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Új főigazgató a víZÜGY élén
Június 2-án Keszthelyen ünnepi igazgatói értekezletre
össze a vízügyi igazgatóságok vezetői . Az értekezletet
megtisztelte jelenlétével dr. Németh Miklós helyettes
államtitkár, Zorkóczy Zoltán, Almássy Endre és Halász István
minisztériumi főosztályvezető, valamint dr. Szilárd György,
az OVF főosztályvezetője és az ÁBKSZ igazgatója, valamint
a VITUKI főigazgatója. Rendkivüli napirendként dr. Németh
Miklós meleg hangú elismerő szavakkal méltatta a június
elsejével nyugalomba vonult Perecsi Ferenc f6igazgató életútját, akitől az igazgatók nevében dr. Kováts Gábor köszönt el.
Ezek után került sor az új f6igazgató bemutatására: Siklós
Csaba miniszter 1992. június l -jével Kolossváry Gábort
nevezte ki az OVF főigazgatójának. A 36 éves szakember
eddig a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Vízkárelhárítási Osztály vezetője volt. Bekö s zontő beszédé be n
hangoztatta, hogy munkájában minden megel őző tulajdonságnak tekinti az emberi tisztességet. Az elvárásoknak megfelelő,
jól funkcionáló vízügyi szervezeteket kíván létrehozni,
aminek érdekében következetes, kemény munkát ígér és vár.
A lakosságnak tiszta vízre, a vízügyer irányítónak tiszta fej ekre van szükségük. Meg kell őrizni az ágazat hagyományos
fegyelmét, vissza kell áll ítani tekintélyét. Az önsajnálatot
tegyük félre és bátran vállalj uk magunkat, szakmánkat.
Az új főigazgatót Szabó Mátyás a Közép-Dunántúli Vízügyi
Igazgatóság igazgatója köszöntötte. Az ünnepi percek után a
minisztéri um képviselő i a legutóbbi kollégIumi ülés
határozatait ismertették és vázolták a VIZIG-ekre háruló
feladatokat. Zorkóczy Zoltán a vízkárelhárítás helyzetéről és
teendőiről adott összefoglalót, hangsúlyozva, hogy ez a téma
érdekli legjobban a közvéleményt. A vízkárelhárítási
tevékenységbe a mai helyzetben az aszálykárok csökkentése is
beleértendő. Elmondta. hogya védelmi milvek fenntartására
külső szakértők számítása szerint 7 milliárd forint kellene
él'ente. e" azonban két és félszer több, mint a meg/éI'ő, tehát
egy esetleges ár- és belví::. védekezést egyre rosszabb állapotú
mLlveken kell lefolytatni. Ezért nagyon fontos a védelmi
eszközök és ezen belül a lúrközlés fejlesztése. Újabb források
bevonását a társadalom mai teherbíró képessége nem enged
meg. Ha lász Istvá n a vízügyi igazgatóságok szervezet
k orszerűs ítés i progr amj át is mertette, melyet élénk vita
követett. N émeth Miklós hangsúlyozta a jelenlév6k teljes
egyetértésével, hogy a lehetséges modelleket részletesen ki
kell dolgozni, de végleges döntést a végrehajtásra csak a vízü
gyi és környezetvédelmi törvény parlamenti jóváhagyása után
lehet hozni. Az értekezlet úgy döntött, hogy a kol1égiumi ü
lésen elfogadott három szervezeti változatot két-két vizig saját
feltételeire részletesen kidolgozza szeptember 30-ig. El őtte
azonban az érdekképviseleti szervek és az irányító szervek
bevonásával a lehetséges változatokat június 3O-ig fórumon
megvitatják.
Dr. Kováts Gábor
gyűltek
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III. Tisza - Napok Szegeden

Csak európai gondokodássallehet vizeinket megóvni !

Ezen igényeket figyelembe
véve szervezte meg a Magyar
Hidrológiai Társaság Szegedi
Tt'rületi Szervezete és a
Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottságának Föld- és Környezettudományi Szakbizottsága azt
a kétnapos tanácskozást,
amelynek keretén belül műkö
dő környezetvédelmi felügyelőségek és vízügyi igazgatóságok szakemberei ismertették ötéves tapasztalat~at.
A nagy érdeklődéssel kísért
tanácskozást dr. Kováts Gábor
vízügyi igazgató nyitotta meg
hangsúlyozva, hogy ez a konferencia is bizonyíjta, csak
együttes munkával, európai
gondolkodással lehet vizeinekt
megóvni, a természet minden
tagja számára kellemessé és

A Tisza folyó és Tisza-völgy felszíni vizeinek minősége hosszú
ideje élénken foglalkoztatja mindazokat, akik valamilyen
módon kötődnek a tér~éghez. A korábbi é,,~kben a terület
felszíni vizeinek minőségét ismertető szűkebb szakmru
tanácskozás egyre szélesebb körben váltott ki érdeklődést
mind a szakemberek, mind a lakosság körében.
használhatóvá tenni. A megnyitó után a nyíregyházi ,
miskolci, debreceni és szolnoki
szakemberek számoltak be
megfigyeléseikről, mod ták el
véleményüket.
A tanácskozás második napján a gyulai és szegedi szakemberek tartottak előadást, majd a
konzultáció és vita után dr.
Major Tibor az ATIKÖFE
igazgatója vonta meg a két nap
munkájának mérlegét.
A konferenciát a rendező

hatékony környe zetvédelmi
intézkedések és beavatkozások
eredményeként könyvelték el. A
mindvégig

rendkivül

szi-

vélyes és baráti légkörben lezajlott tanácskozás ajánlásokat
fogadott el és kifejezte
reményét, hogy öt év múlva
ismét Szeged adhat otthont az
szervek úgy igyekeztek leboimmár hagyományos rendeznyolítani, hogy annak inkább a
vénynek, "IV. Tisza-Napok
kerekasztal-beszélgetés és
1977" néven, és a környezetvékon zultációs jellege domborodjon ki. A Tisza-völgyben delmi szakemberek a vízügye1986-1991 között észlelt sekkel ugyanolyan korrekt és
változások k,özül mindenki baráti eszmecserét folytatnak
számára az jelentett megle- majd, mint ez alkalommal.
petést , hogy a miskolci Ezzel is bizonyítva, hogya
kollegák mérései és következ- szakmák közt igazán nincs
tetései szerint a Sajó vízminő ellentét, még ha ezt egyesek
sége az elmúlt években javult. igyekeznek is gerjeszteni.
A résztvevő szakemberek ezt
dr. Fekete Endre
példaértékűnek ítélték meg és a

A Területi Választmány által
1989-ben alapított "Vedres
István" Díj-at az 1991. évi tevékenysége alapján ünnepélyes
keretek között május 29-én
Tóth István a Választmány ELnöke adta át a Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulatnak. A díjjal az a vízi társulat tevéhnysége ismerhető el,
amely az éves feladatteljesítése
során a területi vízgazdálko-'
dásában kiemelkedő és különösen hatékony gyakor.lati
munkát végzett. A Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat termelési volumenén
belül a tagjai érdekében végzett feladatok teljesftmény
értéke 66 ezer 307 ezer forint
volt, amely 95,4 százalékban
vízügyre is. A szervezet kor- töltötte ki termelésüket.
szerűsítése indokolt. Az eltelt
másfél év alatt nem tudott
igazán talpraállni a vízügy. Bár
létszáma egyharmaddal lecsökkent, a bérek még alacsonyak és
létbizonytalanság van. Az
árvízvédelem nem játék, erről
minden szervezeti változtatáskor gondoskodni kell.
A szervezeti korszerűsítés sel
erősíteni kell a vízügy egységességét, az egyértelmű szakmai felső irányítást. A hatósági,
irányítási, ellenőrzési, a
"Szakigazgatási feladatok mellett
kell megerősíteni az igazgatóságoknál az életképes piackövetlmények szerinti privatizálást, a vízügyi szolgáltatást,
és a nagy árvizek nyomán meghatározott műszaki felkészültséget és gépparkot működtető
árvízvédelmi szervezetekei.
A felismerést tett követi. A
n;lÍniszter úr tájékoztatása szerint ez év őszéig dönteni fog a
szükséges vízügyi szervezeti
korszeTÚsÍtéséről, hogya megváltozott gazdasági, társadalmi
helyzetben teljes biztonsággal
szolgálja a magyar vízügyi
szervezet az orsz:!got.
Furák Andrá

Avíz ellen az emberért - Az ember ellen avízért

A VIOSZ véndége volt Siklós Csaba Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi miniszter
Az ország minden tájáról
hetven szakszervezeti képviselő, több mint két órán át kérdezett véleményt nyílvánított,
javasolt a fórumon. Hajdú Rezső
(Csongrádi szakaszmérnök)
hozzászólását a fórum jegyzőkönyvéből idézzük: "Egy
kicsit a vasúttal úgy vagyok,
hogy ismerem, mert édesapám
vasutas volt, állandóan szidta a
felsőbbséget. Az volna számunka megnyugtató, ha a vízügyi törvényt mielőbb elfogadnák, azt hiszem mások előtt
is adna értelmet a tevékenységnek. Meginkább megnyugtató volna, ha a parlamentnek lenne egy vízügyi bizottsága is, nemcsak környezetvédelmi bizottsága. Az
átszervezésekről annyit, hogy a
vízügyi igazgatóságoknak az
1964. évi IV. tv. alapján van
egy feladata, amelyalapfeladat
és ehhez próbálják megtartani
technikájukat, bár a technikánkkal nem dicsekednék ,
ugyanakkor a piacon van
kínálat. Sokkal inkább félek a
bizonytalanságtól, a kilá~ás
talanságtól, amely spontán
leépülést is eredményezhet. Az
n.tl~tA.l'1 c..ohh!) lr

"l, 6.11!;111cn.7Ahh!:lv

Siklós Csaba Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Miniszter,
mint az ország lefőbb vízügyese, a Vízügyi Országos
Szakszervezet rendezvényén vett részt ez év április 29-én.
Tájékozódott és tájékoztatást adott a magyar vízügyi szervezet utóbbi másfél év alatti tevékenységéről, szervezeti,
működési gondokról, az itt dolgozók életkörülményeiről
és érdekeiről, továbbá a piaci, a privatizációs igényeknek
megfelelő, országos vízügyi infrastruturális szervezet
szükséges kprrekciójáról.
kilépnek a szolgálatból, ahol
pedig szükség lenne rájuk.
Az igazgatóságoknál az új
szervezetek megállapításánál
figyelembe kell venni, hogy a
területi feladataik végrehajtásához mennyi és milyen tipusú létszámra lenne szükség,
mert a háttér infrastruktúrája,
hogy védekezésnél embereket
rendeljenek, nem működik.
Megkerestük a polgármesteri
hivatalokat, akik hajlandók
felvállani, hogy azt a személyt
vezénylik, ki, akit mi kérünk,
de sajnálatos módon egy
képzetlen munkaerővel nem
lehet védekezést végrehajtani.
A Tisza vize III. osztályú.
Ha ezek a táblák megjelen-

nem vonzana egyetlen embert
sem. A belvízcsatornákba
szennyivzet eresztenek. Ezeken az állapotokon kelelne javítani és egy Tisza-völgy térségi szennyvíz-mentesítési
program megindítására lenne
szükség."
A miniszter úr egy családfő
közvetlenségével nyíltságával
beszélt. Érdeklődéssel fogadta
a kérdéseket, javaslatokat, véleményeket, amelyeket figyelembe vehet a vízügy szervezeti változásának döntésénél. A
magyar gazdasági szerkezetváltás nem történik gyorsan és nem egyformán érinti a
minisz té riumhoz
tartozó
ágazatokat. A költségvetés nem
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Vedres István-díj
a Tisza-Maros-szögieknek
Kiemelkedik a közcélú beruházások során a Dél-Békés
megyei Vízgazdálkodási Társulattal közös Apátfalva-Mezőhegyesi öntözőrendszer építése. Jelentős volt az üzemi
vízrendezési, meliorációs,
valamint abelterületi vÍzrendezési munkák végzése. Jelentős
a mezőgazdasági vízhasznosítási tevékenységük.
Az ünnepélyes díjátadáson
részt vettek az OVF vezető
munkatársai , az igazgatóság
vezetői , a területünkön műkö
dő vízi társulatok vezetői , a
társulat IB és EB tagjai és nem
utolsó sorban a társulat
dolgozó kollektívája.
Fehér József
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Vízvédelem -- csúcstechnikával

Kerekasztal Kiskunmajsán

Az "elsivatagosodás" ellen
AJa rendszeresen olvasója a
Népe napilap "Megyei
körkép" rovatának, annak
nyílván feltűnt, hogy az elmúlt
hónapokban több cikk foglalkozott a dong-éri főcsatorna
jászszentlászlói szakaszának
"káros hatásaival", az igazgatóság és az önkormányzat
között "dúló" sajtóvitájával. A
" Fel kell nyitni a zsilipeket?", a
" Szárítják a Homokhátságot ?",
a "Termőtáj vagy sivatag ?" a
" Mennyi víz a sok ?" címmel
megjelent, kérdőjeles cikkek
után "A vízjogi engedélyek
fe/iilvizsgálhatók" már kijelentő
módban jelent meg. Az ez év
május ll-én Kiskunmajsán
tartott kerekasztal-beszélgetésen
a térségben éri ntett ön kormányzatok, illetve gazdaságok
az igazgatóság vezetőjével, a
szakágazat, illetve a csongrádi
Petőfi

és szegedi szakaszmérnökség
képviselőivel cseréltek véleményt arról, hogy mit tehet a
vízügyi szolgálat a térség "e/sivatagosodása" ellen, a talaj
vízháztartásának javítása érdekében. A helyiek igénye az volt,
hogy a helyben lehullott csapadék fócsatomába jutó része
felett ők rendelkezzenek, függetlenül a dong-éri fócsatomán jelentkező engedélyes vízhasználatokról. Mi bizonyos időinter
vallumok között (téli félév) a
halastó vízellátásának kívántunk biztosítani elsőbbséget.
A megbeszélés eredményeként a feszültség enyhülni látszik. Konkrét eredmény, hogya
már "politikai " üggyé duzzadó
kérdés megmarad a műs z aki
tudományok keretein be/ül. Ezt
látszik igazolni akijelentő mód
az utolsó cikk címében.

