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250 éve született Vedres István,
„Szeged Széchenyije”
Vedres István 1765. szeptember 22-én
született Szegeden. Mérnök, gazdasági
és mıszaki szakíró, szépíró volt,
aki sokoldalú tevékenységével
meghatározó szerepet játszott
Szeged fejlŒdésében.
Tanulmányait a pesti tudományegyetem
bölcsészeti karán, majd a Mérnöki Intézetben végezte, s 1786-ban mérnöki oklevelet szerzett. Még abban az évben Szeged
város mérnöke, késŒbb fŒmérnöke lett, e
pozíciót egészen nyugalomba vonulásáig,
1821 májusáig töltötte be.
ElsŒ nagyobb munkája a II. József-féle
kataszteri felmérésben való részvétel volt.
Mint városi mérnök, a környék számos
mocsarának lecsapolási tervét készítette
el. KiemelkedŒen sikeres vállalkozása volt
a róla Vedresházának elnevezett 3600
holdnyi mocsaras terület lecsapolása, s ott
egy mintagazdaság felállítása. Amikor a
városi tanács ismételten elzárkózott a szŒregi határ ármentesítésére és vízrendezésére vonatkozó javaslata elŒl, elhatározta,
hogy saját maga erejébŒl, maga hajtja azt
végre. Bérbe vette a várostól a mintegy
négyezer holdas szŒreg-gyálai határt, azután lecsapoltatta, védgátakkal látta el, ármentesítette, s az így mıvelhetŒvé tett területeken egy – a keszthelyi és a szarvasi
tangazdasághoz hasonlító – mintagazdaságot létesített, mely „vedresházi mintagazdaság” néven került be a magyar gazdaságtörténelembe.
1805-ben jelentette meg elsŒ nagyobb
szabású munkáját A' Tiszát a' Dunával
öszve kaptsoló új hajókázható tsatorna...
címmel, amelyben a máig is idŒszerı Duna–Tisza-csatorna gondolatát alapos gazdasági okfejtéssel, részletes számításokkal
adta közre. E munkájában Szeged kereskedelmi, közlekedési és ipari központtá
fejlesztése érdekében szegedi hajózócsatorna-torkolat, országos gabona közraktár,
télikikötŒ és hajógyár építését javasolja.
A' túl a' Tiszai nagyobb Árvizek eltérithetésérül... c. tudományos mıve halálának
évében jelent meg. Ebben felhívta a figyelmet a Tisza-szabályozást csak töltésezéssel megoldani szándékozó elgondolások veszélyeire, és elsŒnek javasolta egy

Vedres István születésének évfordulóján Pappné Tombácz Ildikó, a Csongrád
Megyei Mérnöki Kamara titkára és Kádár
Mihály mıszaki igazgatóhelyettes rövid
megemlékezést követŒen, ünnepélyes keretek között koszorúzta meg az ATIVIZIG
Vízügyi Történeti Emlékhelyén álló Vedres István-mellszobrot. (Vedres István
arcképének forrása az internet; a koszorúzás fotóját a szerzŒ készítette.)

Vedres István-díj

felsŒ-tiszai árapasztó csatorna létesítését,
amelyet a közel fél évszázadon át folyó
viták során számos alkalommal szegeztek
szembe a Vásárhelyi-féle megvalósított
tervvel. Minden hasznos kezdeményezést
támogató szerepéért gyakran illetik Œt a
„Szeged Széchenyije” névvel, s végigtekintve gyakorlati és tudományos munkásságát, az elnevezés teljesen indokolt. Vedres mérnöki mıködése mellett nyelvújítói
és szépirodalmi tevékenységet is folytatott. 1823-ban a morva-sziléziai gazdasági
tudós társaság, késŒbb ennek bécsi testvérszervezete is levelezŒ tagjául választotta. Érdemeit elismerve, a király 1826-ban
„varassányi” elŒnévvel nemesi rangra
emelte.

Vedres István városi fŒmérnök születésének 250. és halálának 185. évfordulója
alkalmából az idei évet a szegedi önkormányzat Vedres-emlékévvé nyilvánította.
A kettŒs jubileum tiszteletére a megyei
szakmai szervezetek Vedres István-díjat
alapítottak*. Az elsŒ ízben átadott kitüntetést – harmadmagával – dr. Kováts Gábor
nyugalmazott vízügyi igazgató vehette át
2015. szeptember 22-én a Városházán tartott emlékülésen (alsó képünkön, forrás:
www.delmagyar.hu).
*A díj olyan, Csongrád megyében élŒ,
vagy tevékenységével a megyéhez szorosan kötŒdŒ természetes személynek adományozható, aki hosszú idŒn keresztül
végzett kimagasló mérnöki, vagy építészeti
tevékenységével, az építés és környezetalakítás terén nyújtott színvonalas munkájával bizonyította Vedres István szellemiségének fontosságát és idŒszerıségét.
SzívbŒl gratulálunk az elismeréshez!
Összeállította: NagyszöllŒsi Nóra
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Lezárult a határon átnyúló
„Across the Tisa” projekt
2015. július 31-én lezárult a Magyarország–Szerbia
Határon Átnyúló Együttmıködési Program
2007–2013 keretében végrehajtott „Across the Tisa”
elnevezésı projektje, melynek vezetŒ partnere a
Duna–Körös–Maros–Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség.
Az ATIVIZIG mint projektpartner vett részt a fejlesztésben
Magyarkanizsa önkormányzatával, valamint a Csongrád
Megyei RendŒr-fŒkapitánysággal egyetemben.
Igazgatóságunkon már régóta napirenden volt a medencés kikötŒ és a hajózási üzemág fejlesztése, hiszen a kikötŒi infrastruktúra és az ott lévŒ segédberendezések állapota és színvonala nem
felelt meg egy modern, schengeni teherkikötŒ feltételeinek. A kikötŒ bejárati csatornájának szinte teljes mértékı feliszapolódása
is állandó problémát jelentett a hajóforgalom számára. Éppen
ezért a projekt egyik célja az volt, hogy biztonságos, modern kikötŒt hozzunk létre, melyhez elengedhetetlen volt az említett feliszapolódott meder kikotrása. Szükség volt még a kezelŒ és irányító épületek, a külsŒ térvilágítás, valamint a parti rádióállomás,
a forgalomirányító- és jelzŒfények rekonstrukciójára is.
Az említett körülmények miatt a vezetŒ partnerrel és a határ
szerb oldalán velünk együttmıködŒ partnereinkkel közösen pályázatot adtunk be – többek között – a vázolt problémák megoldására. A pályázat összesen 1.592.798 EUR támogatásban részesült, melybŒl igazgatóságunk támogatási hányada 794.928
EUR volt. A fejlesztés az Európai Unió támogatásával, a Magyar
Állam társfinanszírozásában valósult meg.
A kikötŒi segédberendezések, valamint a kezelŒ és irányító
épületek rekonstrukciója 2015 márciusában fejezŒdött be. A kivitelezés során elbontották a régi ERDÉRT típusú épületet (a tégla
fŒfalazatok kivételével), felújították a külsŒ homlokzatot és az
épület lábazatát. Cserélték a gázfıtési, vízellátási és elektromos
hálózatokat, valamint a régi nyílászárókat (felsŒ kép).
A bejárati csatorna teljes mértékı feliszapolódása a középvízi
meder szintjéig oly jelentŒs problémát okozott a hajóforgalomnak, hogy a kikötŒi bejutás kisvízi idŒszakban lehetetlenné vált.
Ezért fontos volt a probléma mielŒbbi, hosszú távú megoldása. A
pályázat keretein belül lehetŒségünk nyílt egy hidromechanizációs, forgó felsŒ vázas, úszó kotrógép beszerzésére, valamint 800
folyóméter hosszúságú, vízen úszó csŒvezeték beszerzésére is

