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Bemutat juk a Gróf Széchenyi István 
evezőspályát I Versenynaptár '92 

Már tíz éve is elmúlt annak, 
hogy 1981. június 27-28-án 
mintegy hatszáz magyar és 
jugoszláv evezős részvételével 
nagyszabású evezősverseny
nyel avattuk föl a maty-éri 
tározón Európa egyik legjobb 
evezőspályáját. 

A Szeged határában (az 
E75-ös nemzetközi út 176-
177. kilométerénél) található 
tározó - célszerűen kialakított 
csatlakozó csatornaháló
zatával - lényegében két bel
vízrendszer fölösleges vizeit 
összegyűjtő tározó, amely 
azonban már eredetileg úgy 
készült, hogy elsődlegesen 
evezős- és kajak-kenu verse
nyek rendezésére alkalmas 
pálya is legyen. 

A tó a környező területekről 
összegyülemlő belvizek táro
lásán túl jelentős öntözés
fejlesztést is lehetővé tesz, sőt 

telepített halállományával a 
horgászoknak is kedvelt terepe. 

Tervezését megelőzően a 
vízügyi igazgatóság mérnökei 
megtekintették a moszkvai 
olimpiára készülő krilatszkai 
pályát, munkájuk során az ott 
szerzett tapasztalatokat, vala
mint a Magyar Evez6s Szöve/
ség által rendelkezésre bocsátott 
terveket, adatokat is felhasz
nálva alkották meg ennek a 
csodálatos létesítménynek a 
tervét. 

A kivitelezés 19-79-ben kez
dődött, 125 intézmény (közöt
tük szegedi és megyei 
vállalatok, gyárak, üzemek, 
termelőszövetkezetek, állami 
gazdaságok, vízgazdálkodási 
társulatok és a honvédség helyi 
alakulata) segítette társadalmi 
munkájával az Alsó-Tisza
Vidéki Vízügyi Igazgatóságot. 
Munkájuk során 520 ezer 

köbméter föld megmozgatására, 
340 köbméter e l őregyártott 
beton, 450 köbméter helyszíni 
beton, 2640 négyzetméter 
kőburkolat és 4760 négyzetmé
ter betonlapburkolat beépítésére 
került sor. A megépített pálya 
teljes hoszsza 2550, szélessége 
90, a víz mélység\! 2,5-3,5, il 
víztükör szélessége pedig 
115-125 méter. A bóják hossz
irányú távolsága (az úgyneve
zett: Albano-rendszerneK meg
felelően) egymástól 12,5 méter. 
Kialakítható a bójarendszerrel 
hat, 15 méter széles evezős
pálya, vagy kilenc, 10 méter 
széles kajak-kenu pálya. 

A ma már gróf Széchenyi 
Ist ván nevét visel6 pálya az 
avatóverseny óta évente rangos 
h~ai és nemzetközi versenyek 
színhelye. Sokoldalú használ
hatóságát jellemzi, hogy ren
deztünk itt már motorcsónak 

(Fotó: Gyenes Kálmán) 

világbajnoki futamot, ifjúsági 
és könnyűsúlyú evezős világ
bajnokságot, nagy nemzetközi 
kajak-kenu versenyeket, édes
vízi halfogó világbajnokságot, 
triatlon versenyeket és vízi
modeUező bemutatókat is. 

Az idei rendezvények: 
úprilis lB-án nemzetköz; 

horgászverseny; május 29-t6l 
31-ig nemzetközi kajak-kenu . 
verseny; június 20-21-én nem
zetközi evez6sverseny; július 
5-én horgász l-ll. országos 
bajnokság; július 16-tól /9-ig 
országos evez6sbajnokság; 
július 25-én Fesztivál Kupa 
kajak-kenu verseny;...augusztus 
16-án triatlon verseny. 

A pálya és ragyogó környe
zete minden pihenni és szóra
kozni vágyó, sportszeret6 ér
dekl6d6t szeretettel vár! 

Benke György 

Egyetértés az országgyűlési képviselőkkel 
E megbeszélést megelőzően 

(január 16-án) hasznos eszme
cserét folytattunk Nagy Attila 
képviselő úrral, Bács-Kiskun 
megye egyik országgyűlési 
képviselőjével, aki - mint az 
országgyűlés környezetvédelmi 
bizottságának tagja - többek 
között támogatás ígért a szegedi 
szennyvíztisztító ügyében. Ké
résére vízügyi szakvéleményt 
fogunk adni a Duna-Tisza-közi 
rendkívüli talajvízszint-süllye
dés okairól. 

A február 13-ai megbeszé
lésen az igazgatóság néhány 
vezető munkatár a és három 
országgyűlési képviselő vett 
részt: Bratinka József (Cson
grád megye 3. választókerü
lete), dr. Eke Károly (Csongrád 
megye 4. választókerülete) és 
dr. Remport Katalin (Békés 
megye 7. v álasztókerü lete) , 
továbbá Bratinka József titkára, 
Teszáry Gábor. 

Az előzetesen megküldött 
tájékoztató kiegészítéseként az 
igazgatóság részéről három fő 
témát fejtettünk ki: az árvíz
védeimi biztonság kérdését, kü
lönös tekintettel a védekezésre 
alkalmas szakembergárda egyre 
csökkenő létszámára; a mező
gazdaság vízérzékenységének 

Alaptörekvésünk, hogy az Alsó-Tisza vidékének szerteágazó 
vízgazdálkodási problémáit az itt élők és az itt gazdálkodók 
legnagyobb megelégedésére oldjuk meg, s az életfeltételek 
javulását a vízgazdálkodás eszközeivel is eIőmozdítsuk. 

E törekvésünk csak úgy lehet sikeres, ha - a különféle hivatali 
és szakmai együttműködésen túlmenően - alakossággal, 
illetve annak képviselőivel is szoros kapcsolatot tartunk, 

ha elképzeléseink kialakításába és döntéseink meghozatalába 
a nyílvánosságot is bevonj uk. Mivel "szakmánk" és a lakosság 

párbeszédének lehivatottabb közvetítői és közös ügyeink 
lehatásosabb szószólói az országgyűlési képviselők lehetnek, 

az Ativizig területén megválasztott képviselőket 1992. február 
13-ára meghívtuk kapcsolatfelvevő, tájékoztató jellegű 

megbeszélésre. 

növekedését; és végül az ön
kormányzatok megnövekedett 
vízgazdálkodási feladatait, 
főként il közüzemi vízművek 
küszöbön álló tulajdonjogi' és 
kezelői változásaiból eredető 
problémákat. 

A képviselők elsősorban a 
választókörzetükben fölvetődött 
konkrét vízügyi kérdéseket 
hozták elő. Így például a Tisza 
hullámterének védetté nyílvání
tását; a Dongér szennyeződését; 
a minőségi termelés (bioter
melés) e lterjesztéséhez szük
séges vízgazdálkodási beavat
kozásokat; a tiszai hajózás 
szorgalmazását; a Maros hor-

dalékkúpján, ezen a kiváló 
ivóvízbázison, a vízminőség 
megőrzését ; a belvízelveze
tésnek és az öntözővíz
ellátásnak a tulajdonviszonyok 
átalakulása következtében mó
dosuló feladatait; a vízdíjak 
emelkedését és ezzel összefüg
gésben a vízmérést; a telepü
léseknek az önkormányzati 
törvény adta lehetőségeit és 
felelősségét a vízellátás és a 
szennyvízelvezetés terén; a 
Vízügyi Alapról, ezen belül a 
vízkészlethasználati díjról szóló 
kormányrendeletet, mely a 
mezőgazdasáfli vízhasználókat 
váratlanul és ~rzékenyen érinti . 