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságtól
indultunk egy nagy Ikarus autóbusszal. A határt
Beregsuránynál (Luzsankánál) léptük át egy
rövid, létszámellenőrző ukrán útlevél-bebélyegzés után. Beregszászon keresztül jutottunk első
megállóhelyünkhöz, a Tisza és Batár folyó
találkozásánál, a Tisza bal partján 1989-ben
helyreállított turulmadaras emlékműhöz. Az
emlékművet a kuruc szabadságharc első győzel
mes ütközetének és az 1703. július 14-16-i tiszai
átkelés emlékére emelték. Miután megnéztük az
emlékművet és látogatóink fényképet készítettek a csapatról, felgyalogoltunk a tiszaújlaki
közűti hídra. A híd szeivénye egyben vízhozammérő ' szelvény is. Engem leginkább a vízmérce fogott meg, amelyet a jobb parton, a híd
felett közvetlenül láthattunk. A vízmérce több,
különböző magassaágban levert vascölöpből
állt. A cölöpök sorszámát és bemért abszolút
magasságát ismerve, az utolsó, víz által eltakart
cölöpre állított mérőléc segítségével határozzák
meg itt (és még sok helyen) a vízállás értékét. A
Tisza e szelvényben kis vízkor több ágra
szakadozik hatalmas, focipálya nagyságú kav icsporondokat kerülgetve.

Öntözövíz - százszoros áron?
Anagyszőlősi szakaszmérnökség területén
haladva jutottunk el Péterfalvára, ahol egy
szivattyútelepet tekintettünk meg. A péterfalvi,
ötezer hektáros mezőgazdasági területből 870
hektár öntözhető. A szivattyú telep után a víz
gravitációsan, nyílt csatornában jut el a
felhasználókhoz. Az öntözővíz ára a tavalyi egy
kopek köbméterenkénti árróJ egy rubel
köbméterenkénti árra alakult, megszázszorozódott. A mezőgazdaságban a felhasznált
víz megfizetése költségvetési manővernek
tekinthető, hisz a vízdijat nem a téesz fizeti,
hanem az állami költsétvetésből kerülleírásra,
az ipari vízért viszont fizetni kell. Kísérőink
felhívták a figyelmet, hogya vízhasználatra
vonatkozó jogszabályok is módosulnak.
A szivattyútelephez, amelyet a Tiszára
telepítettek az új Batár mellett haladva jutottunk
el. Ez a csatorna a Batár folyóval közel
párhuzamosan épült meg a ' 30-as években. A
két Batár vízhozamszabályozása osztóművel
valósítható meg. A szivattyútelepen három
szivattyú működött. Az 500-800 hektár terület
öntözését biztosító telepeket vendéglátóink a
kicsik közé sorolták. ANagyszőlősi Szakaszmérnökség területén, így Péterfalván is jelentős
a drénezett területek nagysága. A szakaszmérnökséhez tartozó mintegy 150 ezer hektáros
mezőgazdasági terület ből 58 ezer hektár

A hosszabb távú elképzelések
- a Duna vízgyújtőjéból pótolni
a Homokhátság vízhiányát mellett gyakorlati teendők a
térség vízhasználatainak felülvizsgálata, újraértékelése, a
vízkormányzás /ehetőségein
belül a helyi vízgazdálkodás
színvonalának emelése. A
konkrét gondok megbeszélésén
túlmenően a kerekasztal másik
nagy érdeme, hogy az önkormányzatok és a szövetkezetek,
valamint a vízügyi szervezet
előtt álló feladatokat közvetlenül ismertesse azokkal, akik
érdekében tevékenykedik, akik
felé "szolgátat" a vízgazdálkodás területén.
Tripolszky Imre
szakaszmérnök

Pedig ez az út nagyon érdekes. Olyan íve van, mint egy
eldobott bumerángnak, vagy
ahogyan egy matematikus meghatározná, egy olyan egyenes
vonal , amely egy pont körül
önmagába visszatér, de ehhez
kénytelen egy kicsit meggörbülni. Szóval, valaha egy magból kikel t, nőtt, terebélyesedett,
sok szép gyümölcsöt hozott és
most ismét egy mag, az élet
újrakezdésének minden reményével.
A konkrét gyökerek 1956-ra
nyúlnak vissza. Ekkor kapta az
igazgatóság öntözési csoportja
azt a feladatot, hogy a térség
öntöző- és halastó-tápvizeinek
felügyeletére és vizsgálatára
szervezzen meg egy laboratóriumot. Ez hamarosan meg is
történt, a munka (egy személlyel) beindult. A szűk keretek és a korszerűtlen eszközök
nem sokáig feletek meg az
egyre növekvő követelményeknek. A szennyvízbírság és
a szennyvíz-bevezetési díj
megjelenésével (1960-ban)
szükség lett a terület vízminő
ségi szempontból történő felmérésére, feltérképezésére,
valamint a felszíni és felszín
alatti vizek fokozottabb ellenőr
zésére, ezzel párhuzamosan a
hatósági és szakhatósági szakvélemények megadásához
szükséges vízminőségi vizsgálatokra, felmérésekre is.
Természe~es tehát, hogy
elke z dődött a laboratórium
es zkö;:. - és s ze mélyi állományának fejlesztése, amire /972től - amikor a Szegedi Ví;:.mtíI'e k és Fürdők Vállalat ví::. -

A "Vízpart" márciusi száma
bemutatta a vízminőség
ellenőrző munka egyik
legmodernebb eszközét,
azigazgatóságunk
tulajdonában lévő DREI./2000
tipusú hordozható
laboratóriumot. Nem esett szó
azonban arról, hogy milyen
utat tett meg a laboratóriumi
szolgálat addig,
amíg ezt elérte.

minőség-vizsgáló

védekezésre úgy kell felkészülni, hogy azonnal lehessen
az adott helyen avatkozni. A
központi irányítás hatására
ezekben az időkben nagy
léptekkel kezdett kialakulni a
vízminőség-védelem országos
szervezete is, aminek szakmai
alapjait a vízügyi laborok adták,
operatív feladatait pedig az
ÁBKSZ, illetve a vízügyi szervezet kármentesítő szolgálata
látta el.
Változást jelentett a vízminőség-védelmi szolgálatban,
hogy 1988-ban a vízügyi igazgatóságok és a környezetvédelmi felügyelőségek összevonásra kerültek, a laboratórium
minden eddiginél jobban kibő
vült. Az 199Q-es szétválás után
az öntöző- és halastavi tápvizek
ellenőrzése, a vízminőségi károk felmérése, a védművek talajtechanikai vizsgálata továbbra is vízügyi feladat maradt,
ezért J 991-ben két fővel új
laboratórium alakult, nagyon
modern, rendkívül pontos és
gyors helyszíni vizsgálatokra is
alkalmas műszerekkel felszerelve.
A hatásos műszerparkra nagy
szükség van, mert a feladatok
tovább szaporodnak, a fejlődés
ma még ismeretlen követelményeket is támaszthat, a vizek
védelme pedig nem ismer
megaikuivást, a víz (a tiszta
víz) egyre értékesebb kincsünk.

laboratóriuma is partnerünk, illetve "mUIlkatársunk" lett - még több
fontos feladat várt. Hat éven át
közösen "vigyáztuk a vizeket".
Az 1970-es évek nagy vizei
bebizonyították, hogy az árvíz
és a belvíz mellett egyre nagyobb veszélyt jelent a vízminőség romlásából származó
kár. A vízszennyezések száma
Víz nélkül nincs élet, ha élni
egyre növekedett, és miután ez akarunk, vizeinket védenünk
a veszély előre nem jelezhető, kell!
alattomos dolog, az ellene való
Jász Tivadar