(alsó kép). A munkagép segítségével mintegy 100 ezer m3 iszapmennyiséget termeltek ki a bejárati csatornából, ennek eredményeképpen már negyedosztályú nemzetközi áruforgalmat lebonyolító hajók és uszályok is használhatják a kikötŒt.
A projekt ünnepélyes zárása 2015. július 22-én megtörtént,
amely több aspektusból is lényeges. A fejlesztéseknek köszönhetŒen a már elavult épületek megújultak, ezáltal már komfortos,
modern környezetben végezhetik munkájukat a hajózási üzemág,
valamint a határrendészet dolgozói. A megújult kikötŒi navigációs rendszer és a bejárati csatorna kotrásának eredményeképpen
növekedés várható a nemzetközi áruforgalomban is, amely régiós
szinten nagy jelentŒségı. (Fotók: Dusik Zoltán)
Frank Szabolcs–Dusik Zoltán

MHT Ifjúsági Napok Balatonfüreden
A XXII. MHT Ifjúsági Napokat 2015.
szeptember 17–18. között rendezték meg
Balatonfüreden. Az Alsó-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság négy munkatársával
képviseltette magát.
A Szentesi SzakaszmérnökségrŒl Kovács Erika, a Csongrádi SzakaszmérnökségrŒl Sándor Zoltán, a Mıszaki Biztonsági Szolgálattól Pataki Sándor, a Fenntartógép és Hajózási Üzemágtól Dobos
Péter vett részt az eseményen. Közös
beszámolójuk szerint minden adott volt
egy remek találkozóhoz, az idŒjárás és a

Balaton közelsége csak fokozta a csapat jó
hangulatát.
A nyitó plenáris ülésen dr. Szlávik Lajos, a Magyar Hidrológia Társaság elnöke,
valamint Kugler Gyula, az MHT Veszprém megyei területi szervezetének elnöke
köszöntötte a résztvevŒket.
Csütörtök délután és péntek délelŒtt tartották a szekcióüléseket, az ország egész
területérŒl érkezŒ vízügyes kollegák tartottak elŒadásokat különbözŒ témákban.
Többek között elŒadás hangzott el árapasztó tározók, öntözŒrendszerek 1D hid-

