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A Vízügyi SE nevelljei: 

Evezősök a Maty~éren, 
a vb·"n és az olim 

Abban a szerencsében van ré
szem, hogy a Magyar Evezős 
Szövetség tagja lehetek. Ebben 
a minőségemben pedig általá
ban kötelességszeraen részt 
veszek az elnökségi üléseken és 
jókedvemből minél több eve
zősversenyen. Nos, a július 16-
19-i hét végén, csütörtöktől 
vasárnapig bőven volt alkal
mam kiélvezni elnökségi tagsá
gom e kettősségének minden 
szépségét és izgalmát. A ver
senyekIől az újságok már 
mindent megírtak, ezért most 
csak a minket érdeklő eredmé
nyeket foglalom össze. Tudni 
kell azt, hogy a korábbi évek
hez viszonyítva - amikor az 
Ativizig a sportegyesület bázis
szerve volt - a mai anyagi kö
rülmények és egyéb feltételek 
másképpen néznek ki. Ma az 
Ativizig az egyesület poten
ciális támogatója, alapvető 
szponzora, de minden épületet, 
eszközt, anyagot, amit ad, azt 
bérbe adja, ,a bérleti díjakat és 
az üzemelési költségeket a 
támogatásból fizeti az egye
sület. Ha többet akar, más
honnan is pénzt kell "csinálni". 
Mindezt azért adom közre, mert 
így jelenleg öt edző helyett csak 
kettőre futja (természetesen 
nem főállású edzőkre). Ez a két 
edző (a győri.vizignél az 
edzők heten vannak), ha sikert 
akar elérni, természetesen nem 
tud foglalkozni az érdeklődő, 
kezdő gyerekekkel, hanem csak 
a már érlelődő, eredményes 
evezőspalánták trenírozására 
kénytelen szoritkozni. Így 
sajnoS' egyre nagyobb esély van 
arra, hogy egy-egy felbukkanó 
tehetség, a vele foglalkozó 
trénert nélkülözvén, elvész, 
eltűnik, kedveszegetten elol
dalog a vízitelepről. 

Ezt is figyelembe véve 

FOTÓ: HÁRs LÁSZLÓ 

A Vízügyi SE nyolcasa 

A legközömbösebb ember is büszke arra, ha a családja 
valamelyik tagja valami világraszólót ér el. Ne legyünk mi se 
szerénytelenek akkor, amikor az igazgatóság támogatásával 

- de egyre inkább a maga erejéből- a Szegedi Vízügyi 
Sporegyesület evezőseinek nagy családjából néhány olyan 
evezős kerül ki, akik a sport legmagasabb nemzetközi 

dobogóira állhatnak ról. Dicsekedjünk velük, legyünk büszkék 
rájuk! Ezek a fiúk nem egy gittegylet funkcionáriusai, 

ezek keményen megdolgoztak a sik-erért. Ev~zősök, ::lill; 
nálunk, a mi egyesmetünknél nevelkedtek, itt érték el 

a csúcsot jelentő világbajnoki szereplés lehetőségét, évek 
munkájával itt alapozták meg olimpiai részvételüket. 

fantasztikus eredménynek tűnik 
(és más egyesületek is annak 
tartják), hogy az idei országos 
bajnokságon négy magyar baj
noki cfmet szereztünk! Hudy 
Andrea a mini egypárevezősök 
versenyében, Károlyi Tamás és 
Dézsi Péter ifjúsági kormányos 
nélküli kettesben, Károlyi Ta
más-Dézsi Péter-Kéri László
Lódi Róbert (kormányos: Baksa 
Botond) felnőtt kormányos 
négyesben és Szél Attila-Szé/pál 
József-Pataki Andor-Csonka 
Csaba-Ambrus Attila-Bárkányi 
Balázs- Joó Attila-Hansel Ba
lázs (kormányos: Baksa Bo
tond) a felnőttek könnyasúlyú 

nyolcasában nyert aranyérmet. 
Második helyet szerzett a mini 
egypárevezősök közt Császár 
Ágota, Fülöp Anna és Lévai 
Mónika, az ifjúsági kormányos 
nélküli négyesben Gavallér 
Anikó, Fehér Zsuzsanna, Danyi 
Andrea és Horpácsi Eszter, 
valamint a könnyasúlyú kor
mányos nélküli négyesben 
Hansel Balázs, Szél Attila, 
Bárkányi Balázs és Csonka 
Csaba. 

Bronzérmes lett az ifjúsági 
kormányos kettes (Kéri László, 
Pataki Andor, kormányos: Bar
tók Tibor), az ifjúsági kormá
nyos négyes (Kéri László-

A Károlyi-Dézsi-páros 

II , 

plan 
Szilágyi Leveme./gaz Tamás
Virágh János, kormányos: Bar
tók Tibor), a felnőtt kormányos 
nélküli kettes (Károlyi Tamás
Dézsi Péter), a felnőtt konná
nyos kettes (Hegyközi Ferenc
Lódi Róbert, kormányos: Baksa 
Botond) és a férfi felnőtt nyol
cas (Hernádi Gábor, Dorka 
Péter, Tarjáni Tibor, Kéri Ti
bor, Lődi Róbert, Károlyi Ta
más, Dézsi Péter, Hegyközi Fe
renc, kormányos: Baksa Bo
tond). 

És ami még fantasztikusabb, 
a Magyar Evezős Szövetség 
elnökségének július 18-i dön
tése szerint az ez évi kanadai 
(montreaH) ifjúsági vilá:gbaj
nokságon kormányos nélküli 
kettes versenyszámban Károlyi 
Tamás és Dézsi Péter, egyesü
letünk két nagyszera evezőse 
képviseli a magyar színeket. A 
pontosan egy hónappal korábbi 
(június 18-i) elnökségi ülés az 
olimpiai csapat összetételér61 
döntött. Óriási siker, hogy Dani 
Zsolt személyében (aki tavaly 
még igazgatóságunk dolgozója 
és a Szegedi Vízügyi Sportegye
sület versenyzője volt, akit 
kisgyermek korától nevelt szu
perevezőssé egyesületünk és 
akit ma is szegedi nek tekintünk, 
merthogy ő is annak érzi magát 
- függetlenül attól, hogy hely
zetünk miatt idei felkészülését 
már az MTK-ban kezdte el) 
olimpiai résztvevőt is ma
gunkénak mondhatunk. Szegedi 
evezős még soha nem verseny
zett olimpián! 

Hát ne legyünk büszkék rá
juk? De, igenis legyünk, és kí
vánjunk nekik - a mi mellé
nyünket is dagasztó - nagysze
ra sikereket! 

Benke György 

Belvíz 
az aszályban 
A idei év május végéig az elmúlt évek második legaszá

lyosabb éve volt, a júniusban leesett csapadék hatására mégis 
belvlzhelyzet alakult ki. 

Lehet, hogy furcsán hangzik, de a hét szűk esztendőt 
meghaladó asztályos évek ellenére is kialakulhat árvlzi, illetve 
-belvtzi helyzet. A szélsőséges tendenciák ugyan bizonyos 
ciklikusságot mutatnak (például: harminc évente jelentkeznek 
a nagy belvizek, 1940, 1970 ... ), de egy-egy cikluson belül is 
kialakulhatnak belvlzijelenségek. 1992. május végéig a sokévi 
csapadékhoz képest az Ativizig területén a téli félévi csapa
dékhiány 135 ~illiméter volt. Az utóbbi három hónapban 
összesen 42 milliméter eső esett, elmaradt az aranyat érő 
májusi eső. Június elejétől csapadékosabbra fordult az idő, 
június 29-ig a maximális érték 217 milliméter volt (Deszk), 
melyból csupán egy nap alatt (1992. június 25.) Batidán 103 
mil/iméter esett le, igaz, hogy ezen a napon Szentesen nem 

• esett semmi eső. A Szeged és Hódmezővsárhely térségét érintő 
felhőszakadás belterületi pincéket, könyvtárakat, a városház 
alagsorát öntötte el, sőt az Ativizig székházát is, ahol éjjel két 
óráig sikerUlt abelvizet kiszivattyúzni. 