A konkrét problémákon kivül 
olyan, általánosabb kérdésekr61 
is szó esett, mint péládul a víz
ügyi szakemberképzés; a kör
nyezetvédelem és a vízügy 
egysége, ennek szervezeti vo
natkozásai; a vígazdálkodás 
nemzetközi összefüggései; a 
vízügy és a honvédség együtt
működése; a környezetvédelmi 
és a vízügyi törvény előkészí
tése; a szakmai és a politikai 
szempontok viszonya. 

A közvetlen, őszinte hang
vételű és gazdag informá
ciótartalmú megbeszélésen 
minden fölvetett kérdésbe n 
egyetértésre jutottunk, s ez 
reményt nyújt arra, hogya 
megoldásra váró feladatokat 
közös erőfeszítéssel, jól meg 
tudjuk majd o ldani . Ennek 
érdekében az Ativizig területén 
működő többi országgyűlési 
képviselővel is kapcsolatot 
kívánunk teremteni. Bizonyára 
hasznos lenne, ha a képvselők 
Tisza-völgyi csoportja (most 
tudtuk meg, hogy ilyen is 
létezik) valamilyen formában 
szintén felvennék a kapcsolatot 
a Tisza-vö lgyi . vízügyi igaz
gatókkal. 

Dr. Kováts Gábor 

Ivóvíz Oroshá·zának 
és térségének 

Békés megye ivóvízhelyzetén segítendő a megyei 
önkormányzat közreműködésével illetve irányításával több 
százmilliós beruházás valósul meg. Ennek egyik lényeges 
létesítménye a kialakí.tott vÍ2:bázisok. és . a . regionális vízmű
központok közötti , nagy átmérőjű távvezetékek megépítése. 
Az 1991. évi program egyik leghangsúlyosabb feladatát - a 
Pusztaföldvár, vízbázis és Orosháza, Dózsa-vízmű közötti 12,3 
kilométer hosszú, 500 milliméter átmérőjű ac.-távvezetéket 
igazgatóságunk kivitelezte. 

A munkát nyilvános verseny tárgyaláson nyertük el, mintegy 
70 millió forint + áfa összeggel úgy, hogy ajánlatunk mind 
összegszerűen, mind egyéb feltételeiben a legjobbak közé 
tartozott. Mivel a jelzett létesítmény a múkö:<lési területünkön 
van, ezért komoly megmérettetésnek ígérkezett az igen szigorú 
feltételekkel megvalósítható, határidőre történő teljesítés. A 
feladat súlyát és jelentőségét átérző csongrádi és szentesi 
szakaszmérnökség rekordidő alatt fektette le a vezetéket igen 
látványos, sok eszközt, embert foglalkoztató, jól szervezett 
munkával. 

A csővezeték nyomásértékének tűréshatárán mozgó 16 
baros nyomáspróbák szakaszonként több-kevesebb 
próbálkozás után sikerrel zárultak, melynek eredményeképp 
összefüggő vezetékszakaszt sikerült produkálnunk a szerz6dés 
szerinti határid6re. 

Igazgatóságunk ezzel eleget tett egyrészről szerződés sze
rinti kötelezettségeinek, másrészről példaértékű tevékenységet 
folytatott egy ilyen társadalmi nyilvánosság mellett zajló, 
kiemel! országos beruházás kapcsán. Ez a siker amellett, hogy 
elismerés a kiválasztásban és döntéshozásban rész tvevő 
polgármestereknek és önkormányzati tisztségvisel6knek, 
zálogul szolgálhatna arra, hogy igazgatóságunk eredményes 
résztvevője lehet az 1992-ben tovább folytatódó programnak. 

Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a Békés megyei 
önkormányzat képviselő-testületének egyrészről magas 
színvonalú el6készít6munkája, másrészt segítő közremű
ködése mellett a teljes programot érintő rendszeres tájékoz
tatók, koordinációs értekezletek is nagyban hozzájárultak az 
1991. évi program sikeréhez. 

Hegyes Zoltán 

Főigazgatói értekezlet 
Az idei főigazgatói értekez- nem látszik tisztán a társadalmi 

letet Pereesi Ferenc főigazgató igények megfogalmazása a víz
távollétében tartották meg. Az ügyeket illetően. Ez a helyzet 
elnökj tisztet dr. Tábori László minden valószínűség szerint 
főigazgató helyettes töltötte be, arra vezethető vissza, hogya 
rajta kívül az értekezleten az dunai programmal kapcsolatos 
OVF-et dr. Fenyvesi Béla feszültségek differenciálás né/
főosztályvezető képviselte, kül az egész vízügyi ágazatra 
1992. február 6-án, Hajdúszo- hátrányosan vetítik rá az ár
boszión. nyékukat, ahelyett, hogy hig-

A főigazgató-helyettes és gadt módon tájékozódás tör
főosztályvezető együttesen ténne arról, hogy mi igazán a 
adtak tájékoztatót a legak- vízügyi szolgálat közhasznú 
tuálisabb feladatokról. Elkez- szerepe hazánk speciális hely
dődött a vízügyi törvény nor- zetéből adódóan. 
maszövegének szerkesztése Szinte kivétel nélkül minden 
munkabizottsági szinten dr. igazgató hangot adott annak a 
Filotás Ildikó főosztályvezető véleményének, hogy itt nincs 
irányításával. másról szó, mint bűnbakként a 

Látszanak nehézségek a víz- vízügyi szolgálat lehetetlenné 
ügy i alap jogintézményének tételéről, megalapozatlan szer
folytonosságát illetően . A ren- vezeti intézkedések foganatosí
deletből bizonyos tekintetben tásán keresztül. Ez nem eg
ellentmondásosan tükröződik a zisztenciálisan izgalmas az 
jogszabályok alkotóinak szán- igazgatók számára, hanem mert 
déka, ezért van jelentősége a tisztában vannak ennek a folya
várhatóan közeljövőben meg- matnak a mások számára alig 
jelenő végrehajtási utasításnak. belátható következményeivel. 

Szó esett a továbbiakban a Nagy volt az egyetértés a 
vízügyi alap 1992. évi felhasz-' tekintetben, hogy a jelenlegi 
nálásának főbb irányelveiről, gazdasági és társadalmi fej
valamint acéltámogatási rend- lettség szintjén milyen köte
szer és a vízügyi alap közti lezettséget vállal az állam a 
kapcsolatrendszer zavarairól. vízgazdálkodáson belül, ezt 

Arra viszont van remény, milyen eszközrendszerrel és 
hogy a közeljövőben ezek a szervezeti felállással akarja 
feszültségek is fe loldódnak. megtenni. 
Döntést várnak a jelenlevők a' Mindezeket törvénybe kell 
jégtörés anyagi flnanszírozását foglalni (vízügyi törvény, ál
illetően, a költségvetési támo- lamháztartási törvény), s ezek 
gatások ütemezésének vi tatott után fe ltétlenül szükség van 
kérdéseiben és többet között arra, hogy a modem szervezeti 
abban, hogy a betegszabadság és jogelméleti igényeknek 
utáwmi a tb-járulék fizeté- megfelelően - bekalkulálva a 
sének szabálya. hazai realitásokat is - tör-

A hozzászólók ismételten ténjenek szervezetkorszerusítési 
hangot adtak a már többször intézkedések. (Körös-vidéki 
felvetett aggályukn ak, hogy hírlevél) 

Mérnökkamarai bál 
Február IS-én a szegedi Forrás Szállóban rendezte meg a 

Csongrád-Megyei Mérnökkamara Ill. megyei bálját. A 
több mint háromszáz vendég - akik között ott voltak a dán 
Krüger-cég képviselöi Koppenhágából és a vízmű vállalat 

igazgatója Zentáról - Lehmann Istvánnak, a megyei 
közgyűlés elnökének és dr. Hajtó Ödön országos kamarai 

elnöknek megnyitó szavai és a nyitó palotás után 
- reggelig - jó hanJlllatban szórakozott. A bálon a vízügyi 

szakma képviselői, a vízügyi igazgatósági, társuJati 
és vÍZDlűves szakemberek egyaránt ott voltak. 

