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Az idő vasfoga ... 

Védelmi művek: felülvizsgálat - felkészülés 
Árvízvédelmi műveink felül

vizsgálatára meghivtuk az érin
tett köztársasági megbízottakat, 
az érdekelt városok polgármes
tereit is, magas szinten képvi
seJtette magát a Közlekedési, 
Hírközlési és Vízügyi Minisz
térium és az Országos Vízügyi 
Főigazgatóság is. A körösi véd
vonalunkat és a velük szomszé
dos, gyulai kezelésben lévő 
védszakaszt a Körös-Vidéki 
Viziggel közösen jártuk be.A 
részt vevő köztársasági meg
bízott és a polgármesteri hi
vatali képviselők a felülvizs
gálatra a meghívásunkat köszö
nettel vették, részvétüket igen 
tanulságosnak és hasznosnak 
értékelték. Az önkormányzatok 
és a vizigek szoros együtt
működésére az elkövetkezendő 
időben is nagy szükség lesz, hi
szen sok tekintetben egymásra 
vagyunk utalva. 

A felülvizsgálaton nemcsak a 
művek, hanem a gátőrök, a sza-O 
kasztechnikusok és a szakasz
védelem vezetői is vizsgáztak. 

Az árvizvédelmi művek ál
lapota, karbantartottsága a 
szemlén jó képet mutatott , a 
védelmi raktárakban az anya
gok és eszközök előirt mennyi
ségben és jó állapotban rendel
kezésre állnak, az őrtelepek 
rendje, a védelmi személyzet 
f~lKészÍlilsége megfelelő. A 
pozitiv megállapítások mellett 
jónéhány gondról és feladatról 
is szólni kell . 

Árvizvédelmi fővédvona
lainkon 193 keresztezés talál
ható, amiből 145 a nagyobb 
méretű nyomócső, vagy gra
vitációs cső. Ezek közül 39 a 
mértékadó árvízszint alatt ke
resztezi a töltést. Ez utóbbi 
mélvezetésű műtárgyak közül 
13 hetven évnél idősebb, leg
több 50 év körüli és 10 évnél 
fiatalabb mindössze három van. 
A műtárgyak szemIéjén az el
múlt években tapasztaltaktól 
alapvetően eltérő jelenséget, 
rohamos romlást nem észlel
tünk, a több éve visszatérően 
megállapított hibák javításának 
elmaradása azonblln előbb
utóbb veszélyes problémát is 
okozhatnak. 

Általánosságban véve három 
jelenség okoz gondot: az acél
szerkezetek korróziója, a be
tonrészek elöregedése, valamint 
a műtárgy statikus és dinamikus 
terhelése következtében meg
jelenő kedvezőtlen alakválto
zások, repedések ... Hiába, az 
idő vasfoga nyomot hagy min
denen. Egyre jobban oda kell 
figyeln ünk. 

További gondjaink közül 
említendő, hogy a védekezés 
személyi feltétele (segédőr, 
vészőr, szivattyúgépész) az 
Ativizig saját létszámából 
másod- és harmadfokú védeke
zés esetén nem biztosított. A 
szakaszmérnökségeknek gon
doskodniuk kell agátőrök 
rendszeres továbbképzéséről , a 
fiatal gátőrök elméleti és gya
korlati ismereteinek bővítésé
rői. Gondoskodni kell a védtöl
tések mentén a birtokhatár
kövek helyreállításáról, pótlá
sáról , az illegális rampákat, 
töltés-lejárókat meg kell szün
tetni, a mentett oldali tízrné
teres sávról a közlekedést el 
kell terelni. A hullámtéri csator
nák sok helyen feliszapolódtak, 

Mint minden évben, 1991 őszén is felülvizsgáltuk 
az igazgatóság területén lévő védelmi műveket. 

Ezen belül került sor az árvízvédelmi főművek, a másodrendű 
védtöltések és a töltéseket keresztező műtárgyak, 

a folyószabályozási művek, a belvízvédelmi és öntöző 
főművek, valamint a hidrometeorológiai állomások, 
a Műszaki Biztonsági Szolgálat és a Védelmi Osztag 

felülvizsgálatára. A szemléket dr. Kováts Gábor igazgató 
és Török Imre György műszaki igazgatóhelyettes-főmérnök 

vezette. 

műtárgyaik nem üzemképesek, 
a hullámtéri véderők felújításra 
szoru lnak , kitermeléssel biz
tosítani kell a vízoldali tiz mé
teres sáv tisztántartását. A véd
töltések fúállományának fenn
tartására továbbra is fokozott 
gondot kell fordítani, a jelent
kező gyalogakác irtását biztosi
tani kell. Az állandó gépésszel 
nem rendelkező szivattyú
telepeken nagyon elszaporodtak 
a lopások, rongálások, ellenük a 
védekezés rendkívül nehéz! 

