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ÁRA: 6 FT AZ ALSÓ-TISZA-VIDÉKI víZÜGYI IGAZGATÓSÁG LAPJA 

Lesz víz az Alsó-Tisza-völgyi rends'zerben ! 
Végéhez közeledik a több 

éve megkezdett Alsó-Tisza
völgyi öntözőrendszer rekonst
rukciós programja, mely köz
ponti forrásokból megvalósuló 
beruházás igazgatóságunknál. 
Az egész program egyik leg
lényegesebb eleme CI vízkivételi 
mű megvalósítása volt (az 
öntözés i idény kezdetére), 
melynek kapcsán egy egyedi 
szivattyúalépítményt kellett a 
Tisza medrében elhelyezni. A 

mű lényegében egy körülbelül 
30 tonnás acélcső és idomokból 
álló, egybeszerelt, amederben 
elhelyezendő gereb-szívó
·csatorna- szivattyúakna és 
nyomócsonk, amiben egy-egy 
FLYGT-szivattyú van elhe
lyezve. 

Ez a szerkezet (stabilan a 
mederbe építve) kiküszöböli a 
vízszintingadozás ból és az 
uszadék fennakadás ából szár
mazó hátrányokat, melyek a 

korábbi úfzók esetén jelent
keztek. Költségtakarékos üze
meltetése és fenntartása 
messzemenően indokolja a 
beruházás ezen megoldását. A 
parton egybeszerelt acélszer
kezetet igen kemény téli 
időjárási körülmények közöt~ 
kellett elhelyezni. Ebben nagy 
segítségünkre volt a kőolaj
vezeték-építő vállalatnak az 
éppen a medencés kikötőben 
tartozkodó munkagépe. Ennek, 

valamint a gépüzem műszaki 
biztonsági szolgálat, illetve 
annak hajózási üzeme mun
kájának köszönhetően a na
pokban a vízkivételi mű for
gatási próbái megtörténtek. Úgy 
látszik, az igényeket az elvárt 
határidőr~ ki tudjuk elégíteni, a 
térség felhasználóinak vállalt 
kötelezettségünknek eleget 
tudunk tenni. 

H.Z. 

"Hiszünk szakembereink felkészültségében" 
A víLgazdálkodás álvilá

gítására vonatkozó helyettes 
államtitkári, majd vízügyi tit
kársági és szerkesztői kiegé
szítések után e sorok irója 
foglalta oly módon össze a 
véleményeket, ami elegendő 
volt ahhoz, hogya vitát az írott 
anyagban is fogalmazott 
"gordiuszi csomó" elvágásának 
állapotába lehetett hoznl. A 
szerző hangoztatta, hogy ez a 
mai szervezet nem az, ami tíz 
évvel ezelőtt létezett, sőt az 
elmúlt egy esztendőben is 
rendkívül sokat változott, 
alkalmazkodott a kor követel
ményeihez. A folyamatos 
korszerűsítés viszont nem he
lyettesítheti a jelentékenyebb 
átalakítást, aminek elsősorban 
törvényes feltételeit kell meg
teremteni. A múltbeli bűneink 
között legelsőként emlegetik a 
vállalkozásainkat, holott mind
ezt a vízügyi igazgatóságok 
kényszerből tették és ezzel 
mérsékelték az állami terheket, 
mivel a szervezet eltartó képes
ségét nagy részben a vállal
kozások viselték. 

A legalapvetőbb kérdés az, 
hogy milyen mértékű az igaz
gatóságok védelmi képessége 
ma. Normális fenntartási és 
üzemelési SzÜkségleteiket is alig 
tudják az igazgatóságok 
kielégíte/li. A szervezeteik 
fennmaradásához szükséges 
további forrásként szóba jöhető 
beruházások is egyre korláto
zottabb mértékúek. A sokat 
emlegetett hatósági összefér
hetetlenség mondvacsinált. Ma 
a piacszerzésnek nem a vízjogi 
engedély kikényszerítő hatása 
az eszköze (sosem volt az), 
hanem ennél lényegesebb, 
sötétebb módon jutnak már 
kivitelezők megrendeléshez. 

Az önengedélyezés prob
lémaköre is rendkívül egysze
rűen feloldható. Mértéke az 

A KHVM és az OVF április 8-án és 9-én értekezletet tartott 
a 12 vízügyi igazgató, az ÁBKSZ és a Vitu ki igazgatójának 
részvételével, melyen részt vett dr. Németh Miklós helyettes 

államtitkár, Perecsi Ferenc főigazgató, Zorkóczy Zoltán 
és Almássy Endre minisztériumi főosztályvezető, Halász 
István, a vízügyi titkárság vezetője, valamint az OVF -től 

Tábori László, Fenyvesi Béla, dr. Filotás lldikó. A résztvevők 
megtárgyalták a vízügyi politika irányelveit a minisztérium 

és ÖKO Rt. vitaanyaga alapján. A minisztérium megbízásából 
az ÖKO Rt. a vízügyi igazgatóságok szervezetkorszerüsítésére 

készített tanulmányt. 

összengedélyezéseken belül 
elenyésző. A vízügyi szolgá
lattal kapcsolatos koncepciós 
vádak kezelésére semmi esetre 
sem a védekező és magyaráz
kodó stratégiát tartja alkalmas
nak, hanem azt, hogy az átala
kulásnak egyértelműen az igaz
gatóságok és a teljes vízügyi 
szolgálat álljon az élére és az új, 
reális feltételekre történjen meg 
az átszervezés. 

Az ÖKO Rt. anyaga tárgya
lásra alkalmas, de fontos és 
megvizsgálandó a legkisebb 
kockázattal véghez vihető priva
tizáció mértéke, amely egyben 
javítani is tudja az alapfela
datok finanszírozását. 

Végezetül arta hívta fel a fi
gyelmet, hogy a vízügyi szol
gálat szakmai elkötelezettsége, 
rugaJmassága, különleges szak
értelme olyan, nem helyettesít
hető szervezettípus, amely 
tönkretételének árát nem a víz
ügyi szolgálatnak, hanem a 
nemzetgazdaságnak kell megfi
zetnie. 

Ezek után Zorkóczy Zoltán 
főosztályvezető a minisztérium 
nevében mondta el össze
foglaló, s egyben javaslattevő 
véleményét. Hozzászólásában 
orientálni kivánta a vitában 
résztvevőket kérdésfelte
vésével: alkalmas-e további 
tárgyalásra a kezünkben tartott 
vitaanyag? 

Amint a vita későbbi lezá
rásából is kiderült, a jelenlévők 
az ÖKO Rt. átvilágító anyagát 
alkalmasnak ítélték, hiszen a 
már dr. Német Miklós helyettes 
államtitkár előző napi indít
ványára adott megnyilatko
zásokból is egyértelműen lát
szott, hogya változtatás szük
ségességével egyetlen igazga
tóság sem helyezkedik szembe. 

A szeptember 30-án az el
nöki kollégiumi ülésen el
fogadott vízkár-elhárítási stra
tégia hangsúlyozottan kiemeli, 
hogy mindent meg kell tenni a 
jelelllegi védelem kapacitás
megtartása érdekében, mert 
nincs semmilyen más szervezet 
az országban, amely ezt a fel
adatot a vízügyi szolgálathoz 
hasonló hatékonysággal átve
hetné. 

Megjegyzésképpen ide kí
vánkozik annak a megemlítése, 
hogy ezt a vízká-relhárítási 
stratégiát az Országgyűlés 
környezetvédelmi bizottsága 
megtárgyalta, rendkívül tartal
mas előterjesztésnek ítélte, és 
néhány kérdésre kapott válasz 
után elfogadta. 

Zorkóczy Zoltán főosztály
vezető úgy látja, hogy ma a 
privatizáció szempontjából 
felkínálható, ágazaton belüli 
vertikum egyedül a hírközlés. 
Ez viszont jól egybe is cseng a 

KHVM hírközlési stratégi
ájával. További változtatásra, 
am'ire várhatóan szükség lesz, 
csak akkor kerülhet sor, ha a 
jelenlegi gyors szervezet
átvilágítást egy célra orientált, 
részletes gazdasági átvilágítás 
is követi. 