raulikai modellezésérŒl, vízfolyások vízszállító képességének javításáról, a mezŒgazdasági vízhasznosítás fejlesztésérŒl
valamint szenny- és csapadékvíz kezelésérŒl, elvezetésérŒl is.
Az elsŒ napot kellemes vacsora és baráti
találkozó zárta, mely kiváló alkalmat
nyújtott az ismerkedésre az ország más részein dolgozó vizes szakemberekkel. Az
Ifjúsági Napok összességében nagyon jó
lehetŒség volt a kapcsolatépítésre, valamint a szakmai fejlŒdés szempontjából is
hasznosnak bizonyult.
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BefejezŒdött a Maroson a jobb parti infrastruktúra-fejlesztés
A HYDRODEV-HURO/1101/123/1.3.2 kódszámú,
„Árvízvédelmi mıvek fejlesztése a Maros folyón
a határ menti régióban” elnevezésı projekt
2012. október 1. és 2015. június 30. között valósult meg
a Magyarország–Románia Határon Átnyúló
Együttmıködési Program 2007–2013 keretében.
A projekt vezetŒpartnere a Marosvásárhelyi
Vízügyi Igazgatóság (ABAM) volt,
az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG),
mint projektpartner vett részt benne.
A projekt elsŒdleges célkitızése a Körös–Tisza–Maros közi
öblözet árvízvédelmi szempontú infrastrukturális fejlesztése volt,
mely mindkét ország számára kiemelt jelentŒségı.
A pályázat benyújtását és annak megvalósítását számos tényezŒ tette indokolttá. Az öblözet területén található töltéskoronák
állapota sok esetben elmaradt a megfelelŒ minŒségi szinttŒl. Csapadékos idŒjárási viszonyok között az árvízi védekezéshez elengedhetetlen, hogy gépkocsival a mıtárgyak, Œrtelepek a lehetŒ
legrövidebb idŒn belül elérhetŒek legyenek, azonban az adott
körülmények ezt nagyban nehezítették. Ezen felül az Œrtelepek
mıszaki állapota is elmaradt az elvárható szinttŒl, az épületek
üzemeltetése nem volt költséghatékony, a megfelelŒ munkakörülmények nem voltak minden esetben biztosítva.
Mindezeket összegezve a román partnerrel közösen úgy döntött igazgatóságunk, hogy pályázati forrásból végzi el a szükséges
fejlesztéseket. Ennek érdekében 2012. január 27-én nyújtottuk be
a tervek megvalósításához a pályázatot, mely az elbírálást követŒen összesen 1.226.656,09 EUR támogatásban részesült. A projekt összköltségvetése 1.443.124,82 EUR, a magyar partnerre esŒ
rész 517.424,82 EUR volt, mely az igazgatóság tekintetében 100
százalékos támogatási intenzitást jelentett.
Azután, hogy a magyar fél a kivitelezŒvel szerzŒdés kötött, a
munkálatok 2013. szeptember 10-én kezdŒdtek meg számos, a
román partnerrel folytatott elŒzetes egyeztetést követŒen.
A kivitelezés során megépült egy összességében 2.234 fm
hosszúságú üzemi út (felsŒ képünkön) a Maros jobb part 11.07.
árvízvédelmi szakaszán. Az út az árvízvédelmi töltés 11.07.02.
számú, Feketecsárdai gátŒrjárásában, a Feketecsárdai gátŒrházhoz csatlakozó kövesút rámpájától a Makói szivattyútelepig épült
meg. Szintén a kivitelezés részét képezte a 11.07 árvízvédelmi
vonal gátŒrtelepeinek infrastrukturális fejlesztése (gátŒrtelepek
fŒépületeinek, szertárainak, munkáspihenŒinek, melléképületeinek gázellátás-korszerısítése, szennyvízelhelyezése, fıtéskorszerısítése, hŒtechnikai felújítása) három helyszínen, Vetyehát,
Feketecsárda és Nagykarika (második kép) Œrtelepeken.
(Fotó: Nagy Ferenc)

A kivitelezésen felül új eszközök beszerzése is megvalósult,
így pályázati forrásból összességében három töltésfenntartó
eszközt (motoros kézi fıkaszát) vásároltunk, ezek a töltés gyeptakarójának megfelelŒ ápolásához szükségesek. Az eszközbeszerzés keretében informatikai fejlesztés is megvalósult: háromszemélyi számítógépet és a hozzájuk tartozó szoftvereket, illetve
egy projektort és multifunkcionális nyomtatót szereztünk be.
A projekt fizikai befejezése 2015. június 30-ra esett. Az elvégzett fejlesztések több célt is szolgálnak. EgyrészrŒl a beruházás
eredményeképpen az árvízvédelmi észlelések és beavatkozások
idŒigénye mérséklŒdik. Ezzel fordított arányban az árvízvédelmi
beavatkozások költsége – a fejlesztés következtében – várhatóan
csökkeni fog, valamint kiszámíthatóbbá válik.
Végül, de nem utolsó sorban a pályázat keretei között megvalósult beruházás tovább erŒsítette azt a nemzetközi vízügyi
együttmıködést is, mely Románia és Magyarország között
hosszú ideje fennáll. (Fotók: ATIVIZIG)
Nagy Anna–Frank Szabolcs

Mintavételi csoport alakult
A 2015. április 1-én megtartott igazgatói értekezleten döntés született arról,
hogy a laboratóriummal nem rendelkezŒ
vízügyi igazgatóságoknál is alakítsanak ki
mintavételi egységeket.
Az egységek akkreditációja felszíni vízés szennyvízmintavételre és ezek fizikai
és általános kémiai paramétereinek helyszíni mérésére terjed ki.

Igazgatóságunk részérŒl négy kolléga,
Dudás Árpád, Liliom Nikolett, Nagy Ferenc és Vidács Lívia részvételével állt fel
a mintavételi csoport.
A gyakorlat és jártasság megszerzéséhez szükséges elŒkészületek folyamatosan
zajlanak, az akkreditációs eljárás elindításának tervezett határideje 2015. november
elseje.
Vidács Lívia
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A vízgyıjtŒ-gazdálkodási tervezés helyzete
A VízgyıjtŒ-gazdálkodási tervek (országos és részvízgyıjtŒ
tervek) a www.vizeink.hu honlapon tekinthetŒek meg. A tervek
elsŒ változatát májusban tették közzé. A nyár folyamán sok, a tervezéssel kapcsolatos tájékoztatás és társadalmi konzultáció zajlott, melyek egy része kiemelt témák köré szervezŒdött. Így a
hosszirányú átjárhatóság – hallépcsŒk, a Duna–Tisza közi homokhátság, a dél-alföldi vízkészletek helyzete témákban. Másrészt a tervezés és a vízgyıjtŒ-gazdálkodási terv egyes kiemelt fejezetei, témái köré csoportosultak, mint például a vízgyıjtŒ-gazdálkodási tervezés eredményei, az intézkedések programja, a természetvédelmet, védett területeket érintŒ eredményei és az intézkedések programja, a vízgyıjtŒ-gazdálkodási tervezés mezŒgazdasággal, erdészettel, halgazdálkodással kapcsolatos eredményei és az intézkedések programja, vízminŒség-védelem, terheléscsökkentés. A fórumokon idŒnként nagyon érdekes szakmai
viták bontakoztak ki, melyek a szakértŒk által beépülnek a vízgyıjtŒ-gazdálkodási tervekbe.
Az ATIVIZIG-hez kapcsolódóan két fórumot tartottak. Az elsŒt „A felszín alatti víz hasznosítása az Alföldön és a vízkivételek
hatása” címmel 2015. július 14-én rendezték a Délvidék Ház
Kosztolányi konferenciatermében. Az elŒadásokat dr. Szanyi János (felsŒ képünkön), dr. Szilágyi Ferenc, dr. Clement Adrienne,
Tóth György és Gondárné SŒregi Katalin tartották. A tartalmas
témaelemzéseket követŒen kérdések és hozzászólások következtek. Leginkább elŒtérbe került a termálvízzel kapcsolatos problémák (visszasajtolás, tározás, készletek fenntarthatósága, felszíni vizek érintettsége) köre, ami nem véletlen, hiszen térségünk az
ország egyik legnagyobb felhasználója a termálvízkészleteknek.
A másik fórum „A VízgyıjtŒ-gazdálkodási terv felülvizsgálata” címmel zajlott szintén Szegeden az Ifjúsági Házban 2015.
augusztus 5-én. Priváczkiné Hajdu Zsuzsanna, az igazgatóság
Vízvédelmi és VízgyıjtŒ-gazdálkodási Osztályának vezetŒje mutatta be a víztestek újonnan történt lehatárolását, a víztesteket érŒ
hatásokat és azok állapotát, a víztestek új típusú minŒsítését, valamint a tervezett intézkedési csomagokat (második fotó).
Néhány mérföldkŒ a tervezésben:
2015. június 22.: A vízgyıjtŒ-gazdálkodási terv felülvizsgálata
– 2015. A részvízgyıjtŒ tervek vitaanyagai elérhetŒk; www.vizugy.hu. A VGT2 Duna RészvízgyıjtŒ, Tisza részvízgyıjtŒ,