Tanulmányút Kárpátalján

A huszti vízmérce

A huszti vízmérce szelvényétől az árhullám
csúcsúnak levonulási ideje a tiszabecsi szelvény ig 4-6 óra, maximum nyolc· óra. A huszti
vízmérce alapján készített előrejelzést a magyarországi felső Tisza-szakaszon sokra nem
lehet becsülni, mivel idóelőnye alig van. HusztIgazgatóságunk részéről két vízrajzos kollégámmal, Lázár Milóssal és Halmos Zsolttal,
ttól a kilométeres szélességű tiszai völgy Técső
négynapos tanulmányúton veheUem részt május 26-29-e között a Felső-Tisza vidékén,
felé
haladva fokozatosan összeszűkül. Ezen a
Kárpátalján. Utunk a nemzetközi vízügyi együttműködés keretében, kölcsönösségi alapon
szakaszon a Tisza több ágra szakad. Técső
szerveződött, immáron második alkalommal a szomszéd ors7,ág vízügyeseinek látogatását
városát 197o-ben teljesen elöntötte az árvíz. A
viszonozva. A tanulmányúton a tiszai vizigek árvizes és vízrajzos szakemberei vettek részt.
központban található Kossuth-szobor talpazatán
látható Rét tábla (azaz egy tábla és egy tábladrénezett. Utunk során több helyen láttunk felelőssége csak azokra a művekre korlátozódik, hely), amelyen az 191 3-as és az 197Q-es árvízégetett agyag drénecsöveket. A Tisza bal part- amely a kezelésében van . A művek mérete- szinteket tüntették fel. A '7Q-es árvízszint úgy
Batár közötti terület az 1970-es árvíz idején zetése tízszázalékos előfordulási valószinűségű másfél méteres magasságban van. A lakosság
kimenekítése '70-ben ladikokkal, illetve légi
elWltésre került. Az '70-es árvizet követően értékekre történik.
úton történt, a katonaság segítségével. A '70-es
csak a Tisza jobb parti töltéseket fejlesztették,
árvizet követően a várost elöntésektől védő
Polgári, ví~védelem körtöltést építettek. Técső felett, az ukrán- román
illetve jelenleg is erősítik azokat. A bal parton
nagyobb fejlesztés nem volt. Ennek következA védekezés irányítása Ukrajnában a polgár- határvízi szakaszon, a folyó medre egységessé
ménye lehet, hogy egy '70-es nagyságú árvíz védelmi szervezetre tartozik. Védekezésnél a válik, esése fokozottan növekszik. A határviezeket a területeket újólag elönti.
vizig létszáma és technikája a polgári védelmen zekre itt is létezik nemzetközi román-ukrán
Péterfalvai vendéglátás után indultunk belül végzi tevékenységét, összhangban más (szovjet) vízügyi egyezmény, amely keretében
Tiszaújlakon keresztül Huszt felé. Utunk során szervezetekkel. A 12800 négyzetkilméter terület folynak a különböző folyószabályozási egyezkí sérőink tájékoztatást tartottak igazgató sá- kevesebb, mint egyharmada tekinthető sík vi- tetések a Tisza közös érdekű szakaszára. A
gukról. A kárpátaljai vízügyi igazgatóság, dékinek, ezáltal árvíz-, illetve belvíz-veszélyez- határvízi kapcsolatokban az elmúlt időszak
ban, a '89 decemberi romániai események óta,
pontosabb nevén Kárpátaljai Vízügyi Tervező, tetett területnek.
Kivitelező és Üzemeltető Igazgatóság szervezeHegyvidéki szakaszokon árterek szinte nehézségek mutatkoznak.
Utunk érdekes, átutazott települése Aknaszlate Ukrajna más megyéinek vízügyi szerveze- nincsenek, itt a feladatot elsősorban a folyó
téhez hasonlóan épül fel. Fő-építésvezetőségei medrének megk!itése, a meder mellett húzódó tina. Hétszázmilliárd tonna só van a környéken,
vízgyőjtő elven szerveződnek. Öt fő-építés ve- utak, vasutak oldalrézsűinek védelme jelenti. A amely több száz évre is elég lehet az emberiség
számára. A sótermelés itt már a római birodazetősége van az igazgatóságnak. Az igazgatóság
szélesebb folyóvölgyekben már az árvízvéde- lom idején is folyt. Hét feltárt akna van a sóterlétszáma mintegy ötezer fő, amelyből a felső- és kezés az elsődleges. Általában nem összefüggő
melésre, amelyből kettő üzemel. Az éves sóközépfokú végzettségű műszaki létszám négy- védelmi töltésrendszert építenek ki. Több
termelés körülbelül egymillió tonna. Egy régi
száz fő.
helyen az út- és vasúti töltések jelentik a védvo- aknában kórház üzemel, ahol hatékonyan gyóAz igazgatóság 540 kilométer hosszú, nalat. A vizek összegyülekezése ezekben a gyítanak asztmás betegeket. A kórházban
elsőrendű árvízvédelmi töltés, 285 kilométer
szélesebb völgyekben igen gyors, alig néhány kétszáz hely van . Igazi felső szakasz jellefolyószakasz szabályozását, üzemelését, fenn- óra, így a védműveken operatív árvíz-védekezési gűvé Nagybocskó után válik a Tisza. Tiszalonka
tartását végzi. Hozzájuk tartozik hat víztározó tevékenységre nincs gyakorlatilag lehetőség. Az után a folyó és mi is irányt váltottunk észak felé,
(24 millió köbméter össztérfogat) és 75 szi- igazgatóság kivitelezési tevékenysége víz- hogy Trebusafejérpatak közelében megálljunk,
vattyútelep (123 köbméteJ/percenkénti kapa- gazdálkodási létesítmények, így árvízvédelmi Európa közepénél. Ezt geográfiai értelemben
citással) üzemeltetése is.
töltések, meliorációs munkák stb. megépítésére ottani tudósok állapították meg. Tehát mi
A Felső-Tisza vízgyüjtőjén 155 kis vízfolyást irányul. Az éves műszaki teljesítésük mintegy Európa közepétől nyugatra lakunk. Néhány
tartanak nyilván. Az ottani értelmezés szerint kétszáz millió rubel (régi áron kb. 26 millió kilométer után értük el első napi utunk végkis vízfolyásnak a tíz kilométernél hosszabb rubel) , melyhez a rendelkezésre álló kapacitás célját, Rahót. Közben elhaladtunk a "Szerelvízfolyások számítanak független a vízgyűjtő még nincs lekötve. Ők is vállalkoznak, így töb- mesek sziklája" alatt. A történet ismerős: A
terület nagyságától. Nagyobb, jobb oldali me 1- bek között részt vesznek a falusi vízellátási- gazdag hucul leány egy szegénylegénybe lett
szerelmes. Apja egy gazdag emberhez akarta
lékágai a Tiszának Kárpátalján, a Fehér- és Fe- csatornázás i programok megvalósításában ,
adni. A lány szerelmével a szikláról bánatában
kete-Tisza összefolyásáig, az Ung, Latorca, gázprogramok mélyépítés i munkáinak elvégleugrott - így lett ennek a sziklának a neve a
Borzsa, Nagyág, Talabor és Tarac, bal parti zésében. Közben a nagyszőlósi Fekete-hegy "Szerelmesek sziklája".
melékfolyók az Iza és a Vi só.
alatt haladtunk el. Felsőveresmartnál , egy kisebb
Azt, hogy utunk további három napján mit
A területen a fó ár- és belvízvédelmi rend- kilátónál megállva néztünk vissza a Fekete-hegy láttunk (Tatár-hágó , Prut völgye, Ökörmező,
szerek állami beruházásból épültek fel az utóbbi felé a tiszai síkra, majd utunk irányában, Huszt vízerőmű, Vereckei-hágó, Munkács) folytaévtizedekben, de jellemzően a belterületi szaka- felé. Baloldalon is megjelentek a Tiszához tásként, részletesen a következő számokban
szok ár- és belvízvédelmi műveinek fenntartása, közeledve a Kárpátok nyúlványai. Gyakorlatilag írom le.
üzemelése az önkormányzatok feladata. A vizig ez az a hely, ahol a Tisza "kijön" a hegyek közül.
AndóMihály
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A sevillai "vízpart"
Lapunk felelős szerkesztője május végén Sevillában járt, az
Expón, s persze körülnézett" vízügyes" szemmel is.
Sevilla Las Cuevas nevű része néhány évtizede még pusztaság volt. A v.árosi és mezőgazdasági fejlesztések véglegesen
eltüntették az erdóket. A termőföld kimosódott, a Guadalquivir
folyó elkanyargott, és a folyómeder teljesen megváltozott. A
70-es évek közepén a folyómérnökök Sevilla nyugati részén
csatornát építettek, hogya várost megvédjék az áradásoktól.
Igy .születeft Las Cuevasból egy 450 hektáros, üres, könnyen
megközelíthető közterület, melyet a város La Cartuja szigetének nevezett el. Ez lett a világkiállítás helyszíne. Telwészetes
ökoszisztémájának helyreállítása 1985. szeptemberében
kezdődött - beleértve az 50 hektárnyi palántanevelőt is. E tény
fontos számunka; az 1992. áprilisa és októbere közt nyitva
tartó Expón a vizek mellett a palántákbóllett dús vegetáció játsza a másikfőszerepet.
A vizek pedig azért az első számú tényezők mert a Guadalquivir maga is kiállítási terület - az Amerikafelfedezésekor oly
nagy hírnevet szerzett Santa Maria hű mása ott ringatózik a
hajózás pavilonja előtt más, történelmi hajók társaságában.
Aztán ott van az a mesterséges tó, mely információim szerint
tározóként is funkcionál a nagy számban kiépült medence,
vízcsatorna, szökőkút, csobogó, vízesés táplálásra. (S bár
észrevétlen, természetesen az Expónak önálló víztisztítója, s
szivattyútelepe van.)
Nem észrevétlen sőt éppenséggel látványos eleme a kiállításnak a víz olyan értelemben is, hogy az olykor 40 fokos
levegő hűtésére használják. Csepegtetik, szöktetik, porlasztják
- egészen sajátos módon, a fák , lugasok növényzetére
permetezik, s a párolgással - tapasztalataim szerint - t{ifokos
hőmérséklet-csökkenést is el tudnak érni. Legalábbis amikor
egy nem árnyékolt sétányról átbandukoltam a vízporlasztással
hűtött lugasba, azonnal elfelejtettem, hogy hőguta kerülgetett
még az imént!

Kisvízi beutazás a Tiszán

Biztosított hajóutak
Megjelenteket (az OVF, az
ÁBKSZ, a MOL Rt. NKFV és
GOV, a KPM Közúti Igazgatóság, a folyó menti települések
polgátmesterei, illetve a polgármesteri hivatalok, a Démász,
a Mahart, a Defag, az erdé. szet és a vízirendészet képviselői) az Ativizig igazgatója, főmérnöke, szakaszmérnökei és az árvízvédelmi és
folyószabályozási osztály
munkatársai kísérték. Török
Imre György főmérnök köszöntőjében
elmondta, hogy
igazgatóságunk kötelessége
(többek közt) a hozzánk tartozó
Tisza szakaszon - a hajózás
feltételei és más egyéb biztonsági feltételek megteremtésével
- megfelelő hajózóút biztosítása. Alacsony vízállásnál jól

a

Jó időben, a célnak megfelelő, kedvező vízállásnál (Csongrád:
minusz 43 cm, Szeged: 114 cm) hajtózta végig az Alsó-Tiszavidéki Vízügyi igazgatósághoz tartozó Tisza szakaszt
(Csongrádtól a szegedi medencés kikötőig) a vízügyi
szakemberek' társaságában a harminc meghívott érdekelt,
aki május 19-én a folyó kisvízi beutazásán részt vett.
látható, megbízhatóan felülvizsgálható a partok, a folyószabályozási művek, a folyót
érintő különböző létesítmények, kikötők, keresztező mű
tárgyak állapota. Ez a beutazás
is azt célo zta, hogy minden
érdekelt, akiknek valami köze
van ehhez a Tisza-szakaszhoz,
járja végig azt, ismerkedjék
meg a folyóval, annak kanyarulatai viszonyaival, parti létesítményeivel, győződjék meg

arról, mennyire alkalmas ez a
szakasz hajózásra, hogyan vannak biztosítv a ennek a feltételei, hol kell valamilyen intézkedést tenni.
Az út elején Andó Mihály
osztályvezető a hajóút biztosítása érdekében elvégezendő
munkákat ismertette, elemezve
a hajózási jelek, a keresztezések, a strandok, kikötők ,
hajóállomások, a hullámterek
erdészeti és egyéb problémáit,

karbantartás hiányában
gondokat, egyúttal felhívta az itt lévő illetékesek figyeImét a biztonságos
Pálfy Katalin
hajózáshoz szükséges munkák
mielőbbi
elvégzésére. A
résztvevők részletes leírást
kaptak a folyószakasz jellemzőiről, a kanyarulatokról, a parti
létesítményekrők, a meglévő és
tervezett folyószabályozási
beavatkozásokról. A leírtakat
Keller Péter az áfo folyóElső ízben tartottak közös értekezletet
szabályozási szakértőjének
a vízellátás-csatornázási szakágazatok és a hatósági
ismertetője egészítette ki. Ezzel
feladatokat ellátó egységek. Mint ahogy a bevezetőben Balázs
és a látottakkal gazdagodva az
László főosztályvezető és dr. Harmati Károly
érdeklődő érdekeltek a beutafőosztályvezető-helyettes elmondta, a vízgazdálkodás
zást különleges élménynek és szakirányítása a hatósági jogosítványokon keresztül történik,
és ez hatékonya n csak a szakágazatok és hatósági egységek
nagyon hasznos tapasztalatszoros együttmőködésével funkcionálhat. Az együttműködés
szerzésnek minősítették.
javítására is alkalmas egy ilyen fórum, ahol mód nyílik
a közös problémák megismerésére és lehetőség
Benke György
van azok közös megoldására is.
előfordulható

Országos értekezlet Szegeden

A Vízügyi Alap gondjai

Konzultációs továbbképzés Gyulán

Avízrajzot kevésbé sújtotta az átalakulás
Ez évben már 16. alkalommal került sor Gyulán, május S-től 7-ig az ország vízrajzi egységeinek találkozójára. Ez és az egyéb,
rendszeresen - évenként - megrendezett közös programo k is mutatják, hogy az országos kapcsolattartásban a vízrajz
rendkivül nagy hagyományokkal rendelkezik. Ráadásul ezek a találkozók elsősorban munka jellegűek;
így az információcsere szempontjából nagyon hatékonyak.
A rendezvényt dr. Goda Péter, a Kövizig igazgatója nyitotta
meg, az érkezést követően, - délután. Első prograrnként a KHVM
és az OVF képviselőinek tájékoztatója nagzott el. A minisztérium
részéről Almássy Endre a vízgazdálkodási főosztály vezetője
adott rövid tájékoztatást. Általános kérdéseket említett elsősorban.
Elmondta, hogy ő is csak a kérdéseket tudja felsorolni, a válaszokat nem ismeri. Véleménye szerint a vízrajz az átalakulásoktól
kevésbé sújtott ágazatok közé tartozik (a vízügyi szolgálaton belül).
Kiemelte továbbá, hogy napjainkban a vízrajz mozgatója nem a
vele szemben támaszott adatigény (mert ez rendkívül kicsi),
hanem az ott dolgozók elszántsága. Az OVF részéről Tarnóy
András a vízgazdálkodási főosztály vezetője adott tájékoztatást a
készülő vízügyi törvényről.
Ezután az ágazati informatika helyzetéről és jövőjéro1 hangzott
el előadás, sőt néhány, reményt keltő információ is, melyek szerint
esély van két, adatbáziskezelő rendszer, ez évi beszerzésére. A
délután hátralévő részében Liebe Pál, a Vituki Hidrológiai
Intézetének vezetője tartott élőadást az igazgatóságokon jelenleg
folyó, az észlelőhálózat korszerűsítését célzó, hálózat felülvizsgálat kérdéseiről. Erről a vízrajzi csoportok vezetői is beszámoltak. A vacsorát követően, kis csoportokban kötött témákról,
de kötetlen idejű beszélgetések folytak két újabb szakmai témáról.
A második nap reggel a vízrajzi mérőeszköz-állomány ez évi
központi fejlesztéseiról és ehhez kapcsolódóan a Phare-program
(környezetvédelmi fejlesztéseket segítő, nyugat-európai
finanszírozású program) lehetőségeiről hangzott el beszámoló a
Vituki, illetve a KHVM képviselői részéről.
Szünet után elsősorban ismeretterjesztő jellegű előadásokat
tartott az Országos Meteorológiai Szolgálat működésével
kapcsolatban. Levonhattuk azt a következtetést, hogya vízrajz
sokkal jobb anyagi helyzetben van I 992-ben, mint az OMSZ.
Beszámolót hallhattunk a Fetivizig területén lévő napkori
csapadékradar-állomás üzemeltetésének problémáidll is.
Rendkívül érdekes volt egy magán vállalkozás képviselőjéne k
hozzászólása, (a Kövizignél működő, a folyók vízjárásának
előrejelzését segítő csapadékradar-rendszert megalkotó cég), aki