A műszaki társadalom optimizmusa, jövőbe 
és önmagukba vetett bite tükröz&lik - ha közvetetten is
az ilyen rendezv.ényekben s egyben jó Iebet6ség szakmai 
és szakmán kívüli kapcsolatok teremtésére és ápolására. 
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Éle tu tak , 
Uj ablakok nyílnak a világra 

A Magyar Hidrológiai 
Társaság folyc)iratai 

Nem láttam már vagy 15 éve 
Szepit, azaz Szépfalusi Józsefet, 
de most megállapítom: még 
abban is különc, hogy nem 
öregszik. Jó, jó, felszedett 
néhány kilót, és már nem olyan 
fess, karcsú, mint hajdanán, de 
meg nem mondanám a valódi 
korát. 

- Jöjjön, először mutatok 
magának valamit - invitál a 
belső szobába, ahol kétéves 
forma kislány alussza ki a 
délelőtti úszás fáradalmait. 

- Neki köszönhetem, hogy 
újra hajnal van minálunk -
suttogja Szepi, és én kishíján 
gratulálok az unokához, ha nem 
folytatná -, sokáig gondol
kodtunk, megtartsuk-e, de a 
feleségem annyira akarta, hogy 
belebetegedett volna, ha nem 
szülheti meg. Ma már tudom, 
nagyapa korban apának lenni az 
élet semmivel nem pótolható 
ajándéka, igazi csoda. A sza
badidőmet kitölti a Baba. Itt ő 
körülötte forog a világ. Még a 
nap is körülötte járna, ha a 
kezemben tarthatnám. Aztán, 
sajnos, erről az élvezetről néha 
le kell mondanom , mert sür
getnek a határidők. Szakfor
dítást vállalok, idegen vezetek, 
tolmácsolok. Igaz, most már 
egyre kevesebbet utazom, hisz a 
fordítás kényelmesebb, ezt 
itthon csinálhatom, a Baba 
közelében. Most megint nagy 
fába vágtam a fejszémet. 
Számítógépes szövegszerkesz
tést tanulok, jó lesz ez a 
fordításhoz, a levelezéshez. 
Negyven emberrel levelezek a 
világon. Kacérkodom a 
gondolattal, hogy nekiru
gaszkodom újra az angolnak, 
mert valami mindig közbejött, s 
a tanulás félbemaradt. Utol
jára '70-ben jártam angol 
nyelvtanfolyamra, de az árvíz 
miatt abbahagytam. Mire a 
készültség befejeződött, a 
tanfolyamnak is vége lett. 

Szepi rácáfol hát arra az 
elméletre, miszerint idős korban 
már többet felejt, mint tanul az 
ember. Hét évvel ezelőtt 
idegenvezető-, három éve or
szágjárásvezető-vizsgát tett. 
Nyugdíjas korára szerezte meg 
a tolmács-szakfordítói jogosít
ványt. Évek óta fogadja Sze
geden a turista csoportokat -
főleg a német nyelv területéről 

Egy sorozatindul útjára e cikkel. Azokról szól, akikkel nem 
találkoznak már naponta, akiket tán könnyen és hamar 

elfelejtenek: az egykori munkatársakról, a nyugdíjas 
kollégákról. 

Nem véletlen, hogy a sort olyan ember nyitja, aki mindig 
kilógott a sorb ól és eltér ma is kor társaitól, mert az átlagtól 
messze különböző nyugdíjasévekkel és -élettel ajándékozta 
meg a sors. Ö tiltakozik majd e mondat ellen, hiszen nála 
tudatosabban - s nem a sorsra bízva - kevesen alakították 

úgy az életüket, hogya nyugalom évei boldogsággal 
és ne a feles legesség érzésével teljenek. 

érkezőket - és kíséri a honiakat 
Bulgáriába, Isztambulba, Olasz
országba, Ausztriába, Német
országba. 

- Új ablakok nyílnak a 
világra. Életemben soha nem 
jutottam volna el Münchenbe az 
arany-ékszer nemzetközi kiál
!ításra és vásárra, ha nem 
tolmácsolok egy ékszerész 
társaságnak. Annyi aranyat, 
gyémántot, kincset, mint 
amennyit ott, még nem láttam. 

- Mondd csak el azért, hogy 
l}em egészen így képzelted a 
nyugdíjaséleted - mondja Kati, 
a fiatal feleség, aki a konyha és 
a szoba között ingázik beszél
getésünk alatt, és most éppen 
üdítővel erkezik. 

- Nyugdíjaséletem tervében 
az is szerepelt - meséli felesége 

felszólítására Szepi - , hogy 
veszek egy kombiautót, és 
járom a világot, hiszen az élet
ben nem volt soha módom 
utazgatni. Amikor kitettek a 
vegyipari technikumból - ahol 
tanítottam - segédmunkásként 
dolgoztam 5,50-es órabérért, 
két gyerek mellett. Szóval, 
pótolni akartam a hián} _ó 
élményeket. Azt persze már 
húsz esztendővel ezelőtt -
amikoris elkezdtem a fe!készü
lés t a nyugdíjaskorra - tudni 
lehetett, hogy a nyugdíj gyenge 
mankó leszen, és ki kell azt a 
pénz egészíteni. Ezért is hatá
roztam el, új területekre dolgo
zom be magam. Tolmácsolás, 
idegenvezetés, szakfordítás 
amellett, hogy érdekes és iz
galmas, jövedelmező is. Nem 

utolsó szempont, kivált, ha az 
embernek öreg korában fiatal 
családja van. 

- A kombikocsis világutazás 
elmaradt. Gondolom, nem 
bánja és így is teljes az élete? 

- Hogy ez ember mikor érzi 
életét teljesnek, az nemcsak a 
lehetőségeitől, hanem az igé
nyeitől is függ. Mindig is 
vallottam: a boldogság alapja a 
lehetőségek és az igények 
összehangja. Én most jutottam 
el oda, hogy lehetnek nagyobb 
igényeim . Megengedhetjük 
magunknak, hogy a Baba mellé 
fogadunk egy idős nénit, aki 
csak németül beszélget vele, 
legalább egy-két órát. Ha nem 
lenne a nyugdíj mellett kere
setem, ezt például nem tehet
ném meg. Azt vallom, nem 
mindegy a nyugdíj összege, de 
a lényeg mégis az, hogy meddig 
kapja az ember. Ha infarktusom 
.nem lett volna, akkor most nem 
gyötrődnék, fel tudom-e nevelni 
a kislányomat. Mert azért 
mindig bennem él a félelem: 
vajon mennyit sikerül abból 
valóra váltanom, amit vele 
kapcsolatban elterveztem? 

- Szepi, én úgy látom, maga 
egyszerűen csak pályát mó
dosított, nem pedig nyugdíjba 
ment. 

- Végül is így igaz, de azért 
ne feledje, én döntök, mikor 
vállalok el valamit és mennyit 
dolgozom. Csak-csak úgy osz
tom be az időmet, ahogyan 
nekem kellemes, bár előfordul, 
hogy szorítanak a határidők és 
az is, hogy nem utasítok vissza 
egy-egy felkérést, mert esetleg 
többé nem k~resnek meg. De 
törekszem arra, hogy jusson idő 
a pihenésre, a nagy sétára, és a 
Tisza-parti kis tanyára, meg a 
versírásra is, - mondja, miköz
ben behozza aZ életművet 

tartalmazó dossziét. A benne 
sorakozó versek közül az egyik 
hamarosan kötetben is megje
lenik. 

A konyhából beszivárgó fi
nom illat jelzi számomra, in
dulnom kell, a család ebédje 
készen. Útban hazafelé azon 
gondolkodom, mennyire írig1-
lern Szep it. Mégiscsak a sors 
ajándéka, hatvanon felül a 
harminc-negyvenesek élet
formáját élni. 