Az igazgatóság kezelésében 
lévő belvizvédelmi művek ál
lapota a térségben folyó beruhá
zások (Tótkomlós-ér, Körtvé
lyes,- Kenyeres-ér, Kurca) el
lenére is átlagosan romlott. A 
védképesség pedig évek óta 
csökken és a csatornahálózat az 
eredeti kiépítéshez viszonyítva 
mintegy hatvan-hetven száza
lékban feld meg. A csatornák 
gaztalanítottsága a fclül',iz$ 
gálat idejére átlagosan ötven 
~zázalék körül alakult, de a 
mélyártéri területeken ez az 
arány nyolcvan-kilencven szá-

zalékos. A csatornák iszap
talanítására minimális költség 
fordítható évek óta, így azok 
jelentős része 15-30 éve nem 
volt iszapolva és az iszapréteg 
vastagsága helyenként a fél 
métert is eléri, sőt meghaladja 
azt. 

A művek védképességének 
csökkenését meg kell aka
dályozni, mert a keletkező ká
ros vizek és a mintegy kétezer 
hektár meliorált terület belvizei
nek fogadására a főcsatornák 
alkalmatlanok lesznek, és igen 
súlyos belvízkárok keletkezhet
nek. 

A torkolati és' közbenső át
emelő szivattyú telepek üzem
próbái megtörténtek, a telepek 
üzemképesek. A elmúlt évek 
szárazabb időjárása következté
ben a telepek tartós igénybe
vételére, üzemelésére nem kerül 
sor, így folyamatos üzemelés
r.él ~Z ~:labcsné! ~:-.byobt 

meghibásodás lehetőségével 
kell számolnuhk. 

A meglévő hordozható sz i
vattyúállomány - 128 darab, 

36,04 köbméteIlsec - karban
tartását folyamatosan végezzük. 
A gépegységek üzemképesek. 
Aszi vattyúállomány jelentős 
része technikailag és műsza
kilag elavult. A gépek cseréjét, 
fejlesztését a közeljövőben meg 
kell kezdeni. 

A főművek felülvizsgálatát 
megelőzően került sor az 5167 
kilométert kitevő társulati üze
mi és önkormányzati kezelésű 
belvízvédelmi rriűvek szemIé
jére. Általánosságban megálla
pítható, hogy a művek kezelői a 
beszűkült pénzügyi lehetősé
geik mellett végeztek ugyan 
fenntartási munkát, de ez lénye
gesen elmaradt a korábbi évek
ben elvégzett munkamennyi
ségektői. Az elkövetkező évek
ben a művek fenntartását, kar
bantartását fokozni kell ezeken 
a területeken is , az esetleges 
jelentkező belvízkárok csök
kentése érdekében. 

A felülvizsgálat alapján meg
állapítható, hogy vízlevezető 
műveken tovább kell folytatni a 
felkészülést , egy esetleges bel
vízvédekezésre, mindezek mel
lett a védekezés időszakában 
igen aktív védelmi tevékenysé
get kell folytatniuk a vízel
vezető művek kezelőinek -
önkormányzatoknak, üzemek
!1~k, társul::!tolrn:lk, vízUgyne!: a 
káros vizek legkisebb károko
zású levezetése érdekében. 

Benke György -
Szúnyog Zoltán 

(Somogyi Károlyné felvétele) 

Köszöntő 
DR. KOVÁTS GÁBOR 

A Vizek partj áról köszöntjük az Olvasót! Új lapot indítunk 
útjára, bízva abban, hogy ezzel is segítjük alakuló új 

világunkat, segítjük egy szakma, egy szolgálat megisme
résében, s főként hidat építünk azok közé, akik a vizek két 
partján élnek. Mert ma a képzeletbeli víz két partjára kerül
tünk, mi, vízügyi szakemberek és Önök, akiket szolgálni aka
runk, akiket meg kell védenünk a vizek kártételétől. Két partra 
kerültünk, de hát minden víznek két partja van ... A vízpar
tokat azonban nem csak vízlépcsők köthetik össze, habár 
azokat, is, meglehet jól csinálni, hanem hidak is, kompok is, 
amiken az emberek megindulhatnak egymás felé! 

Ilyen hídnak, ilyen kompnak szánjuk a Vízpartot, úgy 
sze retnénk közeledni, hogy minél jobb tájékoztatással 
ismerjék meg tevékenységünket, feladatainkat és felelőssé
günket egyaránt! 

A vízgazdálkodás egyidős az emberi kultúrával, de 
feladatai időről időre változtak. Mezopotámia, Egyiptom vagy 
Mexikó kultúrája nem létezhetett az öntözéses gazdálkodás, a 
folyók vízjárásának ismerete és hasznosítása nélkül. 

De több száz éves hagyománya van a magyar vízgaz
dálkodásnak is. Szeged város talán létét köszönheti a két fo lyó 
találkozásának, mert mindkettő szállítási útvonal volt, halat 
adott a partján élőknek, de időnként küzdelemre, védekezésre, 
összefogásra is kényszerítette az itt lakókat. 

Most tíz éve nem volt árvíz a Tiszán. Ilyenkor sok laikus 
kérdezi, most mit csinálnak, minek vannak a vízügyesek? 