Az ÖKO Rt. vezérigaz
gatójának - dr. Ress Sándornak 
- véleménye szerint valamennyi 
igazgatóságra kiterjedő átvilá
gítást készíteni költséges és 
időigényes munka. Ezért a je
lenlévők egyetértettek azzal, 
hogy két, eltérő gazdasági és 
természetföldrajzi adottságú 
igazga~óságot világítsanak át 
gazdaságilag: Győrt és Szege
det. Ezt a két vízig vállalja! A 
gazdasági átvilágítás minden 
valószínűség szerint meg fogja 
alapozni azt a feltételezést, 
hogy egy modern gazdasági 
struktúrához igazodó, korszerű 
szervezetté kell átalakítani a 
vízügyi igazgatóságokat, még
pedig úgy, hogy a védeke
zéshez és üzemeléshez köz
vetlenül nem szükséges létszám 
a javaslatba hozott holdingba 
helyezhető ki. 

Az átszervezést ténylegesen 
azonban csak az alapvető törvé
nyek megszületése után, a 
folyamatos működés fenntar
tásával lehet végrehajtani. A 
holding működő- és életképes
ségét nagyban segítené az is, ha 
az újjáalakuló társulatok vagy 
társulások is holdingon ke
resztül fejtenék ki a tevékeny
ségüket. A gazdasági alapok 
kidolgozása minimálisan há
rom-négy hónapot vesz igény
be. Az új gazdasági struktúrára 
való áttérés valamennyi 
törvényes feltételének fenn
állása esetében van értelme a 
további racionalizálás végrehaj
tásának. 

- (Folytatás a 2. oldalon.) 

, Az emberi környezetért 

Igazgatóságunk sok olyan - nem szorosan a profi
lunkba illő - dologra vállalkozik, ami látszólag kisebb 
jelentőségű, de egy-egy szűkebb emberi közösség számára 
mégis maradandó érték. ilyen vállalkozásba fogtunk a múlt 
évben, amikor az Agora Rt. megbízásából megkezdtük egy 
Arany János utcai, nyitott hátsó udvarrész parkolóvá 
alakítását. A tervek műszakilag meghatározták az építés 
főbb paramétereit, de az építtető részéről Borbély Gábor, il
Ietve a szegedi szakaszmérnökségtől Sági János 
építésvezető közötti napi kapcsolat volt, ami a természet 
meglévő értékeit védő, a környezetbe illeszkedő emberi 
alkotást egyfajta lokálpatriotizmussal átszőtt, szépre törekvő 
alkotó tevékenységgé emelte. Ennek eredményeképp a 
belvárosi parkoló tulajdonképpen a környék kedvelt 
pihenőhelyévé is vált, és jól illeszkedik a belváros patinás 
épületei közé. Bízunk_ benne, hogy a napjainkra megerősödő 
füvet, örökzöld sövényt és a többi csemetét az Agora féltő 
gondoskodása sokáig megőrzi a környék számára. 

Hegyes Zoltán 

Töltést építeni 
tudni kell· 

A kényszer úgy hozta, hogy nem a legkorszerűbb földmun-
1989-90-ben amikor az or- kagépekből, kotrókból, dóze-
szágban általánossá vált a pan
gás a beruházások terén - a 
"vízigek" megpróbálták az 
állami feladatok ellátására azon 
társigazgatóságokat is bevonni, 
arrielyek kevéssé voltak ellátva 
feladattal. Más lehetőség hiá
nyában igazgatóságunk felada
tot vállalt az észak-dunántúli 
(győri) igazgatóság területén, 
ahol a Duna fővédvonalának 
mintegy 2,5 kilométeres 
szakaszán...töltésáthelyezési
töltésépítési munkát végzett. A 
dölog - természeténél fogva -
rendkívül igényes, nagy szak
értelmet, komoly technológiai 
fegyelmet igényelt. 1. rendű 
árvízi fővédvonalat építeni 
(különösen a Dunán) nagy fele
lősség! 

-Gépüzemünk komplett gép
lánccal vonult fel, ami azonban 

.. 

rekből állt. A "nyugati" víz
ügynél azt hitték, hogya víz
ügyi múzeum időszaki kiállítá
sát kívánjuk megnyitni, mikor a 
munkaterületen felvonultunk. A 
jól felkészült szak gárda mégis 
bebizonyította, hogy "öreg 
dózer, nem vén dózer," mert 
különösebb zökkenő nélkül 
végrehajtottuk a feladatot. 
Elismerés az otthonuktól távol 
igen igényes munkát végző 
gépkezelői, szerelő i és szak
irányítói gárdának. A töltés 
vizsgázására 1991 nyarán került 
sor, amikor az általunk kivite
lezett szakaszt is magába fog
laló dunaremetei töltés minden 
eddigi vízállást 40 centiméterrel 
meghaladó árvízet viselt el, 
károsodás nélkül. 

Z.H. 



2 VíZPART 

"Hiszünk 
szakembereink felkészültségében" 
(Folytatás az 1. oldalról.) ben már csak a Zorkóczy Zoltán a lehetőséget a mai, korlátozott 

Zorkóczy Zoltán hangsú
által ismeretett menetrend anyagi lehetőségek között is a 

vízügyi feladatok optimális 

ellátására, a ránk bízott értékek 
lyozta, hogy szükség van a 

finomítására érkeztek javasla

jelenlegi kereteken belül is az e 
sorok írója által is igényként 

megfogalmazott folyamatos 
szervezetkorszerűsítésre és 
ennek a folyamatnak a vég

eredményeképpen lehet eljutni 

arra a szintre, ahonnan az új 
minőségi változtatások indít

hatók. 

tok, dr. Német Miklós vala-
mennyi jelenlévő egyetérté
sének a kikérése után elfogadta 
az indítványt. 

megőrzésére, a gazdasági fej

íődés alapjait szolgáló vízi 

infrastruktúra lehető legjobb 

működtetésére. Úgy gondoljuk, 

hogy mindez egyben szakem

bereink munkahelyének és 

munkalehetőségének megőr

zését is szolgálja. 

Mivel a vita hátralévő részé-

Mindezek alapján tehát igaz
gatóságunk élére kíván állni a 
fejlődésnek. Hiszünk szake111-
bereink felkészültségében, az új 
gondolatok iránti fogékony
ságában, ugyanakkor érezzük a 
felelősséget, hogy megkeressük Dr. Kováts Gábor 

. Vízügyi politika 
és szervezetfejlesztés 

Szándékosan írok szervezetfejlesztésről, és 
nem átszervezésről. Az átszervezés rosszízű szó, 

mögötte sok mindent sejthetünk, amelytől a 
vízügyi társadalmat ma meg kell menteni: 
nevezetesen további létszámJeépítést, tevékeny
ségek elhagyását, netán a tényleges jobbítás 
helyett látszattevékenységet. Átszervezésre nincs 
szüksége a vízügynek, szervezetkorszerúsítésre, 

valamint az érdekeltségi és finanszírozási 
rendszer fejlesztésére azonban ig~n. 

Mindez min alapulhat és mi lehet a cél? A 
társadaJom valós érdekei, közeli és távoli céljai, 

melyet a vízügyi politika fogalmaz meg. A 
vízügyi politika,· mely nem a vízügyi szervezet 
saját célkitűzése, sokkal inkább az ország 

elvárása, a kormány politikája a társadalom és 
gazdaság vízgazdálkodás sal kapcsolatos 
feladataira. A vízügyi politika nem indulhat ki 
másból, mint a természeti adottságokból, a 
Kárpát-medence hidrológiai adottságaiból, 
abból, hogya felha-sználható vízkészletek 
zömmel külföldről származnak, hogy vízgaz

dálkodási feladatainkat csak 

a szomszédos országokkal 
együtt · 

átmenetet is, míg a gazdaság privatizálásával 

megteremtődik az érdekeltségen alapuló 

finanszírozás lehetősége. A vízi infrastruktúra -

a szennyvíztisztítás kivételével- talán 

• kissé fejlettebb 
volt az elmúlt évtizedekben, mint az ország 

egyéb infrastrukturájának átlaga. A kiépül t 
művek megóvása elsőrendű , társadalmi érdek a 

jövő érdekében, és nem kevésbé annak a 

szellemi kapacitásnak a megőrzésére, mely a 

vízügyi ágazatban kétszáz éves hagyomány 

alapján keletkezett, s melyet érdekes módon a 
politika mindig nehezen tudott elviselni, talán 

éppen átlagosnál magasabb szervezettsége miatt. 
Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság -

mint szervezet - szellemi jogutódja a teTÜleten 

még a múlt században kialakult ármentesítő és 
belvízrendező társulatokriak, A szervezet ma 

létszámában és technikai felkészüttségében 

eljutott arra a kritikus szintre, hogy további 

csökkenést már nem bír el, hiszen teljes létszáma 

tavaly április elsején 778, míg egy II. fokú árvíz
és belvízvédekezés létszám igénye hetven 
százalékos szivattyútelepi üzemigény feltétele

zésével 916! A hiány sokkal több, mint a két 
szám különbsége, a szakmai összetétel miatt. S 

ez még csak II. fok! Nagy kérdés, hogy harmad
fokú, vagy rendkívüli védekezésnél honnan lehet 

a szakképzettségében, fegyelmezettségében is 

felhasználható munkaerőt kiállítani? Mert 
amikor a Tisza, vagy a Maros vízszintje a ház

gerincek fölé emelkedik, az nem játék! E~t a 
munkaerőt tehát meg kell tartani - ma ezért, és 

csak is ezért-

Sport - új szemlélettel 
A közelmúltban üJést tartott a sportegyesület elnöksége. 