Kalocsai Katalin 

Az 1917 -ben alakult Magyar Hidrológiai Társaság - amely 
1917 és 1949 között a Magyarhoni Földtani Társulat 
Hidrológiai Szakosztályaként működött - budapesti 

szakosztályaiban és vidéki területi szervezeteiben (körzeti 
csoport jaiban) fejti ki szakmai-tudományos és a gyakorlati 

műszaki életet segítő tevékenységét. Ennek fontos 
dokumentumai szakfolyóirataiban tükröződnek. 

A társaság legrégebbi szak
folyóirata az 1921 óta meg
jelenő, 1992-ben a 72. 
évfolyamába lépő 

Hidrológiai 
Közlöny. 

Nemzetközileg ismert és 
elismert, jelenleg kéthavonként 
megjelenő tudományos, és 
magas szintű gyakorlati folyó
irat. Közel háromnegyed év
százados fennállása alatt több 
olyan cikket közölt, amely az
óta a hidrológiai tudománynak, 
vagy az egyetemi oktatásnak is 
alapjává válhatott. A folyóirat 
1921 és 1944 között évente 
egy-két könyv alakú füzetben 
jelent meg. Szerkesztői közül ki 
kell emelnünk Schafarzik Fe
renc, Zeller Tibor, Weszelszky 
Gyula, Vendl Aladár és Papp 
Ferenc geológusprofesszorok, 
Viczián Ede és Rohringer Sán
dor vízügyi mérnökprofesz
szorok nevét. 1943-ban Vitális 
Sándor professzor neve kerül a 
lap élére, s akár szerkesztőként, 
akár társasági elnökként halá
láig, 1976-ig a lap fontos vezető 
egyénisége volt. 

jának, a főszerkesztői tisztségre 
e sorok írója, Vágás István 
kapott először megbízást, majd 
199D-ben a társaság közgyűlése 
meg is választotta főszerkesz
tővé. 

Személyemben először vá
lasztottak vidéki főszerkesztőt a 
Hidrológiai Közlönyhöz, s 
először került a szerkesztőség 
Szegedre. Remélhető - ennek 
már örvendetes bizonyítékai 
vannak -, hogy a vidéki, s 
elsősorban a szegedi szerzők 
nagyobb lehetőséghez 'juthat
nak, és nagyobb aktivitást 
fejtenek ki. Az is remélhető , 

hogy a lap vidéki olvasóihoz is 
közelebb kerül így . 

A Hidrológiai Közlöny szá
mos példányát külföldre küld
jük, amiért cserepéldányok 
érkeznek szakmai könyvtá
rainkba. Évente több, mint fél
millió forint az értéke azoknak" 
a csereként érkező szakfolyó
iratoknak', amelyekért nem kell 
fizetünk sem devizában , sem 
forintban. Illetve a közlöny 
előállításának önköltségébe 
kerülnek. Ha a Hidrológiai 
Közlöny anyagilag tönkre
menne, akkor ez a félmilliónál 
nagyobb évi járulékos haszon is 
elveszne. 

A Magyar Hidrológiai Tár
saság másik, a Hidrológiai 
Közlönynél is ismertebb 
folyóirata az évenként kétszer, 
1961 óta folyamatosan meg
jelenő Hidrológiai Tájékoztato, 
amire külön elófizetni nem is 
kell, mert aki a jelenleg évi 600 
forintnyi tagdíját megfizetni, az 
ennek fejében rendszeresen 
megkapja. 

Hid'rometeorológiai helyzetjelentés 

1945 és 1951 között a folyó
irat léte kettős veszélybe került: 
anyagi nehézségekbe és poli
tikai bizalmatlanságba. 1945. 
évi füzetét pénz hiánya miatt, 
1951. évi füzetét a lap betiltása 
miatt csak 1967-ben, illetve 
1971-ben sikerült kiadni. Vitális 
Sándor és Salamin Pál áldozat
kész szerkesztői munkája 
azonban meghozta az ered
ményt és 1952-től 1958-ig 
Kovács György szerkesztésében 
a lap kéthavonként rendsze
resen megjelenhetett, Német 
Endre, Szilágyi Gyula és Moso
nyi Emil professzorok sze
mélyes munkája, tanszéki 
személyzetük tudományos te
vékenysége a folyóirat szinvo
nalát európai mértékűre emelte. 
1959 és 1985 között - 27 év
folyamán át - Öllős Géza mű
egyetemi professzor volt a lap 
felelős (fő-) szerkesztője. Az ő 
időszakában, 1964 és 1983 
között a folyóirat havonként 
jelenhetett meg, átfogva a hid
rológiai tudomány-o és szak
ágazatoknak szinte a teljes ská
láját. 

A Hidrológiai Tájékoztató 
szerkesztője a lap indulása óta, 
tehát immár 32 éve: dr. Vitális 
György, geológuskutató . A 
tájékoztató rövid, aktuális 
szakmai cikkeket közöl, s 
igyekszik a társasági 
szakosztályi életbe bepillantást 
adni, az ottani viták anyagát 
közvetíteni, anélkül, hogya 
teljesen befejeződő munkák 
anyagát, azok elkészültét meg 
kellene várnia. A hidrológiai 
szakágazatok múlt jának, 
történeti adatainak közlése i! 
fontos feladata e lapnak. 

1992 első havában az átla
gosnál enyhébb és rendkívül 
száraz volt az időjárás. 
Működési területünkre alig 

hullott csapadék. Az 5,3 milli
méterre adódó területi átlag a 
sok éves érték 20 százalékát 

• 

sem érte el. A legszárazabb kör
zetekben csupán l-2 mill i
métert, a viszonylag több csa
padékot kapó Dél-Békés me
gyében 10-15 millimétert mér
tek (maximum: 17,9 milliméter 
Battonya). A decemberben 

kialakult 5-10 centiméteres januárban is volt jég. A jég
hótakaró már január első mentes időszak a második 
hetében elolvadt. dekád végén alakult ki, amikor 

Az eleinte ködös, majd borús, az átmeneti felmelegedés kö
párás időjárás miatt a napos vetkeztében az éjszakai hő
órák száma alacsonyabb volt az mérsékletek sem csökkentek 
átlagosnál. A szegedi adatok fagypont alá: A folyónként 
szerint a havi napfény tartam' 53_ változó számú januári jeges 
óra volt. naptól (Tisza 27, Maros 31, 

A hőmérséklet havi jellemzői Körös 25) a Tiszán és a Kö
jelentős ingadozást jeleznek: rösön 18 napig, aMaroson 15 
míg január elején és végén napig volt álló jég, illetve 
sokszor egész nap fagypont állójeges szakasz. 
alatt (minimum: -12 Celsius, A talajvízszintben jelentő-
4-én), a 2-3. héten napokig O sebb változás nem volt tapasz
Celsius fölött maradt a talható. A hónap elején elolvadt 
hőmérséklet (maximum: 10 hó a legtöbb helyer. okozott 
Celsius, 7-én). A havi közép- ki~eb~ em;lked,éseket, de ennek 
hőmérséklet a sok éves átlagot mer~eke alt~la.?a.n csak 5-20 
(-1 2 Celsius) meghaladva O 5 centiméter kozott! volt. Emel
Cel~ius lett. ' lett s~ag?áló. és m~rsék~lten 

apado vIzszIlltek IS elofor-
dultak. 

Januárban alacsony meder
teltség és alig változó vízszin
tek jellemezték folyóinkat. A 
Tiszán, Szegednél 79-15l 
centiméter, aMaroson, Ma
kónál -71-9 centiméter közötti 
vízállásokat olvastak le. A havi 
középvízállás Szegednél 109 
centiméter, Makónál -44 
centiméter lett. 

