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Aköztársasági elnök
"vizes" múltja

AZ ALSÓ-TISZA-VIDÉKI víZÜGYI IGAZGATÓSÁG LAPJA

A Magyar Hidrológiai Társaság jubileuma

A

vízről

szóló tudomány

A Magyar Hidrológiai
A Magyar Hidrológiai Társaság megalakulásának 75 éves,
Társaság 75. éves jubileuma
szegedi
területi szervezete fennállásának 40 éves évfordulóját
alkalmából megrendezett
ünnepelték jubileumi közgyűléssel szeptember 6-án Szegeden,
ünnepi közgyűlés részta Forrás Szállóban. Az egyik legöregebb magyar szakmai
vevőit dr. Juhász, Józse!, a
társaság ünnepi közgyűlését megtisztelte j elenlétével Göncz
társaság elnöke üdvözölte, Árpád köztársasági elnök, és az előadók sorában volt Siklós
majd Göncz Árpád köztárCsaba közlekedési, hírközlési és vízügyi, valamint dr. Szabó
sasági elnök tartott előadást.
Iván, ipari és kereskedelmi miniszter. Az ünnepi közgyűlést
(Beszédét teljes terjedelmékövetően nyitották meg a Maros-toroki gátőrházban
a Magyar Hidrológiai Társaság 75 évét bemutató kiállítást.
ben közöljük.)
A köztársasági elnök elő
adását Raum László főtitkári
beszámolója követte, majd
Siklós Csaba közlekedési,
hírközlési és vízügyi miniszter tartott előadást a vízügyi politika aktuális kérdéseiről. A magyar vízgazdálkodás megújulását sürgetendő vázolta, mit kell
tenni ennek érdekében. Mindenekelőtt még ebben
esztendőben

meg kell
alkotni
a vfzügyi

törvényt
amelyben rögzíteni szükséges az önkormányzati
teherviselést, gondoskodást,
illetve az állami szerepvállalást. A vízügyekkel
kapcsolatos költségeket ott
kell viselni, ahol jelentkeznek - húzta alá a miniszter.
Ugyanakkor hangsúlyozta,
elkülönített vízügyi alapra
van szükség a költségek
fedezés e érdekében, és élni
kell a külföldi tőke és
hitelek lehetőségével is.
Kiemelt teendőként említette
. a vízügyi szervezetek át-

alakítását. Legközelebbi feladatként

az
egészséges
ivó viz-ellátás;

program
megvalósítását jelölte meg,
melyet 1994 végére szándékoznak befejezni. Sürgető
feladat a csatornázás elmaradottságának felszámolása.
A közgyűlésen felszólalt
Szabó Iván ipari és kereskedelmi miniszter, akinek beszédét külön közöljük.
.A Magyar Hidrológiai
Társaság jubileumi programja szeptember 7-én és 8-án a
társaság X. vándorgyűlé
sével folytatódott, melynek
fontosabb előadásairól következő számunkban adunk részletes tájékoztatást.

Dr. Juhász József, a társaság elnöke
nyitotta meg a közgyúlést

A

közgyűlés résztvevői

Kalocsai Katalin

a szeptember 6-i, plenáris ülésen

A köztársasági elnök - Török Imre György, az Ativizig igazgatóhelyettese, dr. Farkas László államtitkár,
köztál·sasági megbízott és dr. Juhász József társaságában - a tanácskozás szünetében

- Elnök úr, Ön nap mint nap számtalan meghívás között
kényszerül válogatni. Miért tett eleget a vfzügyesek, a Hidrológiai Társaság invitálásnak?
- Az életemből hét esztendőt töltöttem azzal, hogy közvetve
bár, de vízzel foglalkoztam, nevezetesen talajvédelemmel. Talajvédelmi tervezési metodikák kidolgozásában vettem részt,
és kivitelezést is csináltam annak idején. Olyan szakmában
dolgoztam tehát, amelyik határterülete a környezetvédelemnek, a vízgazdálkodásnak. Tanultam agrármérnöki szakmát is, s mindezek következtében nagyon sok érintkezési felülete van eredeti érdeklődési területemnek a vfzüggyel. A talajjavító váUalatnál eltöltött éveim alatt ott voltam a dunai erőmű
építésének előmunkálatai nál, s ezért a vitákat még az őskorból
ismerem.
- Az elnök úr volt az, aki két évvel ezelőtt a Hidrológiai
Társaság közgyűlésén megtartott beszédében rehabilitálta a
vízügyes szakmát. Miért volt szükség erre?
- Bekövetkezett egy szerencsétlen helyzet. Az ország egyik
legfontosabb műszaki szakmáját, amelyik nemcsak egy erő
művet létesftett, hanem létrehozta - az Alföld hasznosItásával,
a Tisza-szabályozással - Magyarország mezőgazdaságának
alapját, és amelyik oly világraszóló eredményekkel dicsekedhet, mint az Al-Duna-szabályozás, maffiózóként elitélik. Nem
gondolnak arra, hogy az árvízveszély továbbra is fennáll, tehát
az árvízvédelemre továbbra is szükség van, s ezt vízmérnökök
csinálják. Nem gondolnak arra, hogy az ívó víz-gazdálkodás
alapkérdései vízmérnöki, hidrológiai kérdések, a szennyvíztisztítás - amelynek megoldása most a legfontosabb teendő
- szintén a vizes szakmához tartozik. Képtelenség tehát egy
olyan szakmát, amely a mindennapjainkat mélyen érinti,
maffiózóként kezelni. Egy szakmát nem lehet elitélni egészében. Bűnös nép, vagy bűnös szakma nincs. Én mindezt két évvel ezelőtt, a Hidrológiai Társaság közgyűlésén valóban kimondtam, de szavaim nem kaptak nyilvánosságot. Tizenkét
lap utasította vissza közlését, és ezért csak fizetett hirdetésként
jelenhetett meg az újságokban.
- Kit tart most vízügyi kérdésekben elsőszámú szakmai
tanácsadójának?
- A fiamat, aki vízügyi mérnök. Róla tudom, mennyit ért a
szakmájához, tudom i hogy jó szándékú és tárgyilagos, tudom,
. hogy nincs hátsó gondolata.
K.K.