Az ott hozott határozatokról és elképzelésekről szeretnénk 
tájékoztatni olvasóinkat. 

Az utóbbi néhány hónapban 
már egyre ritkábban lehet 
hallani azokat a támadásokat, 
melyek a sport költségeinek 
nagysága miatt érték az igaz
gatóság és a sporegyesület ve

nyeztetés, az eszközök beszer
zése, de nem szenvedett csorbát 
a sportegyesület korábbi évek
ben elért elismerése, országos 
rangsorolása. 

zetőit. A sport finanszírozása a Idei célkitűzéseink 
korábbi években is problémát A l ··k é á b . z e no s g sz m a vette a 
J~lentet~, a .ma~. ::p.~nztelen sportegyesület működésének 
világban pedIg kulonosen nagy · feltételeit és úgy határozott' 
erőfeszítéseket igényel. Mégis hogya sp;rttámogatás mérték~ 
van ~egoldás, csa~ .ehhez új nek ismerete nélkül is támogat 
sz~mJelet, s ha kell, uJ emberek minden olyan kezdeményezést, 
szukségesek. ami az igazgatóságtól független 

Az előbbiek jegyében lefoly- bevételek nagyságát növeli. A 
tatott elnökségi ülés rövid "több lábon álJás"-hoz a felté
sommázata talán ez lehetne: telek adottak, az igazgatóság 
rendezni sorainkat! vezetése ezeket - a létesítmé-

nyek bérbeadása révén is -

Személyi kérdések támogatja. Alapfeltétel, hogy 
nyitottá kell válnunk, nem csak 

Változott az elnökség össze
tétele: dr. Simády Béla le
mondott az evezős szakosztály 
elnöki beosztásáról, ezzel 
együtt az elnökségi tagságáról 
is; Szilléry László lemondott 
evezetős-szakosztályvezetői 

megbízatásárói; az elnökség 
megszüntette az evezősszak
osztálynál az elnöki funkciót; a 
szakosztály új vezetője Wolf 
Mihály, aki automatikusan az 
elnökség tagja lett; az eltávozott 
Dani Zsolt sportoló helyett 
Sebesvári Mihály vezetőedző 
lett az elnökség tagja; a szak
osztály tól két edző, illetve az 
intéző távozott el az elmúlt idő
szakban. 

Gazdálkodás 
tavaly 

Az egyesület 1991. évi 
gazdálkodása pozitív mérleggel 
zárult, annak ellenére félévtól a 
létesítmények üzemeltetési 
költségeit, bérleti díjait az 
egyesület fizette, korábban az 
igazgatósági állományú alkal
mazottak bérköltsége is az 
egyesületet terhelte. A ta
karékosabb gazdálkodásnak 
természetesen olyan kihatásai is 
voltak, amelyek révén szű
kebbre szabott volt a verse-

az igazgatóság dolgozói, hanem 
Szeged város lakossága iránt. 
Ennek a szellemnek jegyében 
kívánjuk megnyitni a vízitelep 
kapuit az igazgatóság dolgozói 
előtt, rendezvényekre, sportta
lálkozókra. Folyamatban van a 
Maty-éren az állandó, vagy 
időszakos táborok rendezési 
feltételeinek kialakítása, ugyan
itt a szörfözés, sőt a vitorlázás 
lehetőségét is biztosítani kí
vánjuk. 

Bevételeink növelését cé
lozza az az elhatározás, hogy a 
vízitelepen csónak- és hajó
megőrzést vállal unk. A maty
éri hajótárolót raktározási cé
lokra adtuk ki, ennek bevétele 
is a sPQregyesület pénzügyi 
gondjait enyhíti. Az előzőekben 
vázolt elképzelések nem teljes 
körűek, de jelzik, hogy nem 
"élősködünk" az igazga
tóság nyakán, hanem lehetősé
geink kihasználásával igyek
szünk a "köldökzsinórt" véko
nyítani. 

A működési feltételeink biz
tosítása érdekében végzett erő
feszítések egyike az 1992. feb
ruár l7-i dátummal nyílván
tartásba vett Remex Evezős 
Verseny, Diák és Szabadidő
sport Fejlesztési Alapítvány, 
melyet a Szegedi Vízművek és 
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Fürdők alapított százezer forin
tos alaptőkével. Az alapítvány 
nyitott, az e"ezős sport fejlesz
tése, sportemberek ösztönzése, 
a szabadidő-sportolás színvona
lának emelése a célja. 

Versenyek 
és díjak 

A korábbi é,vek gyakorlatától 
eltérően, új feltételekkel ren
dezik meg 1992-ben a Gróf 
Széchenyi István evezőspályán 
az országos és nemzetközi 
versenyeket. Az új feltételek 
alappillére, hogy a felmerülő 
költségek teljes egészében 
kiegyenlíttessenek. Ennek érde
kében a rendezők bérleti díjat 
fizetnek a pálya használatáért 
(ebben érvényesülnek a szük
ségszerű alapszolgáltatások 
költségei), ezen felül saját 
felelősségükre rendezik meg a 
versenyeket. E vonatkozásban 
előrehaladott tárgyalások foly
nak a városi sportigazga
tósággal, valamint a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetséggel és a 
Magyar Evezős Szövetséggel. 

Az elnökség felülvizsgálta a 
belső erőforrásokat és megál
lapította, hogy a versenyeztetés, 
a feltételek biztosításának 
költségei és a negyvenforintos 
tagdíj nincsenek arányban. Más 
egyesületek mintájára több 
kategóriás tagságidíj-táblázatot 
fogadott el a testület és ezt ez 
év március l-jétől alkalmazza: 
evezősszakosztály versenyzői 

300; tömegsportban részt vevők 
200; evezős szakosztály pártoló
tagjai 500 forintot havonként; 
(seniorok) pártolótagok pedig 
tetszőleges összeget fizetnek. 

Az első hallásra nagymér
tékúnek tűnő emelés sel kapcso
latban annyi magyarázattai 
szolgálhatok, hogya tagdíj
emelés már 1990-ben, majd 
1991-ben is szóba került, de 
végrehajtása nem történt meg. 
Összegszerúsége arányban áll a 
költségekkel, részévé válik az 
egyesületünk működéséhez 
szükséges pénzeszközöknek. 

Bízom abban, hogyasportot 
szerető dolgozók az egyesület 
elnökségének ezen átmeneti 
időben végzett tevékenységét 
elfogadják és erkölcsi támoga
tásukkal segítik. 

Tripolszky Imre 

tudjuk megoldani, hogy vízkészleteink térben és 
időben korlátozottak és minőségük erősen 
kifogásolható és főként ma már el nem viselhető 
mértékben veszélyeztetett. Nem felejthet jük, 

hogy Hollandia mellett Magyarország az az 
európai ország, ahol az életfeltételek biztosí
tásának egyik alapvető feltétele az árvízvédelem. 
A vízgazdálkodási politikának reálisnak és 
hosszú távra szólónak kell lenni. Ezek a 
szempontok ma nehezen egyeztethetők, hiszen a 

komplex vígazdá~odási beruházások, ide értve a 
környezetvédelmi kapcsolódásokat is, olyan 
anyagi terheket jelentenek, melyet a ~ai magyar 

gazdaság alig-alig bír el, ugyanakkor azt is 
tudjuk, hogy ha az árvízvédelemre jutó összegek 
tovább csökkennek, abból előbb-utóbb tragédia 
lesz. És számunkra 

vállalkozunk a piacon, Szükség van-e munkavédelemre? 

