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A Dél-Tisza völgyének vízgazdálkodása 
Tisztelt Vándorgyűlés, ked

ves Kollégák! 
A szervező bizottság által 

számomra megfogalmazott 
téma meglehetősen tág határok 
közötti mozgást tett lehetővé. 
miután a Dél-Tisza völgye és a 
vízgazdálkodás is olyan fo
galom, mely több módon értel
mezhető és amibe sok minden 
belefér. A Dél-Tisza völgye 
jelentheti az Alsó-Tisza-vidéki 
Vtzügyi Igazgatóság működési" 
területér, de jelentheti a Tisza 
Szeged-Titel közötti szakaszát 
is. Úgy vélen most az előbbi 
körülhatárolást. azaz a Tisza 
Csongrád megyei szakaszát kell 
e fogalmon érteni. De mit jelent 
az, hogy vIzgazdálkodás? A 
Magyar értelIl)ező kéziszótár 
1982-es kiadása 1gen röviden 
elintézi: "Vtz hasZllosftására és 
kártételei ellen való védeke
zésre irányuló tervszerű tevé
kenység." A Vízgazdálkodás 
fejlődése című kézikönyv sze
rint a vízgazdálkodás feladata: . 

- a társadalom víz iránti igé
nye és a természetes hidrológiai 
adottságok közötti eltérés 
kiegyenlítése; 

- a víz előállitása, feltárása, 
termelése, a felhasználási he
lyére vezetése és a szükség
leteKnek megfelelő elosztása; 

- az élővilág és a társadalom 
anyagi és kulturális javainak 
megóvása a viz káros hatásaitóL · 

S végül a legújabb vízügyi 
törvény tervezete szerint: "A 
vtzgazdálkodás az a tevékeny
ség, melynek a célja a vizek 
állapotának megismerése, 
mennyiségi és minőségi védel
me, az ésszerű és célszerű hasz
nosttás alapfeltételeinek megte
remtése, a vizek haszrlOsttása, a 
vizek kártételeinek elhárttása, 
az e tevékenységet szolgáló mű
vek tervezése, épttése, fenn
tartása, működtetése, megszülI
(etése, a kapcsolódó kutatási, 
igazgatási, hatósági szabályoz
ásitevékenység." 

Nem gondolom. hogy a víz
gazdálkodás feladata bővült az 
elmúlt tíz évben annyit, ameny
nyi e meghatározásokban fellel
hető, sokkal inkább arról van 
szó, hogy ma már a vfzgazdál
kodás résztvevői szükségesnek 
tartják saját tevékenységük sok
kal pontosabb meghatározáSát, 
hogy ilyen módon a vízgazdál
kodás feladat- és felelősség
köréről az egész társadalmat 
megfelelően tájékoztassák. 

Dr. Kováts Gábor 
megnyitó előadása 

méter állami kezelés ű főcsa
torna szolgálja 26 torkolati és 
24 közbenső szivattyúteleppeL 
Szándékosan nem mondom a 
fajlagos kiépftést, mint koráb- . 
ban használatos mérőszámot, 

Próbáljuk meg most a víz- leggyengébb pontja. A több mert a dokumentációkban ki
gazdálkodás feladatait csopor- évszázados tapasztalat, a nem- mutatott érték a valóságban már 
tositant. A vízgazdálkodásnak zetközi szinten is elismert fel- a belvízi művek műszaki álla
vannak elméleti feladatai, mint készültség, a gazdasági szort- pota mi~tt nem igaz. A tényle
az alapkutatások, az alkalma- tásban lévő, de még mindig ges \'tzlevezető képesség mérése 
zott kut,atások, ide értem az nagy értékeket hordozó vfzgaz- egy valós belvfzvédekezési szi
oktatási feladatokat, mint dálkodás sokszor méltatlanul tuációban félő, hogy megdöb-
szorosan kapcsolódókat is. 
Vannak gyakorlati teendők, 
ezen belül els6 helyre soro/nám 
a természetes állapotok minél 
tökéletesebb meg6rzését, illetve 
fenntartását, valamint a' létestt
mények tervezését. megvalósf
tását. üzemeltetését és rekonst-

meghurcolásnak van kitéve, 
öl'ön aluli iitéseket kap, de ne 
higgyük, hogy ebben lDl ma
gunk vétlenek vagyunk. Igenis: 
a vízügyi politikát is olyan ma
gas szinten kell művelni. mint a 
hidrológia tudományát. 

Tisztelt Vándorgyűlés! 

bent6 adatokat szolgálna. 
Az árvfzvédelmi fő véd vo

nalakat 38 jelentősebb műtárgy 
keresztezi, melyek egyben a 
védekezés kitüntetett pontjai, 
vészélyforrást jelentenek. A 
kezelésünkben lévő folyósza
kaszok hossza a Tiszán 94, a 

rukciój át s az ehhez tartozó E bevezető után nézzük meg, Maroson 34 kilométer. 
igazgatási, hatósági tevékeny- mi a feladatunk nekünk itt a Az árvizvédelmi töltések jó 
séget. Lehetne beszélni a határ- Dél-Tisza völgyében, vagyis az része és a két folyó úgynevezett 
és kapcsolódó területekről is, Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi nemzetközi érdekeltségű terüle
például, amikor vIzgazdálko- Igazgatóság területén. Ez a tek, ezért itt bármely, a bizton
dási érdekeket kell védeni és terület összességében nyolc és ságot érintő beavatkozás nem
ágazatok tevékenysége kapcsán, fél ezer négyzetkilométer, mely- zetközi egyeztetést követel, 
illetve amikor más ágazatok Ilek kereken egyharmada mély 
tevékenységébe közvetlenül ártér, tehát közvetlenül árvíz 
beleépül, vagy éppen alapfel- által veszélyeztetett terület, ter
tételeit képezi a vízgazdál- mészetesen fokozott belvfzve
kodás. S végül, mint minden- szélynek is kitéve. Jellemző, 
nek, a vtzgazdálkodásnak is van hogy egy közvélemény-kutatás 
gazdasági alapja, követelménye során a lakosság jelent6s szám
és feltétele. Ha erről megfeled· ban nem tudta: árvtzveszélynek 
kezünk, a legkiválóbb elméleti kitett területen lakik. Ugyanak
felkészültség is hiábavaló, illet- kor ez a terület az ország leg
ve maga az alapkutatás sem tud melegebb klfmájú, legkevesebb 
fejlődni, működni a közgaz- csapadékot kapott területe, ezt 
dasági .feltételek figyelembe az idei nyár tragikusan példáz
vétele nélkül. És mindezeken za, nagyon fontos ezért a mező
túl, mint mindennek, a vfzgaz- gazdasági vfzhasznosítás, de 
dálkodásnak is vannak politikai bővebben is felfoghatjuk a 
feltételei, feladatai és következ- kérdést, a vfzkészletvédelem, 
mény~i. Úgy gondolom, ezt ma illetve az általános vízpótlás 
mindenki érzi, ettől senki sem kérdése. 
tudja függetlenfteni magát. Azt Árvízvédelmi fő védvonala-
is ki merem mondanÍ, hogy az 
elmúlt időszakban a magyar 
vízgazdálkodásnak ez volt a 

ink összes hossza 322 kilomé
ter, melyet 45 gátórház vigyáz. 
A belvizlevezetést 1730 kilo-

A Magyar Hidrológiai Társaság jUbileUmi közgyűlésének 
etnlékplakettje. (Lapis András szobrászművész alkotása) 

vagyis az érintett országokkal 
való folyamatos kapcsolattartás 
és együttműködés szükséges. 
Az öntözésre berendezett terület 
közel 30 ezer hektár, melynek 
nagy része Csongrád megye 
területére esik, az öntözhető 
területek .aránya lényegesen ki
sebb, mint a Közép-Tisza vidé
kén. Különösen kevés az 
öntözhető terület a vfzhiányra 
érzékenyebb homokhátságon. 

Tekintsük át röviden az 
ivóvíz- és szennyvízágazatot. 
Több mint 70 önálló település 
található az Alsó-Tisza-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság működési 
területén. Az összlakosság 
meghaladja a 810 ezret. Az 
ivóvíztermelő kapacitás 370 
ezer, az átlagos víztermelés pe
dig 200 ezer köbméter naponta. 

A szennyvíztisztító kapacitás 
alakulása a következő: mecha-. 
nikai tisztftás 60 ezer; biológiai 
34 ezer; öntözéses szennyvíz
ltasznosítás 18 ezer; elvezetett 
összes szennyvíz 128 ezer köb
méter naponta. E számok össze
vetéséből érzékelhető a csator-
názottság hiánya és a tisztítatlan 
szennyvízek mennyisége. E 
tekintetben európai szégyenfolt 
Szeged város szennyvízhely
zete, hiszen Szeged szennyvizei 
teljes egészében tisztftatlanul 
kerülnek a Tiszába. 

(Folytatás a 2. oldalon') 

A pofonok 
·nem voltak 

méltányosak ... 
Siklós Csaba miniszter 
látogatása Szegeden 

Október l-jén Szegedre 
látogatott Siklós Csaba mi
niszter, s a tárcáboz tart9zó 
vállalatok, intézmények 
vezető munkatársainak a 
MÁ V -igazgatósiÍgon fóru
mot vezetett. A miniszter 
hangsúlyozta, hogya tár
cához tartozó vállalatok és 
intézmények a magyar gaz
daság átlagánál jobban 
oldották meg az átmenet 
feladatait. Beszélt a kor
mányzat jövő évi célkitű
zéseiről, melyból számunk
ra elsősorban az a bíztató, 
hogy a kormány Széchenyi 
István és Baross Gábor 
nyomdokain nagyarányú 
infrastrukturális fejlesz
téseket kiván elindttani. Bár 
ezek a fejlesztések elsőd
legesen nem a vízügyet 
érintik, úgy gondoljuk, 
hogya térségben meginduló 
közlekedési és hírközlési 
beruházások általános gaz
daságélénkítő hatása a víz
gazdálkodásra is jó hatással 
lesz. 