Az átalakulás:
folyamat!
Ha nem fogjuk megtalálni a
megváltozó társadalmi igényekhez és a változatlanul fennálló
felelősségi körhöz egyaránt jól
alkalmazkodó, s ugyanakkor
finanszírozható, műk:.ödtethető
vízgazdálkodás i szervezeti formákat, akkor a gyakorlati vízgazdálkodás ellehetetlenü lésével az elmélet, a tudomány is
gyökerét veszti.
Úgy tűnik, hogy ehhez csak
akkor tudjuk a társadalmat
megnyerni, ha jelentósen megjavítjuk a vízügyi politikát, a
vízügyi és a társadalom kapcsolatrendszerét, a tájékoztatást.
Ehhez sok segítséget adhat e
három nap. Azonban anyagi
eszközök is szükségeltetnek, és
annak tudatosítása, hogy ezen
A megváltozó tulajdonviszo- anyagi eszközök helyes megnyok ugyan megváltoztathagták nevezése nem költségvetési tá- meg is kell, hogy változtassák mogatás, melyet a vízügy el- a finanszírozást, de jó lenne költ, hanem egy törvényi köteha e közben a szolgáltatás már lezettségből adódó szolgáltatás
elért színvonala, vagy inkább a díja, s ezek a díjak ma olyan _
még megőrzött színvonala nem korlátozottan áIlank rendelkeromlana tovább. Akár a vízi · zésre, hogy meglévő értékeink
közszolgáltatásra, akár a víz- (eszközeink, védműveink, létekárelhárításra gondolunk, olyan sftményeink) lassan tönkreemberi értékek kerülhetnek mennek."
veszélybe, hogy ezt a kockáKöszöntőjének végén dr. Kozatot egyetlen vízügyi szakemváts Gábor mind a 75 éves Hidbernek sem szabad vállalnia.
rológiai Társaságnak, mind
Ezért az átalakulásnak fonégy évtizede működő területi
lyamatosnak és megalapozottnak kell lennie, valós átala- szervezetének megköszönte
kításra és nem fonnális átszer- eredményes tevékenységét,
vezésre van szükség. Jó lenne, mellyel nagymértékben segítetha ez a konferencia a "tudo- ték a gyakorlati vízgazdálkomány"' fogalmát kiterjesztené a dókat mindennapi munkájukszervezet kérdéseire is, (vannak ban. Majd az ünnepi közgyű
ilyen jelek, például: a vízi- lésnek és az azt követő tudomáközmű-üzemeltetéssel.foglal nyos tanácskozásnak sok sikert
kozó dolgozatokban).
kívánt.
A társaság közgyűlésének
plenáris ü1ésén dr. Kováts
Gábor a házigazdák nevében
egyebek között hangsúlyozta
- az átalakulásról szólva:
"A magyar
vízgazdáIkodásnak
átalakulóban vannak
szervezetei, struktúrája
és rmanszírozása is. Azonban
természeténél fogva
ez az átalakulás más
peremfeltételek között zajlik,
mint az iparban
vagy kereskedelemben, mert
a vízgazdálkodás
szolgáltatásai általában
folyamatosságot igényelnek
s ezért az átalakulás során
ezt a szempontot nem lehet
figyelmen kivül hagyni.
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Egy kiállítás marg.ó jára
S za k l"ai
kitO ntetettek
A Magyar Hidrológiai Társa- MHT szennyvíz-szakosztáság külfölcti tiszteleti taggá vá- Iyának alapító tagját.
lasztotta a szeptember 6-i közA Magyar Hidrológiai Társagyűlésen:
ság elnöksége Vásárhelyi PálProf Dr. Gerhard Breitschuh díjjal tüntette ki:
agronómust, a Jénai Mezőgaz
Dr. Vitális György MTESZdasági Kutatóintézet igazgató- díjas geológust, a Hidrológiai
ját, ,
Tájékoztató felelős szerkesztőjét.
Dr. Csallány Sándor mémöA Magyar Hidrológiai Társaköt, a Minneapolisi Amerikai ság elnöksége Schafarzik
Hidrológiai Intézet elnökét,
Ferenc Emlékérmet adomáProf. Dr. Kenneth D.Kerri nyozott:
mérnököt, a Kaliforniai Állami
Dr. Szlávik Lajos mérnöknek,
Egyetem (Sacramento) pro- a Felső-Tisza-vidéki Vízig volt
fesszorát,
igazgatójának, a Szabole -SzatDr. John H. Rodda mérnököt, már megy ei területl szervezet
a WMO genfi titkárságán a hid- volt elnökének.
rológiai és vfzgazdálkodási fóA Magyar HidrolÓgiai Társaosztály igazgatóját,
ság elnöksége Bogdánfy Ödön
Prof. Dr. Eberhard Sickert Emlékéremmel tüntette ki:
mérnököt, a hamburgi műszaki
Barna Bertalan mérnököt, a
egyetem professzorát, a ham- Környezetgazdálkodásl Intézet
burgi szennyvíz-tisztftótelepek nyugalmazott főmunkatársát, a
igazgatóját.
társaság vfzgazdálkodási szakA Magyar Hidrológiai Társa- osztályának vezetőségi tagját.
ság hazai tiszteleti taggá váDr. Wisnovszky Iván méroölasztotta:
köt, az OVF nyugalmazott ta. Budavári Kurt mérnököt, a nácsadóját. címzetes egyetemi
volt OVH vízhasznosítási ö.á. tanár, a társaság oktatási biosztályának nyugalmazott veze- zottságának volt elnökét, majd
tőjét, a társaság mezőgazdasági tagját.
vízgazdálkodási szakosztályáAz elnökség a Pro Aqua
nak vezetőségi tagját,
Emlékéremmel tüntette ki:
Bukovszky György mérnököt,
Dr. Jolánkai Géza mérnököt,
a Közép-dunántúli Vizig nyu- többszörös szakmérnököt, a Vigalmazott osztályvezetőjét, a tuki tudományos osztályvezetőközép-dunántúli területi szerve- J'ét, a vfzgazdálkodási szakoszzet vezetőségi tagját,
tály vezetőségi tao-iát,
I:U
Gy. Molnár László mérnököt,
ijj. Goda László mérnököt, az
a Tiszántúli Vízig volt igaz- Alsó-Duna-völgyi Vízig szágatóhelyettesét, a debreceni mítástechnikai főmunkatársát,
Kardos Imre méruököt, az
területi szervezet volt elnökét,
Dr. Muhits Katalin biológust Ativizig igazgatóhelyettesét a
és vegyészt, a Fővárosi Csator- társaság szegedi területi szervenázási Művek laboratóriumának zete és az ár- és belvízvédelmi
nyugalmazott vezetőjét, az szakosztály vezetőségi tagját,

Dr. Kovács Sándor mérnököt, a Heves Megyei Vízmű
Vállalat igazgatóját, a társaság
Heves megy ei területi szervezete elnökét,
Dr. Mészáros Gábor mémököt, főiskolai tanárt, a társaság
vízellátási szakosztályának vezetőségi tagj át,
Ördögh Józse! mérnököt, az
Ativízig nyugalmazott mérnökét, a szegedi területi szervezet
alapító és vezetőségi tagját,
Dr. Szabó Lajos agrármérnököt, a Pápa-környéki Vízitársulat igazgatóját, a Veszprém me-

A város és a helyi "hirhordozók" (kivéve a Szegedi Városi
Televiziót) megint lemaradtak valamiről, ami sajnos,
egyhamar nem ismételhető meg.
A kiállitásról- amiró1 mo'!;t szó lesz - birt adott ugyan
a Délrnagyarország (és természetesen a Vízpart is), de a napi
sajtó "kulturális rovata" és a város "krémje" nem vette észre,
hogy szeptember 7-l6-ig olyat láthatott volna
saját városában, amit eddig soha.