A háromnapos értekezlet
megismerkedhettek
az új vízügyi törvény készítésének jelenlegi helyzetével és
módjuk volt véleményeikkel,
javaslataikkal segíteni a kodiftkációs munkát. Sok szó esett a
Vízügyi Alappal kapcsolatos kö zelmúltban megjelent jogszabályok végrehajtásának
tapasztalatairól. Általános a
vélemény, hogy az ügyek óriási
száma miatt a z ügyintézési
határidők nem tarthatók be.
Sokat segíthet e prolémán az
ügyintézés gépesítése, amelyre a
szombathelyi vízügyi igazgatóság szakemberei jó példát mutattak. Az értekezlet résztvevői
nek egybehangzó véleménye
szerint az új jogszabályok
megjelenése, a hatósági munka
súlypontjának áthelyeződése
egyre nagyobb terhet ró a
résztvevői

kifejtette, hogy az állami cégek bizonyos kérdések megoldásában
tehetetlenek, és ezért a nehéz gazdasági helyzetüket okolják,
miközben már a magyar piacon is elérhetőek megbízható és reális
árakkal dolgozó vállalkozók. Szavainak részbeni igazságáról a
rendezvény résztvevői is meggyőződhettek , a rendszer
bemutatásakor. A délelőtt további részében a Kolozsvári Vízügyi
Igazgatóság mutatkozott be.
A nap hátralévő részében tanulmányi kiránduláson vettünk
részt. Itt nem kis irigységgel tapasztalhatunk, hogy a gyulai
vízrajz egyes tárgyi feltételek (raktár ; műszerkarbantartó
helyiség) tekintetében sokkal jobb helyzetben van, mint mi.
A harmadik napra maradt az egyik lefontosabb beszámoló, a
tavalyi és az ez évi fenntartási és beruházási keretek összehasonlítása és értékelése. Itt kiderült, hogy finanszírozás
tekintetében az Ativizig a tizenkét vízügyi igazgatóság közül a
tizenegyedik. A kép számunkra a beruházások tekintetében a
kedvezőbb, ahol a középmezőnyhöz tartozunk (feladataink
nagysftgának ez felel meg) . Az összes vízrajzi egység
beruházásait figyelembe véve megállapítható, hogya növekedés,
rendkívül kedvező módon, jóval nagyobb az infláció növekedésénél. A továbbiakban szakmai jellegű, ismeretterjesztő
előadások hangzottak el.
A rendezvény zárásig hátralévő időben a vízrajzi csoportok
vezetői tartottak beszámolót, megadott kérdésekre válaszolva. A
háromnapos program délben, Almássy Endre zárszavával fejeződött be.
Feltétlenül meg kell említenünk a gyulaiak rendkívül precíz
sz ervez ői munkáját, melynek köszönhetően zökkenőmentesen
lehetett lebonyolítani az igen sűrű programot. A résztvevők
számára olyan kifogástalan körülményeket biztosítottak, melyet
igen nehéz lesz felülmúlni. Az 1993-as továbbképzés lebonyolítását a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vállalta
magára. Viszont látásra 1993-ban, Szombathelyen.

hatósági osztályokra, egyre sürgetőbbé válik az ügyintézők
továbbképzése, a létszám
megerősí tése ..
A szakmai megbeszélések
mellett lehetősége nyílott arra,
hogy az ország különböző
részeiről érkezett vendégek
Szeged város "vizes" emlékeit
megismerjék. Török Imre
György főmérnök szakavatott
idegenevezetésével városnézés
és a vízügyi emlékhely megtekintése tette színesebbé a programot. A jó hangulatú konferencia utolsó estéjén vacsorával
egybekötött baráti találkozó
volt, hiszen az a tapasztalat,
hogya jó személyes kapcsolatok is elősegítik az eredményes együttműködést.
Dr. Dobi László,
Kardos Sándor

Ballagás
a Széchenyi István Gimnáziumban

Ha mindnyájan leérettségiznek, 26 vízügyi szakemberrel
Lábdy Jenő gazdagodunk

1992. MÁJUS-JÚNIUS

VíZPART

4

Születésnapi

köszöntő

,\Plltl.:

Az apró tárgyak gyűjtőszen
tanúskodó szobában
az első ami a szembetűnik: Tóth
Pista olyan barna már most
május végén', mint a tengerpartrói megtért turista augusztusban. A sűrű elfoglaltság és a
bamaság okára - amely egy és
ugyanaz - hamar fény derül.
Portrénk szereplője minden
napját tápéi kis házában tölti,
ahol barkácsol reggeltől kora
estig, hisz ott -mint állítja mindig van meló.
vedélyéről

- A kezdeti évekre emlékszik
a legszívesebben?

-No, meg hát Baba is ellát
tippekkel, hogy mit csináljak, mit
kéne megreparálni itthon, vagy
a rokonoknál. A mült héten a
sógornőmnél voltam Pesten,
mert ott akadt javítanivaló.
- " Vizes" munka nincs?

- Közvetlen a nyudíjbavonulásom után hívtak vissza,
de akkor még azt válaszoltam,
előbb kicsit kifújom magam,
aztán majd meglátjuk. Később
meg nem hívtak, hisz a
gazdasági helyzet nehezedtével,
nem nagyon foglalkoztathattak
FOTÓ: SOMOGYI KÁROLYNÉ
nyugdíjast. Egyetlen alkalom- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - mal kaptam megbízást. Tavaly
Kovács Gábor megkért egy
- Magát nehezebb elérni, mint a köztársasági elnököt szakvélemény elkészítésére. De
mondom boldogan, amikor végre - majd egy hetes
higgye meg, nem is hiányzik,
telefonálgatás után -, vonalvégre kapom Tóth Istvánt,
hiszen kidolgoztam magam a
az ATIVIZIG nyugalmazott üzemmérnökét. A másnapi
szakmában. Mit gondol, hány
randevút is úgy kéri, ha lehet korán menjek, mert később
évet húztam le a vízügynél?
dolga van. Így hát "hajnali" 9-kor már ott nyomkodom a
villanykapcsolót a Füredi utca 9-ben, s tán még most is
-J??
a kapuban állnék, ha nem jött volna Kakukk Pista,
-Pontosan 45 évet és 120
hogy rávezessen a kapucsengőre.
napot. Egy helyen. Alapító tag
vagyok, én még a Folyam_ Ma már senki sincs ott az
mérnöki Hivatalban kezdtem hivatal, igaz a jellege, a
egykori
családb61, én csupa
17-ed magammal, amikor feladatai is változtak. No, meg
87-ben elbúcsúztam 300-an a a hangulat. Volt idő, amikor ismeretlen arcot látok.
voltunk.

Időközben

-

felduzzadt a úgy éltünk, mint egy család.

mely az 1879. évi vízszintre
utal, de a tábla alján 1882-es
évszám olvasható, valószínű
leg akkor helyezték el.
Hajn6czi u. 12. sz. épület
falán. A műemlék régi zsinaA városban számos korabeli épületen helyeztek el árvízjelet
góga kapuja a járda közelében
az 1879-es árvíz idején vagy azt követően. Ezek pontossága
egy-egy tábla látható, szemben
vitatható. Sok épületet azóta lebontottak vagy átépítettek.
állva a baloldali magyar nyelTöbb jel megsemmisült, néhány múzeumba került vagy
vű, a jobb oldali héber felirat.
A szakrális jellegű héber magángyüjteménybe. Az 1879-es árvizet követően is létesültek
vízjelek és van egy 1855-ből származó tábla is. A még meglévő
nyelvű szöveg fordítása: uA
nagy árvíz emlékére, amely és városi séták során megtekinthető táblák-vízjelek jegyzékét
az alábbiakban közlöm:
rázúdul városunkral és az
egész környékre 5639 Ádárh6
ll-én éjjel./És feljött a víz a falán: 1879-ből származó ke- gati oldal ajtajában rovásos
szentszekrény (frigyládaY rámia tábla van a felújított vízjel "víz... 1879.", a
aljáig. Eddig .... feljött és nem homlokzaton.
sekrestyéhez vezető átjáró
feljebb. "
Als6városi (Mátyás) temp- ajtaján "a víz it vo!... 1879,
Kormányos u. 23. sz. ház lomban: A főhajó észak-ny u- március 12." felirattal.

~::'-ÁR-'Il
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Szepi volt az utolsó nyugdíjba
vonuló. Ha nagy ritkán
bemegyek, bizony magam is
meglepődöm,
mennyire
kicserélődött a társaság. Egy
alkalommal
beköszöntem
Barcs Lajosék szobájába, hát
erre megkérdezték, hogy kit
tetszik keresni. Azok a lányok,
ott a szobában mind ismeretlenek voltak. No, de ez az élet
rendje, az öregek elmennek,
jönnek helyükbe mások.

45 ev 120 nap

helyett

A dramaturgia már az elején felborult, hisz Tripolszki Pista
bácsi záporoz engem kérdéseivel. Kíváncsi 'mindenre, ami
velem történt az elmúlt 15 év alatt, amióta nem láttuk egymást. Idézvén a közös emlékeket, szóba kerül majd valamennyi régi vízügyes, élók: és holtak egyaránt: az elmaradhatatlan keddenkénti klubdélutánok, Fábián néni lángosai, a
gátőrházban eltötlött hétvégék és még sok "apróság", ami oly
szerető közösséggé tette a vízügyeseket.
- Családias volt - zárja a régi idók: felidézését Pista bácsi, s
ha nem tudnám, hogy valóban így volt, hinném: a megszépítő
emlékezet festi idillivé a múltat.
- Ezért is volt szinte -depressziós hetekig a nyugdíjbavonulás után - veszi át a szót Juliska néni - csak ült a
fotelban összekulcsolt kézzel, és nézett maga elé.
- Megviselt a hirtelen váltás, 44 évi szolgálat után nem volt
könnyű tudomásul venni, hogy az életem egy fejezete lezárult.
A gyerekek is kirepültek már akkor. Márti Pécsett volt
gyógyszerész, Imre ugyan itt maradt Szegeden, de már a saját
családjával élt. A borongás nem tartott sokáig. Én még a
francia hadifogságban megtanultam : az embert a tétlenség
megQr.jítheti, megölheti. Akkor és ott üres konzervdobozokból
fabrikáltam hamutartókat csak azért, hogyelfoglaljam magam.
A néhány hetes búskomorság után próbáltam elfoglalni
magam, s azóta is arra törekszem, hogy mindig legyen
dolgom. Piacra, boltba én járok, olvasok sokat, és belevetettem magam a bélyeggyűjtésbe, Dolgoztatni kell a testet és az
agyat, hogy ne rozsdásodjon be.
Lehet benne igazság, gondolom, hiszen Pista bácsi szellembenlélekben-testben mit sem öregedett. Csak a haja lett hófehér.
- No, és a Tiszát, amit tudom nagyon szeretett, a
foglalatosságok között nem említette.
- Mert nem járok le a vízre. Elszomorodom, ha néha
meglátom milyen. Én Zentán, a Tisza partján nőttem fel, ott
telt az ifjúságom minden szép perce. Aztán Szegeden is
továbbélt ez a szerelem. Igaz nem vettünk hétvégi házat, de
Vesszősre, a gátőrházba gyakran kijártunk. Valamikor a 60-as
évek elején hívtak Pestre dolgozni, de éppen azért nem
mentem, mert a Tiszától nem tudtam elszakadni.
- Hadd dicsekedjek egy kicsit - vált hirtelen témát, s fordul
a feleségéhez: mutasd meg a műveid!
Amíg Juliska néni gyönyörűséges, kézihímzésű terítő it
csodálom, a házigazda megterít, s egy tálca édes-sós
süteményt tesz elém.
- Magam sütöttem mind. Az egyik legkedvesebb időtöl
tésem. Ha hallok egy jó receptet, rögvest kipróbálom. Ezt úgy
hívom 168 óra, mert szombaton délutánonként, a rádió politikai m}gazinját hallgatom, és közben készítem.
- O süti majd magának a tortáját is - nevet a feleség - a
születésnapit.
- Csak nem lesz elég hely a gyertyáknak - egészíti ki Pista
bácsi. Azaz, hogy akkora tortát nem tudok készíteni, amekkorára ráférne annyi gyertya, amennyi illet. Holnap után 80 éves
leszek.
Elámulok, mert bár könnyű kiszámolni, ha 1977-ben ment
nyugdíjba, akkor most mennyi idős, mégis meglep, amikor
kimondja a küllemét, szellemét meghazudtoló nagy számot.
- Hát igen, 8 évtized, 52 évi házasság, közel félévszázad
vízügyes szolgálat van mögöttem.
- Pista bácsi, boldog születésnapot!
Kalocsai Katalin
Mérey u. 16.sz. ház falán.
1855-ös áthelyezett tábla,
mellette a pontos eredeti helyre
és magasságra utaló magyarázó táblával.
Mérey u. 18. sz. ház lábazatában: Elmosódott feliratú
márványtábla 1879-ből. Kováts
István építőmester helyezte el
saját háza falán . Ó ismert személyiség volt, a vár bontásakor
annak számos érdekes kövét,
tégláját mentette meg az
utókor számára.
Fekete sas u. ll. sz. ház lábazatában: Jól olvasható tábla
I 879-ből.
Szent Mikl6s u. 15. sz. ház
falán . Rossz állapotú épület,
nehezen olvasható szöveggel,

,

Árvízjelek Szegeden

"A víz it vot ... "

- A hetv.enes évek vége, a
nyolcvanas évek eleje volt a
legfényesebb korszak. Olyan
vezetőgárda állt össze ekkorra,
akik kevés szóból is értették
egymást. Mi nem tartottunk
munkamegbeszélést, termelési
értekezletet, szakmai konzultációt. Egy korsó sör mellett,
mindent elrendeztünk, s az
eredmények mutatták, hogy
nem is akárhogyan. Ez idő tájt
szaladt is a szekér, s egymás
után nyertük el a "Kiváló
igazgatóság" címet. Aztán jött a
vállalkozások ideje, s ez
feszültté tette az életünket. Én
is kimerültem, s mondogattam
is, ha kettőkor betöltöm a 60.
életévemet fél háromkor
nyugdíjba megyek.... és így is
tettem.
Hát akkor legyen ez a
végszó, s már búcsúzom is, hisz
kint hétágra süt a nap, már
benne vagyunk adélelőttben,
és Pistát várja a tápéi ház, az
ajtók és ablakok, amiket ma
még festeni kell.