A talaj nedvessége a felső, fél 
méteres rétegben mérsékelten 
csökkenő, az 50-100 centi
méteres rétegben kissé emel- sége. 
ked ő volt. A hónap végére a 1986-ban a lap főszerkesztője 
vízkapacitás százalékában Szöllősi-Nagy András, a bu
kifejezett hasznos víztartalom adapesti Vituki tud. főigaz
felső rétegben 70 százalék kö- gató-helyettese lett, s miután őt 
rül, az alsóban 85 százalék kö- az UNESCO meghívta 1989-
rül alakult. (Készítette: a ben Párizsba, a vízügyi tudo
vízrajzi csoport). mányok szekciója igazgató-

Magyarországon szakmai-tu
dományos lapot sohasem le
hetett nyereségesen kiadni, mert 
a szakmai specializáció és az 
ország szerény méretei és 
gazdasága sohasem tették 
lehetővé a nagy és elegendő 
példányszámot. 1960 és 1980 
között a központi Iapkiadás úgy 
segített ezen, hogy a lapkiadó 
vállalatokat parancsuralmi 
eszközökkel arra kötelezte, 
hogy jól menő lapjai nyere
ségének egy részét a tudo
mányos lapok kiadására fordít
sák. Állami segély ekkor sem 
volt tehát közvetlenül. Viszont 
műszaki lapjaink fennállhattak. 
Ez a nyolcvanas években meg
szűnt, és maradt a hidrológiai 
társaság tagjainak, valamint az 
előfizetőknek az áldozatkész-

Folyóinkon - a Tiszán és a 
Körösön 5-6 nap kivételével -

Az Alsó-Tisza"vidéki Víz
ügyi Igazgatóság könyvtárában 
mind a Hidrológiai Közlöny, 
minda 

Hidrológiai 
Tájékoztató 

példányai évtizedekre vissza
menőleg megtalálhatók. A 
szegedi Somogyi Könyvtár a 
közlöny t rendszeresen előfizeti 
és olvasótermében rendelke
zésre bocsátja. 

Kiegészítésül megjegyzem, 
hogy a Vízügyi Közlemények 
CÍmű szakmai, tudományos , 
évente négyszer megjelen ő fo
lyóiratot az országos vízügyi 
főigazg~tóság megbízásából a 
Vituki adja ki, és azt jelenleg 
megkapják a vízügyi szolgálat 
mérnökei szolgálati illetmény
ként. Remélhetőleg az anyagi 
nehézségek miatt e folyóirat 
nem válik előfizetésessé, mert a 
magas előállítási költségek mi
att elvesztené olvasói egy tete
mes részét. 

A vízügyi szakmai sajtó a 
vízügyi szolgálat részére nélkü
lözhetetlen segédeszköz, a víz
ügyi szolgálaton kívül pedig 
összekötő szerepe ki iktat
hatatlan. 

Dr. Vágás István 
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A mindszent-székkutasi 
öntözőrendszer 

A4ezőgazdaságivízhasznosffás 

Tavalyi mérleg 
Enyhült az utóbbi nyolc szűk esztendő mezőgazdaságot bénító 

Csongrád megye Tisza és Maros menti területeit -
egyetlen nagyobb térség kivételével - öntözővízet szállító esatornarendszerek hálózzák be. 

Az egyetlen "fehér folt" 
a Tisza bal partján található, a Szentes környékét ellátó kureai és hódmezővásárhelyi 

öntözőrendszer között. E térség természetesen éppen úgy igényli az öntözést, mint a környező 
területek. Az öntözővíz-ellátás eddig azért nem oldódott meg, mert a korábbi öntözésfejlesztési 

távlati tervek 
azt a nagyszabású nagytőke-székkutasi öntöző rendszer keretében, majd - miután ennek 

megvalósítása lekerült 
a napirendről - a kureai és a szarvas-kákai öntözőrendszer bővítésével irányozták elő, de 

utóbbiakra sem került sor. Mivel e rendszerek szabad kapacitását időközben más 
öntözésfejlesztések fölemésztették, a mindszenti-székkutasi térség ellátására új megoldást 

kellett keresni. 

Az "új megoldás" koncep
cióját az Atikövizig 1990-ben 
kidolgozott tanulmánya tartal
mazza. A tanulmány a megyei 
mezőgazdasági szakigazgatási 
szerv kezdeményezésére, két 
vízgazdálkodási társulat és az 
érdekelt mezőgazdasági üze
mek anyagi áldozatválla
lásával készült el. Kidolgozá
sában - az öntözési igények 
föltárásában - az Agrober 
szegedi irodája is részt vett. 

A tanulmány, visszamenve az 
1965-ös Vízgazdálkodási Ke
rettervben fölvázolt elképze
léshez, a Tisza Mártély
Mindszent közötti. szakaszán 
égy új, öntöző-fővízkivétel és 
az innen induló , új, öntöző
főcsatorna létesítését javasolja a 
mintegy 6000 hektárnyi öntö
zendő terület ellátására, továbbá 
megfelelően elhelyezett esés-

növelő s'zivattyútelepeket és 
mellékcsatornákat. Az öntözést 
igénylő mezőgazdasági üzemek 
az 1990-ben fönálló elnevezé
sük szerint: Fürst Sándor Mgtsz 
(Mártély), Lenin Mgtsz 
(Mindszent), Állategészségügyi 
Főiskola Tangazdasága (Hód
mezővásárhely) , Új Élet Mgtsz 
(Székkutas), Aranykalász 
Mgtsz (Derekegyház), Derek
egyházi Állami Gazdaság. A 
tanulmány szerint kialakított 
mindszent-székkutasi öntöző
rendszer elhelyezkedését az 
ábra mutatja. 

A szóban lévő tanulmánya 3 
köbmétell"s teljesítőképességű 
főv í zki vételi szivattyútelep 
elhelyezését négy változatban 
vizsgálta, összefüggésben a 
főcsatorna kezdeti szakaszának 
lehetséges műszaki megol
dásaival. Ezek közül a köz-

A felülvizsgálat tapasztalatai 

vetlen, Mindszent alatti tiszai 
fővízkivétel (B változat) és a 
mártélyi holtág déli végéhez 
telepített tiszai fővízkivétel (D 
változat) látszott ígéretes 
megoldásnak. Utóbbinak kü
lönös előnye, hogy az üdülési 
célrl\ (fürdésre) is használt 
holtágban folyamatos vízpótlást 
és vízátfolyást teremtve jelen
tősen javítaná annak víz
miiJőségét. A Tisza hullám
terében elhelyezkedő holtágból 
egyesésnövelő szivattyútelep 
j uttatná az öntözővizet a fő
csatornába. 

A 6000 hektárt kiszolgáló fő 
vízellátó létesítmények be
ruházási költségét a tanulmány 
az 1990. évi árszinten 283 
millió forintra becsülte. 