tanára. Nyugdíjasként - bár egy
ideig még tanította az ábrázoló
geometriát kedvelő, vagy nem
igazán kedvelő nebulókat - a
Tisza-part, Tápé és a város utcáin rajztáblájával és festőszer
számaival meg-megjelenő jellegzetes alakját egyre több ember ismerte és ' szerette meg .
Ahogy őszinte barátja, Bálint
Sándor, ő is az egyszerű dolgok
és egyszerű emberek szólgája
volt, ezt a szolgálatot emelte
művészi magaslatra . Boldo g
lehet, aki magáénak mondhatja
egy-egy képét és áldhatja
szerencséjét, aki ezt a
nagyszerű kiállítást láthatta.
Köszönet érte a Magyar
Hidrológiai Társaságnak (és
mindenekelőt helyi elnökének,
Török Imre Györgynek), a
szponzoráló Ativizignek, a
művész családjának (mert a
képeket rendelkezésre bocsátotta) és a rendezőknek, első-

gyei területi szervezet vezetősé
gI tagját,
Dr. Szepess.y Józse! mérnököt, a Vituki nyugalmazott tudományo tanácsadóját, a társaság vízépítő-ipari szakosztályának vezetőségi tagját,
Dr. Taxner Ernt'Jné mérnöA művész ..•
köt, a KTH, a társaság ipari vízA Magyar Hidrológiai Tár- Szegedi Állami Ipari Lány sorban a művészt művészien
gazdálkodási szakosztályának
értő Koczor Györgynek é
saság
Vándorgyűlése keretében Középiskola) igazgatója, majd
vezetőségi tagját.
Gasztány Ferenc vállalkozónaL
ketiilt sor Szeged és a Tisza-táj
Posztumusz Pro Aqua Em- 22 éve' elhunyt jeles festő 1963-as nyugdíjazásáig a Vedlékéremrnel tüntették ki:
Benke György
művésze, SZili Török Dezst'J res István ÉpítŐlpari Technikum
Virágh Mihály mérnököt, a csodálatos festményeinek kiDél-dunántúli Vfzig közelmúlt- állítására. A helyőrségi klub
ban elhunyt hidrológusát, a tár- kiállítótermében 51 alkotást
saság több szervezeti egységé- láthatott az az egy-kétezer szenek bel ő munkatársát.
renesés ember, aki a Uz nap
Vitális Sándor szakirodalmi alatt ezt a - talán soha vissza
.
,
nem térő - lehetőséget kihasznívo' d"l,Iat vehetett
at:
nálta, és a régi Szeged, a Tisza,
Dr. Pá~f'ai imre és Dr. Szea Maros, Tápé és a szegecti empessy József
berek egyedi szépségű akvaA Sajó Elemér-pályázat L rellekbe álmodott képeit meghelyezettjei: Ajler Angelika, Ju- nézte.
hász Attila, Tomosi Andrea, RéA vendégkönyv több száz
csei István, Rózsa Szabolcs. m. bejegyzése is' arról tanúskodik,
helyezettek: Ecker Tamás és hogy a kiállítást érdemes volt
Makara Zoltán.
megrendezni. Kár, hogya város
- nem ismerve saját értékeit eddig ezt nem tette meg. Pedig
Szili Török Dezsőt, a Képzőművészeti Főiskola hajdani
tanárát nem csupán a kor neves
festői (Aba-Novák Vilmos,
Vas;:ary János , Csók István)
által is elismert piktúrája tette
Szegeden is ismei'tté. Népszerű
művésztanára volt a városnak,
-~
I
ahová 1936-ban került.
~~
Először az akkori Szegedi
Királyi Katholikus Tanárképző
f. ó-liv..'VVl.l
..J: fIntézet tanára, később a Szegedi
Boldog Gizella Királyné Ipari
... és egy lap a vendégkönyvbó1
Leány Középiskola (1947. után
Ördögh József

A

~.~ru:"...J

Kardos Imre
Forgó László aranydiplomás
az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság volt
igazgatója, a Magyar Hidrológiai Társaság tiszteleti tagja
(1913-1991), szerencsésen ötvözte az erdőmérnöki és a mérnöki tevékenységet, például: a
hullámtéri erdőrendezések, a
belvfzi- és az öntözőcsatoroák
melletti fásftások során; hasznosította szervező-vezetői
adottságait vezetői tevékenységének évtizedei alatt. Tevékenységét a lényegretörés, a
műszaki tudományok gyakorl'!,ti alkalmazásba vétele jellemezte.
erdőrnémök,

Virág Mihály mérnök, a
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság hidrológusa, a Baranya
megyei területi szervezet tagja
(1947-1992), rövid élete alatt
mind a matematika, mind a
hidrológia terén maradandót alkotott.

Dr. Pálfai Imre

Megel"l.lékez:és
A közgyűlés kegyeletteljes aktusa rolt a megemlékezés
az 1991-92-ben elhunyt társasági tagokról
Fővárosi KüjálL nyugalmazott
kutatója, a Magyar Hidrológiai
Társaság limnológiai szakosztályának tagja (1902-1992), úttörő munkát végzett a főváros
egészséges vízzel való ellátás ához nélkülözhetetlen vízminő
ségi viz~gálatokkal.

Dr.

Szőke

Molnár Lajos
mérnök, kanctidátus, az öntözés és Rizstermesztési Kutatóintézet tudományos főmunkatársa, a Magyar
Hidrológiai Társaság ·területi
szervezetének vezetőségi tagja
(1933-1992), közel három és
Dr. Török Piroska tanár, fél évtizedes, egy helyen végkandidátus, az 9rszágos Köz- zett tevékenységét a szűkebb
egészségügyi Intézet, illetve a pátria, a szakma, a megoldandó
mezőgazdasági

feladatok és a munkahely sze- naművek, szennyvíztisztító teretete motiválta.
lepek és fürdók tevékenységét
irányította.
Szakáll Kálmán gépészmérnök, a Mélyépítési Tervező
Dr. Rónai András közgazVállalat nyugalmazott szakosz- dász és földrajztanár, nyugaltályvezetője, a Magyar Hidro- mazott egyetemi tanár, a Malógiai Társaság tiszteleti tagja . gyar Állami Földtani Intézet
(1909-1992), .munkásságában a volt osztályvezetője, a Magyar
magyar víztisztítási tudomány Hidrológiai Társaság és a Maés a víztechnológiai létesítmé- gYal'honi Földtani Társulat tisznyek megvalósításának egyik teleti tagja (1906-1991), életének
kimagasló szaktekintélye.
legfényesebb évei azok voltak,
amikor Teleki Pál helyetteseSipos Béla agrármérnök, a
ként, majd utódjaként a politiDél-Bács-Kiskun Megyei Vízkai és a gazdaság földrajz promű Vállalat igazgató-helyettefesszoraként tevékenykedett.
se, a Magyar Hidrológiai Társaság üzemi szervezetének elLotz Gyula, MTESZ-díjas
nöke (1952-1991), a vízmű- mérnök, a Nyugat-dunántúli
vállalatnál a vízművek, csator- Vízügyi Igazgatóság nyugal-

mazott csoportvezetője, a Nyugat-dunántúli területi szervezet
vezetőségi tagja (1930-1991),
lenyűgöző nyelvtudással, műszaki és humán mííveltséggel
rendelkező kollégaként megha~
tározó szerepet játszott a nyugatdunántúli meliorációs program és vízrendezési feladatok
megoldásában.
Professor John F. Kennedy
a társaság tiszteleti tagja elhunyt 1991. szeptember l8-án,
hosszabb ideje tartó alattomos
betegség következtében 58
éves korában. Az Egyesült ÁJlamokbeli Iowai egyetem Hidraulikai Kutatóintézetének
igazgatójakéot kereken 20 éven
át folytatott eredményekben