- A legrégebbiek közül

Kalocsai Katalin

Vásárhelyi Pál szobor
talapzatán: 1970-es elhárított
vízszint kivetített magasságát
jelző tábla a tetőzés dátumával.

960-as értéket rögzített 1970.
június 2-án, több egymást
követő leolvasáskor minden
páros órában. A vízmércénél a
folyamatos vízhozammérést
végző csoporttól azonban egy
közbülső leolvasás alkalmával
961-es értéket jeleztek. A
dolognak csupán elvi jelentősége van, hiszen már egy
enyhe keresztirányú szél esetén
is egy ilyen vízszintnél több
centiméter eltérés lehetséges.
A tápéi szivattyútelep hullámtéri zsilipakna falán a vízszint
rögzítők az 1970. évi tetőzést
hitelese n bem ért szintjét
felfestették.

Az öreg Kőrössy haLászcsárda falán és az épületen belül a
kármentőben azonos feliratú
tábla jelzi az 1970. évi
legmagasabb vízállás dátumát
és magasságát.
Az 1970-es táblákon 961
centiméteres
tetőzőérték
szerepel. A hivatalos nyilvántartás szerint a hiteles érték
960 centiméter. Egyes szakcikkekben és a táblákra mégis
961 centiméter került. A dolog
magyarázata, hogy a hivatalos
leolvasások két óránként
történtek. A kirendelt leolvas6

Török Imre György
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Az igazgatóság működési
területén (845500 hektár) 42
ezer hektár mezőgazdasági
területet rendeztek be öntözésre, és négyezer hektáron
folyik haltermelés. Ezen mező
gazdasági területek közel tíz
százalékán remélhető csak eredményt hozó gazdálkodás.

használtak f.el az üzemek. -Az
üzemeléssel és a -csucsidejű víz - biztosításával a szentesi térségben máj,-!s 15-jg ~ a ·felső-kurcai társulati vízkivétel
üzembe helyezéséig - gondok
voltak. Az ezt megelőző dekádra esett a rizs telepek árasztása, a halastavak feltöltése,
valamint a kelesztőöntözés. Az
egy idejű vízigények szükségessé tették az egyébként is túlterhelt szarvas~kákai rendszerből
való vízpótlást. Ez természetesen átmeneti vízhiányt okozott. A felsá-kurcai vízkivétel
megépítésével és esetleg több
szivattyú beállításával a Szentes
és Környéke VGT képessé
válik nagyobb igények kielégítésére is.

Az eredmény és az eredményesség
elválaszthatatlan
egyensúlya felborulni látszik:
az öntözhető területek fele
kihasználatlan. Mindez akkor,
amikor a téli félév csapadékhiánya 135 milliméter volt, és
az utolsó három hónapban
mindössze 42 milliméter eső
esett. Aligha kétséges, hogy
csak ott várható termény, ahol
pótolják a vízhiányt.

A növény "jogos igénye", és
a gazdaságok lehetőségei ellenekző irányban mozdultak el.
Hiába adott a jó termőtalaj, a
műszaki kiépítettség, vagyis az
öntözésre berendezett terület, a
vizet szállító csatorna és
szivattyútelep, ha nem telik az
üzemeltetésre. Főszereplő a
pénz lett! Egy aszályos
esztendőben a kár 511-100
milliárdos nagyságrendű lehet.
Ennek csökkentésére központi
támogatásra van szükség. Első
lépésként az intervenciós
alapból 400 millió forintot
szavaztak meg a telepek kiépítéséhez és gépvásároláshoz.
Az öntözési igények hatékonyabb kielégítéséhez azonban

Háború az aszály ellen
Az évszázad legaszályosabb tavasza sújtja a mezőgazdaságot. Ez az egyszerű, de tragikus hír nem tükrözi
a hihetetlennek tűnő ellentmondást, hogy a gazdaságok a fuldokló növényeknek még ott sem tudnak éltető
vizet adni, ahol a műszaki lehetőség adott.

több kell! A szolgáltatási díjak . Öntözővíz hiányában nem
ötvenszázalékos állami támo- üzemeltethető, de berendezett
gatásával az öntözés a beTen- területek vízellátásának provizórikus vagy végleges kiépíté
dezelt telepeken megfelelő
se, és a szolgáltatási díj ötvenszínvonalúvá tehető, és további
százalékos támogatása további
hatezer hektár válna öntöz- húszmillió forintot igényeine.
hetővé. Pénzigénye 40 millió Ezzel további háromezer hektár
forintra becsülhető.
öntözését lehet biztosítani ~i-

Elektronikus vízállásregisztrálók a Tiszán

szaalpár, Gyála és Vidreér térségében. Új területek rendszerbe való csatolása érhető el a
beruházásokat élénkítő állami
támogatás arányának növelésével a mindszent-székkutasi
térségben, valamint az apát-

Az öntözés helyzetét összegezve, legnagyobb gondot nem
a műszaki, hanem a gazdasági adottságok okozzák. Az
üzemeknek támogatásra van
szüksége, mely pár hónap alatt
többszörösét képes behozni, és
egy nagyságrenddel nagyobb
kárt tud elhárítani. Törvényszerű alapelv, hogy csak olyan
befeketetést szabad támogatni,
amely megfelelő szintű profitot
garantál. Íme, itt egy jó üzlet,
amihez sok pénz kell, d,e
azonnal! Ami ' ma üzlet az
holnap már háború. Háború az
aszály ellen. Meg kell előzni!

milyen vízigény jelentkezett az
igazgatóságnál, mint szolgáItatónál? Huszonhét üzemmel
kötöttünk szerz'ődést 11300
hektár öntözésére és 2300
hektár halastó vízellátására. Az
összes vízigény 37 millió
falva-mezőhegyesi öntözőrend- köbméter. Ebből májusban több' .
szerben. Mindezek hiányában mint 17 millió köbméter vizet

Rátky Pál

.Hidrometeorológiai ,h elyzet

A Tisza szegedi szelvényében a szakembereket már régóta
foglalkoztatja a vízállással kapcsolatos különböző probléma,
például: vízálláS-VÍzhozam összefüggések minél pontosabb
meghatározása. Ezeket a próbálkozásokat sokszor az elég
sűrű adatsor hiánya ·akadályozta. Ennek a problémának
a megoldására sok próbálkozás volt, de a hagyományos,
óraszerkezetes, mechanikus vízállás-regisztrálók
nem adtak kielégítő megoldást.
1991-ben, az úgynevezett
Phare-program (az EK által
ellenőrzött, környezetvédelmet
segitő segélyprogram) keretében lehetőség nyílt olyan
korszerű, EAG-gyártmányú
vízállás-regisztrálók beszerzésére melyek hosszú távon
hivatottak megoldani a vízállásregisztrálás!. A program keretében 1991-l992-ben tíz berendezés kerül üzembe helyezésre
Magyarországon. Eddig hasonló pontosságú ví zállás~regisztrá
ló műszer nem működött az
országban.
Az Ativizig két ilyen műszert
kapott, meLyek értéke, kiegészítő
tartozékokkal együtt, 25 ezer
márka, illetve, 1,3 millió forintot is kaptunk, melyekből a
szükséges aLépítmények is elkészültek.
A műszer két fő részből áll:
egy Gealog mini típusú adatgyűjtő egységből és egy Druck
PTX l6l!D nyomásérzékelő
szondából. Az adatgyűjtő é~
tartozékai (akkumulátorok) egy,
rozsdamentes acélból készült
műszerházban helyezkednek el,
a szonda egy, a víz alá kellő
mélységig lemenő acélcső,
speciálisan (hordalék-lerakódás szempontjából) .k ialakított
cső végében. A berendezés
mágneskártyára rögzíti az
adatokat. A mágneskártyát
kivéve az adatok PC-n egy
kiolvasó egység és szoftver
segítségével kinyerhetők és
többféle formátumban tárolhatók. A műszer beállításait
(például: óra, mérési tartomány)
egy Atari típusú, XT-kompatibilis mini számítógép segítségével lehet elvégezni. Ez a
helyszínen csatlakoztatható az

adatgyűjtőkhöz, annak paraméterei, rögzített adatai bármikor
kiolvashatók.
A berendezésnek már most
látszanak bizonyos hátrányai.
Ilyen például az, hogy csak a
minimális működéshez háromféLe elem, illetve akkumuLátor
szükséges, a mini számítógéphez további kétfajta elemet
kell használni. Ráadásul a PC-n
használható szoftver német
nyelvű, így az angol kifejezésekhez szokott felhasználónak nem igazán barátságos.
Természetesen, látni kell az
eLőnyöket is, melyek miatt ez a
típus került kiválasztásra.
Nagyon előnyös tulajdonsága a
berendezésnek, hogya vizsgált
műszerek közül szinte csak az
AEG tudta biztosítan; a húszméteres mérési tartományhoz
tartozó egy centiméternél kisebb regisztrálási pontosság ot.
A berendezés száz napig is
képes tárolni a 15 percenként
észlelt adatokat, ' a kiolvasószoftver jól' használható
formában képes az adatokat
átadni. További előny, hogya
szükséges alapépítmények viszonylag olcsón és gyorsan
megépí thetők.
A műszer próbaüzeme alatt
az észlelés, adatfeldolgozás
több munkával jár az eddigieknél, de természetesen az.!
reméljük, hogy már ez évben
részletesebb információkhoz
jutunk a Tisza vÍzjárásáról , ilIetve észlelési, adatfeldolgo~ási
munkáinkat jelentősen könnyíti
az új berendezés, A készülék
távjelzéssel bővíthető így több
szempontból is megfelhet a
jövő fejlesztési elképzeléseinek.
Bády Jenő
.

Az igazgatóság területére lehuIJott csapadék 1991. nyarától 1992 májusáig
Májusban rendkívüL száraz volt időjárásunk, a levegő hőmér
séklete az évszaknak megfelelően alakult. A szeszélyes területi
eloszlás ban - zömében a hónap utolsó harmadában - lehullott
csapadék mennyisége igazgatósági átlagban 20,8 miLliméter lett.
A legszárazabb déli, délnyugati körzetekben a havi összeg még a
10 millimétert sem érte el (minimum: 2 milliméter, Kiskundorozsma). Számottevő eső csak keleten hullott, de az itt mért teruleti maximum is elmaradt a sokéves átlagtól (50 milJiméter,
Székkutas). A májusban kialakult 38 milliméteres hiánnyal már

Folyók vízállása: Májusban a kis vízi tartományban csökkenő
vízszintek jelJemezték folyóinkat. Az áprilisi csapadékból és
hóolvadásból összegyülekező vízmennyiségek levonulását
követően, a hónap végére, a nyári duzzasztási szintnek megfelelő
vízállások alakult ki. A havi maximum és minimum a Tiszán
. Szegednél 259 centiméter (5-én) és 79 centiméter (25-én), a
Maroson Makónál 61 centiméter (l-én) és -60 centiméter (28-án)
lett. A középvízáUás Szegednél (148 centiméter) és Makónál (-14
centiméter) is eLmaradt a sokéves májusi átlagtól.

időszak

Talajvíljárás, talajnedvesség: Működési területünkön a korábbi
hónapokban alig változó talajvízszintek májusban a legtöbb
helyen csökkenő tendenciára váltottak. A vízszintsüllyedés 10-40
A napos órák száma átlagos, illetve délen az átlag feletti volt.
cenriméter kÖ7-ötti volt. Néhány csapadékosabb területen 10-30
Szegeden a sokéves értéket 14 órával meghaladó havi
centiméteres emelkedés, máshol csak néhány centiméteres
napfény tartam 271 óra lett. A hónap első felében az átlagosnál
ingadozás volt megfigyelhető.
kissé melegebb, később hűvösebb volt az időjárás. A középső
dekádban viszonylag szélsőséges határok között váltakozott a
A /alaj nedvességtartalma május közepére a felső 20
hőmérséklet. Ekkor , ll-én vol t a legerősebb a nappali centin/(ireres rétegben 30 százalék, helyenkén.t 20 százalék alá
felmelegedés, 30 °Celsiust mértek. A legalacsonyabb hőmérséklet csökkent. A 20-90 százalék körüli volt a vízkapacitás
3-án hajnalban volt, 5 °Celsius. A májusi középhőmérséklet a százai l aban kifejezett hasznos víztartalom.
173 milliméterre növekedett a november óta tartó száraz
csapadékhiánya.

szegedi adatok alapján 16,6 °Celsius fok lett.

Vízrajzi csoport
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temetőiben

Mérlegen a Tisza-szabályozás

"Vészben haltatok el, Szeged éH" Elszállt a vitázókedv
Az obeliszk állítása a vész
után 27 esztendővel történt.
Avatóbeszédet Lábdy Antal
városi főtisztviselő, törvényhatósági tag, az ipartesület
elnöke mondott. A beszéd teljes
szövege, valamint az eltemetettek névsora a szegedi vízügyi emlékhelyen, az árvízi
állandó kiállítás egyik tablóján
olvasható. A síremlék Regdon
Sándor építőmester tervei
alapján Fischer J. fiai kivitelezésében 1906-ban épült. Ezidőtájt egyúttal rendezték a
temetőt.

