ahová Kerekes István Igazgatóságunk
vezetőivel együtt utazhatott.
Munkáját mindig jó szervezőkészség, határozott,
felelősségteljes döntések, és őszinte elhivatottság
jellemezte, mindig a maximális teljesítményre,
eredményre törekedet. Munkájánál csak családja
jelentett számára többet. Kollégáival a legjobb viszony
kialakítására törekedett, kerülte a konfliktusok
kialakulását. Beosztottjaival próbált a lehető
leghumánusabb lenni. Magas szakmai felkészültsége és
embersége a kollégái elismerését váltotta ki.
Kedves közvetlensége, örök vidámsága, önzetlen
segítőkészsége mindannyiunk munkáját megkönnyítette.
Nehezen hisszük el, hogy itt hagyott minket, távozása
nagy veszteség számunkra.

Bökönyi Sándor (1989 – 2017)
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BÚCSÚZUNK

Szolnokon született 1989.
november 16-án.
A középiskolát 2006-2010.
között végezte Kazinc -
barcikán a Surányi Endre
Szakközépiskolában.

A Miskolci Egyetemen
földrajz alapszakon végzett
2015-ben, 2012-2015.
között térinformatikai
szakmérnöki képzésben
vett részt a Budapesti
Műszaki és Gazdaság -
tudományi Egyetemen.
2016. december 5-től
dolgozott az ÉMVIZIG
Vízrendezési és Öntözési
Osztályán szakágazati
szakértőként, mint tér -
informatikus.
Emlékét megőrizzük!



2017. december 11

Múzeumi Összekötői Találkozó Gyulán

2017 évben a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság volt a házigazdája a már hagyományosan
megrendezésre kerülő Múzeumi Összekötők Találkozójának. Az éven elvégzett feladatok és a
jövőbeni tervek átbeszélése mellett maradt idő a tartalmas programoknak is.
A kétnapos találkozónak a Gyula városában található Tájvízház adott otthont. A gyönyörű
környezetben fekvő, szépen felújított épület és a házigazda Bak Sándor igazgató úr és Kaczkó
Zita ”PR”-os kolleganő vendéglátása emlékezetessé tette a találkozó két napját.
Az összejövetel első napja a vízügyi igazgatósági kollégák beszámolójának meghallgatásával

telt, illetve a Duna Múzeum munkatársai nyújtottak segítséget a felmerült szakmai kérdések
megválaszolásában.
Délután az Élővíz-csatornán evezős kalandban lehetett része annak aki elég bátor volt, hogy
kenuba üljön. A napot a Tájvízház érdekes és interaktív kiállításának megtekintése és egy
kötetlen beszélgetéssel egybekötött bográcsozás zárta.
Másnap a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatósági székház és a gyulai 100 Éves Cukrászda
megtekintésére került sor, ahol finomabbnál finomabb édességeket kóstolhatott a csoport.
A búcsúebéd előtt még megtekintettük az Almásy-kastélyt, amely méltó befejező programja
volt ennek a barátokkal eltöltött tartalmas két napnak.

Bak Sándor  igazgató úr köszöntője Evezős kaland

A PR-os csapat
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A Magyar- Szlovák Határvízi Bizottság Tisza és mellékfolyói Albizottság ülése

A találkozónak Szlovákiában, a Kassai kerület Iglói járásában lévő Szepessümeg község adott
otthont 2017. november 21-24-e között.

A település ott fekszik, ahol a Hernád elhagyja a Szlovák Paradicsom Nemzeti Parkot.
A településről az első írásos emlék 1246-ból való, ahol úgy említik a falut, mint a királyi kutyás
kíséretek települése.
A középkorban kifejlett vaskohászata volt, az utolsó vasolvasztója 1886-ig működött.

Az albizottsági tárgyalás a hagyományoknak megfelelően zajlott le, a felek megtárgyalták az
aktuális határvízi kérdéseket, ezek közül kiemelésre érdemesek:

� A Karcsa-csatorna és holtág, valamint a Pácini-Karcsa Felsőberecki-főcsatornán keresztül a
Bodrogból történő vízpótlásával kapcsolatos feladatok egyeztetése,

� A Ronyva 6+900 szelvény térségében a vízmű területét veszélyeztető mederelfajulás
bevédésével kapcsolatos kérdések megbeszélése,

� Hernád folyó határszakaszán hordalék-mentesítésével összefüggő munkálatok egyeztetése.

Az Albizottság magyar tagozata tájékoztatást adott a „Joint Preparedness and Integrated Flood
and Excess Water Risk Management in the Tisza region” című benyújtott pályázatról.