~

gazdag kutatásokat elsősorban
a folyókban végbemenő áramlási, hordalék és jégmozgási.
illetve elkeveredési jelenségek
megismerésére és leírására.
Kovács Sándor állami díjas
mérnök, a Tiszántúli Vízügyi
Igazgatóság volt igazgatóhelyettese (1931-1992), már kezdő
mérnök korában vált a Tisza
szerelmesévé, az árvízvédelem
elkötelezettj évé. A későbbiekben rendkívüli árvédekezési
"l
I ve'dmuveLe adatok at l'atott e,
e
munkákat
a' ket "eJ'lesztett
"
,
.
nyította.
Ihrig Dénes. gyémántdiplomás mérnök, a Vituki alapító
igazgatóJ' a, a Vízügyi Közlemények több évtizedes szerkesztője, a Magyar Hidrológiai
Társaság Vásárhelyi Pál-díjas
tiszteleti tagja, (1899-1991),
sokirányú munkásságának talán legfontosabb három eleme:
a Margit-sziget vízrendezése, a
háború után az árvízvédelem
. újjászervezése, és 1952-bell a
vizek tudományos kutatásának
országos bázisaként az általa
szervezett Vituki megalapftása.
u'
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"Méltatlanul támadják avízügyi szakembereket"
Tiszteletet parancsoló jubileumot jöttünk ünnepelni. És
okulni is - természetesen - az
előadásokból. A magyar vízügyi politika ágas-bogas kérdései kerülnek napirendre, s ez
számomra - aki csaknem egy
idős vagyok a Magyar Hidrológiai Társasággal - figyelmeztetés: korunkban a legsemlegesebb tudományok is léptennyomon belegabalyodnak a
politikába. Akár tetszik, akár
nem. Manapság különösen így
van ez - a "manapságon" értsék
akár az egész huszadik századot
- , mert a politikát alakftó hatalom és a politikát ugyancsak
alakító ellenzéke tudományok
irányait kijelölni, eredményeit
pedig érdekei szeTlllt fel használni szándékozik. Tényt közlök ezzel , nem minősítek. Kérem, ne értsék félre . H iszen
rendjén van ez így .
Már Arisztotelész is. felismerte, hogy minden közösség valamiféle közjó megvalósítására
szerveződik - kivált a politikai
közösségek - , a közJo azonban
az általunk vallott közj ó. Mivel
"bizonyos tekintetben azoknak
is'igazuk van, akik az ellenkező
állásponton vannak" -, ugyancsak Arisztotelész fogalmazásával élve -, a mindenkori hatalomnak és a mindenkori ellen::.éknek egyaránt megvan a maga "közjója", s azok nem feltétlen ül fedik egymást szakmailag
sem. 56t! Vízügyes barátaim
különösen jól tudhatják ez~.
hisz a saját bőrükön érezhették
és érezhetik, hogy míg személytelen tudományukat igyekeznek
művelni tehetségük és legjobb
tudásuk szerint, annak politikai
értéke attól függően tetszik
másnak, hogy melyik szekértáborból nézik. A dunai vízI épcsőügy talán még mindig a legfrissebb példa erre, hiszen lezárva nincs, az indulatok és a
vélemények meg kavarognak.
E7.ért tűnhetnek a "vizesek" hol
az emberiségért nagy-nagy
áldozatokat hozó h6söknek, hol
az emberiség elleni bűntettek
tetteseinek.

A Magyar Hidrológiai Társaság 75. éves jubileuma arra is
alkalom, hogy történelmi önvizsgálatot végezzenek. Önvizsgálatot mondok, mert mások vizsgálatában- már profik
vagyunk. Kis túlzással akár azt
is mondhatom, hogy ttzmillió,
mások lelkiismeretét vizsgáló
állampolgár él ebben az országban, akiknek mindegyike
már minden létez6, vagy nem
létez6 leplet lerántott - másról.
Csupán a magunk hófehér lelkiismeretét pátyolgatjuk. Holott
ideje volna már ezzel fölhagynunk végre - egyébként, testületként -. mert akkor a tulajdon
hófehérségünk feltűnően közelftene a mások feketeségéhez,
és csak az indokolt, hiteles árnyalatok maradnának meg. A
hiteles árnyalatok. És akkor
szót is könnyebben érthetnénk
.Tiszteletbeh vízügyesként
sincs jogom arra, hogya magyar hidrológia tisztes lelkiIsmeretét vizsgáljam, avagy botcsinálta szaktöJ1énészként a magyar hidrológia nem kevésbé
tisztes múltját értékeIJem. Sőt
ahhoz sincs kedvem, hogy eminens diákk ént fö lmondjam a
mai napra rendelt dicshimnuszt.
Amn a továbbiakban mondani
szeretnék., az egy Önökkel rokonszenvező műkedvelő hangos töprengése a tényekről,
vagy azok megítéléséről.
Az emberiség. sajnos, hajlik
rá, hogy ne együttélni kívánjon
a természettel, hanem leigázza
- vagy, miként finomabban kifejezték: átalakítsa. A trópusi
őserdők nagy hányada már áldozatul esett a kapzsiságnak,
más, hagymázas tervek - a folyók folyásirányának megváltoztatása '- közös szerencsénkre
nem valósultak meg. De mindenesetre épp eleget tettünk
már környezetünk' megrontásáért, és ha nem eszmélünk fel
idejében, utódaink hetediziglen
bűnh6dnek vétkeinkért. Azért,
hogy már nem egyszenien
kényelmessé akarjuk tenni az
életünket, hanem hogy szerel-

nénk a természet urává és parancsolójává lenni. Olykor brutálisan és értelmetlenül.
Arra ugyan nem vállalkozhatom - még a Magyar Köztársaság elnökeként sem - , hogy
ezzel az áldatlan üggyel kapcsolatban kinyilatkoztassam az
"abszolút igazságot". Magánvéleményemet pedig feltehetően
hatalmi sllgallattá v;:íltoztatnák a
szándékos félreértésre mjndig
hajlamosak. Annyit azonban
most is el kell mondanom, amit
két esztendővel ezelőtt már elmondtam éppen a Magyar Hidrológiai Társaság akkon közgyűlésén. Nevezetesen azt ,
hqgy igaztalanul és méJtatlanul
támadják a vízügyi szakembereke t. Az 6 munkájuk nélkül
nem léteznék korszerű mez6gazdaság, árvízvédelem, szennyvIzkezelés, ivóvfz-gazdálkodás,
s ezért köszönet és tisztelet illeti
6ket, nem gyalázás. A vízlépcső
értelméről vagy értelmetlenségéről , hasznosságáról vagy
haszontalanságáról aztán már
lehet vitázm. Az más kérdés
Sajnos, nem is annyira szakmal,
mmt inkább politikai.
Nem vigaszképpen , csupán
tényként említem, hogy napjaink átalakuló magyar társadalma és közélete tele van nagyrészt politikai fogantatású szakmai, vagy szakmai fogantatású
politikai vitákkal. A baj persze
nem az, hogy ütközik vélemény
és ellenvélemény. Az jó. A mű
ködő demokrácia legelemibb
feltétele és eredménye. Az viszont már rossz - és mindenképpen hátrá/tatja az új Magyarország megteremtését -,
hogy alig-alig sikerül valamiben is egyetértésre jutni. Holott
a magyar társadalom jelene és
jövője nem áldatlan vitákat vár
tőlünk, hanem hasznos, a közjó
érdekében született kölcsönös
engedményeket, melyek a
kisebbségi véleményeket nemcsak tűrik, hanem hasznosítják.
Meggyőződésem, hogy jelen
helyzetünkben - ga;:dasági
gondjaink és társadalmi feszült -