A Dugonics temetőben három
jeles társulati főmérnök és
családtagjai síremléke áH, kik
jó munkatársak voltak, és feleségeik révén rokonok. Zelenai
Boros Frigyes (1824-1892),
Szojka Gusztáv (1835-1887),
feleségeik testvérek voltak.
Malina Gyula (1853-1918), aki
Boros Frigyes veje volt. Boros
Frigyes Bécsben és Pesten
tanult vízépítő mérnök, 1848-tól
a Tisza felmérésnél dolgozott,
majd a csongrádi Tisza-szabál yozási osztál y vezetője lett,
1857-ben. Királyi és miniszteri
osztály tanácsosi rangba került,
és 1874-től orszá~os középítési
felügyelő volt. O készítette a
Duna-Tisza-csatorna egyik
terv változatát.
Szojka Gusztáv a KörösTisza-Maros Ármentesítő és
Belvízszabályozó Társulat fő
mérnöke volt, a Ferenc József
Rend lovagja. Műszaki ellnőre
volt az 1887-ben tragikusan
összeomlott kis-tiszai zsilipnek
(az építési naplóban többször
jelezte észrevételeit, nem is
akarta átvenni a műtárgyat). A
katasztrófa után a társulat többi
vezetőjével együtt őt is felfüggesztették állásából, és fegyelmi eljárás alá vonták. A
másfél havi vizsgálat után
felmentették és állásába visszahelyezték, de a herce-hurca
annyira megviselte, hogy 1887.
augusztusában agyvérzés következtében meghalt.
Malina Gyula Zürichben tanult, kiváló mérnök, rendkívül
sokoldalú munkássága igen
jelentős volt. Mint a folyammérnöki hivatal vezetője, és
mint társulati igazgató főmér
nök, munkássága közvetlenül

A nagy árvíz áldozatainak síremléke
Az újszegedi temetőben, a főbejárattól vezető út tengelyében
található az az obeliszk, amelyet az 1879. évi nagy árvíz
áldozatainak emlékére emeltek. Az obeliszk felső részén
kiemelkedő, kereszt formájú faragás, tetején vaskereszt van.
A talapzaton az alábbi felirat olvasható: "Vészben haltatok
el, Szeged él! Emléketeket őrzi, Isten áldásáért hamvaitokra
könyörög" (1879. március 12.)
Szeged környékéhez kötődik.
Mindhárom síremlék a Retek
utcával párhuzamos első
temetői utcában található,
egymáshoz közel. Boros
Frigyes és Szojka Gusztáv
családi sírbolt ján teljesen
hasonló, szürke gránit obeliszksíremlék magasodik. Malina
Gyula családi sírboltját igen
dekoratí v, homokkő-szegélye
zésű téglafalazat kereteli, a
sírbolt tetején téglatalapzaton
ízléses díszes fehér homokkő
obeliszk magasodik, melynek
tetjét kopjafaszerű motívum
díszíti. A Belvárosi temetőben
Vedres István, Várady Ignác,
Rapaics Radó neves vízügyi
mérnökök síremlékeit egymáshoz viszonylag közel találj uk.

Vedres István 0766-1835) a
magyar mérnöktársadalom
rendkívül sokoldalú személyisége, Szeged város főmérnöke
és hites földmérője, ugyanakkor táblabírája volt. Több
korabeli tudományos társaság
tagja. Építészként, föld mérnökként, folyószabályozó,
hidrológus és árvízmentesítő
szakemberként is maradandót
alkotott. Síremléke a Belvárosi
temető vasút melletti téglakerítésében helyezkedik el, a Bajai
úttól mintegy húsz méterre. A
sírt, melyben feleségével együtt
nyugszik, díszes vaskorlát
övezi. Szerény, de ízléses,
rózsaszín márvány síremlék,
amely minden pompát mell őz,
jól tükrözi Vedres egyéniségét.

A sírt az MTESZ és a Vedres
István Szakközépiskola gondozza. Rapaics Radó (18481907) minisztériumi osztály
vezetőjének, sírboltja, ahol
feleségével együtt nyugszik a
temető Bajai út melletti kerítésének támaszkodik, annak
kapujától mintegy 25 méterre,
Szeged felé. A kripta mintegy
egy méterre emelkedik a járósik
fölé, díszes vaskerítés övezi. A
gazdagon díszített (szoborpárral és családi címerrel) síremléken bronz dombormű ábrázolja Rapaics Radót.
Várady Ignác (1825-1907) a
"Percsora hőse" nevet kapta.
Társulati főmérnök volt, és
1876-ban az ő irányatásával
sikerült megmenteni a percsorai
gátak átszakadásától Szeged
városát és környékét. Hiába
hangsúlyozta azonban ezt
követően és azelőtt is az illeté-keseknek a percsorai töltéserő
sítések szükségességét. 1879ben is oroszlánrészt vállalt a
város védelméből, ekkor azonban már sikertelenül. Színes
élete volt. Az 1848-as szabadságharcban főhadnagy ként
harcolt, részt vett Kossuth Lajos
temetésén, később a Ferenc
József Lovagrend tulajdonosa
lett. A családi sírhelybe exhumálás után helyezték el, így a
rózsaszín márvány síremléken
(amelyen a nevek nagyon
elmosódottak) az ő nevét nem
találjuk. A sírhely a gondnoki
épülettől nem messze található,
a nyugati oldal felőli parcellák
második sorában. A Bajai úti
temetői kaputól vezető főúton
balra, a kolumbáriumfalakkal
szemben lévő második sorban
Rózsa Ferenc belvárosi plébános sírja mögött érdekes, díszes
síremlék található. Gazdagon
díszített talapzaton két szoboralak között egy kőoszlop, amely
a sír megújításáról tájékoztat. A
felirat szerint a sírt az árvíz
megrongálta, 1882-ben helyezték át és újították meg. Az
oszlop tetéjén díszes, vasból
készült feszület. A talapzaton
lévő, elmosódott felirat szerint
az eredeti sírban 1825-ben és
l 828-ban temetkeztek.

Előző számunkban beszámoltunk arról a rendkívül érdekes
előadás-sorozatról, ami "Mérlegen a Tisza-szabályozás"
címmel, a szakemberek nagy érdeklődése mellett zajlott le
a Műszaki Egyetemen. A vitára a rendezők külön napot
biztosítottak (május 27-ét), valószínűleg
abból a megfontolásból, hogy legyen elegendő idő
felkészülni az igazán vitára ingerlő előadásokra.

Úgy látszik azonban, hogy
az eltelt két hónap nem csak a
felkészülésre volt elég, hanem
arra is, hogyavitakedv elszálljon. A felszólalók inkább csak
kiegészítették az előző előadás
sorozatot. Ezek a "kiegészítések" azonban sok nagyon érdekes és értékes információval
szolgáltak. Különösen tartalmas
előadást hallhattunk dr. Papp
Ferenctől, aki adatok sokaságával szernléltette számunkra a
szabályozás körülményeit és
szükségességét. A töltésekkel
megzabolázott folyó nem adta
meg könnyen magát, a szabályozás után is sokszor kiszakította magát a "hámból": a
Tiszán a szabályozás után
napjainkig 185, a mellékfolyókon 295 töltésszakadás volt. A
szabályozással és töltésezéssel
6 millió 400 ezer hold terület
ármentesítése történt meg, ezzel
megteremtve a sokirányú fejlő
dés feltételeit. Mintegy folytatása volt dr. Szigyártó Zoltán a
műszaki tudomány doktora
felszólalásából kicsengő gondo-

•

Benke György

A mezőgazdasági vízzszolgáltatásról

Főmérnöki értekezlet Budapesten

Török Imre György
A vízügyi igazgatóságok
A vízgazdálkodási társulatok
május 14-én helyzete, társulatok vízügyi
értekezletre hívta össze az felügyelete.
OVF. Az értekezlet napirendAz 1992. április 3Q-i, kolléjén a múlt évi mezőgazdasági giumi ülésen tárgyalt előter
vízszolgáltatás tapasztalatai és jesztések.
az ez évi felkészülés szerepelt.
A vízügyi igazgatóságok
Részletes tájékoztatást tartott főmérnökeinek és az OVF
dr. Szilárd György főosztályve
vezetőinek egybehangzó vélezető az országos helyzetről,
ménye szerint az értekezlet
majd az igazgatóságok röviden
hasznos volt, az információk
beszámoltak helyi sajátosságaikról, problémáikról. átadása és a véleménynyilváÁltalános vélemény volt, hogy nítás iránti igény kölcsönös. A
bár a vízszolgáltatást végző főmérnökök azonban a fontos
szakmai problémák meg viművek állapota az elmúlt idő
szakban romlott, mégis az ál- tatása mellett igen lényegesnek
lami, társulati, üzemi vízkivé- tarották más témakörök napiteli művek kapacitása jóval rendre tűzését, többek között a
meghaladja a t~nyleges igénye-' várható vízügyi jogaikotás
ket és a valóban nagy mértékű menetrendjét, a minisztérium
aszálykár enyhftésének nem a -OVF munkamegosztásának
vízhiány, nem a vízkivételi ka- rendjét és gyakorlatát, a vízpacitáshiány, hanem a gazda- ügyi átszervezéssel kapcsolatos
ságok fizetésképtelensége az koncepciók, elképzelések megakadálya. Kormányzati intéz- vitatását. Az értekezleten megkedés szükséges ahhoz, hogy jelent Pereesi Ferenc főigaz
nagyobb területek kerüljenek
gató is, aki személyesen szábeöntözésre, s így csökkenjen a
molt be a vízügyi törvény elő
várható aszálykár mértéke. Az
készítő munkájáról és a legérlekezleten konzultációs témakörökben az alábbiakról utóbbi minisztériuI:TIi kollékaptLwk tájékoztatást és mond- giumi ülésről, és egyútpl bejelentette nyugdíjba vonulását,
tunk véleményt:
Az öllkormányzati tulajdollba meleg szavakkal köszönt el a
adás helyzete, önkormányzati jelenlévőktől, sok sikert kíhatáskörbe tartozó vízgazdál- vánva a további munkához.
kodási feladatok, jogszabályi
keretek ellentmondásai e téren.
Török Imre György
főmérnökeit

Rapaics Radó síremléke

lat: 10 millió ember nem élhetne ma ebben a hazában, ha
a folyószabályozás és vele a
nagyobb élettér nem valósult
volna meg. Hogy mégse legyen
vita nélküli a vita, dr. Molnár
Géza jogász most is a szabályozás ellen szólt, és a fokgazdálkodás előnyeiről próbálta meggyőzni a hallgatóságot. Ez nemigen sikerült neki, mert Szigyártó Zoltán ismét szót kért, és
megdönthetetlen szakmai tényekkel támasztotta alá Széchenyi és Vásárhelyi hajdani elgondolásainak igazát.
A további felszólalók is többnyire ezt a gondolatot támogatták, k~melve a vízi beavatkozásokkor elengedhetetlen természetvédelmi és környezetvédelmi szempontok fontosságát, azok mindenkori figyelembevételét.
Sajnos, a rendezvény iránt a
vártnál kisebb érdeklődés mutatkozott. Kár, mert a hallottak
mindenképpen hasznosak és
tanulságosak voltak.

Vedres István sírfelirata közelről
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és tömegsportról röviden

A Szegedi Vízügyi Sportegyesület megalakulásának 18.
évfordulójára a Tömegsport
Bizottság baráti sporttalálkozót
szervezett az elmúlt években,
évtizedekben az Ativizig (Atikövizig) és a Vízügyi SE
csapatában (kis- és nagypályás
labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, teke stb.) szerepelt a
sportbarátok részére. A délelőtti sportprogramon (a Deák
gimnáziumban) és a délutáni
baráti beszélgetésen mintegy
nyolcvanan jelentek meg a régi
és a mai sportolók, illetve
vízügyi dolgozók közül. A
hangulatos est után - kivilágos
virradatkor - mindenki így
búcsúzott: jövőre veletek ugyanitt!
Az 1992. évi egyéni biliárd
házibajnokságra 22 versenyző
nevezett. A selejtező és a
középdöntő csoport-mérkőzései

után négy fő került a döntőbe,
amit végül is Czirok Ferenc
nyert dr. Kováts Gábor (II.),
Sódar István (III.) és Kneip
László (IV.) előtt.
Május IS-én Sziksóstón,
ragyogó időben és környezetben találkoztak a két szegedi
"v izes fellegvár". a Szegedi
Vízművek és Fürdők Vállalat
és az Ativizig vezetői és
sportolói. Labdarúgás. célbadobás (pikádó), lengőteke