A vízügyi ágazatról a 
miniszter elmondotta, hogy 
a legtöbb pofont kapta az 
utóbbi id6ben, s ez semmi
képp sem volt méltányos, 
1993-at viszont már tiszta 
lappal kezdhetik a vízügye
sek. 
Döntő lehet a vízgaz

dálkodás fejlődése szem
pontjából az új vízügyi 
törvény és a vízügyi alapról 
szóló törvény elfogadása a 
Parlamentben, mert egy úta
lap mintájára működ6 viz
ügyi alap stabillá teheti a 
vtzgazdálkodási fejlesztések 
finansztrozását. A miniszter 
hangsúlyozta, hogya víz
ell átás-szen n yvízti sztftás 
önkonnányzati feladat, me
lyet az állam meghatározott 
feltételek mellett támogat. 
Azt azonban i'gazságta
tannak tartja, hogy az öt 

kiemelt nagyváros szenny
vfzproblémáját az állam 
magára vállalja. (Szeged 
nem tartozik az öt kiemeJt 
közé!) 

Az 1992-es aszállyal 
kapcsolatosan a miniszter 
azt a jogos kérdést tette fel, 
hogy ilyen vízhiány esetén 
a mez6gazdaság miért nem 
használta ki a meglév6 
öntözési lehet6ségeket. E té
ren szemléletet kell vál
taniuk a felhasználóknak. 
Mindazonáltal szükséges, 
hogy a hosszú távú tervek
ben nemzetközi együtt
működési lehetőségeket is 
kihasználva nagy vizpótló 
r~ndszerek épüljenek. A 
szegedi kikötő hasznosítá
sával kapcsolatban feltett 
kérdésekre válaszolva a 
miniszter hangsúlyozta a 
vízi szállítás jelentőségét, 
mint a legkörnyezetbará
tabb szállítási módot, de azt 
is kifejtette, hogy Szeged
nek a legtöbbet viziközleke
dés szempontjából a Duna
Tisza-csatorna jelentené. A 

vízügyi szakemberek meg- -
lepő örömmel halották, 
hogy a távlati közlekedési 
koncepcióban a Duna-
Tisza-csatorna terve is sze
repeL 

A miniszteri beszá
molóhoz fűzött hozzászó-
1ásban dr. Kováts Gábor 
vÍZügyi igazgató bangsú
lyozta: a vízügyesek úgy 
érzik,4I1a már beletartoznak 
az infrastrukturális minisz
térium nagy családjába és 
úgy gondolják, ez stabilitást 
jelent a küvetkező évek 
munkájához. 

A miniszter ígéretet tett, 
hogy hasonló fórumokat a 
jövőben rendszeresen fog 
tartani, mert nagy szükségét 
érzi a területen dolgozó 
szakemberek véleményének 
megismerésére. 



2 VíZPART 

A Dél-Tisz.8 völgyének vfzgazdálkodá.sa· 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

Hévizeinkről egy adatsor: 
161 hévlzkút van a területen 
250 ezer köbméter naponkénti 
ki termelhető mennyiséggel. 

Ezen adatszerű felsorolás 
után egy-két kérdésről kicsit 
bővebben a következőket sze
retném elmondani: 

Egy Szegeden megrendezett 
hidrológiai konferencián az 
árvízi kérdéseket nem lehet 
kikerülni. Még akkor is így van, 
ha ma sokan azt állít ják, árvizek 
pedig nincsenek és a jövőben 
sem lesznek. Ez életveszélyes 
téveszme. Jó régen mondotta 
Könyves Kálínán királyunk. 
hogy boszorkányok pedig 
nincsenek, ennek ellenére 
Szegeden még ma is szép szám
mal akadnak, elég az Iskolaév 
kezdetén az egyetemek táján 
szétnézni. Hozzá kell tennem. 
szerencse, hogy árvizek is 
lesznek, de a jövaben felkészü
letleniil fogadni egy árvi~et be
láthatatlall követke::.ményekkel 
járhat. Szeged történeImét át
meg átszövi a Tiszához ruződő 
kapcsolat, ezen belül az l879-es 
árvízi katasztrófa meghatározó 
élmény. A Tisza-völgybe levo
nuló minden árhullám Szegeden 
egyesül és itt hagyja el az 
országot. Itt az árvizeket három 
folyó vize, sőt a Duna vissza
duzzasztása miatt négy folyó 
együttesen határozza meg. És 
ne felejtsük el, hogy a Maros és 
a Tisza mértékadó árhulláma 
soha nem találkozott össze. A 
több éves száraz periódus meg
repedezett, elöregedett földmű
veire, a helyenként évszázados 
és az elégtelen fenntartási költ
ségek miatt nem a legjobb álla
potú műtárgyakra pedig már 
egy közepes viznél is jó lesz 
vigyázni. Azonban tény az is, 
hogy az utóbbi évtizedben a 
nyiltan támadó és látványosan 
védhető fölös vízmennyiség 
helyett a vízgazdálkodási szak
embereknek a vfzhiány okoz 
igazi problémát. A Tisza idén 
nyáron negattv rekordot produ
kált, Szolnoknál a legkisebb 
vizet 1992-ben regisztrál ták. 

Ennek ellenére a Tiszából az 
öntözési vizigények területün
kön kieléglthetők voltak. A 
HVG 1992. IX. 5.-i számában a 
környezetvédelmi minisztéri
um úgy nyilatkozik, hogy 
folyóinkon csak a vízlépcsők 
hatására volt vlzminőségi 

probléma. Először is természe
tes, hogy negatív rekordot hozó 
vfzállás és vízhozam, párosulva 
a rekord meleggel, nem javltja a 
vfzminőséget. Az is igaz, ha 
nincs a Tisza l. és a Békésszent
andrási duzzasztó, akkor a Kö
rösön nincs vtzmin6ségi prob
léma, ugyanis akkor vtz se lett 
volna, de egy csepp sem. A ro
mán határon át jövő vízhozamo
kat ugyanis az utolsó cseppig 
kivették öntözésre, s csak a 
Tiszából átvezetett vizek tar
tották fenn a Körös élővilágát. 
A Duna-Tisza közi talaj- és 
rétegvfzcsökkenés azonban szó 
szerint katasztrófa előjeleit mu
tatja. Erről a témáról a vándor
gyűlés külön előadása részle
tesen beszámol, most csak elöl
járóban egy pár lényeges adatot. 

A talajviz a '70-es évek vé
gén a sokévi átlag alá 3ÜUyedt, 
ez az irányzat azóta is tart. 
1990-re kivétel nélkül minden 
külterületi észlelő kútban új 
negatív rekord született. A talaj
vízszint süllyedése a húsz éves 
középértékhez képest általában 
másfél-két méter, de helyenként 
a három métert is elérte. Ez a 
tény jelentős károkat idézett elő 
a mezőgazdaságban , de érezteti 
hatását az erdőgazdálkodásban 
is, nem beszélve a kis tavak víz
gazdálkodásáról. Végveszélybe 
sodorta a Kiskunsági Nemzeti 

Park növény- és állatvilágát is. 
A talajvizszint süllyedésének 
okai szerteágazóak, de két
ségtelen, hogy a hosszan tartó 
száraz periódus a fő okozó. 
Ilyen mérvű csapadékhiányt 
csak rendkívül nagy belUházási 
igényű, tudományosan rend
kívül körültekintően alátá
masztott vizpótló rendszerek 
megépítésével és sokéves mű
ködtetésével, lassú munkával 
lehet megszüntetni. A talajvizek 
mellett a rétegvizek helyzete 
sem jobb, részben az utánpótlás 
lecsökkenése. részben a kiter
melés növekedése. de más 
egyéh hatások miatt a nyomás
Sllntje jelentősen (.sökkent. 
egyes helyeken a süllyedés érté
ke elérte a húsz mételt. Amelly
nyiben nagyoll iiss:efogott 
kOlllplex tevékenységgel nem 
ke::.dddnek Illeg generális 
beavatko~ások, lehet hogy e: az 
országrés~llyi teriilet sivataggá 
\'áliC' 

A vízellátás-csatornázás mű
szaki jellemzőit ismertettem. A 
jelenlegi szervezeti és felelős
ségi rendszer átalakulás előtt, 
illetve alatt áll . Az önkormány
zati törvén y úgy vetette ezt a 
feladatot a települések nyakába, 
hogy annak se anyagi, se tudati 
feltételei nincsenek meg . Rá
adásul egyes, nem megala
pozott, "politikai rossz fzt " 
hordozó jelszavak is elhang
zanak, például: "A megyei víz
mű vállalatok az ország 
legpazarlóbb vállalatai". Nem 
mondom, hogy nem lehet és 
nem kell a vfz- és csatorna
műveket korszerűsíteni, átala
kítani, de ez a szolgáltatás nem 
cipóbolt, melyet bezárhatnak és 
egy hét múlva fűszerkeres
kedésként újra megnyitnak. A 
vizművet nem lehet bezárni egy 
órára sem, a szolgáltatást nem 
lehet mással pótolni, minősé
gének romlása közegészségügyi 
és környezetvédelmi kataszt
rófához vezethet. 

Milyenf6 veszélyeket látunk? 
- Az önkormányzatok rövid 

távú gondolkodása (a következő 
választásig legyen olcsóbb a 
viz), 

- a szétaprózódások miatt a 
vízdfjak elviselhetetlen mértékű 
differenciálódása, 

- szakmai szempontok háttér
be SZOlUIása, 

- szakembergárda szétszéle
dése, 

- helyi érdekek és térségi ér
dekek összehangolásának elma
radása, 

- hozzá nem értő üzem vitel 
miatt minőségi és mennYiségi 
problémák. 

Megnevezés 

Árvizmentesités 
Folyamszabályozás 
Sik vidéki vízrendszer 

alapon és a mez6gazdasági 
vtzhasznosttás tiszta piaci 
alapon fog finansztrozódni, azt 
is látni kell, az átmeneti idő
szakban, kü lönös tekintettel 
arra, hogy jelenleg a vfzgazdál
kodási társulatok is válságban 
vannak, a védbiztonság mini
mális, és a védművek megőr
zése érdekében az állami sze
repvállalás növelése is szük
séges lehet. Mindez addig szük
ség~s. amig a lalpraálló mező
gazdasági tulajdonosok érde
keltségük alapján. valószinűleg 
a megújuló társulati formában, 
átvállalhatják a finanszirozást 
egy részét. 