. gyenge vigasz, 
ha az árvíz a nem kellően átgondolt politikát is 
magával sodorja. Hogy ha mélységi vítkész
leteink védelmében nem lépünk, a folyamat 
visszafordíthatatlanná válhat, vagy a belvíz- és 

öntözőrendszerek tönkremenetele megnehezíti a 
privatizálódó mezőgazdaság taJpraállását. 

Kétségtelen, hogy az elmúlt évtizedek 
finanszírozási rendszere ma már nem működik, 
és ez válságba sodorta a magyar vízgazdál- · 
kodást, de a megoldás nem a vízügyesek 
számára esetleg ,,kényelmes" régi fmanszírozás 
visszasírása, hanem a vízgazdálkodás felelősségi 
körének és érdekeltségi rendszerének újhrafo
galmazása, melyet a most születő új törvé
nyekben, elsősorban a vízügyi törvényben és a 
környezetvédelmi törvényben kell megfogal
mazni. Hosszabb távon az állami szerepvállalás 

és finanszírozás aránya csökkenni fog, a 
stratégiának azonban meg kell oldani az 

hiszen í gy tudjuk a hiányzó költségvetési Tetemes az az összeg, ami 
juttatás t pótolni. Ez azonban csak tűzoltás! A társadalmi kárként jelentkezik: 
jövő érdekében jelentkezett az Ativizig arra, több tízmilliárd forint az emiatt 
hogy részletes gazdasági elemzés után, az új meg nem termelt érték és a 
megszülető törvényekre alapozva modellje társadalombiztosítás keretében 
legyen a vízgazdálkodás korszerű területi kifizetett szolgáltatás. Ehhez 

járulnak azok a pénzben ki nem 
szervezetének. 

A szervezetfejlesztés során a folyamatos 

üzemelés és a védelmi biztonság legalább 

jelenlegi szintjének megtartása elsődleges. A 
fejlesztés helyes sorrendje: törvényi szabályozás, 

érdekeltség, finanszírozás és legutoljára a 

szervezeti változtatás. De változni kell -

szándékosan írtan ezt, nem azt, hogy változtatni 
-, mert akkor lesz igazán eredményes, ha belső 

felismerésen alapul s nem formális igények 
kivülről jövő ránkkényszerítésén. A társadalom 

megvalósítható elvárásainak teljesítése 

teremtheti meg számunka egyrészt a létbiz

tonságot, másrészt azt az elismerést, melyet a 
vígazdálkodásban dolgozók évek óta szeretné-
nek visszaszerezni, s mely szükséges ahhoz, 
hogy a vízgazdálkodás jól szolgálhassa a 

remélhetőleg mielőbb felfelé ívelő pályára lépő 

magyar nemzetgazdaságot. 

fejezhető egyéni és családi 
tragédiák , amelyek egy-egy 
baleset következményei. 

Sajnos tény, hogy aki nem 
közvetlen részese egy ilyen 
balesetnek, az nem tudja azt 
átélni. így az emberek egyrészt 
közömbössé válnak és nem 
okulnak más kárából, másrészt 
könnyelműen veszik a munka 
során felmerülő veszélyeket, kü 
-Iönösen akkor, ha egy veszély
helyzetet átélnek, és baleset 
nem következik be. Ekkor 
szokták azt mondani: "Tegnap 
is sikeTÜlt, ma is sikeTÜl" - de 
nem biztos, hogy holnap is! 

Mindezek szükségessé teszik, 
hogy az állam megfelelő szabá
lyokat alkosson a balesetek, a 
munkavégzéssel kapcsolatos 

Dr. Kováts Gábor megbetegedések megelőzésére, 

A munkavédelem a munkát 
végző ember testi, lelki 

egészségét óvja, ami alapvető 
egyéni érdek, de a társadalom 
szempontjából sem közömbös. 
A munkavégzéssel összefüggő 
balesetek és megbetegedések 

miatt évente több mint 
százezer ember veszti el 
időlegesen a munka

képességét, több mint félezren 
az életüket és több mint 

ezren szenvednek 
csonkolásos balesetet. 

meghatározva a veszélytelen 
munkavégzés feltételeit. 

A munkát véző ember veze
tőjének a feladata, hogy e sza
bályok ismeretében olyan 
munkafeltételeket teremtsen, 
amelyek lehetővé teszik a 
balesetmentes munkavégzést. A 
teljes mértékben ki nem kü 
szöbölhető veszélyekre pedig 
oktatás keretében hívja fel a 
dolgozó figyelmét. Követelje 
meg, hogy a munkavégzés 
során a szükséges védőesz-

közöket használják, és ellen
őrizze a szabályok betartását! 

Az igazgatóságon folyó 
munkák jellegét tekintve a 
következő veszélyforrásokra 
kell különösen figyelni : 

- a mélyépítési, dúcolatlan 
munkagödrökben omlásve
szélyre; 

- a megfelelő érintés vé
delemmel el nem látott elektro
mos berendezések használata 
esetén áramütésveszélyre; 

- a hiányos, nem kellő szi
lárdságú állványzatról végzett 
magasépítési munka során 
leesés veszélyére. 

E veszélyforrások kis ráfor
dítással, de nagy odafigyeléssel 
megszüntethetők, kiküszöböl
hetők és ha közösen, egy aka
rattal, egy célért - az ember 
egészségének és testi épésé
gének védelméért - tevékeny
kedünk és végezzük munkán
kat, akkor a baleseti tragédia 
bekövetkezésének esélye nagy 
mértékben csökken. 
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dat el nem veszhet ! 
Bemutatkozik a vízrajzi csoport 

Munkánk jellegéből követ
kezik, hogy itt nem jelent
keznek látványos, kiugró ered
mények, teljesítmények, nin
csenek látványos létesítmé
nyeink. Munkánk nehézsége a 
folyamatosság igényéből adó
dik. Az adatgyűjtést és to
vábbítást hét végén és ünnep
napokon is folyamatosan vé
geznünk kell. Külön nehézséget 
jelent számunkra, hogy műszer
parkunk elavult, szervizelése 
nem megoldott. így saját javí
tókapacitást is ki kellett alakí
tanunk. 

Egy terület azonban mégis 
van, ahol látványos lehet tevé
kenységünk, ez pedig a számí
tástechnika. Havonta körülbelül 
3500 beérkező adatot kell 
tárolni feldolgozható módon és 
természetesen a már archivált 
anyagok dinamikus rendszerben 
tartása sem kis gond. Jelenleg a 
legjobban használható szoftver
jeink saját fejlesztések. 1991-
ben bizonyos visszaesés volt 
tapasztalható ezen a területen, 
de ha az idén megkapjuk a 
tervezett anyagi és erkölcsi (!) 
támogatást, a lemaradás behoz
ható. Ezt a minisztérium i szin
ten közvetlenül irányított 
fejlesztések is segíthetik. 

Jelenlegi tevékenységi kö
rünk alapvetően öt részre oszt
ható: felszíni vízekkel kapcso
latos adatok mérése és feldo
lozása; adatszolgáltatás a 
VITUKI-ba, a szomszédos víz
ügyi igazgatóságoknak és 
Vajdaságba; felszínközeli és 
felszín alatti vizekkel kapcso
latos adatok mérése és fel
dolgozása; hidrometeorológiai 
adatok feldolgozása; az ada-o 
tokból különböző elemzések 
készítése, adatszolgáltatás más 
egységeknél, külső szerveknél 
végzett feldolgozásokhoz és 
rendszeres (írásbeli és szóbeli) 
tájékoztatás. 