Az 1980-as években, az or zág
vízépítésében egy jelentős kor~zak zárult. kiépültek a folyók
menti töltések. Ezután már
nemcsak árvédeimi és lecsapolási
munkákat végeztek, hanem mezőgazdasági öntözés és a hajózás
lehetőségének biztosítására is
gondoltak.. Megszületett az első
törvény (1900. XXX. tc.). amelyben az öntözéses gazdálkodás
elterjedését kívánták elő~egíteni.
A hajózáshoz szükséges mélységek kialakítása céljából megkezdődött a Körösök csatornázási
programja.
A Hármas-Körös torkolata felett 5,3 kilométerre, 1904-1905ös évek között megépült a
körösök csatornázásának első
nagy létesítménye, a Bökényi
Vízlépcső. E tüsgátas duzzasztónak az lett a feladata, hogy a
kisvizes hajózást biztosítsa 36
kilométer hosszúságban Öcsöd
községig. (Amikor később a
békésszentandrási duzzasztót
tervezték, a Bökényi Vízlépcső
duzzaszthatósági szintjét 3 méterről 3,20 méterre magasították,
hogya békésszentandrá i vízlépcső mai helyére kerülhessen.
Ezzel a magasítással 36-ról 43
kilóméterre növekedett
Békésszentandrásig - a hajózási
távolság). A Bökényi Vízlépcső
megépítésével a Hármas-Körös
medrében 12 millió köbméter
vizet lehet tározni.
Az 1908-as években a folyók
szabályozási munkáinak sorrendjét állították össze, egy hosszabb
időre - huszonöt évre - szóló
programban. (XLIX. Vízberuházási tc.) Ebben a törvényben
a víziberuházókra évi 7,5 millió,
összesen 184,5 millió aranykoronát engedélyeztek. (Ezen
törvény alapján 938 kilométerrel
növekedett volna Magyarországon a vízi utak hossza. Sajnos
a közbejött világháború miatt ezt
a nagyhorderejű törvényt nem
lehetett valóra váltani). A csatornázandó folyók sorába a
Hármas és a Kettős-Körös
(Szanazugig) hajózhatóvá tétele két méter merülés ű hajókkal
járható víziút - lett volna
kialakítva. A Hármas-Körös
esése tudvalevőleg nagyon
csekély. Az alsó szakaszon alig
haladja meg kilométerenként a
6-8 centit, és nem sokkal
nagyobb a Kettős-Körö s esése
sem. Így a Hármas Körösnek a
tiszai torkolattal a Fekete- és a
Fehér-Körös egyesülésig terjedő
140 kilométer hosszú szakasza,
duzzasztómű és
hajózsilip
megépítésével gazdaságos an
hajózhatóvá tehető. A világháború kitörésével derékba törtek
az összes szépen indult vízi-

alkotta versenyszámok összesítése igazságos döntetlen
eredményt mutatott. Végeredményben mindenki nyert,
minden részvevő egy kellemes
délutánnal lett gazdagabb.
A Szeged városi alapfokú
tekebajnokságban a Szegedi
Vízügyi SE amatőr csapata 18
csapat közül a tizedik helyet
szerezte meg. A legjobb átlagot
és a legtöbb pontot S lajchó
Tamás és Keller Péter érte el.
Az egyéni házi tekeverseny
megszervezésére júniusban
kerül sor, jelentkezni Keller
Péternél lehet.
A megyei férfi kosárlabdabajnokságban részt vevő
Szegedi Vízügyi SE csapata
ötven százalékos teljesítménnyel a középmezőnyben
végzett.
Május 22-én Székesfehérvárott hét "versenyszámban"
mérte össze erejét igazgatóságunk és a KÖFE összegyúrt
csapata a febérváriakkal.
A verseny értékelése:
vezetők lövészete: győzött
Szeged (vezetőink "szétlőtték"
az ellenfelet - a céltáblát pedig
"össze" ... dopping használata
megendett volt).
Sakkban csak a hazai pálya
előnye döntött (2: I Székesfehérvár javára).

Férfi asztalitenisz: papírforma (3:o-ra nyertünk).
Női asztalitenisz: két csuszávai (túró és tepertő nélkül)
és két ponttal kaptunk ki
(22:20, 21: 19) a döntő szettben.
Kosárlabdában izgalom a
tetőfokon, döntetlen után hosszabbÚás és ... és a jobb szurkolókkal és edzővel rendelkező
csapat nyert (természetesen
Szeged)
Női ügyességi verseny: azért
a mi lányaink-asszonyaink is
ügyesek! (Bár itt az ellenfél
győzött 3,5:0,5 arányban).
Vezetői labdarúgás: két gól
az ellenfél hálójában, három a
miénkben. Nyerni kellett volna!
Végeredményben a kupa
most Fehérvárott maradt, jövőre
cipeljék csak ők ide a serleget,
majd mi itt tartjuk!
Május 30-án a Lakótelepi SE
salakos pályám rendeztük meg
a tenisz egyéni házi-bajnokságot. A két csoport mérkőzés
után a bajnok Kemény László
(MKO) lett. Második Varga
István, harmadik-negyedik
Füzesséry Péter és dr. Törzsy
Károly, ötödik-hatodik pedig
Kurucz Gyula, illetve Hegyes
Zoltán lett.

Június végé n ismét

Nemzetközi evezősverseny aMaty-éren

A Szegedi Vízügyi Sportegyesület versenyzői közül
Sebesvári Mihály vezetócdző a
következőket nevezte a rangos
erőpróbára~ Ifjúsági kormányos
nélküli kettes hajóegységben a
Károlyi Zoltán-Dézsi Péter,
Szél Attila-Hansel Balázs és
Kéri László-Pataki Andor
kettősöket. Felnőtt kormányos
nélküli kettesben Dorka
Péter-Tarjáni Tibor és a Kéri
Tibor-Hernádi Gábor kettősö
ket. Serdülő kétpárevezős
versenyszámban Lele LászlóDanyi Róbert vehet részt, női
Kurucz Gyula ifjusági kormányos nélküli

férfi ifjúsági nyolcasban pedig
Szél Attila, Bárkányi Balázs,
Virág János, Igaz Tamás,
Szilágyi Levente, Hansel
Balázs, Pataki Andor, Kéri
László és Baksa Botond kormányos küzdhet agyőzelemért.
A verseny győztesei nagyon
szép
tiszteletdíjakat
és
gyönyörű (Lapis András által
tervezett) érmet vehetnek át.
evezősversenyre.
Bízunk benne, hogy jónéhányan a mi versenyzőink közül
négyesben Gavallér Anikó, is!
Danyi Andrea, Fehér Zsuzsanna
és Horpácsy Eszter ülhet be, a
Beoke György
Június 20-21-én újra
beoépesül a Maty-éri gróf
Széchenyi István evezőspálya.
A Magyar "Evezős Szövetség, a
Városi Sportigazgatóság, a
Csongrád megyei
Sportigazgatóság és a Szegedi
Vízügyi Sportegyesület
rendezésében kerül sor a IX.
Szegedi Nemzetközi Regatta
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AKörös-völgyi vízhasznosító társaság

Ez évben lesz ötven éve, hogy üzembe helyezték a békésszentandrási duzzasztóművet. Ez a leírás e
megkezdéséig terjedő időszak rövid eseményeit ismerteti.
munkák. Igen siralmas lett a
pénzügyi állapot. A világháború
után sem lett jobb a pénzügyi
helyzet. A vízi létesítmények
fenntartására. rendbehozatalára
hitelkeretek legszükségesebbje
sem volt elegendő. A rendezett
viszonyok beálltával, a világháború miatt értelmét vesztett,
1908 évi 25 éves munkaprogram
helyett, az 1929. évi III. tc., az
akkori viszonyoknak megfelelőbb - 15 évre terjedő - víziberuházási program készült:
(Ebben a törvényben évenként 3
millió 800 pengől irányoztak elő
a vizeiken hajózása érdekében
végzendő szabályozási és rendezési munkákra 15 éven keresztü!. Sajnos nem soká ezt a
víziberuházási törvényt is utolérte elődjének végzete, a
pénzügyi válság, mely ez alkalommai 1932-ben következett be.
Ezután a törvényben biztosított
évi előirányzat egymillió 900
ezer pengőre csökken t. Így a
Kettős-Körös hajózását csak
Békésig tették lehetővé) .
Az 1920-as években, a vízimérnökök sorában egy kiváló és
a jövőbe tekintő, közgazdasági
látókörű egyéniség emelkedett ki,
Sajó Elemér. 1928-ban került a
Földművelésügyi Minisztériumba. 1930-ban vette át Vízügyi
Főosztály irányítását. Még ez év
tavaszán adta közre, a magyar
vízügyi politika alapelveit és
irányvonalait megfogalmazó
"Emlékirat vizeink fokozottabb
kihasználására" című munkáját,
melyben felhívta a figyelmet a
vízhasznosításra. Ez a vízgaz-

dálkodási program többek között
kiterjedt a Tiszántúl öntözésének,
s ezen belül a Duna-Tisza
csatorna építésének tervére is.
Ezen leírás hatására alakult meg
1931-ben a Földművelésügyi
Miniszté~!umban az úgynevezett
Hármas Ontözési Bizottság. Ezt
követte 1933-ban Sajó Elemér és
Trumf!1er Árpád szerkesztésében
az "Uja bb tanulmányok az
öntözésről" című leírásuk, azzal
a céllal, hogy az öntözés iránt az
érdeklődést felkeltsék.
Az 1929. évi törvény és az
1930-ban megjelent emlékírat
ismeretében Békés megyében dr.
Márky Barna alispán mozgalmat
indított a hajózás és öntözés
mielő9bi megvalósítása érdekében. Ugy látta, hogya "vízügyi
politika" megvalósítása a
megy én k gazdasági és kereskedelmi életében nagy fellendülést jelentene. A szociális
viszonyok javulását is látta ezen
célok megvalósításában az
alispán. Az egész Békés vármegyét érintő, a Körösök hajózását
biztosító elgondolás megvalósításához többen csatlakoztak.
Ezek közül kiemelkedett dr.
Sebők Elek békési ügyvéd, aki
akkor a Hosszúfokú Armentesítő
Társulatnál tevékenykedett mint
alelnök. E két fontos személy
hozta mozgásba e nagyjelentőségű ügyet. Azon fáradoztak,
hogy oly társaságot hozzanak
létre, mely segíthetné e terv
mielőbbi megvalósítását - a
Körösök hajózását és az öntözést
a megyében . Dr. Sebők Elek
kapcsolatba került a Földmű-

velésügyi Minisztérium vízügyi
főosztályán dolgozókkal: Halácsy
Jenő kerületi felügyelővel, Lampl
Hugó, Vas Leó, Németh Endre
műszaki tanácsosokkal. Megismerte Sajtó Elemér mérnököt, a
Vízügyi Főosztály vezetőjét,
akivel szoros, igazi barátság
alakult ki. Sok-sok Körös menti
találkozás és levélváltás bizonyítja eren emberi barátságot. Sebők dr. rendíthetetlenül
dolgozott. Mivel nem műszaki
ember volt, sok segítségre volt
szüksége. Ezeket mindig megkapta a vízügyi főosztály vezetőjétől és alkalmazott jaitól.
Gyulán a Rotary Clubban Sebők
dr. előadást tarott a "Magyar vízi
utak nemzetközi vonatkozása"
címen.
Az I933-as év elején úgy látszott, hogy az országos Alföldi
Bizottságon belül, mint Békés
megyei tagozat hozzák létre
társaságukat, de ezen bizottság
alkotómunkája, gróf Klebelsberg
Kunó halálával megszűnt. Dr.
Márky Barna eredményesen
dolgozott annak érdekében, hogy
a Körösök menti települések
támogatását megnyerje.
Az év nyarára annyira jutott a
mozgalom szervezése, hogy dr.
Márky Barna alispán alakuló
ülésre hívta az érdekelteket. Az
alakuló ülést 1933. június 22-én
tarották Gyulán. Először Lampl
Hugó a Földművelésügyi Minisztérium vízrajzi osztályának
műszaki tanácsosa, a Körösök
kiváló ismerője adott tájékoztatást, a tervezett hajózás és
öntözés technikai megoldásáról.