1991-ben a hódmezővá

sárhelyi és a szentesi szék
helyű vízgazdálkodási társulat 

hatása. Míg 1990-ben 50 milliárd forintos aszálykár sújtotta 
megbízásából az Ativizig hazánkat, addig a '91-es esztendő kedvezően alakult. 
kidolgozta a mindszent- A kapásnövényeket éltető eső szinte megrendelésre jött, 
székkutasi öntözőrendszer I kedvező elosztásban, meghaladva a sokéves átlagot. Működési 
ütemének vízjogi engedélyezési területünkön április és augusztus hónapokban 50 milliméter körü
tervét. E terv - újabb vizs- li , május, július és október hónapokban 100 milliméter. a többi 
gálatok, a természetvédelmi hónapban pedig 25-30 milliméter körüli csapadék hullott. . 
hatósággal és a helyi érde- Az ideális csapadékeloszlás következtében 48 százalékra 
keltségekkel történt egyez- csökkent az öntözött területek nagysága és 34-re a felhasznált 
tetések után - a fővízkivétel D vízmennyiség. 
változatát dolgozta ki, még- A fontosabb adatok táblázatainkból olvashatók ki: 
pedig az ITT FL YGT Kft 
közreműködésével. A fővízki
vételi szivattyútelep (mártély! 
szivattyútelep) és a holt ág 
északi részére telepített esés-
növelő szivattyútelep (szegfúi 

Az Ativizig által üzemeltetett rendszerek vízforgalma 

1990. 1991. 1992. 
tény terv. tény % terv 

(millióm') 

szivattyútelep) terve egyaránt Kurea 
1,5 köbmétell"s teljesítmény Szarvas-Káka 
figyelembevételével készült 

32,9 21,5 10,7 50 10,5 
34,4 25,0 4,0 16 4,0 

, Hrnv.-hely 
oly módon, hogy később prak-

13,5 10,0 2,5 25 6,0 

tikusan 3 köbmétell"s-ra le- Maros-jobbpart 
hessen bővíteni. A terv tar- Algyő 

9,0 5,5 3,9 71 4,0 
16,2 12,0 10,8 90 11,0 

Tiszaalpár 
talmazza még az öntöző-

- 2,0 0,3 13 0,5 

főcsatorna kezdeti 9,6 km Összesen: 
hosszú szakaszát, a rajta lévő 

106 76,0 32,2 42 36 

műtárgyakkal együtt. A műtár
gyak a végső vízszállításra, a 
csatornaszelvény 1,5 köbmétell"s 
vízszállításra alkalmas. A 
hozzávetőleges költségvetési 
előirányzat szerint a vázolt 
létesítmények az energiaellátásI 
és egyéb járulékos költségekkel 
együtt 130 millió forintba ke
rülnek. E beruházási költségnek 
körülbelül a felét teszik ki a 
szivattyútelepek és a hozzájuk 
kapcsolódó műtárgyak költsé
gei, másik felét pedig a fő
csatorna költségei a mű

tárgyakkal együtt. 
A mindszent-székkutasI 

öntözőrendszer L ütemében 
tervezett főbb létesítmények 
közül a főcsatorna, miután 
keresztezte a hódmező

vásárhely-szentesi közlekedési 
utat, a tégláséri belvíz
csatornába torkollik, amely 
közel vízszintes fenékvonalú, s 
hozzávetőlegesen l köbmétell"s 
vízhozam továbbszállítására 
képes. Az öntözővíz szétosz
tására további belvízcsatornák 
(pl. a kenyere-éri főcsatorna 
felső szakasza) is igénybe 
vehetők . Ilyen formán a 
rendszer az L ütem munkáinak 
kivitelezése után kb. 3000 
hektár öntözendő terület ellá
tására fog vizet szolgáitatni. A 
beruházási költségek forrása 50 
százalékban FM-tánwgatás 
lesz, a hiányzó másik 50 szá
zalék a társulatok és az üzemek 
hozzájárulásával, a Környe
zetvédelmi Alap támogatásával 
(a mártélyi holtág vízminőség 
javítására tekintettel), esetleg 
egyéb módon teremthető elő. 

Dr. Pálfai Imre 

Az Ativizig és a társulatok által üzemeltetett főművek 
adatai: 

A területi megoszlás alakulása 1991-ben 
(a berendezett területhez és az előző évhez képest) 

Berendezett terület 
(ha) 1990 

Öntözés 40718 25169 
(ebből rizs) 1216 716 
halastó 3997 3350 

Összesen: 44715 28519 

1991 

19563 
325 

3235 

22798 

Beterve-
vezetthez 

% 

48! 
27 
81 

51 

A szolgáltatott vízrnennyiség 

1990 1991 
(millió m') 

Öntözés 79,7 27,3 
(ebből rizs) 9,4 4,3 
halastó 34,3 18,3 
tározó, holt ág, 
egyéb 0,1 0,9 

Összesen: 114,1 46,5 

Előző 
évhez 

79 
45 
97 

80 

% 

34! 
46 
53 

41 

A rendkívül alacsony, ugyanakkor pulzáló öntözővízigény 
nagy párolgási és szivárgási veszteséget okozott , ami a 
szolgáltatás gazdaságosságát rontotta. 

Az üzemeltetők tevékenységét az minősíti leginkább, hogy 
ilyen kihasználtság és gazdaságosság mellett is készenlétben 
álltak, és időben szolgáltatták a szükséges vízmennyiséget. Hogy 
mit kellett ezért tenniük? 

40 üzem öntözőberendezéseihez 68 kilométer hosszúságú 
öntözőfőcsatornán és 250 kilométer hosszú, kettős működésű 
cSl!tomán kellett biztosítani a víz útját. Kettős működésűn, tehát a 
belvízlevezető csatornákon általában ellenesésben kell a vizet 
kormányozni. Ez csak szivattyúk közbeiktatásával oldható meg. 
Térségünkben 22 fővízkiviteli, illetve 28 közbenső szivattyútelep 
továbbítja az öntözőberendezések szivattyúinak a megfelelő 
minőségű és mennyiségű öntözővizet. 

A több üzemet érintő főművi szivattyú telepek és a főmű nélkü
li, egy üzemet kiszolgáló, folyóra telepített szivattyútelepek 
kapacitásának 13 százaléka üzemi, 55 százaléka társulati, 32 
százaléka vízügyi. 

A leginkább érdekelt viszont ebből mit sem érez, mert a 
komplex vízgazdálkodás arányoktól ftiggetlen, közös ügy. Ennek 
egyik fontos eleme az öntözés, mely feltétele a jobb minőségnek 
és az intenzí v, biztonságos termelésnek. 

Feladatterv a biztonságért 
Mibe kerül ez a lehetőség? A folyókból egyszeri szivattyúzással 

kiemeit víz köbmétere 58-72 fillér költségen jutott el az üzemhez. 
A további átmenő után 1,04-1,20 forint volt a szolgáltatás díja. A 
harmadik átemelő után a nyomott rendszerben például 3,06 
forintos köbméterár jelentette az önköltségi árat. Annak ellenére, 
hogya fővízkivételen üzemelő alvállalkozó az árai t 32 
százalékkal emelte a nyereség rovására, szolgáltatási díjainkat 
csak 26 százalékkal emeltük. 

A mezőgazdasági vízszolgál- építési költségekben megta
tatásról elmondható, hogy még karítás jelentkezett és újabb 
a műszaki feltételek magas csatornák nem csökkentették az 
színvonala sem elegendő, ha a értékes mezőgazdasági terü
működtető személyzet felké- . leteket. A beruházók viszont 
szültsége, vagy hozzáállása tudták azt, hogy a fenntartási 
nem megfelelő. Ez utóbbiakról költségek így magasabblik lesz
a zökkenőmentes vízszolgál- nek. Ez a negatívum. 
tatás állította ki a jó bizonyít- Miből adódik és mit jelent 
ványt. A műszaki színvonal ez? A meglévő csatornák fel
esetleges hiányosságait az iszapoltsága átlagosan 30-50 
érdekeltek jó hozzáállása kikü centiméteres, a kettős műkö
szöbölte. dés ű csatornákon a lerakódási 

Vajon ez elégséges lesz-e az folyamat az öntözés következ
I992-es idényben? Kezdjük a jó tében felgyorsult. A műtárgyak 
hírrel: az utóbbi öt év beru- áteresztőképessége még általá
házásai következtében 55 szá- ban megfelelő, de javításukra 
zalékkal nőtt az öntözhető terü- az eddigieknél nagyobb össze
Ietek nagysága. Ezek általában get kell fordítani. 
a meglévő öntöző és belvizes Az 1991-es évre rendkívül 
csatornákra épültek. Így az alacsony kihasználtság volt a 

jellemző. A megrendelések 
kampányszerűen maximálisak 
voltak, majd gazdaságtalanul 
minimális igény jelentkezett. 