Dráva részvízgyıjtŒ, Balaton részvízgyıjtŒ elsŒ tervezetérŒl a
véleményezési határidŒ 2015. július 31. volt.
2015. augusztus 5.: A vízgyıjtŒ-gazdálkodási terv felülvizsgálata – 2015. Az országos terv és a részvízgyıjtŒ tervek vitaanyagainak véleményezési határidejét meghosszabbították 2015.
augusztus 31-ig.
2015. szeptember 9.: A vízgyıjtŒ-gazdálkodási terv felülvizsgálata – 2015. Az országos terv és részvízgyıjtŒ tervek elsŒ vitaanyagaira küldött írásbeli észrevételeket köszönjük. A szeptember 8. után érkezŒ észrevételeket a következŒ, 2015 szeptemberében elkészülŒ második vitaanyagban már nem, csak a terv véglegesítésénél tudjuk figyelembe venni. (Fotók: N.N.)
Priváczkiné Hajdu Zsuzsanna

Ismét sikeres volt
a siófoki
gyermektábor
Immár harmadik alkalommal rendeztük
meg a nagysikerı gyermektábort az igazgatóság siófoki üdülŒjében.
A korábbi években szerzett tapasztalatokat hasznosították a szervezŒk, s az idén
tovább bŒvültek a programok, melyek során újra számos vidám pillanatban volt részük a résztvevŒ gyermekeknek.
Az immár hagyományos hajókirándulás
mellett egy rövidebb tihanyi és keszthelyi
kirándulás is megvalósult.
Bár nem mindig sikeredett a takarodó
idŒpontjára elcsendesednie a gyerekzsivajtól hangos üdülŒnek, reggel mégis

mindig újult energiával kezdŒdött a nap. A
gyerekek (és szüleik) egybehangzó véleménye az volt, hogy jövŒre is szervezzük
meg a tábort.

Ennek megvalósításáért az igazgatóság
vezetése mindent meg is fog tenni.
Jászné Gyovai Ágnes
(Fotó: a szerzŒ felvétele)
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Száraz-éri élŒhely-rekonstrukció

Sikeresen lezárult a KEOP- 3.1.2/2F/0911-2012-0017 kódszámú ,,ÉlŒhely-rekonstrukciós munkálatok a Száraz-ér mentén”
c. projekt, melyet az Alsó-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság és Tótkomlós Város
Önkormányzata által alkotott konzorcium
valósított meg. Az élŒhely-helyreállítási
fejlesztés bruttó összköltsége 491.526.747
Ft volt, 100%-os támogatási intenzitás mellett, amely az Európai Unió támogatásával
az Európai Regionális Fejlesztési Alap és
Magyarország költségvetésének társfinanszírozásában valósult meg. A projekt fizikai megvalósítása 2014. március 19-én
kezdŒdött és 2015. július 31-én fejezŒdött
be. Hosszadalmas közbeszerzési eljárást
követŒen a kivitelezési feladatokat az In Situ Hungária ÉpítŒipari és Kereskedelmi
Kft. látta el.
A beruházás Ambrózfalva, Nagyér, Csanádalberti és Tótkomlós települések közigazgatási területeit érintette. A fejlesztés a
Királyhegyesi Száraz-ér és a Sámson-Apátfalvi Száraz-ér vízfolyások egyes szakaszait célozta meg. A Száraz-ér víztere és parti
sávja vizes, mezofil és száraz élŒhelyek
változatos mozaikjából tevŒdik össze. Diverz élŒvilága jelentŒs természeti értéket
képvisel. Ezeket a természeti értékeket

azonban az utóbbi évtizedekben egyre több
tényezŒ veszélyezteti, s ez indokolttá tette a
revitalizációs fejlesztést a területen.
A projekt célja volt, hogy megakadályozzuk a további kiszáradást, megvalósítsuk a vízvisszatartás lehetŒségét és gátat
szabjunk a tájidegen növényfajok további
terjedésének.
A kitızött célok megvalósítása érdekében a következŒ tevékenységek valósultak meg a Száraz-ér területén:
– Ökológiai víztározókat alakítottak ki a
vízvisszatartás érdekében, a tározók helyszíneit Tótkomlós két belterületi (alsó kép)
és egy külterületi szakaszán jelölték ki. Három helyszínen összesen négy tározó épült.
A tározók teljes területe 25 ha, víztározó
kapacitásuk 150 ezer m3.
– Tiltó mıtárgy épült, amelynek segítségével 2 m magas vízszint duzzasztható a
Királyhegyesi Száraz-éri szakaszon.
– A Királyhegyesi Száraz-éri szakaszon
16 km hosszú csatorna mederrendezését
kiegészítette a tájidegen fajok eltávolítása
és kedvezŒbb mederállapot kialakítása.
– 960 tájra jellemzŒ Œshonos fa- és cserjefajt telepítettek.
– 1500 m hosszú tanösvényt alakítottak
ki, pihenŒpadokkal, madárlesekkel (bal
(Fotók: ATIVIZIG)