Szegeden 240, Hódmezővásárhelyen 47 bejelentés érkezett, 
öt épületből kellett kiköltöztetni a lakókat. A szivattyútelepek 
szakaszosan üzemeltek 8-10 órát. A Tisza alacsony vfzállására 
való tekintettel a gravitációs kivezetéssel is éltünk. 

A szakaszmérnökségek és a vtzgazdálkodási társulatok 
bevonásával az önkormányzatokat megkerestük a szükséges 
segttségnyújtásra, de amilyen gyorsan jött a vihar, a vizek 
lefolyásával, leszivárgásával a belvfzi veszélyeztetettség is 
csökkent. A területi maximális elöntés 300 hektár volt, a károk 
felmérése megtörtént. 

A belvizi jelenség az 1975. évi nyári belvtzhez hasoniUott, 
de a hidrológiai körülmények mások voltak, az elöntés akkor 
72400 hektár volt, a kár értéke 1,2 milliárdforint. 

A belvtzi jelenség arra htvja fel a figyelmet, hogya személyi 
állomány felkészültségének a technikai eszközöknek és a 
hirközlésnek olyan állapotban kell lenniük, hogy meg tudjanak 
felelni a belvtzvédelmi elvárásoknak. 

Csizmadia Károly 

Látogatás a SARLIN-nál 
Június elején öt napot tölt

.hettem Finnországban, ahol a 
fmn SARLIN cég által gy$Írtott 
szivattyúkkal és egyéb techno
lógiákkal ismerkedtem a gyár
ban, amelynek híre megelőzte 
termékei hazai elteIjedését. 

A magánkézben lévő cég 
elsősorban szivattyúkat gyárt, 
legismerebb terméke a SU
PERVORTEKS nev a, magas
nyomású szennyvizszivattyú, de 
ezenkívül iszapszi vattyút, őrlő
daraboló szi vattyút, illetve 
rendkivül széles paraméterek 
közt mozgó - gyakorlatilag 
bármilyen teljesítménya -
centrifugálszivattyút is gyárt, 
egyedi igények alapján. Ezek a 
szi vattyúk nemzetközi minősí
téssel, a L' loyds védjegyével 
vannak fémjelezve, ami rendkí
vül kemény feltételekhez van 
kötve, szigorú előírásoknak kell 
eleget tenni a gyártás, forgalma
zás, üzemelés során. Ilyen véd
jegy tudomásom szerint más 
szivattyúk bizonyítványán nem 
szerepel. 

A szivattyúk igen komoly 
felkészültségű üzemekben ké
szülnek, szoros a technológiai 
fegyelem és sok ellenőrzés 
mellett folyik a gyártás. Ennek 
köszönhetően a szivattyúk élet
tartama minimum 15 év, amit 
néhány fontos .ismérv garantál. 

A motor olyan védelemmel van 
ellátva, amely biztosítja - kiik
tathatatlanul -, hogy fÖlmel!!
gedés, vagy nedvesség bejutása 
esetén a motor nem indul, il
letve leáll. A járókerék kiala
kítása és a minimum 80 milli
méter beömJésú keresztmetszei 
gyakorlatilag kiküszöböli a 
dugulást, a járókerékprofil 
pedig megoldja a szállított 
folyadék köpenyhűtéshez való 
felhasználását. Igen lényeges 
eleme a szivattyúnak a járóke
rék, illetve a csapágysor szét
szerelés nélküli utánszállítási 
lehetősége, amely bizonyos 
üzemóraszám után biztosítja a 
kopás-utánállitást, így a csa
págysor és a szimeringek, 
valamint a járókerék élettartama 
is jelentósen megnő. 

A láto~atáson szerzett ta
pasztalatok arra engednek kö
vetkeztetni, hogy piaca lehet 
Magyarországon ennek a szi
vattyúnak. Ez a véleményük az 
igen jól felkészült finn szakem
bereknek is, akik a BNV után 
ez év októberében Budapesten, 
Győrött, Pécsett, Debrecenben 
és Szegeden szervezendő be
mutatókon szeretnék megis
mertetni a hazai felhasználókat 
e szivattyúval. 

Hegyes Zoltán 

Magyar-rámán 
találk,ozó Debrecenben 

A magyar-román vízügyi vegyes bízottság vízminöségi 
albizottsága június 23-26-a között tartotta ülését Debrecenben. 
pl tárgyaláson a két ország környezetvédelmi és vIziigyi szak.
emberei vettek részt. A szakértők értékelték It' határvizeken 
1991-ben végzett vlzminöségi vizsgálatok eredményeit, 
áttekintették a vfz111:Ín6ség alakulását az J 987-1991. közötti 
időszakban. 

Az albizottság javaslatot dolgozott ki a területi együttmű
ködés fejlesztésére, Amennyiben ezt a vegyes bizottság jóvá
hagyja, ajövooen a határvizeken a közös érdekeJtségilkörnye
zetvédelmi és vízügyi szervek szorosabban egytittmflködnek. 
önállóartxözös vizsgálatol<at végeznek a. vízfolyásokon. 

A tárgyalásokat a nyílt. konstruktiv légkör jellemezte, A 
találkozót megszervező Tiszántúli Környezetvédelmi 
EelügyelÓ$ég és Xiszántúli Vízügyi Igazgll't9ság rs~iJl 
tőlük mármegszokott, magas színvonaJon látták dai 
feladataikat. . 

D.r. Fekete Endre 
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Vízügyi emlékhelyek Ha esik, sapka kell ... 

A Víz és a templomok Tanulmányúton 
A Dóm terveit Schulek Fri-

gyes készítette el, de később a 
megbízást visszaadta és Foerk 
Ernő lett a vállalkozó, aki 
hátrányosan módosította az 
eredeti terveket. Schulek ter
véve I szemben a téglát sokkal 
inkább előtérbe helyezte. Az 
építkezés 1913-ban kezdődött, 
de a világháború miatt félbe
szakadt. Az addig elért magas
ságot a Szózat kezdősora jelzi, 
mintegy tagoló frízként a to
rony alsó harmadánáJ. 1923-ban 
folytatódott az építkezés. Éppen 
a világháború okozta szegény
ség miatt a fókupola és a mel
lékhajó az eredeti terveknél 
alacsonyabbak lettek. A tornyo
kat viszont az eredeti magas
ságra építették. 

Adóm 

alaprajza szabályos 

latin kereszt. Hossza 81, szé
lessége 51 méter. A tornyok 
magassága a Tisza folyó "O" 
vizszintje fölött 93 méter. (A 
templom padozatától 81 méter). 
Schulek 76 méteres tornyokat 
tervezett. A kupola magassága 
53,6 méter kívülről. Öt harangja 
van. A legkisebb a 2,5 mázsa 
súlyú lélekharang. A leg
nagyobb a hősök harangja, 
amely hazánkban a mai napig a 
legnagyobb, 85,37 mázsa, alsó 
átmérője 2,3 méter. A dómot 
1930. október 24-én szentelték 
fel. Az ünnepi misét a világhíru 
zeneszerző Dohnányi Ernő 
komponálta. Klebelsberg Kuno 
kultuszminiszter, Szeged város 
nagy patrónusa szerint a dóm 
alapterületéhez mérten a több
szöri tervváltoztatás miatt túl-

vett 1883. október 16-án. 1896. 

A Víztől sokat szenvedett, mégis megújult Szeged vallásos 
érzületű lakossága fogadalmat tett. A fogadalom lényege 

a templomépítés. A szegedi fogadalmi templom tehát 
közvetlenül kötődik az 1879-es tragédiához. A dóm 

helyszinéill kiválasztott területet Varga Ferenc belvárosi 
plébános (1837-1906) halála után lehetett elfoglalni, mivel 
a plébános ellenezte a régi, barokk templom elbontását. 

szeptember 6-án a könyvtárat 

áthelyezték a millennium tiszte

letére épftett közműve l ődési 

palotába (mai nevén Móra Fe

renc Múzeum). 