Az ember az őt körülvevő 
világból a megszokott 

jelenségek felett gyakran 
elsiklik és valójában sok 
megszokott dolgot nem is 

ismer mélyrehatóan. A 
vízrajz tevékenysége is ilyen, 
ezért nem árt, ha csoportunk 

tevékenységét, problémáit 
bemutatj uk kollegáinknak. 

bármilyen merev sorrend kiala
kítása igen veszélyes dolog, 
hiszen egy észlelési elem adat
szolgáltatása nem független egy 
másikétól. Természetesen az 
adott árvízi és belvízi vé
dekezési helyzet is befolyá
solja az adatgyűjtés rendjét. 
Sorrendet azonban mégis fel 
kell állítanunk, mert sem anyagi 
eszközünk, sem kapacitásunk 
nem elegendő az összes adat 
azonos szintű begyűjtésére. 
Természetesen adat el nem 
veszhet, de a feldolgozás mérté
ke változó. N~hány adat tevé
kenységünkről: hét állami törzs
vízmérce (az országos hálózat 
része) leolvasásárQl, adatainak 
gyűjtéséről gondoskodunk. 
Ebből négy napi adatszolgál
tat ás ra kötelezett. Hat belvíz
csatornán elhelyezett mérce 
adatai is hozzánk érkeznek. 
Évente húsz-húsz, folyami víz
hozammérést végzünk három 
vízhozammérő szelvényben 
előre meghatározott rend 
szerint. Természetesen árvíz és 
belvíz esetén a mérések száma 
tovább nőhet. 1991-ben 15 al
kalommal végeztünk öntöző
csatornán vízhozammérést. Az 
ilyen mérések száma aszályos 
években sokkal több. Kétszáz
kettő törzshálózati talajkút, 32 
üzemi talajvízkút, és 28 réteg
vízkút vízállásadatait gyűjt jük 
és dolgozzuk fel és hét rajzoló 
ví zszintregisztrálót üzemelte
tünk. 

hozzánk, 28 hőmérőállomás 
adatait gyűjt jük, ebből négy 
törzsállomás. Ezenkívül vég
zünk adatfogadó tevékeny
séget is, melynek során a Tisza 
vízgyűjtőjén érdekelt más 
vízügyek, a Vituki által kül
dött magyar, erdélyi, kárpátaljai 
és a vajdasági hidrometeoro
lógiai szolgálat által küldött 
vízállás- és hidrometeorológiai 
adatokat fogadjuk. 

Nagyon fonto's megemlíteni 
azt a hatalmas észlelőhálózatot, 
melynek munkája csoportunkat 
élteti. Gyakorlatilag az összes 
gát- és csatornaőr részt vesz az 
észlelés ben. Az észleléseket 
részben külső dolgozók végzik. 
így megközelítőleg 350 em
berrel állunk munkakapcsolat
ban. Nagyon fontos szerepet 
játszanak munkánkban a sza
kaszmérnökségek, különösen 
azok a kollégák, akik a konkrét 
adatgyűjtést végzik saját 
működési területükről. Külön 
elismerés illeti meg a külső 
észlelői hálózatban dolgozó 
észlelőinket, akik sokszor 
anyagi megbecsülésüket messze 
túlhaladó lelkiismeretességgel 
végzik munkájukat. 

Idei legfontosabb feladataink 
a következők: számítógépes 
rendszerünk fejlesztése, mely
nek során be kell hoznunk az 
1991-ben keletkezett lemara
dást. Minden további fejlesz
tésnek, beruházásnak csak ez 
lehet az alapja. A makói kötél
pályás vízhozammérő rekonst
rukciója (korszerű, nyugati 
berendezések felszerelése); az 
elektronikus vízállás-regisztráló 
hálózat fejlesztése ( a szegedi és 
tiszaszigeti vízszintregisztrálók 
üzembehelyezése); a Maros
Csanád rajzoló vízmérce üzem
be helyezése; a felszín alatti 
vizeket észlelő hálózat tulajdon
viszonyainak tisztázása. 

Hollandiáb~n, B~lgiumban így tervezi , • 
Tanulmányutamon nyilván

valóvá vált, hogy Hollandiában 
az Alsó-Rajna, de egyáltalán a 
folyók karaktere és vízgaz
dálkodási jelentősége lénye
gesen eltér a magyarországi 
helyzettől. Nálunk a folyók, a 
Duna, vagy a Tisza folyama
tosan veszik fel a mellék
folyókat és így víz hozam uk 
szelvényről szelvényre lefelé 
haladva növekszik. Ezzel 
összefüggésben az árvízszintek 
alakulása - az egyéb hidraulikai 
körülményeket is figyelembe 
véve - a természetes hidrológiai 
helyzethez igazodva általában 
emelkedik. Ezzel szemben 
Hollandiában a folyók torko
latközeli szakasz ukon több ágra 
szakadnak, így a vízhozamuk 
szétosztására van lehetőség és 
ez egyúttal elsőrendű köve
telmény és ez jellemző a folyó
szabályozási feladatokra, vala
mint az árvízvédelmi művek 
építésére. Az Alsó-Rajna sza
bályozásának főbb célkitűzése 
korábbiakban az árvízvédelem 
volt. Ennek megfelelően törté
ntek a kanyarulat átmetszései és 
az árvízvédelmi töltések fej
lesztései. Az újabb szempontok 
- időrendben a hajózás, a me
zőgazdasági haszonsítandó te
rületek növelése és az öko
lógiai, természetvédelmi igé
nyek - később merültek fel és 
ma már ezek ugyanúgy domi
nálnak, mint az árvízvédelem. 

Az árvízvédelmi kiépítéshez 
a mértékadó vízhozam 16 ezer 
köbméteJiÍ>erc, amely O, I ezre
lékes gyakoriságú árvízhozam 
és ennek megfelelő vízszint. Az 
eddig mért maximális vízhozam 
10 ezer 500 köbméter;perc. A 
számított és mértékadó kis víz
hozam, azaz a 95 százalékos 
gyakoriságnak megfelelő 800 
köbméteJiÍ>erc, az 50 százalékos 
középvíz 2200 köbméter;perc. 
Az árvízvédelmi töltések az 

szint felett 0,5 méteres biz
tonsággal épültek ki. Az ár
vízvédelem ezen gátakkal 
biztosított. A korábbiakban 
mezőgazdasági művelhetőség 

érdekében a hullámtereket igye
keztek hasznosítani és a folyók 
partélén nyári gátakkaloldották 
meg a közepes vízszintek elő
fordulása esetén a gazdálkodás 
biztonságát. Úgyszólván végig 
az Alsó-Rajna mentén fátlan, 
kopasz hullámtereket, azokon 
rét-, legelő- és szántóművelésű 
területeket láttunk. 

A hajózási szempontok ki
elégítése igen erőteljesen jelent
kezett a későbbiekben, hiszen a 
hollandiai belvízi hajózás 150x 
10,6 tonna teljesítményű az 
Alsó-Rajnán, melynek 60 szá
zaléka exportszállítmány. En
nek a terhelésnek megfelelő 
hajóutat kellett építeni és az 
EGB N-V. kategóriájú hajóutat 
biztosítani a csatornázott fo
Iyókra előírt merülése, hajóút
szélességi és kanyarulat
szélességi paraméterek figye
lembevételével. ' E szerint épül
tek duzzasztóművek és hajó
zsilipek az utóbbiak annak 
figyelembe vételével, hogya 
közlekedő uszályok maximális 
hordképessége tízezer tonna. A 
legkisebb terhelésű uszályok 
háromszáz tonna hordképes
ségűek. 

A legújabb időben (utóbbi 
években, újabb követelmény
ként) merültek fel az ökológiai, 
természetvédelmi szempontok. 

Ismertették az ilyen i r ny ú 
programjukat és azok ek nei!, 
vagyis az erdőket és al így
nevezett nedves terül ct -ket, 
mely utóbbiakat a mellé t ágak 
rehabilitációjával igye!.. - nek 
elérni. Ezen művelete],. zo-
ny os veszélyeket rejtenl 
gukban. A veszélyek a l. 