T
öbbrétű a válasz: először is a békében kell a háborúra 
készülni, ha győzni akarunk. A Tisza, a Maros és a Körös 

árvízvédelmi gát jai még nem mindenütt vannak kiépítve a ma 
ismert vagy számított maximális árvízszintre. De a művek 
földből, betonból, acélból, téglából épültá, romlanak , 
öregszenek, ha nem tartjuk karban. Sajnos, ma erre nincs elég 
pénz. Ilyenkor csak egy segíthet, a gáton őrt álló, a szakmát 
értő és szerető, vigyázó ember! De nem csak árvízveszély van 
- mert hogy tényleg van, arra példa a váratlan, '91 nyarán 
ránktört felső-dunai árvíz! A mezőgazdasági vízgazdálkodás -
a belvízgazdálkodás és öntözés - folyamatos feladatot adott és 
most, az átalakuló magyar mezőgazdaságban új, sokszor még 
nem is előre látható feladatokat ad. 

De nő a vízügyi igazgatóság feladata és felelőssége a 
"íze!l:ít:s.s, csatcm:íz:í~ f:C sze;u:yvfztisztítás tcrülctén is. l.z 

önkormányzatokkal maximálisan együttműködve, azoknak 
minden segítséget megadva kelJ e téren is a szükséges 
átalakulást lebonyolítani, hogy a szolgáltatás eddig elért, bár 
közel sem elegendő színvonala ne csökkenjék, sőt, a szűkös 
anyagi lehetőségek a legjobb hatásfokkal hasznosuljanak. 

Sokoldalú tehát a Vízügyi Igazgatóság feladata és soha 
nem öncélú. A biztonság, a gazdaságosság sokszor 
ellentmondó igényei között, a környezetgazdálkodási 
szempontok fokozott figyelembevételével kelJ az egész 
társadalom érdekében szolgálatunknak dolgoznia. 

A mai társadalom egyik legfontosabb mozgatóereje a 
gyors, korrekt információ. A Vízpart olyan közérdekű és 
közérthető szakmai szócső kíván lenn i, mcly élő kapcsolatot 
teremt a vizek használója, a vizek kártételétől védettek, a 
vízzel, mint az élet alapelemével bármely viszonylatban 
kapcsolatba kerülők és a vízgazdálkodás végrehajtói között. 

N api hírekkel és távlati koncepciók ismertetésével, gond
jainkkal és örömeinkkel, de kérdéseinkkel is fordulunk 

Önökhöz. Nem elsősorban a szakmának akarunk információt 
adni, hanem mindenkinek, aki itt él, dolgozik velünk a vizek 
partján, a magyar Alföld legmélyebb területein. Kérjük , 
fogadják szeretettel lapunkat, segítsék munkánkat észrevéte
leikkel, kritikájukkal, szükség esetén ellenvéleményükkel. 

Nem vagyunk csalhatatlanok, de jót akarunk és hiszünk 
abban, hogy munkánkat az egész társadalom érdekében 
végezzük. 

Köszöntjük az Olvasót abban a reményben, hogy az 
Alsó-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság mindig távol tudja 
majd tartani a vizeket onnan, ahol kárt okoznak, s oda tudja 
vezetni, ahol szükségek. 

KituntéHjetftk 
IgatgatÓ$á,gúnklaígozólzültWlJeri il~ 

Széchenyi-emllkérmetkapott. e4jka;LAsd6~ dr. , 
Sinuí4yBéla, lÚtnII)f lmte .. 

:::.. ".}}._ ::\:::: ". )1: 

Besz.édes Jo.r.sef-emlfkénnet 
Béla. 
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-Az Alsó-Tisza~Vidéki Vízügyi Igazgatóság 
_ működési területe és néhány jellemző -adata 

Igazgatóságunk négy me
gyére kiterjedő, 8455 négyzet
kilométer nagyságú működési 
területéből Jász-Nagykun
Szolnok megye 188, Bács-Kis
kun megye 2483, Békés megye 
1556, Csongrád megye pedig 
4228 négyzetkilométert foglal 
el. A négy megye - igazgató
ságunkat érintő területén - 108 
településen közel 830 ezer em
berél. 

km) folyók esetleges áradása 
2210 négyzetkilométeres mély
ártéri részt veszélyeztet. A 
mélyártéri terület öt ártéri öb
lözetre oszlik, védelmét 322 km 
fővédvonal és kereken 120 km 
másodrendú védtöltés szolgálja. 
A fővédvonalból 305 km hosz
szú a földből épített gát, 3,2 km 
a támfal és 13,8 km a magas
part. 

Az elsőrendű védtöltésként 
A területünkön átfolyó Tisza szolgáló múveket a mértékadó 

(94 km-es szakasz), Maros (50 árvízi előírásoknak megfele
km) és a Hármas-Körös (42,1 lően szándékoztunk és szán-

dékozunk kiépíteni. Ez az ár
vízszint a százévenként egyszer 
előforduló jégmentes árvíz 
magassági és tartóssági terhe
lését figyelembe vevő, számí
tott érték. A védtöltések általá
ban ehhez az értékhez hozzá
adott egyméteres magassági 
biztonsággal épültek, illetve 
épülnek ki. Jelenleg 266 km az 
így kiépített védelmi szakasz. 
Folyóink közül a Tisza 4,5 
km-es szakasza magyar-román 
közös határszakasz. A Tisza 
hozzánk tartozó 94 km-es sza-

kaszából 41 km teljesen szabá
lyozott, 9 km részben szabályo
zott, 23 km nem igényel sza
bályozást, 21 km szabályozásra 
szorul. A Maros 50 kilométe
réből viszont a fele (25 km) 
szorul szabályozásra, 8 km a 
részben szabályozott szakasz és 
csak 17 km mondható teljesen 
szabályozottnak. A Hármas
Körös a Körös-vidéki Vizig 
kezelésében van, hozzánk csak 
a bal parti védtöltés területünket 
érintő szakasza tartozik. 