Az 1879 . évi árvfzvesze

delem, melynek halálos áldo

zatai is voltak Szegeden, meg 

környékén több ezer házat 

döntött romba, nagy hatással 

volt a környék vallásos érzületű 

lakosságára is. Abban az időben 

túlnyomórészt római katolikus 

vallású népek lakJák a kör

nyéket. Szeged város polgárai

hoz hasonlóan, a tápéi lakosok is 

Magas tornyai miatt távolról 
nem keltett o ly benyomást , 
amelyet a vízszintes és 
függőleges dimenziók arány ára 
rendkívül érzékeny Schulek 
Frigyes és nagy tisztelője 

Klebelsberg, elvártak. 
E gondok miatt született meg 

a dómot körülvevő árkádos 
épü let (ma püspöki palota, 
egyetemi intézetek épülete) 
gondolata, mert így a dómot 
szemlélő látogató nem távolról, 
hanem közelről figyelhette meg 
az éprtményt és a magassági 
aránytalanságok már nem vol
tak szembetűnőek. Az árkádos 
épület egyben "nagyjaink" em
lékcsarnokául szolgál azóta is, a 
szegedi polgárok panteonnak 
nevezik. 

A dóm eredete tehát a nagy 
vízzel függ össze. Más érdekes
ségek is találhatók a dómban és 
közvetlen környezetében, me
lyek a vízüggyel kapcsolatba 
hozhatók. 

A Szent Gellért-oltár kereszt
hajójába Patay László 1980-ban 
festett négy faliképet, közülük 
kettő Szent Gellért életéből 
merfti témáját. Szent Gellért az 
egyházmegye első püspöke 
volt. Két kép pedig az árvfzzel 
és az újjáéledéssel kapcsolatos. 
Az árvízből menekülő család 

emlékét idézi, a visszatérő 
család - háttérben a fogada lmi 
templommal -

az újjáépítést 
jelképezi. 

A főhajó Somogyi Könyvtár 
(új megyei levéltár és könyvtár) 
felöli ablaksorán egy színes, 
dfszes üvegmozaik ablak a 
Szegedi Folyammérnöki Hi
vatal adománya. (Róth Miksa és 
Zsellér Imre üvegmozaikja). 

A dóm közvetlen szomszéd
ságában a Dóm téri épü let
együttesbe illeszkedő modern 
könyvtár és levéltáJi palota előtt 
helyezték el Somogyi Károly 
kanonok (18ll-1888) Mikszáth 
idézettel illusztrált mell szobrát. 
(Kalmár Márton szegedi szob
rász alkotása 514-es nagyság

fogadalmat tettek 

az árvfzveszedelem emlékére. 
Elhatározták, hogy ennek 
emlékére az istennek szentelt 
házat emelnek. Tápén az öreg 
temető bej áratánál egy egyszeru 
vályogfalú parasztházh07 si
mulva szerény. de ízléses 
homlokzatú, jól karbantartott, 
több mint százéves kápolna áll. 
1880-ban épült a tápéiak ,Jo-

ban, süttői mészkőből). A szob- gadalmi temploma", vagyis 
rot 1994. június 6-án avatták. furcsa módon sokkal hamarabb, 
Az esztergomi kanonok Szeged mint a szegedi, csodálatos, mo
tragédiáján megrendülve az numentális dóm. Az egyszerü, 
árvfzvész után egy esztendővel, kis épftmény belső tere gazda-
1880. április 20-án, 43 ezer gondíszftettkegytárgyakkal,de 
kötetes könyvtárát a városnak ülőalkalmatosságuI szerény ló
ajándékozta, és ezzel alapftotta 

cák találhatók benne, a bejáratot 
egyszeru léckapu zárja. A bejá-

meg az azóta világhírnévre szer 
tett szegedi Somogyi Köny tárat. 
A kezdetben a főreálisko lában rati homokzaton elhelyezett, 

ságosan alacsonyra sikeredett. ábrázolása a nagy tragédia 
elhelyezett könyvtár avatásán újabban fogalmazott tábla el
Ferenc J ózsef császár i s részt gondolkoztat ja a látogatót. 

Kegytárgyak a belső térben A tápéi kápolna ftThomlokzata 

Kárpátalján 
1992. június 2. Az eső vigasztalanul esik, kisebb-nagyobb 

megszakftásokkal utunk során végig is kísér. Reggeli után 
Rahóról elindultunk Körösmező (Jaszinya) irányába, a Tisza 
mentén haladva. Rahó felett mintegy másfél kilométerre található 
a Fekete- és a Fehér-Tisza összefolyása. Az összefolyás alatti jobb 
parton ipartelep, a bal parton pedig cigány telep van. A bal parti 
mederrézsün halomnyi szemét. Amilyen gyönyöru a távoli kép, a 
két Tisza völgyének vonulata, olyan kiábrándftó a közvetlen 
környezet. 

A Fehér- és a Fekete-Tisza megkülönböztető nevét amederágy 
uralkodó kőzetrészéről kapta. A Tisza iráni eredetű szó - erre a 
megállapításra következtetni az itt használatos egyéb földrajzi 
elnevezésekből is - jelentése: "víz". 

A Fehér-Tisza völgye az összefolyástól keleti irányban nyúlik 
Tiszabogdány, Láposmező felé. A Fekete-Tisza völgye észak 
-északkeleti irányú, mi ezen az úton haladunk tovább. A Fekete
Tisza az eddigi Tisza-szakaszoknál is nagyobb esésű, teljes mér
tékben hegyvidéki jellegű. 
Körösmező a környék egyik legnépesebb, több mint ötezer 

lakosú települése. Sok jelzett túristaút indul el innét különböző 
irányokba a Kárpátok gerince felé. A hegyoldalban néhány 
sífelvonó is látható, messze kevesebb, mint amit a környezet 
elbirna. A hegyoldalakon lombos erdő található, nagy tisztásokkal 
megszakitva, sőt vannak hegyoldalak. ahol a fák csak ligetesen 
helyezkednek el. Az egyik hegyoldalon kis fenyőfákból - illetve 
ma már kivágott fenyőfák helyéből - kiírva olvashattuk. hogy 
"Éljen a pán". Kísérőink meg IS jegyezték. hogy az átalakulás. 
bizony, lassú folyamat. 
Körösmezőnél elhagytuk a Fekete-Tisza völgyét,...keleti 

irányban elkanyarodva JI folyótól. indultunk a Tatár (Jablonkai) 
-hágóhoz. A Tatárhágó, az öt kárpátaljai hágó egyike. a Kárpátok 
geIincén 931 méter magasságban biztosítja az át járást a Tisza és a 
Prut vfzgyűjtője között. A hágó magasságában a lombo.s erdő 
eltűnik, itt már zárt fenyveserdóket láthattunk. 

A zuhogó esőben néhány percre megálltunk, majd folytattuk 
utunkat a Prut egyik baloldali melJékága mentén. A kis ér, majd a 
patak a Prutocska nevet viselJ - mim gondolom. annyi. ilyen kis 
mellékfolyása a Prutnak. A főfolyó völgyét Kremencinél értük el. 
A Pmt neve régebbi feljegyzésekben Parátusz, majd Parata, végül 
Prut - a szó jelentése nem ismert. 