Az Albizottság egyeztetett az INTERREG Duna Transznacionális Program Seed Money Facility
elnevezésű pályázati felhívással kapcsolatban az együttműködésre vonatkozóan.

A találkozó alkalmából helyszíni szemlékre is sor került. Ezek során a szlovák és a magyar
delegáció tagjai az alábbi helyszíneket tekintették meg:

Kolcsó (Klčov) település felett, a Kolcsó patak 15,5 km szelvényében létesített víztározót. A
tározó hasznos térfogata 15.000 m3, célja öntözővíz biztosítása a mezőgazdaság részére. A
tározónak e mellett haltenyésztési és vízvisszatartási szerepe is van.

Az Albizottság tagjai a víztározónál
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A Kolcsó patak hordalék mentesítési és mederrendezési munkálatait.
A munkálatok során a kijelölt szakaszokon elvégezték a patak meder hordalék mentesítését a
meder, illetve a rézsű megerősítését terméskőburkolással.

Kolcsó patak rendezett szakaszai

Az Albizottság tagjait vendégül látták a Szepessümegi Önkormányzat képviselői, a kötetlen
beszélgetés során beszámoltak a településen folyó, sikeres, államilag támogatott közmunka
programról is.

Csoportkép, az Albizottság tagjai és a helyi önkormányzat képviselője az Önkormányzat épülete előtt

Ezt követően az Albizottság tagjai megtekintették a közfoglalkoztatás során felújított
lakóotthonokat és a régi malom épületből kialakított közösségi épületet, ahol képzőművészeti
kiállítás nyílt a helyi művészeti alkotásokból.
A program része volt a Szepesgörgői (Spissky Hrhov) Csáky Kastély meglátogatási is, ahol
jelenleg javító, nevelő intézet működik.

Csáky kastély, Szepesgörgő



A bizottsági ülést kísérő kulturális program során a résztvevők megtekintették a Lőcsei
Szent Mária templomot, és a Szent Jakab templomot.

A Szent Mária templom Oltára

A templom fő érdekessége a 18,6 m magas későgótikus Szent Jákob főoltár.
Az albizottsági ülés a jegyzőkönyv aláírásával zárult.

A jegyzőkönyv ünnepélyes aláírása

Az albizottsági tárgyalás lezárására, a kétnyelvű jegyzőkönyv ünnepélyes aláírására a 
negyedik napon került sor.
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Ukrán delegáció látogatása az ÉMVIZIG-en

Az odesszai vízügyes delegáció egyhetes szakmai látogatása tett Magyarországon. A kollégák
2017. november 10-én érkeztek Miskolcra, az ÉMVIZIG Miskolci Szakaszmérnökségére.
A delegációt Csont Csaba műszaki igazgatóhelyettes úr fogadta. A vendégeink üdvözlése után
főmérnök úr rövid előadást tartott az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságról, bemutatta
tevékenységünket, működési területünket és az Igazgatóság főbb jellemzőit.
Ezt követően a Miskolc-Felsőzsolca árvízvédelmi létesítményeinek gyors megtekintése
következett ahononnan sietve indultunk tovább Tokajba, a Bonchidai Csárdába, ahol a
vendégeink tiszteletére ünnepi ebédet fogyasztottunk el.
A ÉMVIZIG Tokaji Szakaszmérnökségén, a szállás elfoglalását követően, Pócza Sándor

szakaszmérnökség vezető úr a 2007 – 2013-ban megvalósult KEOP projektekről tartott rövid
előadást illetve a Taktaköz – felső árvízvédelmi rendszer KEOP projekt Tokaj belvárosát érintő
szakaszát egy rövid séta keretében meg is tekintette a társaság. Ezt követően egy rövid,
prezentációval egybekötött tájékoztatást adott Csont Csaba főmérnök úr a 2014 - 2020–as
időszakban tervezett KEHOP projektekről. A napot Mád településen egy borkóstolóval
egybekötött vacsorával zártuk.

Belügyminisztériumi kitüntetést kaptak kollégáink

A Belügyminisztérium kezdeményezésére az Igazgatóság a 2017. év folyamán is köszöntötte az
50. és 60. születési évfordulójukat ünneplő közalkalmazottakat. A köszöntő oklevelek átadása
az év folyamán folyamatosan történt. Két dolgozónk Cziglerné Lőrincz Emese és Simonyák
József a kerek évfordulójukat ünneplők közül Miniszteri Emléktárgy elismerésben is részesült.

Simonyák József

Csont Csaba  műszaki igazgatóhelyettes úr előadása Ünnepi ebéd ukrán vendégeink társaságában

�

Cziglerné Lőrincz Emese



NYUDUVIZIG látogatása az ÉMVIZIG területén
2017. június 22-23.