ágak újbóli megnyitásáb( 
maznak és azok esetleg, 
gává válása, valamint 
zátonyosodása formájá~_ 
lentkeznek. 
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Beszámolókat hali l 
olyan esettanulmányokró' 
Iyek az előbbi problé 
tanulmányozták és igy, 
megtalálni az optimális 1 " 

megoldást, amely a l i 

ágnyitás és hullámtérs7 
esetleg árapasztó-I é 
formájában tervezhető. 

tettek ennek keretéb, 
korszerű tervezési mó 

'Ir" " 

·s 

y 

amely az árvízi medrekcl [lbr.í-
zoló digitális vízellátás 1 ~ p 

felhasználásával szimulál c-
hetőséget nyújt. Ezzel II I nd
szerrel tanulmányozha tók a 
különböző beavatkozások f tlá-

sai a vízhozarnra, a hajó 
ft hullámtér vízellátásá 

és 

gül is a hajóutat nem .
Iyeztető és az árvízszinte:. .. "" m 
növelő, olyan megoldásvat 
mellett lehet dönteni , ly 
biztosítja a hullámtere k, " 'lZ 

újraerdősítés feltétek . és 
ökológiailag ideális veg ió 
kialakulását, amelyen éJ "., · ők 

Ez azt jelentette, hogya hul- az úgynevezett nedve ~ 

lám terek JTlezőgazdasági mű- letek. 

ü-

velés iránti igénye háttérbe szo- A tanulmányutunk so 1 a 
rult, a természetközeli állapotú fentiek realizálást még nell volt 
hullámtérrendezés iránti igény . módunk látni, hiszen ez még 
merült fel - különösképpen az csak tervezési stádiumban van. 
állatvilág migrációjának bizto- Láttunk viszont a jól működő 
sítása iránt. A korábbi ellent- árvízvédelmi rendszereket és a 
mondás a gazdasági és ökoló- hajózást biztosító műtárgyrend

szereket. 

Ez talán fontossági sor- Kilencvennyolc csapadék-
rendnek is tekinthető, noha mérő állomás adatai érkeznek 

említett számított mértékadó 
Lábdy Jenő vízhozamnak megfelelő árvfz-

giai szempontok között az öko
lógia szerepének erősödésével 
feloldódott. Napirendre került a 
hullámterek újraerdősítése. Török Imre György 

Nagy érdeklődés kísérte 
március 27-én azt az ankétot, 
melyet "Mérlegen a Tisza
szabályozás" címen a Műszaki 
Egyetemen rendezett a Magyar 
Hidrológiai Társaság, a BME 
Vízgazdálkodási és Vízépítési 
Intézete, valamint a Magyar 
Környezetvédelmi és Vízügyi 
Múzeum. 

Az előadók között három 
szegedi szakember is volt: dr. 
Pálfai Imre osztályvezető (Ati
vizig) a Tisza-VÖlgyi aszá
Iyokról tartott - tőle megszo
kott, magas szakmai színvonalú 
- előadást. Ebben látványosan 
mutatta be, hogya Tisza-völgy
ben a szélsőséges vízháztartási 
helyzetek kialakulásának lehe
tősége miatt a folyószabályozás 
és az árvíz-belvíz mentesítés 
mellett az aszálykárok mérsék
lése is mennyire fontos feladat. 

Dr. Vágás István címzetes 
egyetemi tanár, a Hidrológiai 
Közlöny főszerkesztője a Tisza 
vízgyűjtőjén kialakult érd e
keltségi viszonyokról tartott 
nagy tetszést arató előadást. Ér
dekfeszítő módon bizonyította 
be, hogya Tisza-szabályozás 
nem a vízügyesek giganto
mániás passziója volt, hanem a 
hajdani kis-, közép- és nagy
birto((osok nyomására indult 
meg, akik ettől a munkától 
művelhető földek nyerését 
remélték, magukr vállalva a 
szabályozás költségeinek het
ven százalékát is. 

Tudományos rendezvények 
Dr. Kováts Zoltán (Juhász 

Gyula Tanárképző Főiskola) 
magával ragadó előadásában 
soha nem hallott, új (saját ku
tatásai alapján nyugvó) ada
tokkal színesített "A folyam
szabályozás hatása a népesedési 
viszonyok alakulására az Alsó
Tisza vidékén" cfmű előadá
sával valósággal elkápráztatta a 
hallgatóságot. Az általa elmon
dottakból világosan kitetszett, 
hogy a Tisza-szabályozás 
demográfiai szempontból is 
nagy jelentőségű folyamat, 
amelynek során nőtt a folyó 
környékének népességmegtartó 
szerepe, javultak az élet
körülmények, emelkedett a 
természetes népszaporulat, vég
ső soron gazdagodott az ország. 

A három szegedi előadón 
kívül előadást hallhattunk: az 
Alföld mezőgazdasága és a 
Tisza-szabály<tzás kapcsolatá
ról; a Tisza-szabályozással kap
csolatos klimatológiai viszo
nyokról; a Tisza-völgy termé
szeti adottságai és a folyó
szabályozás kapcsolatáról; a 
természetvédelem és a vízügyi 
beavatkozások összefüggé
seiről; a Felső-Tisza árvizeinek 
természetéről; a Tisza-szabá
lyozás és az Alföld talaj
viszonyainak összefüggéseiről; 
az Alföld vízrendezési és 
öntözési feladatainak megje
lenéséről és fejlődéséről. 

A sokrétű, a témához több ol
dalról közelítő előadások nem 
voltak egyforma kicsengésűek. 
Egyik-másik előadóval 

szívesen vitázott volna a 
hallgatóság, er
re azonban nem volt mód, mert 
a vitára a szervezők május 27-
én 10 órától külön alkalmat 
biztosítanak az eredeti elő
adások színhelyén, (Műszaki 
Egyetem, K. épület II.emelet 
40.) Tekintettel arra, hogy az 
előadások között volt a 
folyószabályozások szükséges
ségét is megkérdőjelező, a 
vízügyi szolgálatot erősen el
marasztaló is, izgalmas tudo
mányos vitára számíthatunk. 

Májusban a műegyetemi vita
napon kívül több érdekes hidro
lógiai társasági rendezvény is. 
lesz. Ezek közül kiemeIt fi
gyelemre érdemes a szegedi 
területi szervezet és a Szegedi 
Akadémiai Bizottság környe
zettudományi szakbizottsága 
közös rendezésében 13-án, 
14-én megtartandó III. Tisza
napok, ahol dr. Kováts Gábor 
vízügyi igazgató l3-án három
negyed egy órakor elhangzó 
megnyitója után két napon ke
resztül Nyíregyháza, Miskolc, 
Debrecen, Szolnok, Gyula és 
Szeged környezetvédelmi fel
ügyelőségeinek és vízügyi igaz
gatóságainak szakemberei tar
tanak előadásokat a Tisza-völgy 

felszíni vizeinek vízminőségi 
viszonyairól. Az előadás-sorozat 
14-én, 12 órakor a dr. Major 
Tibor zárszavát követő ebéddel 
ér véget. A rendezvény szín
helye: MTESZ-székház, Sze
ged, Kígyó u. 4., II. 16. 

Május 21-én fél tíz órakor a 
Kecskeméti Technika Háza ad 
helyet a "Kecskemét szennyvíz
elhelyezése" című előadó

Hét százalék plusz 
Hárommilliós jutalomkeret 

Zsebre menő 
döntések 

ülésnek, amelynek levezető A negyedik áprilisi héten az - a középvezetők bérezé
elnöke Török Imre György igazgatóság vezetése az 1992- sében a korábbi éves prémium 
műszaki igazgatóhelyettes, ben megfinanszírozott költ- 30 százalékának alapbéresítése 
főmérnök (Ativizig) lesz. A ségvetési feladatok és a terve- mellett a további mozgóbér 
Merész J6zsef polgármester zett vállalkozói tevékenység kifizetését lényegesen nagyobb 
megnyitóját követő előadók: volumenének alapul vételével, teljesítményt igénylő eredmé
Perecsi .Ferenc főigazgató valamint a gazdálkodás felté- nyekhez köti, egyben a közép
(Országos Vízügyi Főigaz- telrendszerében bekövetkezett vezetői megbízásokat határo
gatóság), dr. Ottlik Péter változások elemzésével ki ala- zott időtartarnra alakítja át, 
(KTM), dr. Vermes Lászl6 kította erre az évre vonatkozó 
(FM) és Szeknes Imre bér- és létszám-gazdálkodási - az 199 L évi eredmény 
(Észak-Bács-Kiskun Megyei koncepcióját. alapján 3 millió forint jutalom 
Vízmű Vállalat). Felkért hoz- kifizetését biztosítja az egy-
zászólók: dr. Szilárd György Ennek értelmében az igaz- ségeknek, 
(OVF), dr. Szab6 Zoltán (OKI), gatóság: 

Fonczek András (Agromix 
Tsz), dr. Major Tibor (Atiköfe), 
dr. Kováts Gábor (Ativizig). 
Vitavezető: dr. Kemény Attila 
(Aduköfe). 