ségeink fokozódásának idején hasznosabb volna a közös nevez6t keresni, mint az érdemi nézeteltéréseket vagy ellentéteket
mesterségesen fokozni. És a
demokráciára sem a vélt, vagy
valós többségi akarat erőszakos
érvényesítése a jellemző - legalábbis az én felfogásom szerint
-, hanem a rokonszenv és türelem a legmákszemnyibb másság
iránt is. Félelem nélküli, azaz
demokratikus társadalmat csak
így tudunk kialakítani egy
olyan térségben, ahol az antidemokratizmlIs már-már homéroszi jelzővé válik.
A vfzügyes - mióta csak lérezik a vfzügy tudománya - min·
dig beavatkozott a te rmészet
eredend6 rendjébe, ásatott bár
öntözőcsatornát MezopotámIában, építtetett vízvezetéket a romai városoknak, vagy csapoltatott le mocsarakat a magyar
Alföldön. A leírásokból például
pontos képünk van arról, hogy
milyen lehetett a Tisza-szabályozás előtti alföldi táj. Ma már
egy másik Alföldünk van, Teljesen megváltozott az arca. Ez a
vfzügyesek műve. A Vásárhelyi
Páloké Terveik és munkájuk
nyomán eltűnt a régi víz világ.
De csaknem negyvenezer négyzetkilométernyi terület szabadult fel az árvizek átka alól.
Csaknem negyvener négyzetkilométemyi föld kerülhetett mű
velés alá, s könnyítette meg emberek százezreinek a megélhetését.
Háládatlan és igazságtalan
volna az utókor, ha gyalázni
kezdené Kiss József és Kiss Gábor emlékét a Ferenc-csatornáért, Vásárhelyi Pálét az al-dunai hajóvontató útért, vagy a
Tisza szabályozásáért, Kvas say
Jenőét a hazai vfzi úthálózat kiépítés éért, Zsigmondy Vilmosét
az ártézifúrásokért, Sajó Elemérét a tiszalöki vagy Kertai
Edéét a kiskörei építkezésekért.
A magyar vízügy nagyjainak
munkásságából tal.án a legfontosabbat tanulhatjuk meg: az
arányérzéket, a mértéket. Azt,

Göncz Árpád

ünnepi beszéde

Minden ember és minden inhogy a bennünket körülvevő
természeti táj meddig viseli, tézmény jelene - a nemzet jele- '
meddig viselheti el a művi be- néhez hasonlóan - csak higavatkozást és -mikor kell meggadtan értékelt múltjával együtt
hallanunk a jajszavát, mikor
érünk el a végső határig. Mert teljes. Rossz és jó múltjával.
igenis van, létezik határ; amikor
Hiszen múltunknak - közela bennünk él6 alkotási vágyat múltunknak is - van rossz és jó
meg kell fékeznünk és alázattal örök~ége. A jót pedig sem gyakell fejet hajtanunk a természet lázni, sem elvetni nem szabad.
6si törvényei el6u. Különben
Ismereteim szerint, amikor a
alkotásunk rombolássá válik.
közgyűlés 1917. februárjában
A MagYal' Hidrológiai Társaúgy döntött, hogya Magyarság úgy él bennem, hogy annak
alapftó és meghatározó tagjai honi Földtani Társulaton belül
mindig ismerték a mértéket. megalapítja 'a Hidrológiai SzakNem voltak Wján sem a tudás- osztályt - a későbbi Magyar
nak, sem az alázatnak.
Hidrológiai Társaságot - . az
Ezért is jeJlemezhette a társa- . alapítók hazánk hidrológiai viság tudományos munkáját mi n szon ain~ tanulmányozását és .
h' d - l ' . . d .,
k f .
den Időben a szakmal tárgyJlagosság és előrelátás. Légyen bár a . J to ogJaJ tu omanyo eJszó a Balaton védelméről , a lesztését tűzlék ki célul maguk
közműoll6 veszélyes szétnyí- elé. Aligha vitatható, hogy
lásáról, a gyógy- és hévizek nemcsak jó és nemes, hanem
energiahasznosítási törekvései- időtálló célt fogalmaztak meg.
ről, a környezet- és vízszeny- Háromnegyed évszázadon át e
nyezés keserű következmé- társaság _ különböz6 viták,
nyeinek megsejtéséről. azaz
megpróbáltatások és tévedések
minden olyan , tudományos
ellenére
- lényegébén hű ma[émaként is jelentkező ügyről,
radt
a
célhoz,
s fel nem bemelyekben a vizügyesek csak
hallathatták szavukat, de a dön- csülhet6 szolgálatot tett hatést hozók csak annyit hallottak zánknak, nemzetünknek. Mameg bel6le, amennyit meg akar- radandó alkotások jelzik muntak hallani. Ennek az árát, kájukat s nem kevésbé jelentős
persze, végső soron a magyar
elméleti-tudományos tevékenytársadalom fizette meg. Sőt nem
egy esetben fizeti még ma is. És ségük jól nyomon követhető a
nemzetközileg is elismert Hidfizeti a jövőben.
Rossz, vagy jó politikai dön- rológiai Közlöny hasábjain_
tésekért a vízügyesek nem vi- Társaságukat tehát tények miselhetnek történelmi felelős- nősftik. Olyan tények , ameséget. De - és talán erre ez a lyekre büszke lehet a magyar
közgyűlés alkalom -, ki-ki ön..,
'
'b
' h
h
'k ' ' vízugyes tarsadalom. Es olyan
maga a nez et, ogy ml ent
simult engedelmes eszközként a tények, amelyek önbizalmat és
politika karjaiba. Olykor jobb erőt adhatnak a jelen, sőt a jövő
szakmai meggyőződése elle- feladatainak megoldásához.
nére. Vagy csupán azért, mert
Köszönöm - hazánk nevében
nem tudta megfékezni önmaga is - eddigi tevékenységüket. Kíszakmai hiúságát. Ismételten vánom, hogy hasznosan töltsék
hangsúlyozni szeretném, hogy
itt, Szegeden az időt. Közgyű
önvizsgálatra gondolok. Nem
lésük váljék újabb mérföldkővé
leleplezésekre, meaculpázásra,
szaggatásra. Még csak nem is a társaságuk éÍetében, s valamúlt divatos megtagadására, mennyiőjüket serkents e alkotásvagy elítélésére.
ra. A közjó érdekében.