oldali fotó), megfigyelŒ toronnyal (középsŒ
fotó) és tájékoztató táblákkal egyetemben.
– Monitoring eszközöket szereztek be,
többek között egy-egy motoros horgászcsónakot, oldott oxigénmérŒt, hordozható,
hŒmérséklet-kompenzált pH-mérŒt, GPS-t,
laptopot, 2-2 távcsövet és digitális, tükörreflexes fényképezŒgépet.
A rekonstruált területeket, tározókat
azonnal birtokba vették az Œshonos madárés állatfajok. A korszerı vízkormányzó
mıtárgyaknak köszönhetŒen a víz áramoltatása a tározó terekben a vízállástól és a
vízutánpótlástól függŒen könnyen megoldhatóvá vált.
A projekt során nagyon fontos szerepet
kapott a környezetvédelmi szempontok
hangsúlyozása, a szemléletformálás, környezettudatosságra nevelés.
A beszerzett monitoring eszközök, a kialakított tanösvény, valamint az információs és ismeretterjesztŒ anyagok mind azt a
célt szolgálják, hogy a természetkedvelŒk
még jobban megismerhessék a vizes élŒhelyre jellemzŒ növény- és állatvilágot, s
egyúttal bŒvebb ismereteket szerezhessenek a hajdani csanádi táj jellegzetességeirŒl.
Ács Ilona–Frank Szabolcs
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Személyzeti hírek
2015. január 1-jétŒl az igazgatóságtól kilépŒk:
Komódi János (Csongrádi Szakaszmérnökség), Máté-Tóth Anita (Beruházás és Vagyonkezelési Osztály), Varga Sándor (Fenntartógép- és Hajózási Üzemág), Szabó Krisztián (Fenntartógép- és
Hajózási Üzemág), Mészáros János (Mıszaki Biztonsági Szolgálat), Dobi Péter (Szegedi Szakaszmérnökség), Mizere György
(Fenntartógép- és Hajózási Üzemág), Vígh Máté (Vízrendezési és
Öntözési Osztály), Dusik András (Mıszaki Biztonsági Szolgálat),
Máriás Ferenc (Szentesi Szakaszmérnökség), Keresztes György
(Fenntartógép- és Hajózási Üzemág), Apróné Vetró Sára (Vízvédelmi és VízgyıjtŒgazdálkodási Osztály), Göblyös Erika
(Csongrádi Szakaszmérnökség), Murányi Károly (Mıszaki Biztonsági Szolgálat), Kovács Máté (Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály).
Az 1313/2015. (05.21.) Kormányhatározatban foglaltak alapján
igazgatóságunk létszáma 2015. július 1-jétŒl 17+5 személlyel
bŒvült. Az üres státuszok tényleges betöltését 2015. július 1-jétŒl
lehetett megkezdeni – vízépítŒ mérnök, környezetmérnök, illetve
egyéb szakmai fŒiskolai, egyetemi végzettségekkel. A 22 státuszra augusztusig sikerült megfelelŒ végzettséggel rendelkezŒ személyeket kiválasztani, kinevezésüket az OVF engedélyezte (a következŒkben dŒlt betıvel szedett nevek).
2015. január 1-jétŒl belépŒ új kollégák:
Keresztes György (Fenntartógép- és Hajózási Üzemág), Szalai
JenŒ Norbert (Gazdasági Osztály), Csiszer Ildikó (Beruházási és
Vagyonkezelési Osztály), Babarczi Tibor (Fenntartógép- és Hajózási Üzemág), Gémes Norbert (Vízrendezési és Öntözési Osztály), Szabó Csaba Sándor (Mıszaki Biztonsági Szolgálat), Kuklis
Ervin JenŒ (Szegedi Szakaszmérnökség), Juhász-Bóka Sándor
(Fenntartógép- és Hajózási Üzemág), Kovács Erika (Szentesi
Szakaszmérnökség), PetheŒ Gábor (Mıszaki Biztonsági Szolgálat), Némethy Tímea (Titkárság), Huszta Tibor (Fenntartógép- és
Hajózási Üzemág), Dobi Henriett (Közfoglalkoztatási Csoport),