A gyakori vízszintingadozás 
és a kismértékű vízelvételezés 
következtében beálló minimális 
lefolyási sebesség a gyomnö
vények burjánzását, illetve a 
párolgási és szivárgási veszte
ségek növekedését vonta maga 
után . Különösen az aszályos 
időszakban robbanásszerű és 
intenzív a megjelenésük, ami 
komoly víiszállítási , vízkor
mányzási gondot jelent. 

A biológiai növényirtás 
hatékony védekezésnek bizo
nyult , bár a hallopás elleni 
védekezés nem megoldható. A 
gyors beavatkozás módszere a 

gépi gaztalanítás volt, melyet 
sikeresen alkalmaztak. ' 

Az 1991-es idény üzemelési 
szerződései sok tanulsággal 
járnak. Alapvető gondot nem a 
szolgáltatási díjak alacsony 
szint je jelentett, hanem a ki
használtságtól független egy
ségár. 

A felülvizsgálat tapasztalatait 
summázva feladattervet dolgoz
tunk ki a vízszolgáltatás előké
szítése és biztonsága érdeké
ben. Cél a piaci és pénzügyi le
hetőségek figyelembevételével, 
a korrekt vízszolgáltatási szer
ződések megkötése, az idény 
zökkenőmentes indítása és a 
vízigények maradéktalan 
ellátása. 

R. P. I 

Érdemes-e ilyen áron öntözni? Az üzemekhez minden egy 
forint költségen eljuttatott öntözővíz kb. 10-15 forint értékű 
többlet termelését teszi lehetővé. 

A kérdés az, hogy ez a 10-15 forint fedezetet nyújt-e az 
öntözőberendezések üzemeltetésére, lízingelésére, a többlet 
művelési költségekre, a kamatterhekre, az esetleges lecsapolási 
költségekre. 

A döntés nem egyszerű gazdasági kalkulációk summázata, mert 
a piac bizonytalansága sokszor a fentiektől független lépést 
követel. 
Elsősorban ez utó~bi hatására született a döntés például a 

Hódmezővásárhelyi Allami Tangazdaságban is: 619 hektáros 
rizstelepét nem üzemeltette 1991-ben. 

Hogy mit hoz az 1992-es esztendő? Csak egy adat: a 
tangazdaság 315 hektáron kíván rizst termelni. Első lépésnek 
biztató! 

Rátky Pál 



4 VíZPART 

Hatékony vállalati működést! 
A munkaügyi és személyzeti 

munka átalakulása nem elszi
getelt folyamat, együtt jár a vál
lalati társadalompolitika, bérpo
litika, szociálpolitika, munka
erő-gazdálkodás átalakulásával, 
ezek integrációjával. A nem
zetközi tapasztalatokat figye
lembe ~ve a követendő út az, 
amelyben a munkaügyi-sze
mélyzeti politika átfogó hu
mánstratégiai szemléletű. Eb
ben a szemléletben a vállalati 
munkaügyi-személyzeti politika 
az emberi erőforrásokkal a 
gazdálkodás lényegi része, 
amelyben a kiválasztási, érté
kelési , javadalmazási, és mun
kabérfejlesztési folyamatok 
stratégiai karakterűek. E 
feladatok megvalósításához 
nélkülözhetetlen, hogy ismerjük 
igazgatóságunk személyi állo
mányának szakmai összetételét! 

Átlagos statisztikai állományi 
létszám (1991. évben); fizikai: 
teljes munkaidős 609, nyugdíjas 
37, részmunkaidős 54, össze
sen: 70<1; szellemi: teljes 
munkaidős 214, nyugdíjas 4, 
részmunkaidős l, összesen 219. 

Munkajogi léts zám (1991. 
december 31-én); fizikai: 574, 
nyugdíjas 28, részmunkaidős 

Az elmúlt negyven évben a munkaügyi-személyzeti funkció 
érezhetően erősödött, feladatai megsokasodtak a fejlett ipari 

országokban. Hazánkban is - ámbár kissé megkésve .-
a vállalati munkaügyi-személyzeti tevékenység az elmúlt 

évtizedben átalakulóban van, a politikai-gazdasági 
eseményekkel felgyorsulva ma már viharos gyorsasággal 

változik és kap új jelentést, tartalmat. Az eddigi 
adminisztrativ-operatív jelleg háttérbe szorult és az emberi 
erőforrás-funkcióban gondolkodó, a vállalati viszonyokat 

szociális szervezetként felfogó, a vállalatot humán szervezeti 
szempontból működő, működtető, munkaügyi-személyzeti 

munka jelzi a progresszió irányát. Jelenleg gyakori, 
hogy 'vállalaton belül találkozik a hagyományos 

és korszeru szemlélet. 

55, összesen 657; szellemi: 
teljes munkaidős 225, nyug
díjas 8, részmunkaidős 4, 
összesen 237 fő. 

1991. december 31-én: teljes 
munkaidős 799, ebből fizikai 
574, szellemi 225. Teljes mun
kaidős szellemiből: felsőfokú 

végzettségű 83, középfokú 
végzettségű 130, 8 általános 
iskolát végzett 12 fő. Teljes 
munkaidős fizikaiból: szakmun
kás 358, betanított munkás 162, 
segédmunkás 54 fő. 

mával is rendelkezik, l mérnök 
jogi diplomával is rendelkezik. 

. A középfokú végzettségűek 
megosz lása 1991. december 
31-i áll apotnak megfelelően: 

műszaki 55, közgazdasági 43, 
egyéb 32 fő. 

Ismerve a hu mánpolitika 
nemzetközi tendenciáit, hazai 
viszonyok közötti megvalósu
lását, valamint az ágazat és 
igazgatóságunk jelenlegi hely
zetét, mi lehet a követendő, 
helyes út? Megvalósítható-e a 
személyzeti - bér-munkaügyi -, 
szociális feladatok egymással 
és az igazgatóság egészével 
összefüggő komplex kezelése? 
A megújulás fő iránya csak a 
centralizált hatalmi eszközként 
funkcionáló, kádermunkát fel
váltó, humánpolitikára épülő, 
hatékony vállalllti működtetés 

lehet. 

Ismerni s elismerni a mun
kahelyi követelmények mellett 
a dolgozók-vezetők által 
támasztott igényeket, ezeknek 

Végzettség és szakmai kép
zettség szerinti összehasonlítás 
az 1986-os és 1991-es adatok 
szerint: 1986. december 3 l -én, 
munkajogi létszám: teljes 
munkaidős 1254; ebből fizikai 
945, szellemi 309. Teljes 
munkaidős szellemiből: felső

fokú végzettségű 118, közép
fokú végzettségű 172, 8 általá
nos iskolát végzett 19. Teljes 
munkaidős fizikaiból: szalanun
kás 408, betanított munkás 357, 
segédmunkás 180 fő. 

A felsőfokú végzettségűek 
megoszlása (1991. december 
31-i állapotnak megfelelően): 
mérnök 34, ebből szakmérnök 
17; üzemmérnök 34, ebből 
szaküzemrnérnök: 5 fő. Jogász az igényeknek az összehan-
12, közgazda l, egyéb: 6 fő; 3 golása a feladat. 

üzem mérnök mérnöki diplo- Kurucz Gyula 

Vízügyi emlékhelyek /I. 
Az eg.ykori Lloyd-palota ma igazgatósági székház 
Az 1880-as években, Szeged 
árvíz utáni újjáépítésekor a 

vár mögött, a Tiszával 
párhuzamosan kora ekletikus 

sítlusban palotasor épült. 
A városképi jelentőségű 
együttesnek a szinház 

melletti, impozáns sarok
épülete ma ~z 

Alsó-Tisza-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság 

·székháza. Eredetileg a Lloyd 
Biztosító Társaságnak 

és aGabonakereskedők 
Szövetségének adott otthont. 