És most el is jutottunk elő
adásom legkntlkusabb kérdé
séhe/. Ez Igy van a DéI-Tisza 
Vidékén. de az egész magyar 
vizgal.dálkodásban is. A \ 1/

ügyi igazgatóságok vi~elik je
lenleg az állam nevében mind
azt a felel{íssége1. melyet a tör
vény előlr. A mi feladatunk az 
óriási nemzeti vagyon kezelé e, 
karbantartása, üzemeltetése, a 
szűkös anyagi körülmények 
közötti és ezért még inkább 
meggondolandó a fejlesztések 
végrehajtása. De ennek sokszo
rosa az az érték, melyet a mű
vek kiszolgálnak, védenek. Ez a 
konferencia természetesen nem 
a vízügyi igazgatóságokról szól, 
de meggyőződésem , hogya 
nagyoll magas szintű elméleti 
ismeretek el6bb-utóbb érteLmü
ket vesztik, talajtalanná válnak, 
ha a területi vtzgazdálkodási 
szervek működése ellehetet
Lenül. 

A veszély kétoldalú . A vlz
ügyet állandó, bár úgy tűnik, 

ma már csituló támadás éri Bős 
-Nagymaros miatt. Nem is biz
tos, hogya vfzügy jelenlegi 
szervezete pártállam ban jött 
létre, sokkal inkább: még azt is 
kibfrtuk. 

A környezetvédelem is újabb 
hatás- és jogköröket akar el
csfpni, ahelyett, hogy együtt a 
tényleges célokért dolgoznánk! 
Kijelentem, hogy személy sze
rint semmi közöm a Duna víz~ 
lépcsőihez (természetesen van 
véleményem). Mégis olyan, va
lójában bárgyú, de a hozzá nem 
értő átlagos ujságolvasót meg
fogó cikkek ellen kell védekez
nem, mint például: az egyik 
helyi lapban megjelenő "Ne 
legyen új Bős-Nagymaros a 
szikrai holt ágból" cfmű. Ez tipi
kusan "Móricka szindróma", 
mert hát ugye Mórickának 
mindenről az jut az eszébe. Az 
ilyen támadásokat kivéd
hetőnek, sőt a vfzügyi politika 
megjavításával, modern PR-

nekelőtt megteremtve a mai és a 
jövő magyar gazdaságában 
működőképes finanszírozási 
módot. A szervezethez csak 
azután szabad hozzányúlni, tra 
mindez tisztázódott. de ezt 
gyorsan kell tis ztá zni , hogy 
legyen még szervezet, amely 
átalakftható, hogy legyen még 
szakember gárda, mely eddig 
több generáción át politikai 
rendszerektől függetlenü!, vagy 
annak ellenére szolgálta magas 
szintű szakmai munkával az 
országot. (Nem egy gátőrünk 
van, akinek már a nagyapja is 
azon a vonalon teljesített szol
gálatot. Ez a legnagyobb értéke 
a vrzgazdálkodásnak. És pótol
hatatlan!) 

E~ úgy kell az átmenetel 
bIZtositani. hogy maradjanak 
meg a művek, amelyeken az 
emberek a legfontosabb igé
nyek kielégítésével az egész 
nemzetgazdaság vizgazdálko
dási követelményeit teljesft
hetik. 

Óriási érték, ami az előadá
som elején számszerűen em
lItett művekben megnyilvánul, 
de ezek karbantartott ága az 
anyagi eszközök hiányában 
kétségbeejtő. Amit megteszünk, 
csak úgy tudjuk megtenni, hogy 
a költségvetési pénzeket vál
lalkozásaink eredményével kie
gészítjük és Igy tudjuk átmen
teni a szakembergárda egy ré
szét is. A fenntartási-üzemelési 
pénzeszközök évr6l-évre ke
vesebbet érnek (mindig felhábo
rodom, ha ezt költségvetési 
támogatásnak nevezik, mert ez 
a szolgáltatási díjnak a töre
déke, melyet a törvények által 
el6trt kötelezettségek teljestté
$éért kapunk). 

Engedjék meg, hogy egy 
rövid számsort ismertessek. 

Az ÖKO Rt. által kiszárnItott, 
normatfv fenntartási szükségle
tek a következők - 1991-re 
vonatkoztatva: 

Árvlzmentesftés 230, folyam
szabályozás 51, sík vidéki vfz
rendszer 196, mezőgazdasági 
vízszolgáltatás 25 millió forint. 
Az arányok önmagukért beszél
nek. 

Pontosan tudom, mint emlí
tettem is, hogy hosszú távon az 
állami szerepvállalásnak csök
kenie kell. Ez a gazdaságpoliti
kából következik, érthető és 
ésszerű, de most átmeneti idő
szak van, s ezt is figyelembe 
kell venni. Áz a kérés ünk, lega
lább azokat a Lehet6ségeket ne 
vegyék el, amik ma megvannak, 
amelyeket kínunkban, keser
vünkben kitaláltunk, illetve 
azokat a tartalékokat engedjék 

1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 
terv szám 

fenntartás-üzemelés millió Ft-ban 

34,9 55,6 39,8 47,0 52,0 
9,6 15,s 17,0 11,8 8,7 

51,2 62,7 65,4 79,2 78,8 
Mezőgazdasági vízszolgáltatás 11,0 17,2 15,7 16,0 20,1 

A vlzügyi igazgatóság nak, 
mint szakhatóságnak óriási a 
felelőssége és feladata, hogy 
nagyon határozott, szakmailag 
megalapozott, ugyanakkor 
politikailag átgondolt munkával 
segitse az átalakulás zökkenő
mentes lebonyolltását, mert ha 
hiba lesz, minden felelősség is a 
mienk. A belvfzgazdálkodás és 
a mezőgazdasági vizhasznosítás 
is jelentős átalakulás előtt áll, a 
mezőgazdaság átalakulásával 
összhangban. Ez az átalakulás 
politikai jellegű, a közgazdasági 
alapok teljesen új követel
ményeket állítanak a vízgazdál
kodás elé. Biztosra véve azt , 
hogya jöv6ben egyre inkább a 
beLvtzgazdáLkodás érdekeltség i 

munkával, "az ijedt nyuszi"
állapot feladásával meg
előzhetőnek tartom. Nagyobb 
baj, hogy az ágazaton belüL is 
vannak olyan személyek, akik a 
vtzügyet minden áron át 
akarják szervezni, csak azért, 
mert a pártállami időkben ala
kult ki a mai szervezet (hogy 
például: 1975-ben milyen mi
nősftéseket és támadásokat 
kaptunk, arról külön előadást 
lehetne tartani). 

Kijelentem, hogya vfzügyi 
igazgatóságot nehl átszervezni 
kell, hanem a vrzgazdálkodás t 
át kell alakítani, alkalmazkodva 
a megváltozó gazdasági-piaci 
igényekhez, figyelembe véve a 
megszülető törvényeket, minde-

feltárni és hasznosftani, amit ma 
az adminisztráció és a gyanak
vás nem enged .. 

Tisztelt konferencia! 
Lehet, most sokan azt gon

dolják, saját egzisztenciámat 
féltem. Persze bolond vagy kép
mutató az, aki saját érdekeit 
valamilyen mértékig nem védi, 
de higgyék el, alapvetően még
sem erről van szó. 

Van egy több évszáza dos 
hagyomány Ú, kiváló elméleti 
alapokkal rendelkező, sok ge
neráció munkájával létrehozott 
rendszer, mely értékeinket vagy 
éppen életünket védi. Ezt sze
retném addig meg6rizni, mtg 
újra nem fogjuk tudni fejlesz
teni. 

'. , .. ,---- ",.... . 

1992. ·ORlÓSER 

A vízügyi szer,,~~~~t 
korszerO~ftésérték 

általános 
követel ménye'i 

(Rész/etek egy munkaanyagból) 
A közigazgatás korszerűsítése it gazdasági irányítás korsze

rűsftésével összefüggésben lehetséges. A korszerűsítés 
mindíg relatí\, egy adott időszakban megfogalmazott cé
lokhoz viszonyul és nem feltétlenül a legújabb és más terü
leteken a legeredményesebb megoldá. t jelenli, .Minden mű
ködő szervezet folyamatos tökéletesltésre szorul. Minden 
szervezetet minden esetben feladatra kell sZI:;Tvezni 

A vfzügyi igazgatás a vlzügyi tevékenységek összessége, a 
feladatrendszer ellátása sajátos illetőségű, felkészültségű és 
irányítottságú szervezetet és sajátos államigazgatási rendelke
zés i jogosultságot igényel. A vizügyi hatósági jogkör 
gyakorlása a vízügyi igazgatás része. 

A vízügyi szervezet jogszabályban előirt alapvető feladata 
a vízgazdálkodás (a vizek tervszerű hasznosftásáról és 
kártételeik elhárításáról való gondoskodá,Ü a v!zügyi hatósági 
tevékenység ellátása, a vízi munkák, vízi létesítmények mű
szaki tervezésének, kivitelezésének é!\jize~eI5\!t4sének sza
bályozása, szakirányftása és ellenőrzése . Emellett 

I', I' _;:) 

járulékos tevékenysége a. váilaikozás. 