Liliom Nikolett (Vízvédelmi és VízgyıjtŒ-gazdálkodási Osztály),
Fehérváry István (Vízrajzi és Adattári Osztály), Szántó Péter
Miklós (Beruházási és Vagyonkezelési Osztály), Szirovicza Milán
(HódmezŒvásárhelyi Szakaszmérnökség), Horgosi Zsolt Tamás
(Mıszaki Biztonsági Szolgálat), Pataki Sándor (Mıszaki Biztonsági Szolgálat), Hornyák Sándor (Vízvédelmi és VízgyıjtŒ-gazdálkodási Osztály), Bánfi Roland (HódmezŒvásárhelyi Szakaszmérnökség), Anger Roland (Szegedi Szakaszmérnökség), Pap Imre (Csongrádi Szakaszmérnökség), Rekettyés László (Csongrádi
Szakaszmérnökség), dr. Geráné Mészáros Mária (Vízrendezési és
Öntözési Osztály), Arató Melinda (Fenntartógép- és Hajózási
Üzemág), Kiss-Kovács István (Fenntartógép- és Hajózási Üzemág), Szabó László Zoltán (Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási
Osztály), dr. Kamenszky Anna Ágnes (Igazgatási és Jogi Osztály),
Fási Péter (Szentesi Szakaszmérnökség), Gutyan Péter Tibor
(Szentesi Szakaszmérnökség), Kneifel Anett (Vízrendezési és
Öntözési Osztály), Kiss Nándor (Csongrádi Szakaszmérnökség),
Molnár Zoltán (Fenntartógép- és Hajózási Üzemág), Veréb Csilla
(Gazdasági Osztály), Jakus József (Csongrádi Szakaszmérnökség), Kisvárdai GergŒ (Mıszaki Biztonsági Szolgálat).
AkiktŒl végleg elbúcsúztunk:
A Mıszaki Biztonsági Szolgálat közalkalmazottja, Csúri
György gépjármı-villamossági mıszerész 2015. augusztus 12-én
tragikus hirtelenséggel elhunyt. Csúri Györgyöt az ATIVIZIG saját halottjának tekintette.
Az elmúlt egy évben az igazgatóság nyugdíjasai közül Dénes
István (Szentesi Szakaszmérnökség), Bárányi Lajosné (Mıszaki
Tervezési Osztály), Szépfalusi József (laboratóriumvezetŒ,
környezet- és vízminŒség-védelmi osztályvezetŒ), Vincze István
(Gépüzem, Mıszaki Biztonsági Szolgálat), dr. Sashalmi László
(Hatósági Osztály), Sztranyánszki Józsefné (Gazdasági Osztály),
Márki Klára (Gazdasági Osztály) kollégáktól vettünk végsŒ búcsút. Emléküket megŒrizzük.
Kurucz Gyula

Búcsú Csúri GyörgytŒl
Csúri György 1953. február 8-án született. Középiskolai tanulmányait követŒen
ösztöndíjasként gépjármı-villamossági
mıszerész szakmai gyakorlatát 1971 és
1973 között igazgatóságunknál töltötte.
PályakezdŒként elsŒ munkahelye 1973.
július 1. napjától az igazgatóság gépüzeme
(jelenleg Mıszaki Biztonsági Szolgálat)
volt, ahol haláláig dolgozott.
Munkaviszonya kezdeti idŒszakában az
igazgatóság jelentŒs számú gépjármıveinek, földmunkagépeinek autóvillamossági
munkáit végezte. A különbözŒ szervezeti
változások következtében feladatköre bŒvült, s egyre inkább áttolódott a gépjármıvek és az ATIVIZIG védelmi gépeinek
karbantartására, üzemben tartására, üzemeltetésére. KiemelkedŒ tapasztalatokkal
rendelkezett a szállítható szivattyúállomány telepítésében, üzemeltetésében. Továbbképzéssel szivattyútelepi gépkezelŒi
jogosultságot szerzett, elektronikai ismereteit bŒvítve pedig erŒsáramú feladatokat

is megoldott. Az igazgatóság védelmi
szervezeti beosztásban a Védelmi Osztag
– a szállítható szivattyúrészleg – tagja
volt, feladatköréhez kapcsolódóan az
elmúlt 40 évben valamennyi ár- és belvízvédekezési munkálatban aktívan részt
vett, s kivételes szakmai tapasztalatokra
tett szert. Részt vett az ATIVIZIG területén a Benedek-zsilip védekezési munkálataiban, Romániában Ótelek térségében
végzett lokalizációs feladatok végrehajtásában, valamint Szerbiában Martonos térségében a nemzetközi együttmıködéssel
végrehajtott vízminŒség-kárelhárítási feladatokban.
Házas, csendes természetı ember volt.
Kollegáit, vezetŒit mindenkor tisztelte,
feladatait mindig a legjobb tudása szerint
hajtotta végre. Szaktudása, tapasztalata,
segítŒkészsége révén széleskörı elismerés
és tisztelet övezte személyét. Fiatalabb korában aktívan sportolt, s a sportszeretete
élete végéig megmaradt.

Munkáját vezetŒi és munkatársai elismerésével, illetve megelégedettségével
végezte, többször részesült kitüntetésben,
illetve jutalomban: 2005-ben a Temesvár
és környéki árvízvédekezésben tanúsított
példamutató, kiemelkedŒ munkája elismeréséül Sajó Elemér Emlékplakett kitüntetésben részesült, 2014-ben az ATIVIZIG
dolgozói kollektívája javaslatára az „AlsóTisza Vidékért” Emlékérem kitüntetést
kapta meg.
Csúri György kollégánk 44 év vízügyi
szolgálati idŒ után, 2016. február 8-án
ment volna nyugdíjba.
Emlékét kegyelettel megŒrizzük.
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Retro sportnap Gárdonyban
A nyár elején a KDTVIZIG és az ATIVIZIG fŒmérnökei között felvetŒdött a gondolat, hogy „Retro sportnap” névvel fel
kellene támasztani a hagyományt, amely a
két igazgatóság (Székesfehérvár és Szeged)
között 1974-tŒl kezdŒdŒen eleinte évente,
késŒbb néhány éves megszakításokkal rendezett sporttalálkozókat jelent. Az utolsó
ilyen összejövetelt igazgatóságunk rendezte 2009-ben. A sportnap megszervezése
ez alkalommal – mint soron következŒ házigazda – a fehérvári csapat feladata volt. A
sportágakat illetŒen hosszas egyezkedések
következtek. Végül hét sportágban sikerült
megállapodni: rex, asztali foci, tenisz, asztali tenisz, röplabda, tollaslabda és labdarúgás szakágakban csaptak össze a résztvevŒk 2015. szeptember 11-én Gárdonyban.
Eljött a nap, egy esŒs péntek reggel, amikor a szegedi kis csapat buszra szállt és útnak indult az esemény helyszínére, hóna
alatt a Fehérvár–Szeged sportnap egyik
elengedhetetlen kellékével, a vándorkupával, amely az évek alatt igen gyakran cserélte gazdáját a két igazgatóság között, de
az utolsó ilyen sportnap óta Szegeden pihent. Nagyon kellemes élmény volt már
maga az utazás is; jóízı beszélgetések, régi
anekdoták, nevetés. A szintén a társasággal
tartó, már nyugdíjas kollégák – korábbi
vízügyi sportegyesületi elnökök – Benke
György és Tripolszky Imre történeteit hallgatva gyorsan elrepült az utazás pár órája.
Megérkezve szürke idŒ, de annál színesebb fogadtatás várta a szegedi társaságot.
A vezetŒi köszöntŒk után egy közös koccintással megnyílt e szép hagyomány következŒ fordulója. Az elsŒ sportág, a tenisz
versenyzŒi távolabb, Székesfehérváron
csaptak össze, így Œk indultak el elsŒként a
társak jókívánságai között, eközben a rex
és a csocsó csapatok már aktívan készülŒdtek, melegítettek. A csocsót a férfi páros
(Nosza Krisztián, Barna Péter) kezdte meg,
Œk a két nyert szettig tartó küzdelemben
1:1-es állásnál kikaptak, így 2:1-gyel az
elsŒ pont a fehérváriaké lett.
De ezt az eredményt a nŒi páros (dr. Palugyay Anna, Vidács Edit) gyorsan kozmetikázta két makulátlan játékkal, majd a
vegyes párosnak (Vidács Edit, Lábdy Bence) köszönhetŒen 2:1-es összesítéssel az
asztali focit a szegedi társaság nyerte. A
rexet játszó csapatok (szegedi összeállítás:
dr. Király Anikó, Zsóri Edit, Frank Szabolcs, Bányai Máté, Herczeg Szabolcs)
közben fej-fej mellett haladtak, ám sajnos,
a pontokat összesítve ez a játék a székesfehérvári igazgatóság gyŒzelmét hozta. Ezalatt már az asztali tenisz versenyzŒi is
megkezdték szereplésüket, a szegedi nŒi