mű

építésének

Ezután a Körös-vidéki ármentesítő
társulatok és egyéb érdekeltségek
részvételével alakult meg, a Körösvölgyi Vízhasznosító Társaság. A résztvevők ismerték egymást. Tudták ki, mennyit tett
eddig eZ,ért a társadalmi mozgalomért. Igy a tár ulat elnökévé:
dr. Márky Barna alispánt, ügyvezető elnökül pedig dr. Sebők
Eleket, e két kezdeményező és
meghatározó egyéniséget választották.
A megalakult a Társulat Intéző
Bizottsága ezután váltakozó
helyeken: Gyulán a Folyammérnöki Hiyatalban , és az alapító
nyolc Armentesítő Társulat
székhelyén tarotta üléseit. A következő intézőbizottsági üléseken
alapszabályt alkottak és a Körösök hajózhatóvá tétele érdekében
emlékiratot szerkesztettek, melyet
népes küldöttség (50 fő) adott
volna át Budapesten a kormány
képviselőjének . Ez a terv végül
úgy alakult, hogy 1933. december
IS-én Gyulára érkezett Kállai
Miklós földművelésügyi miniszter.
Másnap országos baromfi-,
galamb-, és házinyúl kiállítást
nyitott meg Gyulán. Később Békéscsabára utazott, és ott vármegyei búza kiállítást nyitott meg.
Báró Urbán Gáspár, a Mezőtúr Mesterszállási Armentesítő Társulat elnöke adott szóbeli tájékoztatást, majd átadta "A Körösvölgyi Vízhasznosító Társaság
emlékirata a Körösvölgy vizeinek
hasznosításáról" című emlékiratot a miniszternek. Kállai Miklós
miniszter kiséretében volt Sajó
Elemér is.
A Földművelésügyi miniszter

intézkedése alapján, a Földmű
velésügyi Minisztérium Vízrajzi
Intézetének a Körös-völgyi Vízszabályozások Tervezési Csoportja szinte napok alatt munkába
állt. E csoportot Freytag Ferenc
tanácsos vezette. Rajta kivül hét
kinevezett mérnök és nyolc fiatal
napidíjas mérnök és egy műszaki
rajzoló dolgozott. Sajnos Sajó
Elemér a Földművelésügyi
Minisztérium Vízügyi Főosztá
Iyáank vezetője, ez a páratlan
szorgalmú és kiváló tudás ú
mérnök, aki a Körösök hajózhatóvá tételének ügyét beindította,
1934. szeptember 21-én meghalt.
Halála nagy veszteség volt a
magyar vízügyi szolgálatnak, a
Körös - csatornázás ügyének.
Sebők Elek is elveszítette a
kedves, igazi barátot.
A Békésszentandrási duzzasztó
építésének általános terve 1936
márciusában készült el. Október
l-jén ünnepélyes keretek között
indultak meg a munkák. Darányi
Kálmány - akkor mint földmüvelésügyi miniszter - a munka
megindulásának jelképéül egy
ásónyom földet emelt ki - amit
díszes kosárba helyeztek. Nagyobb
szám ú éptési munkák a duzzasztóépítésnél, a következő évben
indultak be az 1937. XX. tc.
(öntözési törvény) életbelépése
utáni költségvetési évben, amikor
a költségfedezetet rendelkezésre
bocsátotta az építtető: Országos
Öntözésügyi Hivatal. (A Tiszántúli vízgazdálkodás i létesítmények céljaira. ez a törvény 14
éven keresztül évi 5 millió pengőt
biztosított, azaz összesen 70
millió pengőt).
Sajó Elemér jövőbe tekintő
munkája következtében rendelte
el a kormány, a második
vízgazdálkodási nagylétesítmény
- a békésszentandrási vízlépcső
megvalósítását. Korai halála után
sem került neve feledésbe a
Körösök vidékén. Órszentmiklósi
sírhelyére a Körös-vidéki társulatok díszes síremléket készíttettek . Ennek felszentelésére és
ünnepi diszközgyűlés tartására
1937. október 16-án került sor. A
díszközgyűlést Riesóy - Uhlarik
Béla, Békés vármegye főispánja
nyitotta meg, és elhelyezte a
síremléken lévő urnába, a duzzasztó építésének megkezdésekor
Darányi Kálmán miniszter által
kiemeit ásónyom földet. Az
emlékbeszédet Kállai Miklós ~.ki 1937-től az Országos
Ontözésügyi Hivatal elnöke tartotta.
Góg Imre
Körös-vidéki Vízügyi
Igazgatóság
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Minden megoldás sokba

Amint azt előző számunkban jeleztük május 21-én, Kecskeméten a Technika Házában
konzultációval egybekötött előadói ülést rendezett a Magyar Hidrológiai Társaság
Bács-Kskun megyei és Szegedi Területi Szervezet, a MAE Növénytermesztési Társaság
Mezőgazdasági Ví?:gazdálkodási Szakosztálya, a kecskeméti szennyvízelhelyezésről.
Nagy érdeklődés kísérte a rendezvényt, a
hallgatóság soraiban 101 érdeklődő ült és még a
délutáni vitára is 69-en maradtak. Várható volt,
hogy az érdekeltek nagy figyelemmel fogják
hallgatni az előadásokat, hiszen az ország más
területér6l is jöttek érdeklődők.
A konferenciának beillő rendezvényt Merász
Józse! polgármester nyitotta meg. Perecsi Ferenc
az OVF főigaz g a tój a, Kisgyörgy Sándor KTM
főo sztál yvezető-helyettes, dr. Vennes László az
FM főosztályvezető-he lyettese, Szekeres istván,
a Bácsvíz Rt igazgatója tartották az e l őadásokat.
Dr. Szilárd György OVF, dr. Szabó Zoltán OKI,
Forczek András (Agro-Mix Mg. Tsz), dr. Majo r
Tibor Ati-Köfe, Török Imre György Ativ iz ig
hozzászólásai után élénk vitára került sor.
A vitát természetszerűen dr:Vcmles László és
Szekeres István előadásai, valami nt Forezek
András hozzászólása váltotta ki. A rendezvény
ak tualitását éppen az adta, hogy különböző
nézőpontból és különböző érdekeltség alapján
más lehet a kec~kemé t i szennyvízelhelyezés
problémakörének megközelítése.
A ~'áros s::.ennyvi::.e manapság ris;:títatlan,
emiatt további bekötések csatornaháló::.atba nem
engedélye:::.hetők, a tis:::.títarlan szennyví<. súlyos
környe:::.eti károkat oko;:. a Csukás-ér és Dongér
víifolyásokban, s végül pedig a Tiszat szennye::.i. Az elfolyó és kart okozó szennyvíz ugyanakko r egy száraz klímájú ö n töző v íz- h iány o s
te rületen értékes vízkincs lehet, és a szennyvíz
egy részének elhelyezésére, te ny észid ősz akban

nagyon hasznos elhelyezésére egy kiépített..
rendszerben lehetőség van.
A jelenlévők és a többször szenvedé lyes
hangnemben vitázók között szakmai véleménykülönbség n em volt. Abban mindannyian
egyetértettek, hogy a mezőgazdaslÍgi hasznot is
e redm ényez ő szenny vízelhelyezés hasznos, jó
megoldás. A költségek megosztása, a vállalati
é rde kkülönb ségek o ko znak dile mmát és
patthely;:.etet, és az önkormányzat számára is
nehézségeket. A jöv ő igén yli a város szenn yvizeinek k orszer ű összegy űjtésére és károkozás
né lkül i e lvezetésé re net án hasz no s ít ásá ra
vonatkozó intézkedéseket, döntéseket. Bármilyen megoldáshoz sok pénz kell, a helyes megoldás kiválasztásánál az érdekeltek, (önkormányzati képviselők, vállalati igazgatótanács tagjai,
mgtsz-igazgatótanács tagjai) igen alapos szakmai
előkészítés, ráttér alapján dönthetnek. A re n dező
szervek szakemberei fö lajánlották a segítséget
polgármester úrnak, illetve rajta kereszt ül az
önkormányzati testületnek a szakmai érvrendszer
egyeztetése során. Amint azt dr. Simor József a
vita vezetője összefog lalójában e lmondta
rendk.ivül bonyol ult és összetett, elsőso r ban
gazdaságí probléma megvilágításá ra és a
k ül önböző szakm ai vélemé nyek nyilvánítására igen hasznos volt a rendezvény, és talán
hozzájárult egy ak ut probléma megoldásához.

A hosszú szárazság után
egyáltalán nem bánták a résztvevők , hogy ünneplő ruhájuk
kissé megázott azon a szabadtéri ünnepségen, amelyen Gádoros nagyközségben , majd
Nagyszénáson került sor az
orosházi kistérs é gű vízmúrendszer üzembehelyezése
alkalmából.

A részvevőknek is, de első
sorban a lakosoknak a zeneszó,
a zászlódíszek, cserkész lányok
és fiúk sajátos hangulatot varázsolta)(, de hangulatukat igazán
a~ a tud at tette e melkedetté,
hogy egy nagyszabású, jól sikerül t munka eredményeként
egészséges ivóvízhez jutott a
két település lakossága . Dr.
Német Miklós helyettes államtitkár tartott ünnepi avatóbeszédet, Varga ZoltlÍn országgyűlési képviselő méltatta a .
létesítmények jelentőségét és
kifejezte elismerését az építésben részvevőknek. Öröm volt
h a ll a ni a mélta tó szavakat ,
melyet a Békés Megyei V íz m ű
Vállalat és a Körösv idéki Vízügy i Ig azga tó ság me ll e tt
Török Imre György
igazgatóságunknak is tolm ácsolt.

Vízmesterképzés - ma

Országos verseny - Szegedi "dobogóssal"
Több évtizedes hagyomány,
hogy a legjobbak iskolai, területi selejtezők után, országos
szakmai versenyen vehetnek
részt. Ez évben az OVF és az
NSZI (Nemzeti Szakképzési
Intézet) verseny vízügyi részének megszervezésével igazgatóságunkat bízta meg. Az ország
kilenc vízügyi szakközépiskolájából 20 fő jutott az országos
döntőbe , települési vfzgazdálkodási, területi vízgazdálkodási, víz- és szennyvíztechnológiai szakon.
Az írásbeli, a gyakorlati, a
szóbeli eredményeket összesítve igen szoros, magasszintű
eredmény született. A vizsgabizottság döntése értelmében
kilencen vehették át a szakmai
elméleti és gyakorlati tantárgyakból a jeles techniku si
minősítést. Az első öt helyezett
felvételi vizsgakedvezménnyel

1992. MÁJUS-JÚNIUS

második helyezett Asztalos
A ma működő vízgazLászló (Szege.d), harmadik
dálkodási technikusképzés 30 helyezett pedig Zeller Tamás
éves múltra tekínt vissza, a
(Barcs) lett. Gratulálunk a
vízmesterképzés folygyőzteseknek!
tatásaként. Jelenleg az ország
igazgatóságunk két különterületén tíz szakközépdíjat ajánlott fel a második és
iskolában folyik vízügyi
harmadik helyet elért tanulószakképzés, települési
nak. A díjkiosztó zárórendezvízgazdálkodási, területivényen dr. Ványai Éva alpolvízgazdálkodási, vízépítési,
gármester, a Munkaügyi Mivalamint víz- és szennyvíznisztérium, a Közlekedési, Hírtechnológiai ágazatokra
közlési és Vízügyi Minisztagolódva. A vízügyi szaktérium, az NSZI megje~ent
középiskolai tagozatok jó
képviselői külön köszönetet
működését bizonyítja, hogy
mondtak a magasszintű, pontos
a tanulók javát alkotók
szervezésért és a pártatlan érté-szakirányban főiskolára
kelésért. Ezt erősítette meg
és egyetemre kerülhettek.
Pereesi Ferenc főigazgató
elismerő levele is, melyben az
igazgatóság és minden közreszakirányú főiskolára, eg)'e- működő személy munkáját
temre kerülhet. A szakmai külön megköszönte.
tanulmányi versenyt Németh
Zoltán (Győr) nyerte meg,
Kurucz Gyula

Gratulálunk saj át munkatársainknak a szép teljesítményhez. Nem vitás, hogy az
építőkre emlékezni fognak a két
község lakosai. Erről beszéltek
a búcsúkézfogáskor a polgármesterek Kaczkó Mihály és
Fábri istván. A polgármester
urak egyébként véleményüket a
széles nyilvánosság előtt az
ünnepség keretében rendezett
sajtótájékoztatón is kinyilvánították, ahol a megjelent újságírók kérdéseire is készséggel
választoltak. Ezen a sajtótájékoztatón dr. Német Miklós,
Varga Zoltán, valamint Mohnács Pál a Békés Megyei
Önkormányzat szakembere is
számos kérdést kapott az
egészséges ivóvízellátási program további menetével, valamint a vízdíjakkal és más
aktuális kérdésekkel kapcsolatban.

Vízi világ

" Vizes" találkozó

Polgármesterek
vendégségben
Május 28-án az Ativizig működési területén lévő 18 város
polgármestereit beszélgetésre és munkaebédre hívta meg
dr. Kováts Gábor igazgató. Tizennégy város polgármestere,
illetve megbízottja élt a meghívással, néhányan más
elfoglaltság miatt az utolsó pillanatban kimentették magukat.
A megbeszélésen a vízügyi igazgatóság műszaki és gazdasági
igazgató-helyettesei mellett jelen voltak
a szakaszmérnökségek vezetői is.

A vízügyi igazgatóság be- és kiküldötteik igen aktívak
mutatásával, feladatainak is- voltak, számos kérdést vetettek
mertetésével és az önkor- fel és egymás között is számos
Török Imre György mányzatok - vízügyi igazgató- véleményt ütköztettek.
ság kapcsolatainak fontossáA megbeszélés legfőbb
gával foglalkozott az igazgatói értelmé~ abban láttuk közösen,
bevezető, amely a korábban
hogy sikerült az önkorátadott meghívó mellékleteként mányzatok és a vízügyi igazkézbesített írásos anyag kiegé- gatóság kapcsolati rendszerét a
szítése volt. Néhány konkrét saját régionkban tisztázni. Az
és fontos aktuális kérdés fel- önkormányzatok egyértelmúen
vetésére került még sor a elismerték a vízügyi állami
feladatok végrehajtásában a
bevezetőben, többek között a
vízügyialap-támogatás pályá- ví zügyi igazgatóság ' szerepét,
zati rendszere, a tulajdonba fontosságát, a vízügyi i'g azgaadások helyzete, a víziközmű tóság vezetői és a szakaszvállalatok üzemeltetése, az mérnökök alaposabban megisaszályhelyzet, a vizkárelhá- merték az önkormányzatok
rítási, védekezési együttmű sajátosságait, problémáit,
ködés, az igazgatóság vállal- konkrét problémákat, témákat
kozási tevékenysége, a tár- . is megbeszélhettek és a
sadalmi, gazdasági átalaku- személyes kapcsolatok erősÍlással összefüggő vízügyi szol- tésére is felhasználták az
gálat átalakulása. N agyon összejövetelt.
hasznos megbeszélés követte a
bevezetőt, a polgármester urak
Tö!,ök Imre György
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