Utunk legtávolabbi pontja Jaremcsa - üdülőközpont a Prut 
völgyében. Jaremcsánál egyértelműsödött számomra az a 
benyomás, amelyet a hágón átkelve éreztem - ez a környék 
gazdagabb lehet, mint a kárpátaljai terület, a települések ren
dezettebbek, tisztábbak, nem zsúfoltak, a házak és a porták is 
takarosabbak. Az időjárás itt a Kárpátokban hűvösebb, mint az 
Alföldünkön, utunk során még láttunk orgonát, gesztenyét, almát 
virágozni. A magasabb hegycsúcsokat hó fedte. Visszaúton , 
Jaremesa felett megálltunk a Prutot átszelő közúti hídnál. Itt 
viaduktszeru vasúti híd, a megszokott kötélgyaloghíd és esőhfd is 
található . A völgy természeti szépsége csodálatos, a hfdépftők 
hanyagsága, a visszahagyott munkaterület viszont elkeserftő 
látványt nyújt. A gyaloghíd és az esőhfd folyó feletti 3-4 méteres 
magassága a Prut ingadozására utal. Agyaloghidat szétette az idő 
és a vfz, ezért a tervezett gyalogtúra helyett busszal mentünk a 
Jaremcsa felett mintegy két kilométerre. a Prutcn található kis 
v{zesé hez. A nagy kövek között rohanó Pmt egy 6-10 méteres 
szűkületben zúdul itt kétemeletnyit alá. A vízesés felett átfvelő 
kőhidnál minden kiválóan megfigyelhető volt, de nagyszerű 
élményt jelentett a Prut medrének hatalmas kövein mászkálni, 
fotózni is. Jaremcsa és környéke igazán nagyszeru kirándulóhely. 

További. Rahóra vezető utunk ismét a Prutocska völgyén, a 
Jablonkai hágón és a Fekete-tisza völgyén vezetett. A Jablonkai 
hágó után 5-8 kilométerre áthaladtunk egy útellenőrző ponton, 
ahol a megyék közötti áruforgaImat ellenőrzik a feketekeres
kedelem megakadályozására. Kőrösmezőn még megtekintettünk 
egy hucul fatemplomot is. Késői ebédre értünk vissza RaMra. 

Délután a rahói hidrometeorológiai állomást tekintettük meg. 
Először a Tisza vízhozammérő szelvényéhez mentünk ki. A 
tájékoztatást az állomás vezetőjétől kaptuk. Itt is újra meg
csodálhattuk a szfnvasdarabokból álló vfzméreét és hallottunk 
áramlástanilag kialakított, különböző keresztmetszetű vízmérő 
rudakról. A szelvényben a vfzsebesség 3,5-6 mis között alakul. A 
vfzhozam mérése Igy többségében felszíni botúszóval történik. 
Forgószárnyas műszerrel vfzhozammérést itt, a nagy sebességek 
miatt, igen nehéz végezni, nincs megfelelő áramvonalas ellensúly, 
amely függőlegesen tartaná a műszert. A vízhozammérés vfzben 
állva, hídról, illetve télen jégről történik. A folyó ezen a szakaszán 
- bár nem minden évben - télen teljes szélességben beáll, több 
helyen jégtorlaszok keletkeznek. A hidrometeorológiai állomást 
Rahó alatt 1954-ben kezdték kialakítani. Az állomáson a Nem
zetközi Atomenergiai Ügynökség hálózatához tartozva, radio
lógiai méréseket is végeznek. Az állomásvezető egy kínai légköri 
atomrobbanás 1968-ban történt észlelésére emlékezett. Szívesen 
beszélt róla, mert a világon másodikként ő mérte a jelenséget. A 
mai légköri állapot elemzése; amikor esik az eső, nem szabad 
sapka nélkül járni. A telepen láthattunk felhőtalpmérő adóvevő 
berendezéseket, szélsebesség-széli rányt méróket, l éghőmérőt, 

esapadékfró berendezést, maximum 3,6 méterig lehelyezett 
taJajhőrmérő-sorozatot, párolgásmérőt. A völgyet övező magas 
hegyeken pedig ott fehérlett az előző éjszaka frissen lehullott hó. 
(Következik Ökörmező, Szinevér, Vereckei-hágó, Munkács.) 

ANDÓ MIllÁL y 



1992. JÚLIUS 

Vagyonátadás , 
Erdeklődés 

a holt ágak iránt 
Az 1991. évi XXXIII. törvény az egyes állami tulajdonban lévő 

vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról rendelkezik. 
Az 1991. júliusában elfogadott törvény 15-18. §-ai rendelkeznek 
az állami tulajdonban. a vfzügyi igazgatóságnak, vagy a vfz
gazdálkodási társulatok kezelésében álló vizek és közcélú vizi 
létesftmények átadásáról is, megszabva, melyek azok, amiket át 
kell adni, melyek, amik átadhatók, és melyek, 

amik nem adhatók 
az önkormányzat tulajdonába. "Nem adhatók önkormányzat 
tulajdonába az országhatárt alkotó vizek. vfzfolyások (vfzfo
Iyásszakaszok). 

A törvény a kérelmek elbfrálására fővárosi és megyei va
gyonátadó bizottságokat hozott létre: "Ha a törvény a vagyon 
tulajdonosának kijelölésére az önkormányzatokat hatalmazza fel , 
a bizottság az önkormányzatok jogszerű megállapodása szerint 
dönt. a vagyon önkormányzat tulajdonába adásáról." 

A 32. § előfrja. hogy: "A bizottság munkájának vfzügyi
műszaki előkészftésében a területileg illetékes vfzügyi igazgató
ság közreműködik és a bizott. ág tevékenységét szakvéleményével 
segíti:' 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság javaslatára a belügymi
niszter minden. megyei és a fővárosi vagyonátadó bizottságba egy 
vfzügyi munkat<írsat delegált. A Csongrád megyei tizenkét tagú 
vagyonátadó bizottságba Csizmadia Károlyt osztották be. 

Az Ativi/ig működési teriilt:te négy megyét érint, igy üongrád 
megyén kfvlil a további három megye (Békés. Bács-Kiskun. Jásl
Nagykun-Szolnok) vagyonátadó bizottságával is kell kapcsolatot 
tartani. Az Ativizig vizrendezésl és \'Ílhasznosítási osztálya az 
Országos Vízügyi Főigazgatóság utasítására 

felmérte az átadandó vizeket 
és vízi létesítményeket, és átadásra felajánlott 76 kilométer csa
tornát (4 s7ázalék), 3 holt ágat. 6 másodrendű védvonal at. A 
vfzgazdálkodási társulatok 1057 kilométer csatornát ajánlottak fel 
(35 százalék). A legnagyobb érdeklődés a holt ágak iránt volt. 

A 16. § (2) bekezdés szelint: "A települési önkormányzatok 
tutajdonában kell adni a közigazgatási területükön lévő termé
szetes áUóvizeket (tavakat, holt ágakat), amennyiben nincsenek 
közvetlen vfzgazdálkodási összefüggésben más tulajdonában álló 
területen elhelyezkedő vizekkel, és kizárólag alS. §-ban meg
jelölt szervek kezelésében. illetőleg tulajdonában vannak." 

A 16. § (3) bekezdés szerint: "A települési önkormányzat tulaj
donába kell adni a (2) bekezdésben emlitett természetes álló
vizeknek minősülő, más tulajdonában lévő területek vizei vel köz
vetlen összefüggésben álló tavakat és holt ágakat is - a Balaton, a 
Velencei-tó, a Fertő tó, és a ráckevei-soroksári Duna-ág kivé
telével -, ha az érintett önkormányzat vállaj a az ezzel kapcsolatos 
vfzgazdálkodási feladatok ellátását, vagy a tulajdoni, használati 
korlátozások tűrését." Az önkormányzatok feltehetően a várható 
haszon (üdülés, horgászat, vfzi sport stb.) reményében főleg a holt 
ágakat igényelték átadásra, de a törvény él1elmeiésében voltak 
eltérő vélemények. 

A tiszaalpári holt ágnál több önkormányzat volt érdekelve 
(Tiszaalpár, Tiszasas), allol 

nem egyformán értelmezték 
a törvényt. végül mind a két önkormányzat vállalta az átadás sal 
kapcsolatos vízgazdálkodási feladatok ellátását. 

A mártélyi Holt-Tisza esetében az Ativizig nem kínálta fel 
átadásra a holt ágat. mivel más tulajdonában álló területeken 
elhelyezkedő vizekkel közvetlen vfzgazdálkodási összefüggésben 
van.' valamint védett természetvédelmi területen található. Hód
mezővásárhely önkormányzata kérte a holt ág átadását, de a 7. § 
(I) értelmében védett természeti terület miatt a kérelmet eluta
sftották. 