A nyertes szegedi focicsapat és a „vezetŒedzŒ”
versenyzŒ Rácz Szabó Gabriella volt. Az
összecsapások két nyert szettig tartottak, ez
alkalommal Gabriella vereséget szenvedett,
amit a csocsóhoz hasonlóan sikerült a különítménynek kiköszörülnie: a szegedi férfiversenyzŒ, Sári Csaba elŒször egyéniben,
majd Vidács Lívia segítségével vegyes párosban is az ATIVIZIG javára tudta eldönteni a meccset. Így a pingpong is 2:1-es
összesítéssel a vendégcsapat sikerét eredményezte.
Ezután a nŒi röplabdacsapatok összecsapása következett. Az égiek kegyesek voltak, hiszen a szabadtéri sportágak kezdetére
elállt az esŒ és sportolásra alkalmas jó idŒ
alakult ki. Sajnos, a lányok csapatának
egyik tagját nélkülöznünk kellett, hiszen
dr. Kamenszky Anna a tenisz csapat tagjaként még nem érkezett vissza Székesfehérvárról. A röplabdacsapatunk (Joó Tímea, Vidács Lívia, Vidács Edit, Zsóri Edit,
Sonkoly Réka) sikerrel hozta a játék mindkét szettjét (15:7, 15:10), így 2:0-ával zárva
a röplabdát, ami összesítésben immáron
3:1-es szegedi vezetést hozott.
Közvetlenül a lefújás után jött a hír, hogy
a teniszgyŒzelem is a miénk, hiszen a dr. Kamenszky Anna, Borza Tibor, Tamás Péter
által alkotott csapat 2:1-es összesítéssel ismét a mi oldalunkat gazdagította egy ponttal, így az állás 4:1-re módosult. Ezzel garantált lett, hogy egy évig biztosan újra
Szegeden ékeskedik a vándorkupa.
De két sportág még hátra volt. A székesfehérvári csapat elszántságát és küzdŒszellemét dicséri, hogy egy pillanatig sem lehetett érezni, feladták volna a küzdelmet, és
rögtön a következŒ játékot, a tollaslabdát
meg is tudták nyerni. A NagyszöllŒsi Nóra,
Nagy Anna, Bányai Máté, Molnár Bence
négyes minden mérkŒzését elveszítette, de
legalább szoros játszmában, ami mindenféleképpen tiszteletre méltó, hiszen az összecsapást megelŒzŒen még egyikük sem játszott a tollaslabda eme verziójában versenyszabályok szerint.

A napot a legnépszerıbb versenyszám, a
férfi labdarúgás zárta. A Frank Szabolcs,
Fiala Károly, Sári Csaba, Bures Péter, Lábdy Bence, Bányai Máté, Herczeg Szabolcs,
Nosza Krisztián és Barna Péter által alkotott keret 4:2-es összesített állásnál lépett
pályára, s így egy „tét nélküli” mérkŒzésen
játszhattak.
Azonban gyorsan kiderült, hogy egyik
csapat sem vette félvállról ezt a derbit. Az
esŒtŒl felázott talaj ellenére a játékosok
olykor önmagukat sem kímélve küzdöttek.
A mérkŒzésen összesen 9 találat született,
volt köztük kifejezetten látványos nagy gól,
és a nézŒközönséget megmosolyogtató öngól is, de a lényeg a végeredmény: 5:4-re a
szegedi focicsapat nyert.
Az összecsapásokat követŒen kis pihenŒ,
majd az ünnepélyes eredményhirdetés következett. Tósztok, rövid beszédek hangzottak el, ahol a szegedi igazgatóság vezetŒi megköszönték a székesfehérváriak szíves vendéglátását és remek szervezésüket,
valamint nem utolsó sorban megemlítették
a Szegeden rendezendŒ jövŒ tavaszi visszavágót. A sportágak egyenkénti eredményhirdetésén a csapatkapitányok átvehették
az okleveleket, illetve a vándorkupát: az
összesített 5:2-es végeredmény alapján ismét az ATIVIZIG-nél vendégeskedhet a
serleg. A jól sikerült sportnapot szintén egy
nagyon jó hangulatú, vidám este zárta.
Összességében nagyon kellemes, pozitív
élményekkel gazdag napot töltött együtt a
két igazgatóság. Örülünk, hogy a hat éve
félbeszakadt hagyomány ismét újraéledt, s
reméljük, hogy a jövŒben töretlenül folytatódik.
Ezúton is gratulálunk minden versenyzŒnek, hiszen tisztességgel kitettek magukért minden versenyszámban, melynek
köszönhetŒen immáron zsinórban negyedik
alkalommal kerülhet fel a kupát kísérŒ kis
táblára Szeged városának neve!
Barna Péter–Borza Tibor
(Fotó: NagyszöllŒsi Nóra)
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ATIVIZIG területi csapadék
Minimum

helye
tárgyhavi

141

Fehértó g.h.