- az alapfeladatok alulfinan
szírozottsága ellenére a jelen
legi létszámot az ár- és belvíz
védelmi biztonság érdekében 
nem kívánja tovább csökkente~ 

Az MTESZ szegedi területi ni, 
szervezete rendezésében lesz 
még egy érdeklődésre számot 
tartható előadóülés a Kígyó 
utcai székházban, 27-én délután 
2 órától, ahol dr. Molnár Béla 
(JATE) a Duna-Tisza közi 
tavak stabilizotóp-vizsgálatáról 
tart előadást. 

- 1992. április l-jétől átlago
san 7 százalékos alapbérfejlesz
tést hajt végre, mely az 1991. 
decemberében végrehajtott 15 
százalékos alapbérfejlesztés 
áthúzódó hatását is figyelem
bevéve átlagos an 20,3 száza
lékos alapbérfejlesztést jelent 

Benke György idén, 

- az étkezési hozzájárulás 
összegét 1992. április l-jétől 
1200 forintról 1700 forintra 
felemeli. 

A bérfejlesztéseket a szer
vezeti egységek saját hatás
körben, önállóan és dif~eren
ciáltan hajthat ják végre. 

Év közben az igazgató'ság 
teljesítrnényének függvényében 
a dolgozók részére mozgó~ér 
kifizetésére is lehetőség nyílilc. 

Dr. Simon Sándor 
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Az elnök: Mészáros Gábor 

Vízimérnöki 
szekció alakult 
Az Ativizig kultúrtennében április 7-én ülést tartott a 

Mérnöki Kamara Csongrád megyei csoportja. Az ülésen a 
kamara országos vezetőségét Nagy Zoltán, a vÍzimérnöki 
tagozat vezetője képviselte. A jelenlévők az aktuális 
problémák megtárgyalása után Kardos Imre javaslatára 
megalakították a csoport .vÍzimérnöki szekcióját, valamint 
megválasztották annak vezetőségét. A szekció elnöke: 
Mészáros Gábor (Szegedi Vízművek és Fürdők) lett, 
vezetőségi tagok: Medgyesi Pál (Csongrád megyei Víz- és 
Csatornamű Vállalat Makói Üzemfőnöksége) és dr. Török 
Józse! (Ativizig). 

Vízügyi emlékhelyek IV. 

Bertalan Lajos emléktáblája 

Ma már csupán egy szerény kis emléktábla őrzi 
Bertalan Lajosnak családtagjai és tisztelői által állított, 

de időközben lebontott hatalmas emJékművét. Valamikor 
viszont ez a monumentális, 30 méter magas obeliszk 

Szegednek kiemelkedően jellegzetes pontja volt, 
melyhez igazodni lehetett, ilyen ér telemben a városházával, 

avagy a Fogadalmi templommal vetekedett. 

1903-ban Zielinkszky Szilárd 
jóvoltából a család és a barátok 
költségén emelték Bertalan 
Lajos folyószabályozó mérnök 
(1838-1901) emlékére. Nem 
volt talán oly jeles személyiség 
a szakmájában, mint Vásárhelyi 
Pál, Vedres István, Lányi Sá
muel, mégis ilyen méretű em
lékművet It neves vízügyi mér
nökök között csak ő kapott. 
Budán egyébként utcát nevez
tek el róla. Az obeliszk tömör 
szerkezeti benyomású volt, 
téves leírások szerint műkő la
pokkal borított vasbeton épít
mény. Valójában belül üresen, 
úgynevezett rabicszerkezetű, 
8-10 centiméter falvastagságú, 
külső felületén műkő jellegűen 
megdolgozott betonépítmény 
volt. 

Új szegeden, a Tisza bal parti 
árvízvédelmi töltés tetején, a 
Temesvári körút tengelyében 
h~lyezték el és amikor 1976-
ban útjában állt a Római körút 

és a Temesvári körút közötti új 
hidnak, a vízügyesek minden 
erőfeszítése kevés volt ahhoz, 
hogy megmentsék, áthelyez
tessék. Csupán az obeliszket 
hűen ábrázoló bronzdombormű 
és egy emléktábla útal arra, ami 
korábban valóban ott áUt. A 
látogatók a híd bal parti főj é
ben, annak kifolyási oldalán 
találhatják. 

Bertalan Lajost a kortárs 
szegedi lakosok bizonyára jól 
ismerték. Később a "Bertalan" 
- tudniillik az emlékmű -
fogalom lett anélkül, hogy 
tudták volna, kinek állít em
léket. 

Kedves kis történet ma már, 
de e sorok írójának eleven 
emlék 1970-ből, a nagy árvíz
védekezés legforróbb percei ből 
a következő eset. A Maros és a 
Tisza bal parti védszakaszának, 
azaz a torontáli öblözetnek vol
tam a védelemvezetője a ju
goszláv határtól a román határig 

terjedő védtöltésénél és 
árterénél. A Bertalan emlék
múnél alakítottam ki azt a 
berakó helyet, ahol katonai 
pontonokból összeállított kom
pokra raktuk a szőregi homok
bányában megtöltött zsákokat, 
és így vÍziúton juttattuk el a 
fontos rakományt a legveszé
lyeztetettebb helyekre. Mintegy 
ötszáz méterrel lejjebb, átel
lenben, a jobb parton, Szeged 
belvárosában, a Lenin körút 
végén volt egy másik bázis, 
ahol a város apraja-nagyja, 
éjjel-nappal az uszályokból 
elevátorral kirakott homkból 
töltötte a zsákokat. Az időköz
ben elhunyt Lapis Péter idős 
mérnök kollégám-barátom irá
nyította ezt a munkát. Nála 
jelentkezett egy Dunántúlról 
(Zalaegerszegről és Szombat
helyről) átirányított teher
autó-konvoj vezetője és több 
halálrafáradt sofőr azzal, hogy 
ők Bertalan elvtársat keresik, 
őket hozzá irányították. Péter 
bácsi humorérzékét a fáradtság 
sem törte meg, s lakonikus 
rövidséggel közölte "fárad
nának a köztemetőbe, ott meg
találhatják Bertalan elvtársat". 

A sofőrökön lincshangulat 
lett úrrá, ők Szegedet megmen
teni jöttek és több száz kilo
méter levezetése után is azonnal 
munkába akartak állni! Ekkor 
megkapták a valós eligazítást, 
az öreg mérnök átmutatott a 
túlpartra: "ott az a magas osz
lop, oda menjenek, az a Ber
talan!" Hamarosan jelentkeztek 
nálam a sértett sofőrök, kik igen 
becsülettel álltak helyt a 
munkában, s megismervén a 
"Bertalan" történetét, talán ma 
gyermekeiknek, unokáiknak 
mosolyogva mesélik el, hogyan 
keresték és találták meg Ber
talan elvtársat... 

Törö,k Imre György 

így, hosszú "ó"-val. Aho
gyan mi szólítottuk. 

A temetése után értesültem a 
haláláról. Nem voltam Szege
den, ugyanis van olyan orszá
gos szervezet, amelynek szük
sége van ránl és a munkámra. 
De jobb így. Így az élő Crkve
njakov Miroszláv marad meg 
emlékezetemben. 

" 
Miro' " 

Kiváló mérnök volt, aki tu
dott - és ez ritkaság - nagy 
öSkefüggésekben gondol
kodni. Kiváló mérnök volt, aki 
személyi adottságait kihasznál
va tudott mozgósítani egy-egy 
cél megvalósítására jóformán 
mindenkit. Olyan mérnök volt, 
aki az elkészített tanulmá
nyokat és terveket csupán esz-

köznek tekintette a hasz- nem ismerő, tehát azokat 
nosítandó mű jó megépítése összekötő vízgazdálkodást. 
érdekében. 

Műszaki, tudományos, fej
lesztési és a nemzetközi 
együttműködésben elért ered
ményeit, azok hosszú távú ha
tásait nehéz lesz tőle elvitatni. 