Hajózás szempontjából a 
Tisza EGB III, kategóriának 
megfelelő hajóút , a Hármas
Körös EGB HI., a Maros vi
szont csak időnként hajózható. 

km csatorna van. Az állami 
kezelésben lévő csatornahálózat 
mellett 106,4 köbmétevs szi
vattyútelepi kapacitás és 32,2 
millió köbméter állandó belvíz-
tározó biztosítja a vizek minél 

Vízrendezési tevékenységün- kisebb károkozás melletti leve
ket 6844 km belvízvédelmi 
csatorna hálózat és hozzá zetését. 
tartozó műtárgyak, szivattyúk, 
szivattyútelepek segítik. Állami 
kezelésben 1677 km, társulati 
kezelésben 2866 km, önkor
mányzati kezelésben 59 km, 
üzemi kezelésben pedig 2242 

Öntözésre berendezett terület 
40718 hektár , a halastavak 
összesen 3997 hektárt foglalnak 
el. Az öntöző főcsatorna hálózat 
68 km-es, a kettős múködésű 
csatornák hossza 250 km. 

Az Ativizig szervezeti felépítése 

HATÓSÁGI 
OSZTÁLY 

Dr. Dobi László 

, 

FŐMÉRNÖK MUNKA VÉDELMI 
MŰSZAKI IGAZGATÓHEL YETTES VEZETŐ 

Török Imre György Márkus Zoltán 
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A béke követei A víz nem ismer 
országhatárokat 

Az Alsó-Tisza -Vidéki Vízü
gyi Igazgatóság működési terü
letének déli határa egyúttal 
államhatár: 75 km hosszban 
Jugoszláviával, 120 km hossz
ban Romániával. 

A vizek azonban nem veszik 
tudomásul a ceruzával rajzolt 
határokat. Nem véletlen, hogy 
hazánkban a vízügyi igazga
tóságokat nem a közigazgatási, 
hanem a vízrajzi határok szerint 
szervezték. A víznek ezen nem
zetközi határokat nem tisztelő 
jellege miatt talán a vízügyesek 
a nehéz időkben mindig a béke 
követei voltak. Még a leg
nehezebb időkben is működtek 
a vízügyi kapcsolatok a két 
nagy világégés idején, az 
1956-os forradalom, a romániai 
forradalom idején és most a 
jugoszláviai belháború vészter
hes óráiban is. 

A mi nemzetközi tevékeny
ségünk a román és a jugoszláv, 
úgynevezett vízi kapcsolatok 
keretében folyik. Jugoszláviával 
és Romániával is a kormányok 
által megkötött vízügyi egyez
mények szabályozzák a kap
csolatokat. Erre épülnek a kü
lönböző szabályzatok, melyek 
közül mindkét viszonylatban a 
legfontosabbak a hidromete
orológiai, kölcsönös adatcserére 
és az árvíz, belvíz, valamint 
jégtolódás elleni védekezésre 
irányuló szabályzatok. Az 
egyezményekben foglaltakért a 
kormány-meghatalmazottak és 
az általuk vezetett vízügyi 
műszaki vegyesbizottságok a 
felelősek. A bizottságok kü
lönböző helyi, illetve szakmai 
tagozódású albizottságokat 
szerveznek, kijelölik a helyi 

együttműködő szervezeteket és 
az összekötőket. Megha
tározzák a vízfolyások közös 
érdek ű szakaszait, melyekre 
vonatkoztatják az egyezmények 
és szabályzatok előírásait. 

Az Ativizig helyzete sajátos. 
A román kapcsolatban fogadó 
országok vagyunk, mig Jugosz
lávia felé a teljes Szeged fölötti 
Tisza vízgyűjtő szempontjából 
átadó ország. Eltérőek tehát a 

kapcsolatainkat jellemző érde
keink. A közös érdekű folyó -
töltés- és csatornaszakaszok 
adatait táblázat szemlélteti. 

A Tisza 4,5 km, a Maros 21,1 
km, a gyálai Holt-Tisza 5,9 km 
hosszban államhatárt alkot. 

A romániai forradalom és 
átalakulás lehet az oka, hogy az 
évente rendszeres vegyes 
bizottsági ülések sorában az 
1991. évi elmaradt, de az idei 
már előkészítés alatt áll. 

magyar-román magyar-jugoszláv 

folyó 100 km 32 km 

árvédeimi töltés 156,4 km 105,9 km 

lokalizációs töltés 16,7 km 

csatorna 29,5 km 69,2 km 

A jugoszláv belpolitikai 
események is problémát okoz
nak, mégis 1991-ben talál
koztak a meghatalmazottak és 
megtartották a vegyes bizottsági 
ülést is. A helyi határvízi 
kapcsolatokban leglényegesebb 
esemény a közös érdekű árvíz
és belvízvédelmi művek szem
léje, amely 1991-ben mindkét 
viszonylatban rendben meg
történt. 