Az a sajátosság, mely"egys~ges iendsú€rb~ f~glalja a vfz
ügyi feladatokat ~s a vfzü~yi szervezetet, kizárja annak a 
lehetőségét, hogy a fentf'tevékel,1y~'ég; gyiikór1ása egy vlz
gyüjtőkön kívil1i, h,gY?f!1án~os közi·g~zgat'~; r~ndszerben 
létrehozott szerv útján történ'jerÍ~~ iégionaIis erdekviszonyok 
sem teszik lehet6vé' az önkormányzatdk·~'t~I"~·~örténő to-
vábbi feladatleadásr.·' J)\' ,H·' ,,"",,,"',,-' 

A vfzügyi igazgatási ; eze~ belül a -vfZtlg~nI1JI1Sági tevé
kenység a környezetvedéllitii·féraq'álK.ö~ébes~~-utalható, mi
vel a környezetvédeleÍÍlOek nem feladmlI-:r-?I2tk1d!fkapcsola
tos társadalmi szükségléte1t>~iéll!g'{le~e:"~zaz a ~'Izgazdál-
kodás. -~ l- I.... I ' ~ I.Vc. .. .,t,..JAJhV 

A vlzgazdálkodá!lrrak' !itWt'M~etés'é'rviin~ak erős kör
nyezetvédelmi aspe](fu·sai: il körny~zetvétle:h1'1í' ~z,gatás fela
data a vfzgazdáIkodássál-'s'Zelnoefi'h R1fnlyéZétvédelmi köve
telmények támasztás a esbetartásának ellenó'r~!'··' 

A szervezeti átalakítás ·e1ső· és 'egyoeriTegfóntosabb felté
tele a vizgazdálkodás állami feladataillilk'-' a' mái 'tlírsad.almi 
igényeket és elvárásokatleginklllib lCielégM - törvényi szintű 
meghatározása. A szervezetkorszerűsltés' ·előkészítése el vá
laszthatatlan a vfzjogi törvény előkészlf€s'étől, azaz egy
mással összhangban kell e két feladatot el·végezni. Bármely 
szervezetrendszerbe történő beavatkozást alapos hely
zetfeltáró vizsgálatnak kell megelőznie. A szervezetátalakítás 
csak akkor indokolt, ha a korábbi hoz képest megváltozott a 
cél, a feladatrendszer, hiszen a szervezet az előzóek függ
vénye. Ellenkező esetben 

az áta/ak/tás öncélú. 

Az állami vfzigény-kielégítéssel, a vizek hasznosftásával és 
kártétel einek elhárftásával kapcsolatos tevékenység olyan 
sokrétű, hogyafeladatok differenciált szervezetrendszer 
meglétét igénylik. Bármely struktúra változtatás az egész 
szervezetrendszert érinti. Ezért azt végig kell vezetni 
valamennyi szabályozott és szabályozatlan partnerkapcsola
ton is. 

A vízügyi szolgálatnak az általa ellátott sokrétű feladatok
ból adódó sajátossága kizárja annák lehetőségét, hogy 
szervezetét - a kormányzati munkamegosztás más területén 
működő szervek képére 

mechanikus módon 

átformálják. 
Minden változtatás során biztosítani kell a szervezet fo

lyamatos működőképességét, a feladat elláthatóságának 
technikai és egyéb hátterét. 

A vfzügyi közhatalmi tevékenység nem azonos a köz
igazgatással , sem a direkt hatósági ügyintézéssel, ezért a 
tevékenység egy szűkkörű hatósági iroda keretei között nem 
is képzelhető el. A centrális alárendeltségű vízügyi szervezet 
létének ugyanis az lehet az alapvető indoka, hogy a természet 
és földrajzi egységet alkotó vfzgyűjtők által determinált 
illetékességi területen a legszélesebb értelemben vett vízügyi 
közigazgatási feladatokat egységesen látja el. 
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A Ma~yar Hidrológiai Társaság X. vándorgyűlése 
~ I. szekció folyóink szabályozásával foglalkozott. A téma

kört a szakemberek három alszekcióban tárgyalták. 
A folyószabályozás elméleti alapjait vizsgáló alszekcióban a 

dolgozatok a következő témákkal foglalkoztak: 
- A Tisza-völgyet érintő folyószabályozások történeti átte

kintése. - A folyószabályozási művek és beavatkozások tájesz
tétikai kérdései, a beavatkozások környezetvédelmi kapcsolatai, 
folyószabályozási művek tervezése. - A folyószabályozás ter
vezési adatainak biztosításához szükséges medermérési technikák, 
numerikus modellezési módszerek ismertetése. - A szabályozási 
művek építésénél alkalmazott anyagok és technológiák be
mutatása. A főelőadás megállapításait röviden így foglalhatj uk 
össze: 

Hiányzanak a folyószabályozási művek tervezéséhez szük
ség"es, egységes és rendezett mederfelvételek és egyéb alapadatok. 
A rendelkezésre álló számítástechnikai, fizikai és numerikus mo
dellek képesek a felmerülő igények kielégftésére. A folyószabá
lyozási koncepciók és általános tervek átfogó korszerűsftésre szo
rulnak. A folyószabályozásnál alapvető a természeti, környezeti, 
táj védelmi és esztétikai igények kielégftésének összhangba hozása 
a lehetőségekkel. 

A folyószabályozás hatását és eredményeit bemutató alszekció 
dolgozatainak egy része történeti áttekintést és átfogó értékelést 
adott egyes szakaszok folyószabályozási hatásairól és eredmé
nyeiről. Több dolgozat foglalkozott anagyműtárgyak hatásával, 
míg mások foglalkoztak a környezeti hatásokkal, környezetbarát 
megoldásokkal. 

A főelőadás röviden így summázható: A klasszikus folyószabá
lyozás műszaki hatása, hogy biztosítja az árvízvédelmet, javftja az 
víz-, hordalék-, jéglevonulási viszonyokat. Az esés növekedés ha
tására a főmeder beágyazódik, a hullámterek feltöItődnek, a ka
nyarulatok újrafejlődnek, és porondvándorlások keletkeznek. A 
folyócsatornázással újból csökkennek az esésviszonyok, így ismét 
átalakul a mederfejlődés. A folyószabályozás társadalmi hatása 
szerteágazó. Egyrészt mint védelmi beavatkozás hasznos és nél
külözhetetlen, mégsem túl népszerű, mert nagyléptékű beavat
kozás. Fölöttébb fontos, hogy az esetleges káros környezeti, ter
mészetvédelmi hatásokat mérsékeljék és egyéb kedvező mellék
hatások is előtérbe kerüljenek, például: hajózás, vízi turizmus, 
tájvédelem, holt ágak és hullámterek hasznosítása, vízminőség ja
vítása. 

A harmadik alszekció a folyószabályozások hatásait vitatta meg 
(különös tekintettel a Tiszára). Ezen belüli témák: A folyómedrek 
változásának okai, nílgyvízi, kisvízi vízjárás, hordalék és jégjárás 
vizsgálata, inhomogén árvízi hidrológiai adatsorok vizsgálata. In
telligens döntést támogató rendszerek alkalmazása árvízvéde
kezésnél, holt ágak és élővizterek hasznosítása, hajózás a Tiszán, 
holtágak vízmin6ségi, a Tisza hullámtéri természeti értékeinek vé
delme célszerű erdőgazdálkodással kapcsolva. 

A o f6el6adás mondandó ja röviden így írható le: A folyószabá
lyozási beavatkozások - töltésrendszerek kiépítések és átmet
szések, partvédeimi művek, gázlórendezések, csatornázás - erős

ségének közelftó meghatározása pontértékadás segftségével lehet
séges. fgy jól jellemezhető, hogy az egyes beavatkozások milyen 
mértékű hatást váltanak ki a víz, a hordalék- és a jégjárásra, me
deralakulásra, vízminőségre, hajózásra, a szűkebb és tágabb kör
nyezetre, a térség vízgazdálkodására. 

A II. szekció a rétegvíz bázisú vízművekkel foglalkozott. Els6 
alszekció ja a magyarországi rétegvIztermelés problémáit tárta fel. 
Az előadók megállapították, hogy a rétegvíz (gazdálkodás) jelen
tőségét az adja meg, hogy az ország területének háromnegyed 
részén megfelelő helyi ivóvíz-beszerzési lehetőséget biztosít. Bár 
a készlet nagyobb része a felszíni eredű szennyeződéstől védett, 
regionális problémák (is) jelentkez(het)nek a hordalékkúpok kör
nyékén (néhány évtized alatt száz méternél mélyebbre is eljutó 
beszivárgások) és ott, ahol a talajvíz vfzveszteségét más járulékos 
forrás nem pótolja (Duna-Tisza-közi talajvízszint csökkenés). 

A vízföldtani modellezés problémái (paraméterek, peremfelté
telek, háromfázisú zóna, izotóphidrológia, geotermika, transzport 
folyamatok) pontosftására további vizsgálatára van szükség. 
Csongrád megyei konkrét tapasztalat, hogy a talajvíz (ipari, mező
gazdasági) vízkitermelésének "nincs gazdája". Elengedhetetlen a 
paraméterek optimalizációja a modellkalibrálás. A magyar ana
litikus-numerikus software - megfelelő hardware esetén - ver
senyképes a nyugati vállalkozókkal szemben. A rétegvízkészlet 
hatékonyabb kutatása és védelmi a felszíni és mélységi geofizikai 
kutatások kombinációját igényli. 

A második als~ekcióban a rétegvIzbázisú vIzművek üzemelési 
tapasztalatairól szólva a főelőadó a települések vízellátó rendsze
reit reaktorként közelítve tárgyalta a víztermelő helye~, vízkezelő 
berendezések és hálózatok vízminőségi kérdéseit. Az üzemeltetés 
minőségi színvonalát tudományos értékrendben kezeIve K+F 
témákat javasolt az üzemeltetés és minőségjavftás tárgykörében, 
továbbá foglalkozott a hálózati veszteséggel és annak elem
zésével. A dolgozatok főleg közepes és kis települések vfzmű
vein ek ütemezési kérdései vel fogI al koztak. Ki kell emelni a víz
bázisvédelem, vfzelosztás és veszteségkezelés témakörei t. A vfz
ffiinőségi kérdések körében több szerző főleg a vezetékekben 
kialakuló másodlagos szennyezésekkel foglalkozott. 

A s~ekció harmadik altémája a rétegvt~ bázisú I'lzművek vlz
kezelési problémáit mutatta be. A rétegvizek felhasználása során 
az utóbbi időben előtérbe kerültek a másodlagos szennyeződések 
problémája: trihalometánok képződése klórozáskor, nitritkép
ződés a vízelosztó rendszerben, gáztalanítás nyomán bakterio
lógiai fertőződés. Ezek megoldására újszerű technológiai elgon
dolások és berendezések születtek és próbaüzem alatt vannak, 
illetve már alkalmazzák is azokat. 