Az Ativizig által felkínál t holt ágakat az önkornlányzatok nem 
igényelték. 

Az elsőrendű árvfzvédelmi művek közül nem ajánlottunk fel 
semmit, mivel a rendelet értelmében azokat a műveket kell átadni, 
amelyek előírt, illetve sz ük éges méretre ki vannak épItve, és 
amelyek által mentesítelt öblözet legfeljebb két települési 
önkormányzat közigazgatási területére terjed ki. 

Csanytelek önkormányzata igényelte a hozzá tartozó Tisza
szakaszt, de a Tisza kettőnél több önkormányzat közigazgatási 
területére terjed ki, Igy kéreimét elutasftották. 
Másodrendű 

védvonalat nem igényeltek 
az önkormányzatok. "Az olyan belvízelvezető csatornákat és azok 
műtárgyait az önkormányzat tulajdonába át kell adni, amelyek 
egy település közigazgatási területét mentesftik, amennyiben azok 
műszaki kiépftettsége a befogadóval összhangban van." 

A belvfzelvezető csatornák és azok műtárgyai közül a legtöbb 
önkormányzat nem igényelt, de azon önkormányzatoknak, 
amelyek igényelték (Hódmezővásárhely, Röszke, Mindszent, 
Mórahalom stb.), a vagyonátadó bizottság átadta az állami, illetve 
társulati csatornákat. Felgyő fellebbezett, kérésében a Belügy
minisztérium dönt. A felkfnált csatornáknak körülbelül húsz szá
zaléka került átadásra. 

A vízi létesftményeken kívül a vfzi közművek és a víz- és 
csatornamű-vállalatok átadása is megtörtént. A vfzi létesftmények 
vagyonátadása, a fellebezések és bírósági esetek figyelembevé
telével, még az idén tovább tart. 

VíZPART 3 

A gondok "visszaköszönnek" Műtárgyak 
fel ü Ivizsgálata 

A mértékadó árvfzszint alatti 
gravitációs, illetve nyomócsö
vek kor szerinti megoszlása a 
következő: a 10 év alatti 3, 10 
-30 év alatti 9, 30-50 év alatti 
10, 50-70 év alatti 4, és 70 év 
feletti 13. 

Az igazgatóság 1991-ben el
végezte a műtárgyak felülvizs
gálatát, a 80 centiméternél na
gyobb átmérőjű, ,járható" mű
tárgyakat a bizottság belülről is 
megszemlélte. A műtárgy

szemlén az elmúlt évhez képest 
alapvetően eltérő jelenséget, 
rohamos tönkremeneteIt nem 
észlelt. Visszaköszönnek azon
ball a több éve folyamatosall 
észlelt problémák, amelyeknek 
az idők során tapasztalt fokozó
dása, esetleg egymásra halmo
zódása, vagy a szélsőséges ká
rosodási lehetőségek egyidejű
sége Uavftásuk hiányában) 
hirtelen változásokhoz vezethet, 
ami az árvízi biztonságot ve
szélyeztetheti. A problémák 
általánosan három témakör köré 
csoportosíthatók: 

- Az acélszerkeLetek (nyo
mócsövek. béléscsövek. záró
szerkezetek stb.) korrÓZIója 
vagy meghibásodása. elöre
gedése. 

- a beton műtárgyak elörege
dése, illetve korróziója (pél
dául: szennyvíz hatására), 

- a műtárgyak kedvezőtlen 
alakváltozása statikus vagy di
namikus terhelés következ
tében. 

A korr(bóvédelem hiánya a 
llyomócsöl'ek és béléscs6vek 
korrózió ját és elvékollyodását 

Az Ativizig 322 kilométer hosszú árvizvédelmi fővédvonalán 
193 töltéskeresztezés található. Ebből a nagyobb méretű 

nyomócsővel, vagy gravitációs csővel történő keresztezések 
száma 145. Az árvízvédelem szempontjából veszélyes, 

mértékadó árvi.zszint alatti, úgynevezett " mély vezetésű" 
keresztezések száma 39. A nyomócsövek kora 10 év alatti 

és 70 év feletti, ami fokozott figyelmet igényel a nyomócsövek 
állapotá val kapcsolatban. 

eredményezheti. A megmaradó vette át a szegedi vfzművektől, 
falvastagság mérése fúrással eléggé leromlott állapotban, 
ellenőrizhető, de ez csak lokális azóta a cső állapota csak rom
tájékozódást ad. Ilyen véko- lott (helyenként a betonvasak is 
nyodás volt észlelhető a makói ki látszottak). A vízoldali elzá
szivattyú telep nyomócsövének rószerkezetnél a betoncsőhöz 
béléscsövénél. A nyomócsövek kapcsolódó acé1csőtag korró
állagának javítására, valamint ziója miatt a zárófelület a felső 
az árvízvédelmi művek fejle z- harmad fven elvált az acélcső
tésére (é ezáltal az árvízi biz- től, kijavftását elrendelték. A 
tonság növelésére) a Közle- nyomócső szigetelését a dr. 
kedési, HIrközlé i és Vízügyi Horovitz János és Horváth 
Minisztérium 38 millió forintot János vezette Reno-Akva és 

toncső acéllemez béléscsővel, 
mérete 200x 180 centiméter. A 
vasbeton nyomócsővön a '70-es 
években Makó város szenny
vize folyt, és a nyomócső erősen 
korrodálódott. A vfzzárási prob
lémák miatt belső, nyolcszögletű 
acél béléscsövet helyeztek el 
l 977-ben. 

A lemez behajlása miatt a 
vasbeton nyomócső és lemez 
közötti injektálás nem lett tö
kéletes, fgy a lemez cső felőli 
oldala erősen elkorrodálódott, 
és a lemez elvékonyodásához 
vezetett. A források során mind 
az elvékonyodás (4 milliméter 
helyett 3 milliméter), mind a 
béléscső és a betoncső közötti 
hézagok észlelhetők voltak. A 
leveles korróziónál veszélye
sebb, pontszerű, mélyebb kor
rozió is jelentkezett. 

A hézagok injektálását. a 
béléscső korrózióvédelmét és biztosított 1992-re. E keret Vertikum Kft. vállalta. 

terhére készült. illetve készül el A kiviteli munkákat a felület vizzáró szigetelését a Vertikum 
a hattyasi és a makói szivattyú- tisztításával kezdték, nedves. és a Reno-Akva Kft. végezte. A 

ki viteli munkák 1992. márciutelep nyomócsövének a felújí- szemcseszórásos eljárássaI. 
tása. A hattyasi szivattyútelep majd a felületet bevonták 4 cen
nyomócsöve (Tisza jp. 8+452 timéter vastagságban C I (jIJ(K 
tkm) 1964-ben épült, szerkezete betonnal, lőtt betonos eljárással. 
vasbetoncső. hossza 180 méter. AbelOnfelület bevonatolása 
A nyomócső állapotának romlá- BAGRAT ISO 110 K és HEUT
sát nagyban elősegftette. hogya RA M. R. típusú anyagokkaI. a 
'80-as él'ek elejéll S::.eged páros dilatációs hézag képzése BUR
s::.ell/l)'l'i::.e a nyomócsöl'ölt folyt KE U-SEAL anyaggal történt. 
keres::.tiil, és erős betollkorró::.ió A kiviteli munkák befeje/é
kiiI'elke;:ett be. A cső részletes séhez közelednek, költségiik 12 
vizsgálatát a déli szennyvlzát- millió forint. A javítási garan
emelő megépftése után elvégez- cia: 10 év. 
ték. A belső csőfelület javítása A makói nyomócső (Maros 
nem történt meg. A szavattyú- jp.-i töltés 13+943 tkm) 1964-
telepet az igazgatóság 1981-ben ben épült, szerkezete vas be-

sában befejeződtek, ötmillió 
forint értékben. tíz év garan-
ciával. 