Mindkét kapcsolat keretében 
az elmúlt években számos 
közös (hidrológiai, hidraulikai) 
vizsgálatot és tanulmányokat 
készítettünk, melyekről lapunk 
későbbi számaiban számolunk 
be. 

Török Imre György 
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A Magyar Hidrológiai 
Társaság rendezvénye 

Január 28-án, kedden 9.30 órakor 
a Szegedi Területi Szervezet a Szentesi Körzeti Csoporttal 

közösen könzultációval egybekötött előadóülést rendezett "Az 
önkormányzatok vízügyi feladatai"-ról, a következő 
programmal: 

9.30: Elnöki megnyitó 
Török Imre György, az MHT Szegedi Területi 

Szervezet elnöke 

9.45: A vízgazdálkodás-politika és az önkormányzatok 
Előadó: a Közlekedési, Hírközlési és Vízügy i 
Minisztérium képviselője 

10.15: A megyei és a helyi önkormányzatok vízgazdálko
dási feladatai. 
Előadó: Lehmann István , a Csongrád megyei 
Közgyűlés elnöke 

10.35: Vízellátási, csatomázási, szennyvíztisztítási és 
fürdőszolgáltatási feladato k ... 
Előadó: dr. Kováts Gábor igazgató, Ativizig , 
Szeged. . • ' 

11.00 Felkért hozzászólók: 
dr. Juhász Endre Főtanácsos (KHMV) 
dr. Major Tibor igazgató (A lsó-Tisza-Vidéki 

Környezetvédelmi Felügyelőség) , 
Tonnes Károly igazgató (C.songrád megyei Vízmű 
Vállalat, Szentes) 
dr. Faragó M.Vilmos polgármester (Zsombó község 
önkormányzata) ~ 

11.30: Szünet 
11.45: A vízkárelhárítás ágazati és önkormányzati feladatai 

Előadó: Velősi Imre főosztályvezető-helyettes 
(KHVM) 

12.10: Felkért hozzászólók: 
Andó Mihály osztályvezető (Ativizig) 
Csizmadia Károly osztályvezető (Ativizig) 

12.30: Tanácskozás a vízgazdálkodás aktuális feladatairól 
Vezeti: Török Imre György 

A tanácskozás helye: Csongrád megyei Közgyűlés 
Hivatala, Szeged, Rákóczi tér volt. 

1991 meteorológiai és hidrológiaiösszefoglalója 
Közel tízéves száraz periódus volt borult az ég. A napsütéses sem, amikor a Dunán az év- hónapokban is telítettség körüli vadás. Számottevő emelkedés kezett, de még az ekkor kia-

után az elmúlt évben végre órák száma éves viszonylatban század nagy árhullárnai közé volt a víztartalom. ekkor még nem alakulhatott ki, lakuló évi maximális vízszintek 
csapadékosabb volt az időjárás! jelentősen, több mint 200 sorolható áradás vonult végig. A tavalyi évhez képest némi mert a beszivárgó víz táro-

is jelentősen elmaradtak a 
A csapadék évi összege - órával elmaradt az átlagostól. A A korábbi éveknél kedvezőbben javulás volt tapasztalható a - zódott az előző nyári aszály 

sokéves átlagot meghaladva - márciusi, májusi és a júliusi alakult a talaj nedvességtartal- sokéves átlagtól még mindig miatt kiszáradt talajban, és nem sokévi átlagtól. Az átlagostól 

602 mm lett az igazgatóság te- napfény tartam volt kiugróan ma területünkön. A tél végén és jelentősen elmaradó - talajvíz- jutott olyan mélyre, hogya való eltérés az év végére sem 

rületén. Kissé szárazabb volt az alacsony. Főleg ennek köszön- az év nagyobb részében tükör helyzetében. Már a tél talajvizek szintjét emelje. változott számottevően. 
199G-91-es tél , így a tél végén hető, hogy az éves összeg csak kevéssel átlag alatti, a tavaszi elején megindult egy kisméretű Intenzív vízmozgás az ápri-

még 17 mm-es csapadékhiány 1922 óra lett. Az átlagosnál nagy esők idején, és rövidebb vizszintemelkedés, melyet to- lisi-májusi és a júliusi nagy 

mutatkozott, majd a tavaszi, magasabb középhőmérsékletű időszakokra a nyári és őszi vább segített a februári hóol- csapadékok hatására jelent

nyári és őszi nagy csapadékok évek után 1991-ben kissé 

hatására ez a hiány az év végére hűvösebb volt az idő. Kemény mm 
közel 50 mm-es többletté ala- hideg alakult ki februárban és 

kult. (Ez termés~etesen nem decemberben , és szokatlanul 

jelenti azt, hogy az utóbbi hűvös volt áprilisban és 

években kialakult több száz májusban is. A 10,1 Celsius 

milliméteres csapadékhiány fokra adódó évi középhő

pótlódott!) Az év csapadé- mérséklet 0,9 fokkal lett 

kosabb időszakai közül kevesebb a sokéves értéknél. 