Az arzénmentesftés jól múködő technológiával és/vagy kedv
ezőbb vízbázis bekapcsolásával megoldott. Fontos felvetés, hogy 
foglalkozni kell a klór alkalmazásának korlátaival és lehetőleg 
klór-dioxiddal való helyettesítésével. A dolgozatok témai a követ
kezőkkel foglalkoztak: Vízanalitikai vizsgálatok pontqsságának 
növelése. Mikrobiológiai szennyezettség az ivóvízbven, mikro
biológiai vizsgálatok a gombafertőzöttség megelőzésére. Külön
böző vas- és mangántalanító eljárások; felszín alatti vas- és 
mangántalanítás, parti szűrésű víz kezelése ózonos oxidációval, 
zárt szúrők üzemeltetési problémái. A kedvezőtlen minőségű 
"alföldi rétegvizek" kezelésére eljárásokat kísérleteztek ki és 
javasolnak: a levegős gáztalanítás helyett vákuumm~ .. gáztalanítás, 
a metán, vas, mangán, ammónia és szerves anyag eltávolftására 
komplex vízkezelési technológia (erre valószínűleg csak a későb
biekben lesz pénz). 

Ammónia és arzén eltávoUtására kísérletileg kidolgozott eljá
rások bemutatása: ioncserés és adszorpciós mód ze r, ultraibo
lyasugárzó berendezés, biológiai eljárás a vízműben kialakított 
biomasszával. Házi vízkezelő berendezések ismertetése és mi
nősítése. Aktív szenes szúrők, ioncserélő gyanták, fordftott ozmó
zis UV -besugárzás, fordított elektrodialízis. 

A ill. szekcióban a hévizek és fürdők témája kapott érdeklődő 
nyilvánosságot. Az előadások meghatározták az ebben a kérdés
ben időszerű feladatokat. Ezek összefoglalva: A hévíztermelés 
regisztrálásának és adatszolgáltatásának korszerűsítése. A hasz
nált hévizek visszasajtolásának további vizsgálata. A magyar für
dőügy szervezetének átalakítása a mai kor követelményeinek 
megfelelően. Használt hévizek elhelyezése és visszasajtolása. Az 
uszodavizek kémiai kezelése. Karsztvfzkutak egymásra hatása. 
Termálvizek halas hasznosítása. 

A IV. szekció a talajvízekről tanácskozott, két témakörben. Az 
elsőben a talajvíz mennyiségi és minőségi kérdéseiről volt szó. 
Megtudhattuk, hogy a talajvíz Magyarország területének kilenc
ven százalán megtalálható. Nagy jelentőségű vízfajta, amely szo
ros kapcsolatban van a rétegvizekkel, helyenként a felszíni és a 
partiszűrésú vizekkel is, ilyenformán részt vesz azok utánpót
lásában és esetleges szennyez6désében. A talajvfz kérdések vizs
gálata során a prognosztizált éghajlatváltozást is figyelembe kell 
venni, a különféle emberi tevékenységek (vfztermelés, szennyvfz
szikkasztás, vízrendezés, öntözés stb.) hatását pedig különös 
hangsúllyal kell vizsgálni. 

A dolgozatok témai: Az éghajlat változásának várható hatása a 
talajvízre. A talajvfzész1elő hálózatok fejlesztése. A talajvfz kap
csolata a felszfni és rétegvizekkel. A talajvizek kémaiai jellem
zése. A szennyvfzszikkasztás, a mezőgazdasági tevékenység és a 
veszélyes hulladékok hatása a talajvízre. A regionálsi talajvfz
felszfn-süllyedések okai. 

A szekció másik részében a talajvíz hasznosftásáról és a talaj
víznek mélyéptést érintő szerepéről folytak az előadások. A tár
gyalt témák: A talajvfz és a vegetáció, növénytermélés kapcsolata. 
A talajvíz mennyiségi és minőségi változás án ak szerepe műszaki 
létesítményeknél. A talajvfz problémák a mélyépftésen, külfejtésű 
bányászatban. A talajvíz és a bányatelek-rehabilitáci6 összefüggé
sei. A talajvíz mennyiségének és minőségének vizsgálati módsze
rei, az alkalmazási lehetőségek, és ezek szükségessége. A talajvíz
hasznosrtásnál az előadók megállapftották, hogy a talajvízből 
annyi vizet lehet kivenni, amennyire a járulékos készletből lehe
tőség van. Az elvételezés eredménye a talajvízszint csökkenése, a 
csökkenés következménye viszont a terméseredmények csök
kenése is lehet. (Különösen fontos a kavicsos reétegek jelenléte a 
terméseredmények szempotjábó\). A mélyéprtésben a talajvíz 
gondot okoz. Bölcs summázatként hangzott el, hogy a tényleges 
helyzet hidrológiai módszerekkel történő meghatározása 
pontosabb a merev, szabványszerű előírásoknál. 

A korábbi gyakorlattól eltérően a főelőadásokat és dolgozatokat 
rartalmazó kiadványokat a tudományos előkészítő bizottság már a 
vándorgyúlés előtt kiadta és időben az igénylóknek eljuttatta. Így 
a résztvevők a tanulmányok ismeretében érkeztek a vándorgyű
lésre és tartalmasabb vitát folytathattak. 

.A vándor gyű/és megállapftásai: 

Valamennyi témakör az országos méretű, időszerű problémák 
feltárását tette lehetővé és ezzel a résztvevők a vita során éltek is. 
Mégis túlsúlyban voltak a rendezvény helyszín ét közelebbről 
érintő, azaz a Tisza-völgy, az alföldi térség problémáival foglal
kozó dolgozatok és hozzászolások. 

A benyújtott dolgozatok és a hozzászólások számos időszerű 
problémára, megoldandó feladatra irányatották a hivatalos szerve
zetek és az MHT tagságának figyeImét. 

A kérdéskörök részint visszatérőek voltak, például a folyósza
bályozás, de csoportosftásukban újszerűek, a korábbi vándorgyű
lésektől némiképp eltérőek. Az "alszekciókra" való tagozódás 
lehetőséget bizto ított az elmélyültebb vitára. A pezsgő, aktív vita 
mégsem volt képes mjnden részterület megoldására vonatkozó ja
vaslatot hozni, már csak azért sem, mert az egyes témakörök fö
löttébb széleskörűen átfogó szemléletre törekvően kerültek meg
határozásra. Mindazonáltal a tanulmányok és a hozzász61ások jól 
érzékeltették az egyes témák időszerűségét és viszonylag teljes 
keresztmetszetet adtak azokról. 

A Vándorgyűlés a jövre nézve szükségesnek tartotta rögzfteni a 
következőket. A társasági figyelem továbbra is valamennyi napi
rendre tűzött témakörben, egyáltalán: a jövőben valamennyi vfz
zel kapcsolatos témakörben átfogó elemzésre törekedj en és legyen 
szoros összefüggés a kifejezetten vízügyi műszaki kérdések és 
azok környezeti hatásai között. 

Átfogó szemlélet szükséges atekintetben is, hogy az egyes 
témakörökben az elmélet, a műszaki tevékenység és azok hatása, 
következménye találkozzon, például az üzemeltetés, a hasznosítás 
során. 

Nagyon időszerű felszfn alatti vfzkészletek felülvizsgálata, 
amely során figyelemmel kell lenni az esetleges klíma változások 
hatására is. 

Nagy jelentősége van a közvélemény széles körű tájé
koztatásának és ezt minden szakterületen indokolt fejleszteni. 

A MHT főtitkára soron következő közgyűlésen a főtitkári be
számoló keretében adjon számot a vándorgyűlés ajánlásainak 
megvalósftásáról. 

A MHT jövőbeni rendezvényein szükségesnek tartjuk a 
nyugdíjas szakemberek részvételét, ehhez a bázisszervek 
segítségnyújtását kéIjük. 

Az általános megállapftásokon túl a kétnapos tudományos ta
nácskozáson 

Javaslatok és ajan/ások 

is születtek. Tájékoztatásul ezeket is közreadjuk. 
A folyószabályozás megoldási lehetőségeit - melyek a környe

zetvédelmi követelményeknek is megfelelnek - meg kell vizs
gálni. Az ezzel kapcsolatos külföldi tapasztalatokat fel kell támi, a 
helyi igényeknek, elvárásoknak (természetvédelem, környezet
védelem, tájesztétika, stb.) megfelelően kell alkalmazni. 

A folyók szabályozottságának fogalmi megftélése felülvizs
gálatra szorul. A társadalmi igények és gazdasági feltételek figye
lembevételével át kell értékelni a szabályozottság műszaki tartal
mát, annak jelentését. 

Szükséges a folyószabályozás nyilvántartó rendszerének fenn
tartása, helyreállftása, rendszeres ellenőrző mréséekkel a folyófej
l6dés figyelemmel kísérése. 

Fenntartva, hogy a folyószabályozás alap feladata továbbra is az 
árvíz-, a hordalék- és a jéglevonulás biztosftása, a jövőben foko
zott figyelemmel kell lenni - a tervezésnél és az építésnél - az 
ökológiai, a tájvédelmi, a környezetvédelmi, vfzminőségi hatá
sokra, a folyó és a holt ágak kapcsolatára, a nagy vizi meder árvfzi 
vizszállftására. 

Olyan hidrológiai vizsgálatokra van szükség, amelyek átfogóan 
értékelik' az áruhullámok sajátosságait a folyószabályozás hatá
sával összefüggésben és célszerű, korszerű eszközökkel szimu
lálni olyan extrém eseteket, amelyek még nem fordultak elő, de 
még előfordulhatnak. 

ÖSSzetett feladatoknál és hosszabb szakaszokon a beavatkozá
sok eldöntéséhez ajánlatos alkalmazni a fizikai és matematikai 
modellek együttes eredményeit. 

A kiskörei hatásvizsgálat módszerét felhasználva a csatornázott 
folyószakaszokra átfogó hatásvizsgálatot célszerű készíteni, 
amelynek széles körű társadalmi és szakmai megvitatása és ismer
tetése szükséges. 