Jelenleg folyamatban van II 

körtvélyesi szivattyútelep nyo
mócsövének felújítása is. é. 
reméljük, hogya 1I1litárgy-fe· 
lülvi::.sgcílaton feltárt hiál/YOS-
scígokat itt is mielőbb meR 
tudjlIk szüntetni, az. árvt::i bi:: 
tonság növelése érdekében 

Andó Mihály, 
Csizmadia Károly, 
Temesvári Mihály 

Hidrometeorológiai helyzetjelentés 
Az elmúlt hónap, június idő

járására a bőséges csapadék
hullás, az évszaknak megfelelő 
hőmérsékJet és a kevés napsütés 
volt a jellemző. 

Az igazgatóság területére 
számított 113,5 milliméteres 
júniusi csapadékátlag lényege
sen, közel 50 milliméterrel 
meghaladta a sokéves átlagot. 
Jelentős különbségek alakultak 
ki a csapadék területi eloszlá
sában. A sokszor heves zápo
rok, 7i vatarok formájában je
lentkező eső a Tiszasliget
Hódmezővásárhely-Dóc három-
szögben érte el a legmagasabb 
összegeket (maximum: 219 
milli méter, Deszk) . (A szegedi 
állomáson mért, 172 millimé-
teres havi összeg az évszázad 

Tiszán, Szegednél 19-én, 230 
centiméterrel, aMaroson, Ma
kónál 16-án, 83 centiméterrel 
tetőzött. A havi minimumok a 
hónap elején Szegednél l-jén , 
118, Makónál 3-án, -53 centi
méterrel alakultak ki. A havi 
középvfzállás Szegednél 156. 
Makónál 10 centiméter lett, 
átlag alatti. 

Talajvfzjárás. talaj nedvesség: 
A jelentős júniusi csapadék 

HAVI: 

második legbőségesebb júniusi nm 
csapadéka). Máshol általában 
100 milli méter körüli, északon 
és a ,keleti részen ez alatti ér
tékeket mértek (minimum: 57 
mi Ili méter, Öcsöd). 

A havi napfény tartam messze 
elmaradt az átlagostól. Tartósan 
derült idő csak a hónap utolsó 
harmadában alakult ki. A szege
di havi összeg 218 óra lett. 

A júniusi 20,2 Celsius-fok 
középhőmérséklet a sokéves 
átlagtól alig tér el. A hónap első 
felében volt hűvösebb idő (mi
nimum: 9 Celsius l-jén), majd a 
csapadékhajlam csökkenésével, 
a napos órák növekedésével 
meleg, néhány napon kánikulai 
időjárás alakult ki (maximum: 
31 fok, 21-én). 

A folyók vfzjárása: 
A csapadékosabb időjárás 

kisebb vf~szintemelkedéseket 
okozott folyóinkon. A kialakult 

csak néhány helyen emelte meg a talaj nedvességtartalma. A 
számottevően, 30-50 centimé- felső 20 centiméterben telftett
terrel a talajvfzszintet. Főleg a séghez közeli, mélyebben 60-80 
talaj felsőbb rétegeiben táro- százalékos volt a vfzkapacitás, a 
zódó és helyenként a talaj- százalékban kifejezett hasznos 
vfzszintet el sem érő csapadék vfztartalom. Az 50-100 centi
többnyire csak 2-3 centimé- méteres rétegben a nedvesség
teres, néhol 10-20 centiméteres ellátottság csak kismértékben 
növekedést idézett elő. Jelentős változott, itt továbbra is 80-90 
a továbbra is csökkenő vi7.szintű. százalék körüli értékeket mér
illetve stagnáló kutak száJna is. tek. (Készftette: a vízrajzi cso-

Júniusban számottevően nőtt port.) 

ATI:VIZIG 
CSAPADÉKöSSZEGEK 
199~-1992_ 

Csizmadia Károly méteres nagyságrendű áradás a 
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Életutak I C I D- ~ 
"A vízügynek rengeteget köszönhetek" konferencia 

Egy fél órán belül már har-- Merre van a Füredi utca?
kérdezem a telefonban, amikor 
megbeszéljük a randevút. 

- Hogyhogy nem tudja, hi
szen már járt itt, a Tóth Pistá
nál. Az a ház, ahol nem találta a 
kapucsengőt. 

madszor kell visszautasftanom B U d a peste n 
szegényt, hiszen se cigit, se 
italt, se ételt nem fogadok el, 

- 6, Cavington, Ile hagyj el! 
Hát ezért volt oly ismerős az 
utcanév. Na jó, most már helyén 
van mindell. Mehetek holnap ttz 
óra tájban? 

A Füredi utca 9.-ben ez al
kalommal Dobi László a ven
déglátóm. A gépüzem egykori 
vezetője '83-ban ment nyugdíj
ba, 38 éves vízügyi szolgálat 
után. S mint ahogyan eddig 
valamennyi riportalanyom, ő is 
egyre csak azt mondogatja: 
hihetetlen jó érzéssel gondol 
vissza hajdani munkahelyére. 

- Azon túl, hogy mindvégig 
kitűnő légkörben dolgozhattam, 
a vízügynek rengeteg mást is 
köszönhetek. A lakást. ahol 
élek, a fiam taníttatását. Ezt a 6 
lakás os társasházat a cég épít
tette, ma már a sajátunk, mert 
időközben megvehettük. Simá
dy Béla meg abban segített, 
hogy a kisfiam ösztöndíjjal vé
gezhesse a műszaki egyetemet. 
Ma ő a hatósági osztály vezető
je. Időközben jogi diplomát is 
szerzett. 

S ettóI kezdve csak a fiáról, a 
menyéróI és az unokákról haj
landó beszélni. Teszi ezt oly 
szeretettel, hogy megkönnye
zem, s ugyanakkor irigylem. 
Kevés idős szülőnek adja meg a 
sors, hogy gyermeke úgy és 

FOTÓ: SOMOGYI KÁROLYNÉ 

annyit törődjék vele, mint 
ahogyan a "kis" Dobi Laci teszi 
özvegyen maradt apjával. 

A fiatalok viszik magukkal 
mindenhová. A nyaralás most 
Rudolf-tanyán lesz, a vízügy 
mátrai üdülőjében, ahová a 
napokban indulnak együtt. 
Közösen töltik a hétvégeket, az 
ünnepeket, amikoós az "öreg" 
Laci főzi a családi ebédeket. 

- Mindent el tud késztteni? -
kétkedem, ismervén a férfiak 
egy-két ételre specializálódását. 

- Pörköltet - vágja rá rögvest. 
- Minden szombaton pörkölt-

tel traktálja a családot? 
- A csudát, megfőzök én 

mindent, de a pörkölt a speciali
tásom. Tegnap töltött káposztát 
csináltam. Megkóstolja? Maradt 
még belőle bőven - mondja 
büszkén, s már indulna is a 
konyhába, a művébóI kóstolót 
tálalni. 

Az üzemek fizetésképtelenek 

mert még mindezen földi jók-
hoz korán van. 

Laci bácsi viszont gyújt 
egyik cigi róI a másikra. Szóvá 
is teszem eme energikus ön
mérgezést. 

- Nyolcat engedélyezett az 
orvos - vallja be -, de már 
reggel elpusztítom a napi 
penzumot. Jó, jó, tudom, le 
kéne szokni, de amikor abba 
akarom hagyni, mindig köz
bejön valami. 

Persze, amíg bírja a fűré
szelést, nincs nagy baj. Már
pedig bhja erővel, egészséggel. 
A múlt héten Örményesen 
készített a sógornőjének télire 
tüzelőt. Váltig állítja, a fű
részelés kényelmes, könnyű 
munka, csak ne kelljen leha
jolni, mert azt nem tűri a 
dereka. 