hatásában legjelentősebb az A Tisza vÍzrendszerében a 

április-májusi esőzés volt, közepesen csapadékos tél és 

amikor a területre hullott - a hótakaró lassú olvadása miatt 

kéthavi sokéves átlagot több elmaradtak a kora tavaszi 

mint 50 mmilliméterrel meg- árhullámok. Említést érdemlő 

haladó - csapadék kisebb bel- áradás később, május végén 

vízi elöntéseket is okozott. alakult ki, de a ke~elésünkben 

Még kisebb belvíz sem ala- lévő folyószakaszon ez csak 

kul hatott ki a tél végi hóol- közepes medertelítettség me 1-

vadásból, hiszen a területünket lett vonult le. A mederből csak 

10-18 februári napon borító hó az alacsonyabb hullámterű 

legnagyobb vastagsága csak szakaszon lépett ki a víz. A 

10-15 cm-t, víztartalma csak a felső szakaszról két hullámban, 

10-18 mm-t érte el. Ennél egy hetes időeltolódással érkező 

jelentősebb vo~~ a hótakaró a árhullám a Kőrösön Szarvasnál 

vízgyűjtő hegyvidéki részén, itt 560 cm-rel, a Tiszán Szegednél 

a tél végi hóban tárolt víz- 522, aMaroson Makónál 260 

készlet kissé meghaladta az cm-rel tetőzött. Az év hátralévő 

átlagos értéket (117 százalék). részében jelentősebb vízszint-

Az év folyamán a nedves emelkedés már nem volt 

időjárás következtében sokszor folyóinkon; még augusztusban 

Lázár Miklós 
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Munkavédelmi helyzetkép 

Jobb, mint volt! 
Az igazgatóság munkavédel- mi att igen megemelkedett a setek többségénél közrehatott a 

mi helyzetét vizsgálva a statisz- kiesett napok száma (61 száza- megszokottság, de főleg a fi-
ti kai számok tükrében meg- lék), és így a bázisszemlélet gyelmetlenség. A foglalkozási 
állapítható, hogy az előző idő- alapján a tavalyi csökkenés balesetek terén nagymértékű 
szakho z viszonyítva javulás nagymértékűnek tűnik , azonban javulás tapasztalható a szolgál-
tapasztafható. Igaz, jelentős a csökkenés folyamata, hosszú tat ó főüzemnél és a hód mező-
mértékben csökkent az állo- évekre visszamenő vizsgálat vásárhelyi szakaszmérnökség-
mányi létszám, de mind a bal- alapján is megállapítható. nél. Romlott a helyzet a szente-
esetek száma, mind a balesetek A balesetek jellegét tekintve si szakaszmérnökség nél és a 
miatt kiesett táppénzes napok megállapítható, hogy a közúti hajózásnál. 
száma is csökkent. közlekedéssel kapcsolatos bal- A közúti balesetek megelőzé-

A statisztikai számok alapján eset az elmúlt évben is előfor- se érdekében javaslom az egy-
látható, hogy a balesetek 42, 1 dult - ittasságga l páros ulva . ségeknek, hogy saját hatáskörü 
százalékka l, a kiesett napok Szerencsére nem volt súlyos ki- kön belül, szakképzett előadók 
32,7 százalékkal csökkentek, menetelű. bevonásával szervezzenek a 
amire az elmúlt húsz évben nem A védőburkolat figyelmen dolgozói k részére KRESZ-
volt példa. Az is igaz , hogy kivül hagyása viszont egy dol- továbbképzést. 
1990-ben a súlyos balesetek gozó ujjpercébe került. A bale- Márkus Zoltán 

Az Ativizig baleseti statisztikájának alakulása 1990-1991-ben 

1990 1991 1990 1991 
Egység bale- kiesett ebből úti bale- kiesett ebből úti egy balesetre Atlag 1000 főre 
neve setek napok bale- kiesett setek napok bale- kiesett eső kiesett Iétsz. eső kie-

száma száma setek napok száma száma setek napok napok száma sen nap 

Szegedi Szm. 3 61 - - 3 75 - - 20,3 25 172 436 

Csongrádi Szm. I 12 - - I 83 - - 12,0 83 83 1000 

Hmv.-helyi Szm. 2 78 - - - - - - 39,0 - 119 -

Szentesi Szm. 2 13 - - 2 123 - - 6,5 61,5 96 1281 

Gépüzem 7 1051 l 19 - 67 - - 150,1 - 204 328 

MBSZ - Hajózás - - - 316 I 19 - - - 19 60 316 

Központ 4 97 2 69 l 62 - - 24,2 62 191 324 

Igazgatóság össz. 19 1312 3 404 8 429 - - 69,0 53,6 925 463 

Megjegyzés: Halálos vagy súlyos baleset 1991-ben nem következett be. Egy sérült vesztette el jobb kéz 
mutatóujjának első ujjpercét faipari gyalugépen végzett munka közIJen. 