A tiszai holt ágak tulajdonviszonyainak rendezéseivel párhuza
mosan azok rehabilitációs lehetőségeinek feltárást szükséges foly
tatni az érdekeltek bevonásával, és a holt ágak jövőbeni haszná
latát közösen célszerű meghatározni. 

A folyók hullámtereinek további erdősítését szorgalmazzuk az 
árvfzi hidraulikai követelményekkel összhangban a természetvé
delem (az állatfajok migrációja), az üdülés, vízi turizmus széle
sítése és fejlesztése érdekében. Szorgalmazzuk ezek jogi akad á
Iyainak elhárítását is. 

Az állami tulajdonban, vízügyi kezelésben lévő egyes nagyobb 
összefüggő területek hasznosftását jelenleg korlátozó intézkedés 
lassítja a kiskörei tározó esetében. Javasoljuk, hogy a kérelmezett 
területekkel kapcsolatos döntés meghozatalát az illetékes szer
vezetek segítsék elő. 

Az egészséges ivóvízellátás reális igényének kielégítésére írá
nyuló kormányprogram tervezett ütemíÍ megvalósítása a.kutatás 
eddiginél magasabb szintű finanszírozását igényli. 

A pénzügyi eszközök forrása a készletek használata címén be
szedett vízkészlethasználati díj lehet. 

A kutatás területén támogatásra javasoljuk a talaj- és rétegvíz
hálózat figyelés fejlesztését, a komplex geofizikai-hidrogeológiai
geodinamikai-vízminőségi és izotópvizsgálatok végzését, vala
mint az analitikus és numerikus számítógépes vizsgálatokhoz 
szükséges harware biztosítását. 

Az üzemeltetési tevékenység rangjának elismerése érdekében 
már az oktatásban azonos súlyt kell kapnia az üzemviteli témák
nak a tervezési-fejlesztési témákkal. Tekintettel arra, hogy a jövő
ben a vízművek intenzív fejlesztési szakasza következik, szüksé
ges az üzemeltetési és minőségjavftási kutatás-fej lesztési tevé
kenység beindítása. 

Vízbázisvédelem felelősségi körét az új törvényekben egyértel
műen és félreérthetetlenül kell meghatározni. 

A reális helyzetértékelés és a rekonstrukciós tevékenység elő
készítése szükségessé teszi a vfzveszteségek valós értékének meg
határozását. Ehhez feltétlenük szükséges a méréstechnika fej
lesztése. 

A vízanalitika eredményességének növelése érdekében szüksé
ges az ellenőrző mérések, továbbá a mikrobiológiai vizsgálatok 
széleskörű bevezetése. 

(Folytatás a 4. oldalon') 
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A Magyar Hidrológiai Társaság 
x. vándorgyülése 

(Folytatás a 3. oldalról.) 
A kedvezőtlen min~ségű "alföldi rétegvizek" 

hatékony és gazdaságos kezelésére kivánatos a 
korszerű technológiák (péládul : vákuumos 
gáztalanítás, ioncserés és adszorpciós eljárások, 
UV -besugárzás, klór-dioxid, biológiai mód
szerek) helyi adottságoknak megfelelő alkal-
mazása. 

Az illetékes szervek nyújtsanak anyagi fedeze
tet az elmúlt aszályos évtized következtében 
előállt káros mértékű talajvfzfelszín-csökkenés 
okainak és hatásainak részletes kutatásához. 

Átfogó mérőrendszert kell kialakitani a felszín 
alatti aerációs zónában lejátszódó folyamatok 
vizsgálatára, a különböző szakterületek mérő-

Az újabban propagált és terjesztett "házi rendszereinek összehangolásával, a vízminőség 
vfzkezelő" berendezéseket csak az előírt szempontjából. 
egészségügyi és műszaki ellenőrző vizsgálatok 
és minősítés kedvező eredménye után szabad 
forgalmazni. 

A használt hévizek visszasajtolásának 
elhelyezését tQvább kell kutatni. (Félüzemi 
kisérletek végzése, műszaki-gazdaságossági Szá
mftások kimunkálása). A hévíztermelés adat
szolgáltatásának korszerűsítése és adatbank fel
áll1tása szükséges. 

A települések alatti talajvrz káros mennyi~égi 
és minőségi változásainak elkerülése végett a 
meg lévő szakirányú műszaki irányelveket ki kell 
teJjeszteni a települések teljes környezeti infra-
struktúrá j ára. . 

A jelenlegi fürdők egész rendszerének (me
dence, vezetékek, épületek, vízminőség stb.) kor
szerűsítése sürgető. A komplex hévfzhasznosítás 
fejlesztésének további szorgalmazását java
soljuk. 

A talajvíz hasznosulás és hasznosítás kutatását 
újra kell tervezni. Fel kell újítani és fejleszteni 
kell amonitring rendszernt. Az ország néhány 
jellemző területén célra orientált, komplex vizs
gáló állomást kell felállítani . 

A klórral nem kezelhető VIzek kezelésének 
kutatását indokoltnak tartjuk. 

Mivel a mélységi vizek, s néha más vízfajták 
is a talajvfzen keresztül szennyeződhetnek el, 
nagyobb erőfeszítések teendők a talajvizek 
minőségének megismerésére , különösen az 
emberi beavatkozások hatásának tisztázására, a 
talajvfz fölötti térben és magában a talajvfzben 
lejátszódó különböző átalakulási folyamatok 
törvényszerűségeinek megállapítására. 

A mezőgazdasági termelés érdekében az or
szág különböző termőtájain célszerű lenne az 
optimális talajvfzszlDtet és az ezzel elérhető 
terméseredményeket vizsgálni (növény, talaj 
kapcsolata). Sokkal nagyobb figyelmet és támo
gatást érdemelnének a talajvfz és a növények 
kapcsolatára, kölcsönhatására irányuló kuta
tások. 

A talajvíz mennyiségi és minőségi kérdéseit 
lehet61eg együttesen és átfogóan, a teljes környe
zeti rendszerbe illesztve ajánlatos vizsgálni és 
tárgyalni, ezért nagyon fontos, hogya különböző 
tudományágak szakemberei összefogjanak és 
alkotó módon együttrnűködjenek. 

A talajcső-rendszerek vfzpótlásra történő 
felhasználását szervezett keretek között célszerű 
megoldani. A talaj csövezett területek esetleges 
felparcellázását követően is biztositani kell a 
rendszer egységes működését. 

A talajvíz-hasznosítás jobb megismerése érde
kében az országban található, talajvízből táplál
kozó vízművek (vízkivételek) vfztermelési ada
tait és a talajvíz alakulását fel kellene mérni. 

A felszíni vizekhez hasonlóan a felszín alatt! 
vizekre kiterjedően is nemzetközi együttműkö
désre van szükség, mert Magyarország felSZIn 
alatti vizei, s igy a talajvizek is az összes szom
szédos állam területére átnyúló nagyobb hidrodi
namikai rendszer részét képezik. 

A vándorgyűlés záró plenáris ülése a megálla
pításokat, javaslatokat és ajánlásokat magába 
foglaló záródokumentumot egyhangú szavazás
sal elfogadta 

Benke György 

Főigazgatói látogatás 

Az idén már nem lesz 
vízügyi törvén-y! 

Tájékoztatott bennünket 
arról, hogy jövő év elejére be
fejeződik 

- az új vfzügyi törvény és a 
vízügyi alapról szóló törvény 
előkészítő munkálata, 

- a területi szervezetek kor
szerűsítése, és ezzel össze
függésben 

- az OVF és a KHVM bizo-

Október 16-án Koloss
váry Gábor. az Országos 
Vízügyi Főigazgat6ság 
vezetője, miután előző 
nap részt vett a VIII. ár
vfzvédelmi szakasz őszi 
felülvizsgálatán, rövid lá
togatást tett ígazgatósá
gunk központjában. 

nyos szervezeti korszerűsf- sal. A vállalkozás] tevékeny
tése. 

A vízről szóló törvény ter
vezete, annak ellenére, hogy 
"társadalmi" munkában ké
szült, a hazai és a külföldi 
szakemberek elismerését vfvta 
ki. A tárcaközi egyeztetések 
jórészt lezajlottak, már csak a 
Környezetvédelmi és Terület
fejlesztési Minisztérium véle
ménynyflvánftása hiányzik. A 
törvénnyel együtt húsznál 
több alacsonyabb rendű jog
szabály módosítást is be kel
lene terjeszteni. Úgy néz ki, 
hogy a vízügyi törvény az 
idén már nem fog bekerülni a 
Parlamentbe. 

ségekre külön szervezeteket 
kell létrehozni. Az igazgató
ság össztevékenységéne1< 10-
20 százalék közötti része 
maradhat vállalkozási jellegű 
tevékenység. Az új szervezeti 
rendet 1993. januárjától kí
vánják felállítani . A vál
lalkozási struktúra kialakítá
sára több idő kell. 

A vfzgazdálkoqási társula
tokra valamilyen új formában 
(például: érdekeltek szövet-
sége) továbbra is szükség lesz, 
mert e szervezetek teremtik 
meg a kapcsolatot a helyi ér
dekeltek és az állam között. A 

A területi szervezetek (vfz- munkáltatói jogviszony (beso
ügyi igazgatóságok) korszerű- rolás) kérdését újra vizsgálják, 
sftésének a lényege, hogy e mert kiderült, hogya vo
szervezetek csak állami alap- natkozó rendelkezések lehető
feladatokat (hatósági, állam- vé tesznek egy szervezeten 
igazgatási, fenntartási, fejlesz- belül többféle besorolást is 
tési, védekezési munkák, stb.) (köztisztviselői, közalkalma
lássanak el, az eddigieknél na- zotti, a Munka törvénykönyve 
gyobb költségvetési' juttatás- alá tartozó). 