Egyébként nem sűrűn végez 
nehéz munkát, a napok be
vásárlással, rejtvényfejtéssel és 
főzéssel telnek. Igaz, hétköznap 
magának nem készít ebédet. Ha 
egyedül van, megteszi a por
leves, meg a konzerv. 

De Rudolf-tanyán előkerül 
majd a bogrács, s kirukkol egy 
jó marhapörköltte l azoknak, 
akik megszépftik nyugdíjas 
napjait. 

Kalocsai Katalin 

Tanácskozás az öntözés helyzetéről 
A téli és kora tavaszi csapa

dékhiánynál csak a pénzhiány 
volt nagyobb, az üzemek 
fizetésképtelenek. Az igazgató
ságnak tartozók fizetési ké
sedelme közel 13 millió forint. 
Ennek ellenére az Alsó-Tisza
vidéki Vízügyi Igazgatóság 
mindent megtesz a nehéz 
helyzetben is az igények ki
elégítésére. 

A mezőgazdasági vízhaszno
sítási beruházások az idény
kezdetre elkészültek, üzemel
nek , további fej lesztéseket 
terveznek Mindszent-Szék
kutas, valamint Orosházá tér
ségében. A rekonstrukciós 
programban szerepelnek a 
szarvas-kákai, kurcai, hód
mezővásárhelyi, algyői öntöző

rendszerek. 
Balla Iván, a Tisza-Maros

szögi, valamint Csatlós Péter, a 
Szentes és Környéke Víz
gazdálkodási Társulat igazgatói 
üzeme1ési tapasztalataikat osz
tották meg a résztvevőkkel. 
Hangsúlyozták, hogy térségük
ben a jövőben nagyobb öntözési 
igény várható, de további 
beruházást csak abban az eset
ben tudnak felvállalni, ha a 
földművelésügyi és vízügyi 
támogatás mellett a környe
zetvédelmi támogatást is meg
kapják. 

Az Agrárkamara részéről 
Bagi Ádám ügyvezető a Víz
ügyi Alaphoz benyújtott pá
lyázatokról kért és kapott 
tájékoztatást Csizmadia Károly 
osztályvezetőtől, aki megem
lítette, hogy területünkön ivó
vízellására, szennyvíz-elveze
tésre, s.zennyvíz-tisztításra, 
belterületi csapadékelvezetésre, 
üzemi vízgazdálkodásra és 
öntözésre, társulati közcélú 
beruházásra (vfzrendezés) nyúj-

"Az, hogy május végétól 
csapadékosabbra fordult 

az időjárás, még nem jelenti 
azt, hogy júliusban, 

augusztusban nem kell 
az aszálytól tartanunk" 

- kezdte bevezető 
tájékoztatását dr. Kováts 

Gábor vízügyi igazgató azon 
a tanácskozáson, amit 
az Ativizig hívott össze 

júliusban. 

tottak be pályázatot. Ezeket ez 
év július 15-ig fel terjesztik az 
Országos Vízügyi Főigazga
tóságra. A főigazgatóság 

augusztus 10-ig összesíti a 
pályázatokat és a döntéshozó 
tárcaközi bizottságnak javas
latot tesz a végleges sorrendre. 
A közlekedési, hírközlési és 
vfzügyi miniszternek (megbf
zottjának) vezetése alatt mű
ködő. a BM, IKM, KTM, FM 
és KHVM képviselőiből álló 
tárcaközi bizottság a döntést 
augusztus l5-ig hozza meg, 
amelyről a támogatásban része
sülteket levélben értesíti, a 
pályázat eredményét pedig a 
Közlekedési, Hírközlési és 
Vízügyi Értesftőben közzé 
teszi . 

A Vízügyi Alap támogatás ra 
(9 kategóriában) 145 millió 
forintra adtak be igényt 1992-
re, ebből mezőgazdasági víz
hasznosftásra 26 millió forintot 
igényeltek. A környezet
védelemmel kapcsolatban ve
tődött fel, hogy a rendelkezés 
szerint a szennyvízbírságok a 
környezetvédelmi tárcához 
futnak be, (abol jelenleg is 
jelentős tartalékok vannak), de 
a felhasználásuk nem célozza 

minden esetben a szennyező 
források megszüntetésére irá
nyuló beruházások támogatását 
(példa a Felső-kurcai vízkivétel 
környezetvédelmi alap-igénye, 
a kecskeméti szennyvfzel
helyezés, stb.) 

Az OVF képviselője, Kovács 
Józsefné osztályvezető-he

lyettes tájékoztatta a jelen
levőket az előkészületben lévő 
vízügyi törvényről, amely 
magában foglalja a társulatokra 
vonatkozó törvényt is. A 
vfzügyialap-igénnyel kapcso
latban elmondta, hogy a tavaly 
megkezdett és az idén be
fejeződő beruházások elsőbb
séget élveznek. VasziIievits S. 
György, az OVF főmunkatársa 
a vízkészlethasználati dfj
kedvezmény halászatra történ9 
kiterjesztését javasolta. Tasnádi 
Gábor, a Csongrád Megyei FM 
Hivatal osztályvezető-helyet
tese tájékoztatást adott a negy
venszázalékos gépvásárlási 
kedvezmény alakulásáról, az 
öntözés-üzemelési költségek 
visszatérítéséről. Dr. Kováts 
Gábor vízügyi igazgató zár
szavában az aszálykárok csök
kentése érdekében közös cse
lekvésre kérte a jelenlevőket. 

Ezt kövelőn a résztvevők 
szivattyútelepeket tekintettek 
meg, majd a mártélyi Holt
Tisza mellett az öntözési és 
környezetvédelmi célokat is 
szolgáló mindszent-székkutasi 
beruházás szükségességét vi
tatták meg. Megállapodtak 
abban, hogy a jövőben is csak 
közös összefogással oldható 
meg a térség környezetvédő 
komplex vfzgazdálkodása. 

Csizmadia Károly, 
Kádár Mihály 

Budapesten tartotta 16. 
európai és 43. nemzetközi 
tanácskozását a 65 tagország 
szakembereiből álló lCID 
(Internacional on lrrigation and 
Drainage), az Öntözés és 
Vfzrendezés Nemzetközi Bi
zottsága. A konferencia kiemeit 
témája az aszály és elhárftása 
volt. 

Dr. Petrasovits Imrének, az 
ICID Magyar Nemzeti Bizott
sága vezetőjének bevezetője 
után Regőczy-Nagy László 
olvasta fel Göncz Árpád köz
társasági elnök köszöntőjét, 
amelyben utalt a konferenciával 
egy időben zajló fontos nemzet
közi eseményekre, az 1992-ben 
meghirdetett Európa-egyesí
tésre és a riói környezetvédelmi 
konferenciára. Felhívta a fi
gyelmet az aszály, illetve a 
káros vfztöbblet veszélyeire, 
prognosztizálhatóságára és 
ezeknek az emberi egészségre 
gyakorolt káros hatására. Szól 
az ICID tiszteletére Gödöllőn 
rendezett "Víz a művészetben" 
kiállításról, a konferencia iránti 

nemzetközi érdeklődésről, a 
száznál több értékes szakmai 
dolgozatról, a Budapest-Bécs 
hajóútról, és örömmel üdvö
zölte a 350 külföldi és száz 
hazai résztvevőt. Majd John 
Henessy, az ICID elnöke a riói 
és az ICID-konferenciákról 
adott tájékoztatást. 

Dr. Németh Miklós közle
kedési, hírközlési és vízügyi 
minisztériumi helyettes állam
titkár a magyar vízgazdálkodás 
helyzetéről, az új törvényekről, 
a tulajdonviszonyokról, a pri
vatizációról beszélt. Az öntö
zéssel kapcsolatban elmondta, 
hogy a kormány a közelmúltban 
hozott döntést az aszálykárok 
csökkentésére, az öntözési 
költségek támogatására. (Az 
1992-es év - május végéig - az 
eddigi második legaszályosabb 
év volt.) A mezőgazdasági 
károk értéke 1990-ben ötven 
milliárd forint. Napjainkban a 
mezőgazdaságilag művelt terü
let 6-8 százaléka, mintegy 360-
380 ezer hektár öntözött, kf
vánatos lenne ennek nagyságát 

a lehetőségekhez mérten mi
előbb 800-850 ezer hektárra 
növelni, mivel a föld globális 
felmelegedését is figyelembe 
véve a jövőben várhatóan a víz 
lesz a mezőgazdaság és a nép
gazdaság fejlődésének egyik 
legfontosabb eleme. A vízren
dezés területén az elkészült 
művek fenntartására, üzeme
lésére hívta fel a figyelmet. 