nov. 1-tŒl

502

Jászszentlászló

2015. SZEPTEMBER–OKTÓBER
Átlag
sokévi átlaghoz viszonyított (1981–2010)
Csapadékosság
Eltérés
(%)
(mm)

helye
31
327

Városföld cs.Œrh.
Dombegyháza

72

139

20,3

406

88

-54,7

Vízrajzi tájékoztató 2015 augusztusáról
Hidrometeorológiai helyzet: A szárazabb júliust csapadékos
augusztus követte. A hónap elején esett két napig az esŒ, de a hónap közepén volt egy összefüggŒ, 6-7 napos csapadékhullás. A
legtöbb csapadék Fehértó környékén esett, a legkevesebb pedig
Városföld térségében. A csapadék szélsŒségesen oszlott el a mıködési területünkön, fŒleg a délkeleti körzeteinket érintette és
délnyugati területeket foltokban, az északi területeken viszont közel fele annyi esŒ esett.
A havi középhŒmérséklet 2,3 °C-kal haladta meg a sokéves
átlagot. A hónap elsŒ és utolsó heteiben melegebb idŒjárás jellemezte területünket, a nappali és éjszakai hŒmérsékletek több fokkal magasabbak voltak a dekádmaximumnál. A hónap második
felében lehılés következett be, a nappali hŒmérséklet 20–26 °C
között volt. Nyári nap (napi maximum hŒmérséklet > 25 °C) 25,
hŒségnap (napi maximum hŒmérséklet > 30 °C) 19, forró nap
(napi maximum hŒmérséklet > 35 °C) 8 alkalommal fordult elŒ.
A napos órák száma az átlag felett alakult, Szegeden a havi öszszeg 287 óra lett, 4 órával (12 %-kal) haladta meg az ilyenkor
megszokottat.
Folyók vízjárása: Az igazgatóságunk kezelésében lévŒ folyószakaszokon augusztusban mélyen a sokéves havi átlag alatti,
alig változó vízállások voltak jellemzŒek. Említésre méltó a Tisza
és a Maros mederteltségének a százalékos aránya, ami az elŒbbinél 28%, az utóbbinál pedig alig 4%. A Hármas-Körös Szarvasnál végig duzzasztott állapotban volt.
Talajvízállás: Az elŒzŒ hónaphoz képest a júniusi középvízállások apadó tendenciát mutattak, a csökkenés mértéke a tiszántúli
területeink többségén elérte a 25–50 cm-t is. A hónap végén a tereptŒl mérve 200 cm-nél mélyebben helyezkedett el a víztükörszint. Augusztusban területünk legnagyobb részén a sokéves átlagot meghaladó vízszintek voltak, a Tisza és Maros hordalékkúp
mentén többnyire 50–75 cm közötti, néhol 75–100 cm-es többletet is jelezve.
Talajnedvesség: Az augusztust jellemzŒ csapadékos idŒjárás
hatására a talaj felsŒ, egyméteres rétegében talajnedvesség-növekedés volt megfigyelhetŒ. A hónap végén mıködési területünkön
a talajok legfelsŒ, 0–20 cm-es rétegeiben 60–70, 20–50 cm-es
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mélységben 40–60, 50–100 cm-es rétegben 40–50 százalékos
víztartalom volt jellemzŒ.
Belvízhelyzet: Igazgatóságunk mıködési területén a befogadók
alacsony vízszintje miatt a belvízcsatornák gravitációs kivezetésének lehetŒsége biztosított volt. Belvízvédelmi fokozat elrendelésére ebben az idŒszakban nem volt szükség.
Balog Réka–Terényi Csilla

A Magyar Hidrológiai Társaság 2015. július 1–3. között
Szombathelyen rendezte meg a vizes szakma számára változatlanul fontos Országos Vándorgyılését 364 regisztrált résztvevŒvel. A nyitó plenáris ülésen dr. Szlávik Lajos, az MHT
elnökének megnyitója és a köszöntŒk után a résztvevŒk Kling
Zoltán minisztériumi fŒosztályvezetŒ, Fejér László vízügyi
történeti bizottsági elnök és Reich Gyula tájékoztatóit hallgatták meg. Gaál Róbert bemutatta a helyi igazgatóság eredményeit, dr. Gayer József élŒ bemutatóban ismertette az új,
online vízügyi értelmezŒ szótár mıködését.
Igazgatóságunk képviseletében Borza Tibor a 11.06 árvízvédelmi szakasz védelmi képességének komplex fejlesztésérŒl, dr. Benyhe Balázs automata nedvességmérŒ állomás
2014-es adatai alapján a talaj nedvességének dél-alföldi alakulásáról, Fiala Károly a talajnedvesség-mérés módszereinek
tükrében a hazai öntözés gyakorlatának fejlesztésérŒl, Juhász
Tamás a Maros hordalékkúpja felszín alatti vizeinek elméleti
öntözéses hasznosításáról, Sági Rajmund a Tisza nagyvízi
mederkezelési tervéhez kapcsolódó hidrodinamikai modellvizsgálat eredményeirŒl tartott elŒadást. JövŒre az országos
vándorgyılésnek Debrecen ad otthont, Törjék Károly, a Hajdú-Bihar megyei területi szervezet elnöke meghívta az MHT
tagjait.
Zsóri Edit
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