A hozzászólók közül dr. 
Kováts Gábor igazgató hang
súlyozta, hogy igazgatósá
gunknál kizárólag vállalkozás
sal foglalkozó egység nincs. A 
jövő évi átszervezés többek 
között érintheti a hírközlési és 
a hajózási üzemágat, valamint 
a csongrádi előregyártó tele
pet. Török Imre György igaz
gatóhelyettes főmérnök a 
munkavégzés négy fontos fel
tételét Qogi, pénzügyi, emberi. 
technikai) értékelve rámutat
ott, hogy mind a négyen fel
tétlen van mit javítani. Dr. Si
mon Sándor gazdasági igaz
gatóhelyettes kérte, hogy az 
OVF a gazdasági szabályozási 
rendszer kialakításánál érvé
nyesftse a vízügyi sajátossá
gokat. Ezzel összefüggésben 
dr Páljav Imre fölemlftett 
néhány aktuális finanszírozási 
probJémát. 

A további hozzászólások
ban az önkormányzatokkal 
való jó kapcsolatról, és annak 
további ápolásáról, a szaba
dabbá váló létszámgazdál
kodásról, a vfzügyi alap forrá
sairól, a szakmai továbbkép
zés fontosságáról, az állami 
alapfeladatok markánsabb 
megfogalmazásáról, a KTM
mel folyó egyeztető tárgyalá
sokról volt szó. 

, 
Uj szemléletű 

gazdálkodásra van szükség 
hallottuk az MHT közgy(ílésén 

Előző számunkban közöltük Göncz Árpád köztársasági elnök 
és Szabó Iván ipari és kereskedelmi miniszter beszédét 

- mindkettő a Magyar Hidrológiai Társaság szegedi 
közgyűlésén hangzott el. Most Siklós Csaba közlekedési, 

hírközlési és vízügyi miniszter szavait és Keresztes K. Sándor 
helyett a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium 

képviseletében megjelent dr. Kemény Attila államtitkár 
beszédét idézzük. 

Siklós Csaba: 

"Feladataink 
történelmi léptéküek" 

Tisztelt Elnök úr! 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 

jelenlévő képviselői a közgyű
lését tartó tudós társaságnak! 

Önök nagyon szerencsések. 
Szeretném ezt elöljáróban le
szögezni, hiszen egy olyan köz
társasági emökünk van, aki ve
lünk teljes azonosságot vállalt 
és akinek a szavaihoz sokat 
hozzátenni már nem kell. Én azt 
hiszem, bős-nagymarosi prob
lémánkat egyszer és minden
korra lezárhatjuk, és egy új éle
tet kezdhetnek azoknak az el
veknek alapján, amelyet elnök 
úr megfogalmazott. 

Elnök úr. még egyszer köszö
nöm ! 

terén is azokat a fő irányokat, 
amelyeket a következő évtize
dek ilyen irányú működését 
kell, hogy megszabják. ~ert ha 
a haladásnak az irányai nin
csenek szilárdul és biztosan 
kitűzve, az alapelvek nincsenek 
pontosan megállapítva, akkor 
munka közben tétovázás, habo
zás következik be, ami igen 
nagy nemzeti tőkénk kárbavesz
tését vonhatná maga után. És 
hogy ez ne igy legyen, Sajó 
Elemér 1930-ban 13 pontban 
fogalmazta meg azokat a leg
fontosabb szempontokat a víz
ügyi politika számára, ame
lyeket az akkori súlyos helyzet
ben fokozottabban kell szem 
előtt tartani, mint a régi jobb 

sa, a gondos előkészítés, terve
zés-előkészítés. 

6. Kísérletezés. Példának ho
zom: előbb kicsiben próbálj uk 
ki a tervezett munkálatoknak a 
folyamra gyakorolt hatását. Ez
által csekély anyagi áldozatok
kal igen nagy megtakarításokat 
lehet elérni. 

7. A munkanélküliség csök- . 
kentése, szociális gondoskodás 
és nemzetnevelő tevékenység, a 
mu nkálatok végrehajtásában 
együttműködés a katonasággal. 
Lehetőleg ott kezdjünk újabb 
munkát, ahol legnagyobb a 
munkanélküliség és a közérde
ket szolgálná a katonaság inten
zfvebb bevonása is; mint ahogy 
az már az árvfzvédekezésnél 
megkezdődött. 

8, Kerettörvény . Szükséges, 
hogy hosszabb időre szóló 
beruházási törvények bizto
sítsák a munkálatok tervezés
stabilitását. 

9. A társadalom tevékeny
ségének bevonása és kiterjesz
tése. A nagyobb folyók szabá-' 
Iyozása az állam feladata, az 
árrnentesítéseket és belvízren
dezéseket azonban - állami fel
ügyelet és a szükséges segítség 
mellett - az érdekeltek már 
saját hatáskörben kell, hogy 
végrehajtsák. 

10. Vízi munkálatokban jár-E" s szerencsések azért is, 
men egy vasutas miniszte

rük van. Etlrópa ha onló vfz
ügYI helyzettel rendelkező 
országában - ugye. Hollandia 
megemlíttetett a mai nap -
tehát Hollandiához hasonlóan 

időkben .. ahogy ő mondotta és tas, SiJeciallsta mérnöki és 
írta volt. Melyek voltak ezek a .vállalkozói gárda megterem

tése 

az ágazat itt is 'ahhoz a minisz
tériumhoz tartozik, amely az 
mfrastrukturális tevékenysége
ket fogla össze. tehát a közleke
dés, a távközlés (vagy jobban 
mondva hírközlés) és a vfzügYJ 
szolgálat valóban odakerültek. 
ahová tartoznak. Mo t az a fela-
datom. hogy önöknek a VÍZügyi 
politika aktuális kérdeseIről 
szóljak. 

Miután megkaptam a munka
társai m által eIké zftett, össze
állított beszédet, nem tudtam 
megállni, hogy ne olvassak utá-

szempontok') 
l. A nemzetközi helyzetre 

való tekintettel mobilitás, rugal
mas keretek. Nem szabad - és 
engedjék meg, hogy egy-egy 
ilyen szemponthoz hozzá 
tegyem az ő szavait, hiszen ez 
adja meg a lényegér az egész
nek - nem szabad túlságosan 
hosszú Időre szóló merev rész
letprogramokat fölállítani. A 
legközelebbi időkre szóló mun
katerveknek mobilisaknak, 
rugalmasaknak kell lenniök, 
hogy azáltal képesek legyünk 
bel- és külpolitikai téren a 
(főképpen pénzügyi és gazda
sági szempontokból bekövet

ll. A nagyobb tervek és az 
elért eredmények ismertetése, 
propaganda. Ehhez - azt hiszem 
- nem kell semmit hozzáfűzni . 

12. Nemzetközi tapasztala
tok, a külföldi haladás figye
lemmel kisérése. nyelvtudás. A 
vízügyi szolgálat tisztviselői a 
jelenleginél sokkal nagyobb 
mértékben legyenek járt.asak az 
idegen nyelvekben. Határfo
lyóink szabályozásánál, a hatá
rainkon túli tározókkal kapcso
latos tárgyalásoknál mindin
kább szükségeltetik, hogy nyel
vet beszélő mérnökök, tisztvi
selők tárgyaljanak. 

13. A vfzügyek egységesf-
kező) változásokhoz aIkalrnaz-na, mit és hogyan fogalmaztak tése, racionalizálása, az admi-
kodni. meg a '20-as, '30-as években nisztráció. 

elődeink, melyek voltak szá- 2. Gazdasági és pénzügyi vi- Hölgyeim és Uraim! 
mukra a szakma nagy kérdései, szonyainkhoz való alkalmazko- B iztos, hogy sokan sokkal 
égető problémái. És kérem, dás. Képesek legyünk a munká- bölcsebbek vagyunk, mint 
nézzék el nekem, ba formabon- latokat tervszerűen, károk nél- elődeink hatvan esztendővel 
tó módon most röviden kül redukálni. VIszont ha a ezelőtt voltak. De kisérteties a 
felidézem mindazt, ami reám 
Sajó Elemér 1930-ban írt tanul
mányáb61 - megmutatom, hogy 
valóban van és valóban olvas
tam - a legnagyobb hatást tette. 

Az ő megfogalmazását idé
zem: "Sfk fekvésű országok 
boldogulása már a régi időkben 
is jelentékeny részben attól 
függött, hogy egyrészt mikép
pen védekeztek a sikságokat 
elárasztó, elmocsarasító vizek 
kártételei ellen, másrészt pedig 
miképpen tudták a vizekben rej
lő hatalmas természeti erőket 
hasznukra fordítani." . 

M agyarországon Széche
nyit követően az évtize

deken át kitartó szívóssággal és 
lendülettel kifejtett munka- ered
ményeként, második honfogla
lásként vizeink rendezése már 
jelentékenyen részben készen 
van és elérkezett az ideje annak, 
hogy újból kitűzzük a vizügy 

pénzügyi helyzetünk javul, 
legyen elég, jó előre kidolgozott 
tervünk, hogy rövid idő alatt új 
és új munkáltatókat legyünk 
képesek megindítani. 

3. Lehetőleg nagy rentabili
tás. A felmerülő sok terv és le
hetőség közül végrehajtásra 
azokat válogassuk ki, amelyek a 
legrövidebb idő alatt a legna
gyobb gazdasági haszpot biz
tosítják. 

4. Takarékosság. Kerülendők 
a költséges, luxus megoldások, 
amelyeket helyenként nyugaton 
látunk. Megcsonkított kis or
szágunkban a legmesszebb me
nóbb takarékossággal, a legegy
szerűbb eljárásokkal kell dol
gozni. 

5. A műszaki kívánalmak al
kalmazkodjanak a pénzügyi 
viszonyokhoz. Magas a kamat -
mondta. Ezért kiemelten fontos 
a munkáiatok gyors végrehajtá-

hasonlóság, amivel a Trianon 
utáni vízügyi szolgálatnak kel
lett szembe néznie. Szinte min
den visszaköszön a mai vfz
ügyesekneJ..., azoknak, akik a 
tervutasftásos centralizált rend
szer után Bős-Nagymaros prob
lémájával terhelte n azon fela
datok .előtt állanak, melyek 
megoldásával. egy újabb hon
foglalást segíthet elő a szakma. 
Nem kérdéses, hogy napja
inkban egy társadalmi-gazda
sági átalakítás folyamatában 
élünk és az sem lehet vitás, 
hogy ezen belül a magyar vfz
gazdálkodásnak is meg kell 
újulni. Olyan átalakítást kell 
végrehajtanunk, amely hosszú 
időtávra meghatározza az 
ágazatban dolgozók életét és 
tevékenységét. 