A konferenciára beérkezett 
dolgozatok (kiadványban is 
megjelentek) az aszályosság 
mértékének elméleti meghatá
rozásával, a mezőgazdasági be
avatkozások és az aszály kap
csolatával, valamint a száraz
ságcsökkentő eljárásokkaJ fog
laJkoztak. (Dr. Pálfai Imre, az 
Ativizig osztályvezetője az 
aszályosság i indexről írt dol
gozatot). Az értékes szakmai 
konferencia Kecskemét kör
nyéki tanulmányúttal ért véget. 

Csizmadia Károly 

Emlékezés Kállay Miklósra 
Vízügyi történelmünknek is 

vannak "fehér foltjai". Kállay 
Miklós (1887-1967), aki 1942 
és 1944 között Magyarország 
miniszterelnöke volt, s akinek a 
történelmi események hiúsftot
ták meg azt a szándékát, hogy 
hazánkat a háború pusztításai
tól, s mindennemű idegen meg
szállástól megmentse, 1937 és 
1942 között az Országos Öntö
zésügyi Hivatal elnökeként víz
ügyeinknek is meghatározó sze
mélyisége volt. Lehetett és lehet 
bárkinek bármilyen véleménye 
akár politikusi, akár elnöki mű
ködéséről, vízügyi tevékenysé
ge tény, és ma már történelem. 

Amerikai emigrációban töl
tötte életének majdnem az 
utolsó két évtizedét, 1954-ben 
New Yorkban adta ki emlék
iratait, amelyek hazánkban csak 
1991-ben jelenhettek meg. 
Mindaddig személyéről nem 
volt ildomos idehaza szólni. Az 
Országos Öntözésügyi Hivatal 
tevékenységéről még a víz
ügyön belül sem esett sok szó, 
holott az általa a '30-as években 
tervezett létesítményeket mara
déktalanul megépítették - más 
nevek alatt. 

1937. július 31-én lépett élet
be az 1937. évi XX. törvény
cikk az öntöző gazdálkodás elő
mozdításához szükséges intéz
kedésekről. E törvény megho
zataláért és előkészftéséért so
kat tett Sajó Elemér (J 875-
1934), az FM vízügyi főosztá
lyának egykori vezetője, már 
maga Kállay Miklós is, rövid 
földművelésügyi minisztersége 
alatt, I 932-ben, sőt maga a kor
mányzó Horthy Miklós is támo
gatta a hazai öntözésügyet. A 
részletes műszaki elgondolások 
előkészítői a kor legkiválóbb 
magyar vizi mérnökei voltak: 
Németh Endre (1891-1976) , 
Lampl Hugó (1883-1976) és 
Trummer Árpád (1884-1961). 

Az 1937-ben megalakult Or
szágos Öntözésügyi Hivatal 
élére olyan embert kerestek és 
találtak, aki előtt - neve, tekin
télye és rangja révén - a kor
mánynál és a kormányzónál az 
ajtók mindenkor nyitva állottak. 
Lampl Hugó és Németh Endre a 
Kállay Miklóssal történt meg
beszélésük után megállapítot
ták: "KálIay éles eszű ember, és 
vele, mint vezérünkkel meg 
fogjuk tudni oldani az előttünk 
tornyosuló nehéz feladatokat." 

Kál lay 1954-ben így emlékezett 
meg elnöki időszakáról: 

"Miután 1937 -ben kineveztek 
az Országos Öntözésügyi Hi
vatal élére, teljesen abivatalos 
ügyeinknek szenteltem magam. 
Ekkor született az első terv
gazdasági koncepció Magyar
országon, az állami költség
vetéstől független, tizenkét évre 
biztosftott pénzügyi alappal. 
Vezetésem idején az egész 
koncepció végleges formát öl
tött, befejeződött a tervezés, 
elkészült a tiszafüredi és a kő
rösi öntözési rendszer, valamint 
a békésszentandrási duzzasztó. 
A nagy tiszai öntözési rend
szernek jelentős csatornaépftési 
és egyéb alapmunkái is befe
jeződtek. Egyúttal kidolgoztuk 
a magyar rizstermesztés mód
szereit és megindult a nagybani 
termesztés is." 

Ehhez csak azt tehetjük hoz
zá, hogy 1940-ig elkészültek a 
tiszavölgyi öntözések teljes 
rendszerének - Európa legna
gyobb öntözési rendszerének -
a tervei, ezeket az 1939 és 1948 
között fennálló Öntözésügyi 
Közlemény c. folyóiratban 
közre is adták. Amit 1945-ig 
nem épUhettek fel, felépftették 
1948 után. Még 1947 -ig be
fejezték a majdnem kész hód
mezővásárhel yi öntözőrendszert 
és a hozzá tartozó Júdvári 
szivattyútelepet, amely öntöző
vfz- és belvfzemelésre egyaránt 
hivatott. 1954-ben adták át a 
tiszalöki duzzasztóművet és a 
, 60-as évekig a Keleti és a 
Nyugati főcsatornák öntöző
rendszere is elkészült. További, 
a kezdeteknél még nem látott 
bővítés lett, hogy a Keleti 
főcsatornát hajózzák, és hogy 
vizéből látják el Debrecen és 
környéke ipari vízszükségletél. 
A Kállay Miklós, majd az 
elnöki székben utódja, Lampl 
Hugó idejében, tehát 1937 és 
1948 között már el nem készült, 
így később megvalósult mű
veket azonban már nem az 

1937. évi Xx. törvény szerint 
megépült műveknek nevezték, 
hanem a "szocialista rend nagy 
békeművei"-nek minősftették 

át. Ezzel tényleg "békeművek
ké" váltak: nem kis mértékben 
járultak hozzá, bogya hang
zatos jelszavak tükrében a víz
ügyi szakrnának is "békét 
hagyjanak", esetleg meg is 
becsüljék. Nem egy történé
szünket is megtéveszti ez még 
ma is: volt, aki gigantikus, sztá
lini alkotásnak nevezte azt, amit 
még Kállay Miklós idejében, az 
ő elnöki aláírá a mellett tervez
tek, de csak később épftettek 
meg - a tiszalöki duzzasztó
művet. 

Az 1937. évi XX. tc. nyomán 
elevenedett meg az első vi
lágháború után "padlóra került" 
vízügyi szolgálat. Tervezési, 
kivitelezési, beruházási lehető
ségekhez jlltott, felfejlődött 
nemcsak a kiszolgáló ipar, ha
nem közvetlenül is, áttétel esen 
is a vfzügyi tudomány. 1z 
egyetemi oktatás évtizedeken át 
az öntözési törvénnyel kap
csolatos építésekre hivatkozott. 
A műegyetemi laboratóriumok 
alapítása, vagy bővítése is az 
iil1J()/é,ügyi törvény adta fel
lendülésnek volt köszönhető. 
Aki 1950 és 1980 között a 
vízüógyi szakmában komoly 
szerepet játszott, nagy száza
lékban az öntözésügyi hivatal 
egykori munkatársaiból került 
ki ... Kállay Miklós vízügyi 
tevékenysége is elhanyagol
hatatlán, kiiktathatatlan. 

Tanulságui Kállay szavaiból: 
"Lassan rá kellett ébrednem, 
hogy hiába volt minden . Nagy 
történelmi katalizmák idején 
nem hallják meg a kis nemzetek 
s,wvát." 

Dr. Vágás István 

Az Alsó-Tisza-Vidéki 
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