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kollégáit fogadtuk 2017. június 22-23-án az Észak-
magyarországi Vízügyi Igazgatóság területén abból a célból, hogy - mint társvédekező Vízügyi
Igazgatóság – további ismereteket adjunk át működési területünkről, bemutassuk védvonalaink
sajátosságait és műtárgyainkat, hogy egy esetleges védekezés alkalmával még hatékonyabban
tudják segíteni védekezési munkáinkat, továbbá baráti kapcsolatunkat is tovább mélyíthettük
dunántúli kollégáinkkal.
Vendégeinket a Miskolci Szakaszmérnökségen fogadta Rácz Miklós igazgató úr.

Rácz Miklós igazgató úr tájékoztatója

Ezt követően a Miskolci Szakaszmérnökség területére Sajópüspökibe utaztunk a Szakaszvédelmi
alközpontba. Itt megtekintettük a Sajó folyó Magyar-Szlovák határszakaszát, amit Selling Imre
szakaszmérnök rövid szóbeli tájékoztatója egészített ki.
13:00 óra után indultunk a Sajó bp-i 08.06. sz. árvízvédelmi szakaszra a bánrévei, putnoki őrjárás
megtekintése céljából.

A Sajó folyó Magyar-Szlovák határszakasza                     Hosszúrévpusztai vízminőségi kárelhárítási hely

Kora délután érkeztünk a hosszúrévpusztai közúti híd fölötti vízminőségi kárelhárítási helyhez, amit
a Sajóecsegre - a körtöltés megtekintése követett.
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Három órakor indultunk Felsőzsolca régi bekötőúthoz, hogy megtekintsük a Sajó völgy alsó
szakaszán a 2010 évi rendkívüli árvíz időszakát követő, az árvízi biztonság növelése
érdekében megvalósult beruházás elemeit: a vápát, a felsőzsolcai körtöltést, az arnóti
körtöltést, ahol meghallgathattuk Csont Csaba műszaki ig.h. főmérnök rövid szóbeli
tájékoztatóját is.

A felsőzsolcai körtöltésnél

Ezt követően indultunk Tokajba, a Tokaji Szakaszmérnökségre, ahol elfoglaltuk
szállásunkat. Egy jó hangulatú vacsora elfogyasztása mellett, estébe nyúló beszélgetés
során kiértékeltük a látottakat, megbeszéltük a napi élményeket.

Pénteken, a reggeli után indultunk Bodrogkeresztúrba, a Bodrog jp-i 08.14. sz. árvízvédelmi
szakasz Bodrogkeresztúri, Bodrogkisfaludi, Szegi őrjárásainak megtekintésére. Itt Polgárné
Monok Bernadett szakaszmérnök asszony tartott még egy rövid kiegészítést a látottakhoz.
Ezt követően a Ronyvazugba utaztunk, hogy megtekintsük a Sátoraljaújhelyi körtöltés és a
Ronyva szlovák-magyar határszakaszát.
Vendégeink nem hagyhatták ki az egyik legnagyobb műtárgyunk megtekintését, ezért
indultunk is Cigándra, az árvízcsúcs-csökkentő tározóhoz. Itt is volt látnivaló: a be- és
leeresztő műtárgy, a Cigánd-felső őrtelep, valamint a TG3-4 műtárgyak.

Ronyvazug A cigándi árvízcsúcs-csökkentő tározó

A tartalmas programokkal gyorsan elszaladt az idő, ezért indulnunk kellett a Cigánd
Szakaszvédelmi Központba, ahol már a búcsúebéddel vártak minket.
Jó volt újra találkozni a dunántúli kollégákkal!
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A Duna vízgyűjtő országai a Duna Védelmi Egyezmény aláírásának 10. évfordulóját követően
ünneplik a Nemzetközi Duna Napot, az elsőt 2004-ben rendezték meg. A nemzetközi nap célja,
hogy felhívja a figyelmet ennek a csodálatos folyónak a természeti értékeire, mely – ahogy a
szlogen is mondja - összeköti és nem elválasztja a folyó partja mentén fekvő országokat.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Duna Nap magyarországi fő eseményét az idei évben a Dél-
dunántúli Vízügyi Igazgatóság szervezésében bonyolította le a Dráva – mint a Duna egyik
mellékfolyója - mellett Barcson, hiszen itt a Horvátországgal régóta fennálló szoros vízügyi
kapcsolat jegyében a két nemzet együtt hívhatja fel a figyelmet a vizek értékére, racionális
használatára és értékeinek megóvására.
A 2017. június 19-i rendezvényt Somlyódy Balázs, az Országos Vízügyi Főigazgatóság

főigazgatójának nyitotta meg.