Szabó Iván: Az esélyegyenlőség megteremtése: állami feladat
Szabó Iván ipari és kereskedelmi miniszter előadása beveKovácsy Sándort és Kvassay Jenőt idézte, akik az 1885.
évi vízjogi törvény kommentárjában a következőt Ílják:
.,Jelen törvény létrejötte előtt... határozott jogi irány e minisztériumban sem állírtatván fel, mely azután a népéletbe is
átment volna. az egyes kérdések feletti határozatok sem voltak
egyöntetűek." Majd a törvény geneziséről szólva így foly.tatják;
"Később az újabb európai jogi felfogáshoz közeledő elvi irány hódított tért, mely a vizek köztlllajdoni jellegét ismerte irányadónak."
Ezzel a gondolattal - reménnyel és jó kívánsággal- köszöntötte
az előadó a Magyar Hidrológiai Társaság jubileumi közgyűlését,
részben az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium, részben a
Vízgazdálkodás i Társulások Szövetsége nevében.
A továbbiakban az ipar- és kereskedelempolitikáról fejtette ki
gondolatait Szabó Iván. Elmondta: a gazdasági rendszerváltás
szükségessége a hatékonyság növelésének kényszere. A tulajdonreformmal kapcsolatban a piacgazdaság megteremtésének fő
feltétele a privatizáció. A szövetkezeteknél a vagyonnevesftés, a
mezőgazdaságnál a földreform, az iparban és kereskedelemben a
monopolisztikus nagyvállalatok feldarabolás a, a reorganizáció, új
privatizációs technikák.
A miniszter szólt a vállalkozásösztönzésről, a regionális és
strukturális válságkezelésről, a gazdaság működésének javításáról, a fontosabb szabályozási feladatokról, s mindezeknek a
vizgazdálkodással való kapcsolatáról. Mint mondotta, az ipar a
gazdaság legnagyobb vfzfogyasztója és szennyezőanyag-kibo
csátója. A teljes hazai vízforgalomból 70-80 százalékos az ipar
részesedése. A legnagyobb felhasználó: az energiaipar, az ipari
fogyasztáson belüli részesedése 90 százalék, a hűtővízigény
számottevő. A bányászat kitermelőként az első helyen áll. Jelentős szerepet tölt be mind a lakossági, mind az ipari vízellátásban. Ugyanakkor jelentős térségek vfzháztartását befolyásolja. A termelési folyamatokban különböző anyagokkal
szennyeződött víz - még megfelelő tisztítás után is, melynek
zetőjében

során csak részben távolftható el a szennyezőanyag - a természetes vízkészletet terheli.
A természetes vízkészletek szennyezőanyagai közül: a Szerves
szennyezők és nehézfémek mintegy 70-80 százaléka, az oldott
sók (szervetlen anyagok) és az olaj mintegy 40-60 százaléka ipari
eredetű. Érzékelhetők pozitív tendenciák is az ipari vízgazdálkodás területén. A '80-as években - a korábbi prognózisokkal ellentétben - nem nőtt az ipari termelés sel arányosan a vízfelhasználás, melynek oka: a víz- és csatorriadíjak, valamint a tisztítási
költségek emelkedése miatt a vízgazdálkodás kiadásai egyre nagyobb terhet jelentettek a vállalati gazdálkodásban. Kedvező
eredménnyel járt a vállalati hidrotechnológusok alkalmazásának
kötelezettsége. Terjednek a viztakarékos és környezetkímélő
technológiák.
Az ipar szerkezetváltása és az elmúlt két-három év termelési
visszaesése miatt is csökkent néhány iparág vízfogyasztása: a

bauxit- és szénbányászat visszafejlesztése eredményeként az
ágazat J985-ös 422,8 millió köbméteres évenkénti vfzkiterrnelése
1989-re felére esett vissza. lD-40 százalékkal csökkent a.kohászat,
gépipar, vegyipar, könnyűipar vfzfogyasztása. A vízfogyasztáshoz
hasonló arányú szennyezőanyag-kibocsátás csökkenéséről nem
beszélhetünk. Itt jobbára csak extenzív :változások figyelhetők
meg, azaz, amilyen mértékben csökkent a termelés, olyan
mértékben csökkent a szennyezéskibocsátás is.
Az ipari vízgazdálkodás fejlesztésének fő irányairól szólva Szabó Iván kiemelte: alapvető az iparban (és gazdaságban) végbemenő szerkezet- és tulajdonváltás: a vállalatok helyett fellépő
vállalkozók maximális önállósággal döntenek mindennemű tevékenységük során, az államnak (a mjnisztériumoknak) az egységes játékszabályokat és az esélyegyenlőséget kell megteremtenie. Az üzemet (vállalkozást) olyan black boxnak kell tekinteni,
melyet csak az input--output oldalon keresztül lehet szabályozni,
üzemen belülre csak közvetett eszközökkel, műszaki, jogi, pénzügyi szabályozókkal lehet hatni. Mindez csak az intézményrendszer korszerusítésével hajtható végre.
Beszédének további részében a miniszter elemezte a privatizáció néhány problémáját. Szólt néhány térségi kérdé.sről, a
környezetvédelmi iparról, végül a társulatokról szólva kiemelte:
ma az ország szinte teljes területét lefedve, 67 vízi társulat van, és
csaknem 350 vízi közműtársulat működik. Az ország nagy részén
ebben a konstrukcióban valósították meg a vízműveket! A társulat, mint meglévő konstrukció, alkalmas arra, hogy paternalista
állami szerepvállalás csökkenése folytán feladatokat átvegyen. A
fejlődés elvi fő iránya: mindazok a feladatok, ahol az érdekeltség
meghatározható, és az érdekeltek számba vehetők, társulati
formában legyenek ellátva. Erősfteni kell a vfzügyi igazgatóságok
és társulatok szakmai kapcsolatát, munkájuk összehangolását.
Végül Szabó Iván miniszter a 75 éves Hidrológiai Társaság köszöntésével zárta az előadást.
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Szervezzünk, de mit~ Bemutató- és szakmai nap
Mikor és hogyan?
a vízépítési műtárgyak
Őszinte beszélgetés dr. Kováts Gáborral,
helyreáll ításáról
az Atjviziglga~9atójáJtal egy 'yes k·' t<,ftQl
.