, 

Gondjaink és sikereink 
Szabadidősport - Egészséges életmód -

A Szegedi Vízügyi SE tömegsportmozgalma 
1974. január 22-én a Szegedi Vízügyi Sportegyesület 

megalakulásakor kettős célt tűzött maga elé: a versenysport 
támogatását, a dolgozók megnövekedett szabadidejének 
(akkori) ésszerű kihasz ná lását, a tömegsportmozgalom 
fejlesztését. Az alakuló közgyűlés az igazgatósági dolgozók 
sporttevékenységének szervezésére tömegsport bizottságot 
hozott létre. (Akkori vezetője: Tóth István volt). 

Pozitívumként említhető meg 
az öregfiúk férfi kosárlabda

csapata és a férfi tekecsapat 
odaadó lelkesedése és aktiv itá

sa. A "Székesfehérvár - Szeged 
Vizig Sporttalálkozó" bizonyí

totta , ho gy jó szervezésse l 

igenis ki lehet mozdítani kolle-
Az eltelt 18 év három ·sza

kaszra osztható. Az első sza
kasz az intenzív fejlődés idő
szaka, 1974- t ől 1980- ig . A 
sportmozgalomban résztvevők 
száma szi nte évente gyarapo
dott , és növekedett a verseny
számok, a különböző rendezvé
nyek (városi bajnokság, házi 
bajnokságok, Medosz-verse
nyek, társ vízügyi szervekkel 
spo rttal álkozók) száma is. A 
második szakaszban (J 980 és 
1988. között) a versenyek ösz
szetétele és látogatottsága nem 
változott, sikerült az elért ma
gas szinvonalat eredményben és 
a résztvevők számában megtar
tani. Továbbra is "taroltunk" a 
Medosz-versenyeken (Szék
kutas) és részt vettünk ágazati 

mozgalomban, ami több okra gáinkat a mindennapi " nem 
vezethető vissza. Folyamatosan érek rá" állapotból. Rendszeres, 
csökkent az igazgatóság létszá- nagyobb létszámot mozgató 
ma, így egyre kevesebb fiatal sportág az említett kosárlabdán 
(új húzóerő) került hozzánk - és tekén kívül a labdarúgás . 
ezzel párhuzamosan - többen Örömteli a teniszben és az 
úgy érzik, ki öregedtek. Dolgo- úszásban résztvevők számának 
zóinknak egyre nagyobb a leter- növekedése és egyre több az ér

heltségük (m unkaidőben és deklődő a sielés iránt. (Cipő, sí
munkaidő után), a megélheté- . léc kölcsönzésével igyekszünk 
sért többet kell vállalni uk, így 

segíteni). A mai világban az 
kevesebb szabadidő jut a spor-
tol ásra. Valamint: a Medosz, 
KISZ, ágazati szervezés ú verse
nyek megszüntek , a sport - a 
szabadidősport is - üzletté vált, 
így a sporteszközök, pályák 
díja jelentősen megnövekedett. 
A házi versenyeken szervezési 
hiba (vagy csak az előzmé
nyek?) következményeként je-

egészség megőrzése, a kondíció 
karbantartása szükségessé teszi 

a napi mozgást, sportolást. Ezek 

biztosítása a fő feladata a tö
megsportbizottságnak, jó szer

vezéssel! E gondolatok megva

lósításárói 1992. január 22-én 
tömegsportbizottsági ülésen is 

szó volt. Továbbra is minden jó 

szervezésú sportnapon, sport- lentősen csökkent a résztvevők ötletet örömmel, minden segítő 
eseményen is. A harmadik sza- száma. Például: a billiárd, asz- sportszervezőt szeretettel várunk! 
kasz, amely 1988-89-től tart , talitenisz házibajnokság félbe-
visszaesést jelent a tömegsport- szakadt, illetve elmaradt... Kurucz Gyula 

Vízügyi emlékhely Ujszegeden "Emberi ész és erő 
csak társaságban fejlik ki " 

Olvasóinknak lapunk hasáb
jain folytatásokban igyekszünk 
bemutatni azon vízügyi objek
tumokat, melyek különlegesen 
nevezetese k, érdekesek, avagy 
olyan régiek, hogy már műem
lék jellegűek. E bemutatást egy 
szerkesztés, illetve kiadás alatt 
álló vízügyi útikönyv kéziratá
nak kivonatotásával tesszük, 
melynek igazgatóságunkra vo
natkozó fejezeteinek szerzői 
Ágoston ' István, dr.Ördögh 
József, Török Imre György. 

Elsőként az újszegedi vízügyi 
emlékhelyet mutatjuk be. 