Az épület fő homlokzatára 
helyezték át Rapaics Radó 
(1848-1907) bronz dombormű 
arcképét és emléktábláját. Ez a 
fali fülkés dombonnű eredetileg 
a Móra-parkban egy stuppa
szerű tég laépítmény oldal
falában volt. A neves mérnök 
gazdag szegedi polgári család
ból származott és a Földmű
velésügyi Minisztérium vízügyi 
főosztályának élén húsz évig 
állt. Jelentős szerepe volt ennek 
következtében a Tisza sza
bályozásában és az árvíz
mentesítésben. 

Rapaics Radó síremléke, 
illetve sírboltja, ahol felesé
gével együtt nyugszik, a Bel
városi temetőben találhat6. 

A vízügyi székház hom
lokzatán egy 1882-ben készített 
árvízi újjáépítési emléktábla is 
látható, barokk stílusú betűkkel 
és gróf Tis za Lajos mono
grammjával díszítve. Ez a 
márványtábla egy nem azo
nosított belvárosi ház faláról -

annak elbontás után - került a 
múzeumba, ahol sokáig őrizték, 
és 1990-ben helyezték el korhű 
környezetben, a székház falára. 

A kapubejáraton bejutva a 
zárt kapualjban baloldalt Dégen 
Imre, a jeles vízügyi szervező
mérnök , egykori államtitkár 
bronz domborműve látható , 
amelyet 1990. november 9-én 
leplezett le Bencsik Béla, a 
Magyar Hidrológiai Társaság 
akkori elnöke, abból az 
alkalomból, hogy Szegeden 
ezen a napon az 1970-es nagy 
árvíz húszéves évfordu
lójáról a társaság országos 
tudományos ül;:'~7ak.on emlé-. 
I:, y Lapis 

A kapualjból jobbra nyíló 
kultúrteremben helyezték el a 
Gróf Széchenyi István nem
zetközi evezőspályára készített 
bronz Széchenyi-mellszobor 
gipsz eredetijét, Lapis András 
alkotását. A szobrot dr. Kováts 
Gábor vízügyi igazgató leplezte 
le 1991. szeptember 21-én a 
Széchenyi-bicentenárium alkal
mából rendezett ünnepség
sorozaton, amikoris a Magyar 
Hi-drológiai Társaság szegedi 
területi sze rvezete ezen a 
helyen előadói ülést szervezett. 

(A fotók a szerző és Somogyi 
Károlyné felvételei) 

Török Imre György 

1992. FEBRUÁR 
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Onállóan is 
vállal koznak 
Bemutat juk a műszaki 

tervezési osztályt 
Az Ativizig szervezeti 

felépítésében a műszaki 
tervezési osztály kis egységet 

képez, és a műszaki 
igazgatóhelyettes-főmérnök 

közvetlen irányítása alá 
tartozik. Az osztály feladata: 
tanulmány tervek, beruházási 
programok és kiviteli ter vek 
készítése, minden tervezési 
megrendelés koordiná lása 

és nyílvántartása. Elsősorban 
az igazgatóság sokrétű 

te.vékenységének tervszerű 
végzéséhez kiviteli terveket 

készít megrendelésre, 
de önálló vállalkozásban is 
folytat tervezési munkát. 

Az osztályt tervezési csoport, 
geodéziai és talajmechanikai 
csoport alkotja. Mérnökei szak
irányú vezető tervezői jogo
sultsággal rendelkeznek. Így a 
megrendelt és vállalt tervezési 
feladatok a vízgazdálkodási 
ágazat jetlegéből adódóan min
denkor a biztonság és a gaz
daságosság sokszor ellentmon
dó igényei között, a környezet
gazdálkodási szempontok fo
kozott figyelembe vételével 
készülnek el. A feladatok elvég
zését az újszerű megoldások 
alkalmazása jellemzi. 

helyzetében is viszonylag több 
és nagyobb beruházási mun
kának a lehetőségét kapta meg, 
amihez a műszaki terv
ellátottságot a műszaki ter
vezési osztály biztosította. Ilyen 
tervek: a Maros jobb parti 
töltéserősítése, a Kurca belvíz
rendszerének korszerűsítése, a 
körtvélyes-kenyereéri belvíz
rendszer fejlesztése, az Alsó
Tisza-völgyi öntözőrendszer 
fejlesztése, a tiszaalpári öntöző
rendszer kialakítása. A fenn
tartási munkák kiviteli terveit a 
műszaki tervezési osztálya 
társosztályok közreműkö

désével készíti . 

Jelenleg folyó munkák: árvíz
védeimi töltések ellenőrző mé
rése; árvízvédelmi töltések 
biztonságát fokozó vizsgálat a 
veszélyes szelvényekben, a 
töltés és régi holtmedrek ke
resztezésében, valamint a töltés 
közelében párhuzamosan hú
zódó folyómederszakaszoknál 
(Csongrád-Csanytelek között a 
Tisza jobb partján, Öcsöd
Magyartés között a Körös bal 
partján); Malina-partbiztosítás 
fenntartása Újszegeden ; szi
vattyútelepek energiafelhasz
nálás-csökkentés érdekében 

A kiviteli tervek további történő értékelése; szivattyú
meghatározói az országos és telepek nyomócsöveinek kor
ágazati szabványok. A kiviteli rózióvédelme. Vállalkozásban 
tervek a vízügyi ágazaton kívül végzett műszaki tervezések 
elsősorban az építésügy, de sok között jelentősebb munkák: 
esetben a közlekedés és hír- csanyteleki fővízkivétel rekon
közlés , kohó- és gépi par , strukciója; mártély-székkutasi 
nehézipar, környezetvédelem öntözőrendszer tanulmány terve. 

A tanulmány- és kiviteli 
tervekhez szükséges geodéziai 
felvételeket és kisajátítási 
munkarészeket, valamint a 
talajmechanikai fúrásokat és 
szakvéleményt az osztály 
készíti. Vállalkozásban műszaki 
tervezés nélkül is készülnek 

stb., ágazat műszaki megoldá
sait is tartalmazzák. A cél ér
dekében majdnem minden 
tervezési feladatnál ceruzásan, 
vázlattervszinten több változat 
készül, hogy a meghatározó 
szempontok optimális változata 
kerüljön a kivitelezésre javasolt 
és jóváhagyott végleges tervbe. 

geodéziai és talajmechanikai 
Az igazgatóság az elmúlt fúrások, szakvélemények .. 

években az ágazat válságos 
Szűcs Borbála 

Szervezeti 
és személyi változások 

1992. március l -től jelentős szervezeti és személyi változá
sok lesznek az Ativizignél. 

A feladatok súlypont jának megváltozásával a MB SZ-t és a 
szolgáltató főüzemet összevonják műszaki biztonsági szolgálat 
néven. Az egyesült szervezet feladata elsősorban a stabil és mobil 
belvízvédelmi szivattyúk üzemel.tetése és karbantartása, a 
hajózási üzem Uégtörés) működtetése és a folyamatos karbantar
tási munkák ellátása, a védelmi osztag törzsáJlo.mányának állandó 
képzése, a biztonsági raktár üzemeltetése, a vízminőségi kárel
hárításra való készültség biztosítása, az öntözőművek és földmun
kagépek üzemeltetése és szabad kapacitásával vállalkozások végzése. 

Az új egység vezetésére pályázatot írt ki az igazgatóság, 
melynek eredményeként az MB SZ vezetője 1992. március l-től 
Baranyi Sándor okleveles mérnök, helyettesei: Temesvári Mihály 
okleveles gépészmérnök, gazdasági szakmérnök és Sági János 
okleveles mérnök. 

Sok sikert kívánunk az új vezetőknek és az egyesített szervezet 
dolgozóinak! 

VíZPART 
Az Alsó-Tisza-vidéki 

Vízügyi Igazgatóság lapja 
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