Vízpart: Igazgató Úr! Siklós
V.: S a vállalkozás?
Csaba miniszter a Hidrológiai
K.G.: Miért vállalkozunk?
Társaság jubileumi közgyűlésén Mint mondottam, nekünk bizszót ejtett a vfzügyi igaz~ató tonsági okokból egy bizonyos
ságok átszervezéséről is, közeli létszámot tartanunk kell. Példöntéseket helyezve kilátásba. dául : szükséges, hogy árvízkor
Ezek a mondatai a vtzügyi dol- védszakaszonként legalább kétgozók között némi aggodalmat két felsőfokú képzettségű és
kelTettek. Önnek mi a vélemé- megfelelő gyakorlatú szakemnye?
berünk legyen, olyan, aki helyDr. Kováts Gábor: Szá- ismerettel rendelkezik. De
momra miniszterünk nem mon- ugyanez igaz az őrszemély
dott újdonságot. A miniszté- zetre, vagy itt van több mint 51
rium kollégiumi határozata szivattyútelepünk, igen hetealapján a 12 vízügyi igazgató- rogén és elavult gépáUományság három fő változatban, de nyal, ezt is csak begyakorlott
számtalan részletkérdésben el- szakemberekkel lehet üzemeltérően kidolgozta a vízügyi tetni. Na már most: a ránk
szervezet felépitésének és mű- bízott állaini főművek kezelése,
ködésének lehetséges modell- karbantartása bőven adna munjeit, melyeket a közeljövőben kát emberei nknek, ha lenne elég
ismét a kollégium elé terjeszte- pénz. De nincs, mert az állami
nek. Várbató, hogy a miniszter költségvetés csak egyharmadát
által jelzett döntések itt fognak biztosítja a szükségletnek (ezt
megszületni. A vízügy a fegyel- egyébként egy vízügyesektől
mezett emberek csapata, a dön- független szakértői iroda szátéseket legjobb tudásunk szerint molta ki). Ezért, hogy embevégrehajtjuk.
reinket a biztonság érdekében
V.: Szóval, január l-jétől tel- megtarthassuk, s még némi
jesen más lesz a vtzügyi igazga- vízépítési gyakorlatot is szereztóság felépftése? Esetleg három zenek, szakmába vágó munszervezet lesz?
káért versenyzünk a piacon.Az
K.G.: Ez nem ilyen egyszerű. államháztartási törvény egyébA szervezet korszerűsítése fo- ként megengedi, hogy költséglyamat, mely nem most fog el- vetési szerv, szabad kapacitáindulni. A közgazdasági kény- ' sai nak lekötésére vállalkozzék,
szerek, de saját 1elkiismeretünk igaz, korlátozott mértékben. '
is, különösen 1991. április 1.
V.: És mennyi az engedélyeután (ekkor lettek a mai igaz- z;ett mérték?
gatók - pályázat útján - kiK.G.: 1993-94-ben átlagosan
nevezve - á szerk.) jelentős sze- nem haladhatja meg a vállalkorvezeti változtatásokat, egy- zás az alaptevékenység 20 szászerűsftéseket eredményezett. zalékát.
V.: És mennyi ez az AtiviAz Ativizignél például összevonásokkal lényegesen cs ök- zignál '92-ben?
kentettük az egységek, oszK.G.: Terv szerint 28 szátályok számát, így sokkal ke- zalék. Nem nagyságrenddel navesebb középvezetővel dolgo- gyobb érték, de ha ezt levázunk, de drasztikusan csökkent lasztják és a költségvetési fiaz összdolgozói létszám is: nanszírozás módja és mértéke
Annyira, hogy bármilyen szer- változik, akkor becsukhatjuk a
vezetten is, de ennél kevesebb boltot. Az az abszurd az egészemberrel a vízijgyi törvényben ben, hogy ma kezünk-Iáb~nk
lefektetett feladatokat felelősen meg van kötve. Nem léphetünk
ellátni nem lehet.
be vállalkozásba, nem értékesítV.: Ez melyik vtzügyi tör- hetjük, vagy adhatj uk bérbe tarvény?
tósan felesleges eszközeinket,
K.G.: Jelenleg - kisebb csak hosszú procedura után,
'módosításokkal - az 1964. évi kormányengedéllyel. Ha embeIV. törvény az alap. S éppen ez reket ak!,lrnánk elküldeni (nem
a bökkenő. Készül ugyan az új akarunk!) a közalkalmazotti törvízügyi törvény, de hogy abban vény ben foglalt szabályozás
pontosan mi lesz, s főként, szerint óriási összegű végkiehogy a Parlament mikorra fo- légftést .k ellene fizetnünk.
gadja el, nem lehet tudni. Addig Örömmel megszabadulnánk a
pedig nagyobb változtatást vég- vállalkozások nyűgjétől, bajárehajtani azzal a veszéllyel jár, tól, ha megkapnánk ezt a pénz,
hogy esetleg kétszer kell módo- mely műveink (az árvizvédelmi
sftani a szervezeten. Ez pedig gátak, zsilipek, szivattyúteleelőször is sok pénzbe kerül, má- pek, a belvízi főcsatornák és
sodszor sok embert érint, de műtárgyak, a védelmi eszközök
nem biztos, hogy' mindenkit
kedvezően.
V.: A vtzügyesek éppen attól
félnek, hogy újabb leépttés kö>
vetkezik.
K.G.: Elkészült korábban a
,;Vfzkárelhárftás stratégiája"
című anyag, ezt az Országgyű
lés környezetvédelmi bizottsága
is jónak tartotta. Eszerint a
Szeptember 18-án Sziksósszakképzett vízügyi dolgozók
tón a Szegedi Vízművek 6s
létszámára, a jelenlegire, az orFürdók és az Ativizig baráti
szág biztonsága szempontjából
sporttalálkozót rendezett. A
szükség van.
szokásos jó ídő, kellemes
V.: Akkor miért kell átszerkörnyezet és igazságos dön"
vezni?
tetlen a sportban (már-már
K.G.: A mai szervezetünk,
gyanús a sorozatos. döntetlen)
mely egyes vélemények szerint
- e7. jellemezte a napot.
a pártállam ízlése szerint alakult
Kispályás Jabdarúgásban:
ki, hordoz két ellentmondást: az
2-2 lett az eredmény.
egyik az, hogy hatóság, kezelő
Kiegés;.::ftó sportág volt a
és vállalkozó egyben, a másik
pedig, hogy 'költségvetési szerv
tenisz, a pikádó, a lengőteke
piaci szférában, nyereségérdeés a l<ibtenisz.
kelten jelenik meg.

és gépek;·a gát- és csatornaőrte
lepek) fenntartásához elengedhetetlenül szükséges. Sír a lelkem és háborog a műszaki lelkiismeretem, amikor azt látom,
bogy szegénységünk miatt az a
kevés értékünk is tönkremegy,
ami még megvan. Ha idén
hiányzik a fenntartás hoz száz
forirtt, azt jövőre csak 200 pótolhatja, s pár év múlva esetleg
sokszoros árért új művet kell
építeni.
V.: S ha ilyen drámai a helyzet, Ön nem fél egy esetleges
árvfzi katasztrófától?
K.G.: De, félek! Adja lsten,
bogy ne legyen árvfz a következő években, hiszen a több éves
aszályban kiszáradt, összerepedezelt földművek, az elavult
műtárgyak komoly veszélyt jelentenek. Ne legyen árvíz még
akkor sem, ha az ezekre a bajokra jobban ráírányítaná a figyelmet, mint az én jajveszékelésem. De higgye el, abba kellene hagyni a vízügyi lobbi (ráadásul "erős" vízügyi lobbi)
emlegetés ét, a tisztességes vízügyi és környezetvédelmi szakemberek szándékos egymásnak
ugratását, mert ez semmi jóra
nem vezet.
V.: Kissé messze kerültünk az.
átszervezéstő/l

K.G.: Valóban. De visszatérek és összefoglalom. Biztosan
lehet korszeruób, áttekinthetőbb
szervezeti és fInanszírozási formákat találni. Ma kétségtelenül
van keresztfinanszírozás, méghozzá úgy, hogy a költségvetési
pénzeket kiegészítjük vállalkozásaink eredményével. Ebben
az évben mintegy 30 millió
közvetlen eredmény visszaforgatását jelenti, nem beszélve arról, amit a vállalkozások munkabér és rezsi formájában viselnek. A szervezet korszerűsftésé
vel és a vízgazdálkodás fInanszírozásának kérdései vel folyamatosan foglalkozni kell, de
nem szabad formális átszervezést végrehajtani, nem szabad a
sorrendet felcserélni ; vagyis
először szükségeltetik a törvényi szabályozás: a vízügyi
törvény, a környezetvédelmi
törvény i!s a vízügyi alap törvénye. Ha ezek meghatározzák
az állam, az önkormányzatok, a
föld- és ingatlantulajdonosok
viszonyát, az állami szerepvállalás új felelősségi köré t, a
finanszírozás költségvetési és
költségvetésen kívüli mó~oza
tait, akkor ehhez hozzá lehet és
hozzá is kell igazítani a szervezetet. De nem fordítva!