Földrajzi helyzetéből, törté
nelmi és gazdasági fejlődéséből 
következik, hogy alig van ha
zánknak a vizekkel összefüggő, 
emlékekben oly gazdag terü
lete, mint Szeged és környéke. 
Kétségtelenül Szeged 1879-es 
árvízi pusztulásával, majd újjá
építésével kapcsolatos ezen em
lékek legtöbbike. Ezért alapí
tották a vízügyi szakemberek, 
élükön Kardos Imre főmér-

nökkel a szegedi nagy árvíz 
centenáriumára Újszegeden a 
szegedi vízügyi történelmi em
lékhelyet. Az egykori Fel ső
Torontáli Ármentesítő és Bel
vízszabályozó Társulat Maros
toroki gátőrtelepe adott otthont 
a gyűjteményeknek. A cél 
mindazon emlékek, iratok, 
tervdokumentációk, könyvek, 
tárgyak, eszk;;zök bemutatása, 
melyekkel szemléltethető a 
lakosság, a vízügyesek és a víz 
kapcsolata. 1974 óta folyama-

tos a gyűjtőrnunka, a megnyi
tásra 1979. március 12-én a 
Nagyárvíz centenáriumi ünnep
ségeinek keretében került sor. 
Az épületekben rendezett irat
tári , tervtári, könyvtári és tér
képtári anyag található. Alapí
tása óta némi leg változó tarta
lommal, állandó árv izes kiállí
tá s múködik. A főépületben 
id őszaki kiállításoknak helyt 
adó kiáll ító terem található , 
melyben eddi g öt kiállítást 
rendeztek. Jelenleg a Szeged 
város vízellátási-, csatornázási 
és fürdőtörténeti emlékeit, do
kumentumait bemutató ki állí
tás tekinthető meg. 

A szabadté ri bemutatókert
ben számos berendezés , az 
árvízvédekezés, az ivóvízter
melés, az öntözővíz-kitermelés 
régi eszközei, régi mútárgyak
ból kibontott szerkezeti elemek, 
különböző gépek, szivattyúk, 
szerszámok tekinthetők meg. 

Az emlékhely szerepel az 
Országos Vízügyi Múzeum há
lózatának nyilvántartásában, s a 
Tájak, Korok, Múzeumok túra
mozgalom bélyegzőjével ren
delkezik . Aki hosszabb időt 
óhajt eJtölteni és kutatómun
kával akar foglalkozni , annak 
kényelmes dolgozószoba áll 
rendelkezésére. Nyitva: ápri
listól októberig 9-től 12 óra, 
illetve 1 .4-től 17 óra között. 
Hétfőn : szünnap. 

Előre bejelentett esoportok
nak igényesebb kalauzolást, 
kivételes esetben idegen nyelvű 
kalauzokat is biztosítunk. Eh
hez előzetes bejelentés szüksé
ges az Ativizignél. 

Török Imre György 

Kölcsey Ferencnek a címben 
idézett gondolata rámutat, hogy 
a szervezett, egységes alkotó 
emberi csoportokban dolgozók 
ereje és képességei megsokszo
rozódnak, és ennek megfele l ően 

maradandó társadalmi értéket 
hoznak létre. 

Igazgatóságunk dolgozóira is 
igaz ez, hiszen a kialakult szer
vezeti keretben és módon vé
gezzük munkánkat és ahol az 
egyéni , jobb boldogulásért 
önálló szakszervezetet alakí
tottunk. 

A vízügyi önálló szakszerve
zet képviseli, védi tagjai érde
két. Az önállóságunk azt jelenti, 
hogy az igazgatóság, tevékeny
ségi területére szervezett, önálló 
alapszabály alapján alapított és 
a Megyei Bíróságnál bejegyzett 
független társadalmi , érdekvé
delmi szervezet vagyunk. 

Helyi érdekeinket a kollektív 
szerződésben, elnökségi, főbi
zalmi értekezleten, munkahelyi 
bizalmi testületi üléseken', és 
témánként egyedi tárgyaláso
kon érvényesít jük. 

Ma már alapvető érdeke min
den munkaadónak, hogya mun
kavállalókkal emberi, jó kap
csolatban legyen , és közösen 
kialakitott szabályok szerint 
adja meg a munkáért járó bért. 

Ebben az átmeneti időben , a 
rendszerváltoztatás időszaká
ban, igen nehéz a szakszerve
zeti egyénekre érvényes érdek
képviselet gyakorlása. A valós 
munka szerinti bérezés megva
lósítása igen sok alku , egyez
tetés és főleg nyugtatás lesz. 

Közös érdekünk az igazga
tóság, munkahelyünk gazdasá
gos működte tése, mindannyi
unk számára megélhetést bizto
sító képességének fejlesztése. 

Országos érdekeink megval6-
sításáért szövetségi tagként be
léptünk az Országos Vízügyi 
Szakszervezetbe (Viosz), to
vábbá részt vettünk az Önálló 
Érdekképviseletek Országos 
Társulása (Önért) szaksze r
vezeti konföderáció megalapí
tásában azzal a céllal, hogy az 
Érdekegyeztető Tanácsba is 
érvényesí thessük érdekeinket. 

Az új rendszer mai követel
ményeinek megfelel szakszer
vezetünk. Az új Munka Tör
vénykönyv és a Közszolgálati 
Törvény megjelentetése után 
ti sztázódnak, törvényben biz
tosítottan megjelennek az év
század alatt kialakult, szerzett 
és az új szakszervezeti jogok, 
kötelességek. 

Furák András 

VíZPART 
Az A lsó-T isza-Vid éki 

Vízügyi Igazgatóság lapja 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság Felelős 
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