Elérte élete egyik legna
gyobb vágyát: megkapta a Ma
gyar Népköztársaság Csillag
rendjét. Ha valaki megérde
melte, ő az. Elve szerint min
den ember kötelessége, hogy 
minden körülmények között, a 
legjobb tudása szerint szolgálja 
hazáját; és az országhatárokat 

A szegedi vízügyi igaz
gatóság számos vállalati ün
nepségén részt vett, sok szim
patizánst és barátot szerzett az 
első szerbhovát nyelvú mon
data utáni, kitűnő magyar
sággal elmondott szavaival. 
Igazi barát volt, akit soha sem 
a saját érdeke mot[vált. 

A sok közös élmény közül 
egy: az "István, a király" sze
gedi előadásáJ'a vele, az akkori 
vajdasági miniszterhelyettessel 
- jegy híján - belógtunk, és a 
lépcsőn ülve néztük végig azt. 

Szenny~íztisztítás Svájcban 
A verseny eredményhirdetése 

után érkezett a tendert elnyerő 
cégtől a meghívás, hogy a 
hatósági engedélyezési munkát 
megkönnyítendő, tekintsünk 
meg néhány referenciatelepet 
működés közben is. Mivel 
Magyarországon még. az e cég 
által használt technológiai sor, 
szennyvízkezelési technológia 
nem ismert, ezért a meghívás a 
cég központjába, a svájci Buchs 
városába szólt. Itt alkalom 
nyílott a hódmezővásárhelyi 
nagyságú és adottságú (egyesí
tett rendszert is magába foglaló) 
szennyvíztisztító telepek meg
tekintésére. 

Két különálló telepet volt 
alkalmunk megnézni. Az első 
abból a szempontból volt főleg 
érdekes, hogy a magyarországi 
hatósági állásfoglalással szem
ben ez a technológia alkalmas 
az előírt ezer méteres védőtá
volság csökkentésére, mivel a 
telep gyakorlatilag a környe
zetét semmilyen módon' nem 
veszélyezteti. Sem a fertő
zésveszély, sem a szaghatás, 
ami a környezetben élőket 
irritálhatná, nem jelentkezik. 
Ezt nagyon szemléletesen 
bizonyította ez a telep, hisz a 
teleptől 30-50 méteres távol
ságban már nagyon szép lakó
házakban laknak, (s ezen a 
csodálatos hegyvidéken nem a 
svájci szegények nyomortelepei 
találhatók). Megjegyzem, a 
telep kezelője egész családjával 

a· 

A múlt év végén 
a bódmezlívásárhelyi 

önkormányzat a svájci 
székhelyű UTB cégnek 

(United Technologies Bureau Kft.) 
ítélte a város szennyvíztisztító 
telepének bővítését. A döntés 

alapja a város által kiírt 
versenytárgyalási tender, 
melyet egy szakértőkből 

és a város önkormányzatának 
képviselőiből álló bizottság 

bíráIt el. 

az iszaprothasztó épületével 
egybeépített irányító helyiség 
fölött lakott, melynek ablakai a 
kirothasztott iszaptárolóra néz-

A második tel~p rendelkezett 
az első valamennyi jó tulajdon
ságával, azzal a lényeges kü
lönbséggel, hogy a telep képes 
volt jelentős, nagyintenzitású 
csapadék kezelésére is. A 
rendszer automatizációjára 
jellemző, hogy a második telep 
kezelését egy. azaz egy jól
képzett szennyvíztechno
lógus végezte, napi két ór~ban, 
hisz a munkaidejének többi 
részét a hatezer köbméteres 
kommunális, és a még hatezer 
köbmétert jelentŐl csapadék
vizet összegyűjtő egyesített 
rendszerű hálózat karbantar
tásával kellett eltöltenie. 

tek, s ez a tároló csak egy élet- A szakmai kirándulás legfőbb 
védelmi hálóval volt befedve. tanulságaként a következő von-

ható le: ha a környezetünket 
Ennek a telepnek másik érde-

olyan szinten kívánjuk meg
kessége, hogy a körülbelül tíz-
ezer köbméteres napi kom
munális szennyvízzel terhelhető 
telep teljesen beleolvadt kör
nyezetébe, s a terület felhasz
nálása is minimális volt. Becs
lésem szerint a negyed hektárt 
is alig érte el. Ez annál is 
figyelemre méltóbb, mert a 
jelenlegi hódmezővásárhelyi 
telep, melynek kapacitása 
körülbelül 8-9 ezer köbméteres, 
mintegy három hektáron he
lyezkedik el, s az előzetes tájé
koztatás szerint a napi 15 ezer 
kőbméteres leendő telep el fog 
férn i 0,6 hektáron. Ez a kinti 
tapasztalatok alapján teljesíthe
tőnek tűnik. 

őrizni, amilyen szinten ezt a 
fejlett országok már teszik jól 
felfogott gazdasági érdekből 
(hisz a turizmusuk, a jó köz
érzetük függ tőle), csak úgy 
lehet, ha a legújabb techno
lógiákat építjük be, melyek 
biztonsági paraméterekben, 
gazdaságosságban felülmúlják a 
mai magyar gyakorlatot. De 
erre persze áldozni kell, s nem 
is keveset. A tapasztalatok 
szerint már rövid távon is 
rentábilis a szélesen értelmezett 
beruházás. középtávon pedig 
biztosan megéri a befektetést. 

Kardos Sándor 

Hidrometeorológiai helyzet 
Márciusban változékony, az mm 

évszakban megszokottnál kissé 
melegebb és rendkívül száraz 
volt az időjárás. 

A működési területünkre hul
lott csapadék mennyisége még 
a 3 millimétert sem érte el. 
Helyenként egyáltalán nem volt 
eső. A Kecskemét körzetében 
mért területi maxirhum is csak 9 
milli méter lett. 

A havi napfény tartam kissé 
meghaladta a sokévi átlagot. 
Főleg a hónap első két hetében 
volt napos idő. A szegedi napos 
órák összege 154. 

A hőmérséklet jelentősen in
gadozott a hónap folyamán. 
Gyakori volt a fagypont alatti 
hajnali hőmérséklet (minimum: 
- 6 Celsius, 18-án) és többször 
mértek 15 Celsius fel'ttti napi 
csúcshőmérsékletet. Az utolsó 
héten az évszaknak megfele
lőnél lényegesen melegebb volt 
az időjárás (maximum: 21 
Celsius, 26-án). A havi közép
hőmérséklet Szegeden 6,6 Cel
sius lett. 

Ó ekkor is felkészült volt. 
Elmondta, hogy az előadás 
előtt egy-két nappal átnéz te az 
ezredforduló történelmét, így 
eleve tudta, hogy ki volt SaroIt, 
ki Koppány. A magyar Him
nuszt ugyanúgy hallgatta (nem 
csak hallgatta), ahogyan én. 

Utolsó találkozásunkkor -
szeptember, Szeged - elmond
ta, hogy úgy érzi, szerveze
tének az infarktusa utáni 
garanciális ideje lejárt. Nem 
várt vigasztalást vagy bátorí
tást, tényként közölte. Huszon
egy évig volt a legjobb 
barátom. 

Nem nekrológnak készült ez 
az írás, mindössze egy szál 
virágnak a sírjára 

Dr. Simándy Béla 

Havi csapadékösszegek 1991-1992 

A Tiszán és melIékfolyóin 
csak kisebb vízsziHtemel
kedések voltak márciusban. 
Ezek közül a hónap végén je
lentkező áradás volt számot
tevő, a Tiszán, Szegednél 313 
centiméteres, aMaroson, 
Makónál 36 centiméteres havi 
vÍzállásmaximumot előidézve. 
A hónap legalacsonyabb víz
szintje Szegednél 120 centi
méter (3-án), Makónál -48 
centiméter (l-én), a havi közép
vízállás Szegednél 187, 
Makóínál-19 centiméter volt. 

A talajvízszint a korábbi 
hónapokhoz hasonlóan már-

ciusban sem változott számot
tevően. Területünkön többnyire 
stagnáló, legfeljebb 5-10 centi
méternyit ingadozó vÍzállások 
alakultak ki. A márciusban már 
emelkedő sokévi értékektől az 
elmúlt hónap szintjei jel!!ntősen 
elmaradtak. 

A talajnedvesség csak a felső 
20 centiméteres rétegekben 
csökkent némileg (30 százalék). 
mélyebben megmaradt a 85-90 
százalék körüli vízkapacitás 
százalékában kifejezett hasznos 
víztartalom. (Készítette: a 
vízrajzi csoport). 
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