Sportb·á.rátok
ta'l álkozóla
A vízművek és fürdók, az
Ativizig vezetői - kihasználva e hanglthrros délutánt meghívták. a MHT 75, évfordulóján rendezett jubileumi
közgyűlés és X. országos
vándorgyúlés szerVezőit, rendezőit, kiknek munkáját Török Imre György, al. MHT
Szeged területi ~zervezetének
elnöke köszönte meg és emlékplakettet adott át nekik.
Kurucz Gyula

A vízépítési műtárgyak helyreállitásának rehabilitációjának
a szakmában élen járó technológiájáról dr. Horovitz János, a
Cewitech AG szakértője tartott
előadást. Az előadás során megismerhettük a vasbeton és acélszerkezetek korróziós problémáit, a korrózió okait és a
helyreállítás hazánkban először
alkalmazott technológiáját. Az
előadó kiemelten foglalkozott a
vasbetétek korróziójának okaival és a helyreállítás technológiájával.
Az előadást diákkal és videóval demonstrálta a szakértő,

A Magyar Hidrológiai
Társaság Szegedi Területi
Szervezete 1992. szeptember
IS-én - rövid idővel
a nagy sikerű jubileumi
közgyűlés és vándorgyűlés
.
után - Vízépítési műtrágyak
'tá'sa
cl'mmel
helyreálli
, l
rend ezett b emuta t ova
..
"ti
zakm
.
al napo t
egy b ek oto s
az Ativzig, a szegedi
vízművek, a Vertikum Kft.,
a Reno Akva Kft. és a svájci
Cewitech AG
közreműködésével.

mely során megismertük a mertette, Hozzászólásában viMiskolc Tisza-pályaudvar alat- deófelvétellel mutatta be a oyoti, 2600 milliméter átmérőJ'ű mócső eredeti állapotát és beRocla szennyvízcsatorna fel- szélt a Cewitech tecbnológiáújítását, valamint az Ativizig
jával történt javítás sikerérőL
hattyasi átemelője 2100 milliE sorok frója a szegedi vízméter monolit vasbeton nyoművek úJ' szegedi, 1500+800
mócsövének rehabilitációját.
A szakmai nap főelőadásához . köbméteres víztornyának szigeszólt hozzá Dr. Kováts Gábor, telését ismertette, mely során
az Ativizig igazgatója, aki a Souplethane 2 K folyékony
makói belvízátemelő acél nyo- fóliával tették vízzáróvá a stamócsövének helyreállítását is- tikai állékonyságában is veszé-

lyes korróziós állapotba jutott
vasbeton szerkezetet. Az egyéves üzem alatt a bevonat jól
vizsgázott.
Horváth János, a Vertikum
Kft. ügyvezető műszaki igazgatója (a Cewitech magyarországi partnere) a kivitelezési
nehézségekről és az eddigi
közös munkáikról szólt.
A szakmai előadás u tán a
számos megjele,nt megtekintette
a battyasi nyomócsövet, melynek helyreállítási munkáit júliusban fejezte be a Vertikum
Kft.
Összefoglalva elmondhatj uk,
hogy a rendezvényen a szakem b ere k (P'ecs t-l
o S ze'k esfh"
'N
e ervaron at yíregy Il á z á'19)
olyan élenjáró technológiát ismerhettek meg, mellyel sok,
nem megfelelő állapotú vízépítési műtárgyat lehet a használók teljes megelégedésére
helyreállitani.
Novák Gyula

Hidrometeorológiai
helyzetjelentés
K

Augusztusban a sokéves átlagnál jóval melegebb és szárazabb volt az időjárás.
Területünkre a!j.g hullott eső,
mindössze 10 mili iméter, a
sokéves átlagnak 20 százaléka.
A csapadék területi eloszlása
rendkívül szélsőséges volt, míg
délen a havi összeg helyenként
a 40, sőt a 100 millimétert is
meghaladta (maximum: 121
rnilliméter, Kiszombor), addig
területünk legnagyobb részén
még a 20 millirnétert sem érte
el. Északon, északkeleten sok
helyc::n egyáltalán nem volt csapadék.
A havi napfénytartam a sokéves átlagot jelentősen .meghaladta. Szegeden a havi összeg
337 óra lett, mely 47 óra többletet jelent.
Az elmúlt hónap az utóbbi 40
év legforróbb augusztusa volt.
A napi csúcshőmérsékJetek 4
nap kivételével 30 Celsius fölé
emelkedtek (maximum: 38
Celsius, 28-án). Az éjszakák is
melegek voltak, csak néhányszor volt 15 Celsius alatti lebülés (minimum: 12 Celsius,
17-én). A havi középhőmérsék
let az ilyenkor megszokottnál 4
fokkal magasabb lett, 25 Celsius-fok.
Folyóink vízszállítása rendkívül kis mennyiségekre csökkent. A vízgyűjtókön közel két
hónapja nem volt számottevő
csapadék, így a folyókat már
csak a felszfn alatti vizkészletek
táplálják. Az augusztus végén
mért vízhozamok az időszakra
számított sokéves középvizhozamok harmadát sem érik el
(Tisza, Szeged: 165 köbméter/s,
Maros, Makó: 47 köbméter/s).
A duzzasztásmentes folyósza kaszokon a vízszint is rendkívül

alacsony. A Maros makói szel- már most az 1991. évi minivényében az augusztusi mini- mumra csökkent a vízszint. A
mum (-92 centiméter) alig külterületi lmtakban észlelt vízhaladja meg a századunkban áLJások a sokéves augusztusi átészlelt legkisebb vízállást (-103 lagtól a Duna-Tisza közi hocentiméter). Itt a havi maximum mokhátságon 100-300 centiis csak -37 centiméter volt. A méterrel, máshol 20-100 centiTisza duzzasztott vízszintje méterrel maradnak el.
Szeged nél még ennél is keveA talaj nedvessége augusztus
sebbet - 70 és 80 centiméteres
utolsó napjaira sok helyen már
vízállás között - változott a bóaz 50-100 centiméteres rétegnap folyamán, A havi középben is a kritikus 30 százalék alá
vízállás Makónál -73 centicsökkent..
A felső fél méteren
méter, Szeged~él 74 centi lett.
A forró és száraz augusztus a ennél is kevesebb, általában 15legtöbb helyen jelentős csökke- 30 százalékos, a 20-50 centinést idézett elő a talajvíz-_ méteres sávban 20 százalék
szintekben. A hónap folyamán alatti a vízkapacitás százalékkialakult 10-40 centiméteres, ban kifejezett hasznos vfzhelyenként 50-60 centiméteres tartalom. (Készítette: a vízrajzi
süllyedést követően sok helyen csoport).
ATIVIZIG
Havi csapadékösszegek
1991-1992.
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