A rendezvényt színesítette a már hagyományosnak mondható gasztronómiai esemény a halétel-
főző verseny, melyre minden VIZIG benevezett valamilyen tájegységére jellemző halétekkel.

Nemzetközi Duna Nap 2017

A Duna Napon a vállalkozó kedvűek kipróbálhatták a motorcsónakázást a kevésbé bátrak
sétahajókázáson vehettek részt, az ennél is bátortalanabbak pedig a pécsi origamisok által
készített papírhajókat engedhettek útjukra a Dráván az igazgatóságuk emblémájával, amivel az
összetartozást szimbolizálhatták az érdeklődők. A jó hangulatról az Animal Cannibals zenekar és
Nagy Adrienn színésznő gondoskodott a színpadon.
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Nagy Gábor úr 
a Sárospataki Szakaszmérnökség új vezetője

1974-ben, „vízügyes” családba születtem és
nőttem föl, életemnek akarva-akaratlanul
folyamatosan része és kísérője volt a vízügy.
Csak az én időm alatt, gyermekkorom óta is
sok változáson ment keresztül az ágazat.
Szerencsés voltam: láthattam a mai napig
emlegetett és tisztelt elődök munkáját a
Sárospataki Szakaszmérnökségen,
végigkísérhettem, tanúja voltam az
átszervezéseknek, a Tiszán, a Bodrogon
levonuló nagy árvizeknek, a védekezések
sokszor kimerítő, emberfeletti munkájának, a
beruházásoknak köszönhető folyamatos
fejlődésnek.
A sors úgy hozta, hogy a magánszférából én is
erre a rögös, de szép és járható útra
léphettem, 2017. szeptember 04-től az
ÉMVIZIG Sárospataki Szakaszmérnökségének
a vezetője lettem. A múlt kötelez, a jelennek
és a jövőnek jogos elvárása van.
Szinte teljesen „megfiatalodott” a
szakaszmérnökség, a régi nagy öregek jól
megérdemelt nyugdíjas éveiket töltik úgy,
hogy azért titkon mindig lesik, és bizony
tanácsaikkal, tapasztalataik megosztásával
segítik is utódaik munkáját. Úgy gondolom,
hogy motiválható, tenni akaró
munkatársakkal dolgozhatok együtt, egy jó

társaság alakult- és alakul ki.
Szakaszmérnökségünk 46 fő közalkalmazottal
látja el az 1.275 km2 működési területén
feladatait. Területünk változatos és
egyedülállóan szép: 167 km árvízvédelmi
töltés, 600 km2 belvizes öblözet 6
szivattyúteleppel és 425 km csatornával,
valamint 245 km dombvidéki kisvízfolyás
tartozik kezelésünk alá.
A mai kor igényeit, a környezettudatosságot
valamint az Igazgatóság érdekeit szem előtt
tartva, a rendelkezésre álló források és
lehetőségek leghatékonyabb felhasználása
mellett szeretném a feladatainkat, munkámat
végezni, növelve ezzel az ágazat és szakma
hírnevét, tekintélyét. Nagyon fontosnak
tartom az Aggteleki Nemzeti Parkkal, a
működési területünkön található 4 város és
56 község önkormányzatával, a
földtulajdonosokkal, a Szlovák társszervvel
való hatékony együttműködést, azt, hogy
részt vegyünk az idegenforgalmi, turisztikai
fejlesztésekbe, pályázatokba. Úgy érzem,
vannak közös érdekeink, van nekünk is mit
meg-és bemutatnunk, van mire büszkének
lennünk: működési területünkön található a
Felsőberecki-, a Törökéri-, a Ricsei- és a
Tiszakarádi gőzüzemű szivattyútelep, melyek
ma már muzeálisak, a Tisza-völgyében
elsőként megépült és átadott Cigánd-
tiszakarádi árapasztó tározó, a Bodrog folyó,
mely az utóbbi időben egyre népszerűbb a
turisták és idelátogatók körében, hogy csak a
fontosabbakat említsem. A Bodrog folyóhoz
kapcsolódóan több olyan elképzelés jövőbeli
megvalósításának igénye fogalmazódott meg,
mely segíthetné a térségünk fejlődését.
Ezeknek a lehetőségeknek a további
kutatását, előmozdítását is feladatomnak
tartom.

Jó egészséget, áldott ünnepeket és 
sikerekben gazdag Új Évet kívánok!

Nagy Gábor
szakaszmérnökség vezető2017. december 19
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