Mit kell tennünk ennek ér
dekében? 

(Folytatás az 5. oldalon.) 



1992.. OKTÓBER VíZPART 

"Feladataink történelmi léptékűek" 
(Folytatás a 4. oldalr61.) Második helyen emllteném 

Melyek a legfontosabb fela- feladataink közül azt, hogya 
dataink (csak fölsorolásszerűen, vízügyi alap törvényi szabá
hiszen - gondolom - a követke- ~lyozásának kérdését tényle
ző két napban még sok előadást gesen rendeznünk kell. Nem
'fognak erről hallani. Tehát elő- csak azért, mert az Ország
ször is a legfontosabb a vízügyi gyűlés döntése értelmében 
törvény elkészítése, másodszor 1993-tól csak olyan elkülönített 
- az üzemeltetés és fejlesztés alapok működhetnek, amely
finanszirozásának biztosításá- eket törvény szabályoz, hanem 
hoz - a vízügyi alap törvényei- azért is, mert ennek az alapnak 
nek elfogadása, a gazdálkodás kell a vízügyi szogálat tulaj
régi. de számunkra új formái- donképpeni üzemeltetésével, 
nak - mint a privatizáció, a fejlesztésével kapcsolatos költ
koncesszió - érvényesítése, ségeket bIztosítania. Hogy ez 
avízügyi szervezetek korsze- pontosan mennyi lesz és milyen 
rűsftésével egyidejűleg az egés- mértékben fog növekedni, 
zséges ivóvíz-ellátási program ennek az ö 'szege nagy mér
végrehajtása. a csatornázás és a tékben attól függ, hogy mun
szennyvíz-tisztitás elmaradott- katársaink milyen anyagot 
ságának fölszámolása. Bő - fognak előkészíteni majd és 
N agymaros kérdésének ren- ehhez az anyaghoz tulajdon
dezése, az öntözés és a belv{z- képpen hogyan tudjuk meg
védelem kérdései. szerezni a lakosság támoga-

Történelmi léptékűek ezek a tását, annak az elvnek az elfo
fel adatok, s túlzás nélkül áll ft- gadtatását, hogy valóban ott 
hatom, semmivel sem kisebbek kell a költségeket viselni, ahol 
ezek 'a mai vfzügy szakemberei azok fölmerülnek és ahol azok 
számára. mint azok. amelyek jelentkeznek. 
Széchenyi és Vásárhelyi, Kvas- E" n tudom, hogy nagyon so-
say, vagy' Sajó Elemér idejében kak részéről ezzel kapcso-
léteztek. latban elhangzik majd ismét, 

Tisztelt közgyűlés' hogy az állam kivonul ebből és 

A mikor feladatainkat sorra 
vesszük. mindenekelőtt a 

vízügyi törvényről kell szólni. 
Nem vitatom, hogy a jelenlegi -
1 964-ben elkészített - törvény a 
maga idejében nagy jelentőségű 
volt, s ahogy munkatársaIm 
mondják. Európa több országa 
IS mintának tekintette . (Bár azt 

az állam szerepvállalása helyett 
lakossági terhek jelennek meg. 
De szeretném ezúton is, itt is 
hangsúlyozni azt, hogy ez a 
nézet nagyon téves, hiszen az 
állam bevételei is alakosságtól 
vannak. tehát ha el akarja látm 
mindazt a feladatokat, amelye
ket reá róttak. akkor adókat kell 

nem tették hozzá, hogy mely szednie és azoktól is, akik 
országok voltak ezek. amelyek esetleg nem olyan területen 
annak tekintették . élnek, ahol azok a problémák 

Mára azonban tény, hogy e jelentkeznek. amelyre tulaJ
törvény aktualitását veszítette, donképpen megoldást kell ta
és sürgető feladat egy olyan úJ lálru. 
törvény elkészítése. amelyben Szeretném azt is kiemeln i 
megjelenik az önkormányzati ennek a kérdésnek kapcsán . 
felelősség és tehervIselés kérdé- hogy új szemléletű gazdáI 
se. az állami szerepvállalás he- kodásra van szükség az ágaza. 
Iyes arányainak megfogal- vezetőitől is. abban a tekin
mazása és a koncessziós. priva- tetben. hogy a pénzügyi felté
tJzációs lehetőségek megfogal- telek megteremtéséhez éljenek 
mazása. És ami nagyon fontos, a koncessziók, a külföldI 
az új vízügyI törvénynek össz- tőkehitelek segítségével és az 
hangban kell lennie az új kör- azok nyújtotta lehetőségekkel 
nyezetvédelmI törvénnyel. kü- is. 
lönös ·tekintettel a hatáskörök Hasonóan kiemeIt feladat a 
egyértelmű tisztázására. Nem vízügyI szervezetek átalakítása 
lehet kérdéses hogy a vizek is. Tudják, hogy az Állami 
mennyiségi érninőségi kap- Vagyonkezelő Részvény tár
csolata a szabályozási és el- sasághoz az eddIgI vízügYI 
lenőrzési feladatok a körny- szervezetek jelentős része 
ezetvédelem hatáskörébe kell. átkerUlt. Ez egy nagy jelen
hogy tartozzanak. De az sem tőségű változás, de hasonlóan 
képezheti vita tárgyát, hogya kell tulajdonképpen az eddig 
tényleges védelmi tevékeny- vízügyi igazgatósághoz tartozó 
séget a gazdasági feladatokról vízügyi. építői tevékenységeket 
nem lehet elválasztani. Így van is bIZonyos értelmes mértékig 
ez a mezőgazdaság területén IS. leválasztani, privatizálni (ha 
a talajhasznosftás és a talaj- szabad ezt a kifejezést hasz
védelem, vagy az ipari üzemek , nálni). Én bízom abban, hogy 
gyártási technológiája és a ez a folyamat az esztendő vé
levegő tisztasági berendezések géig lezárul. és tulajdonképpen 
működtetésének vonatkozá- megnyugtatja azokat a kedé
sában is. Hasonló elveket kell lyeket, amelyek jelen pilla
érvényesftenünk a vfzgazdál- natban eléggé báborgók. 
kodás területén. És végre le kell Ennél sokkal összetettebb és 
zárnunk azt a vitát, azt a szét- sok problémával együttjáró 
válást, azt a válást - hogyha a feladat a minisztériumi, a fő
házasság hasonlatával élek - igazgatósági és a vízügyi igaz
amely a környezetvédelem és a gatóságok munkájának az át
vízügyi terület között bekö- alakftása. Mindannyian tudjuk, 
vetkezett '1990-ben és végre hogy ezt a régóta húzódó és 
meg kell békéini egymással. akut problémát a lehető leg
Semmi értél me nincs tulajdon- gyorsabban meg kell oldani. 
képpen külső szi!kértők felkéré- A szervezetek államigazga
sének a köztük lévő viták ren- tási, .hatósági, kezelői, 
dezéséhez. Semmire nem vezet, fenntartási és vállalkozási 
a helyzetet mérgesíti csak el. És tevékenysége jelenleg össze
úgy érzem, méltatlan is mindkét mosódik. A funkciók össze
terület munkatársaihoz, mindkét mosódása egyszerre okoz jogi 
terület vezetői hez. és gazdálkQdási bizony ta-

lanságot. Az ágazat szakmai 
vezetői ezeknek az anomá
liáknak a megszüntetésére több 
alternatívát dolgoztak ki az 
elmúlt időszakban, s ezeket 
széleskörű szakmai vitára is 
bocsátották. Az igazgatóságok 
kísérleti jelleggel ezeket a 
javaslatokat saját szervezetükre 
átül tették. A tapasztalatok 
birtokában e kérdésben a dön
tésUnket még az ősszel meg 
kívánjuk hozni, már csak annak 
érdekében is, hogy a vízügyi 
törvény elfogadását követően a 
sz"ervezeti átalakítás azonnali 
végrehajtásának ne legyen 
akadálya. Az átszervezés során 
alapelvnek tekint jUk. hogy az 
igazgatóságok folyamatos 
működőképessége, gazdál
kodási, igazgatósági, árvfz
védelmi szempontból feltétlenül 
biztosItott legyen. Olyan szer
vezeteket kívánunk létrehozni . 
amelyek kibfrják a gazdasági, 
szakmai nehézségeket és kellő 
átgondoltság uk révén évtize
deken keresztül konszolidáltan 
működhetnek. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Azért alkotunk törvényeket, 

azért alakítunk át szervezeteket, 
azért törekszUnk a gazdálkodás 
új módszereit alkalinazni, hogy 
fejlesztési feladatainkat a 
jövőben maradéktalanul tudjuk 
majd ellátni. 

Ezek - meggyőződésem 

szerint - a vízgazdálkodás 
újkori történelmében kimagasló 
feladatok lesznek. Így többek 
között 1994. végéig megvaló
sít]uk az egészséges ivóvíz
ellátási programot. s az ehhez 
szükséges fedezetet célzott 
támogatás, céltámogatások 
között bIZto~Itjuk. Nem klsebb 
feladat lesz a csatornázás i, 
szennyviZtisztítási fejlesztés 
ern. Különösen szomorú. hog) 

Európa legelmaradottabb or
szágaI közé tartozunk ezen a 
területen A kormány a múlt heti 
ülésén a vfzellátás fejlesztése 
mellett tárgyalta az ivóvíz 
ellátás védelmének kérdését is 

lakosság megértő támoga
tásával segítheti tevékenysé
günket. Az ágazat számára az 
tekinthető egyedüli járható 
útnak - a korábbiaktól eltérően 
-, hogy nem a saját, hanem a 
társadalom vízgazdálkodási 
programját dolgozza ki és azt 
töretlen akarattal, tudása 
legjavát nyújtva igyekszik 
végrehajtani. 

Tisztelt Közgyűlés! 
A társaság ünnepi köz

gyűlésének Szeged adott ott
hont, az a város. amelynek tör
ténelme összefonódott a víz
károk elleni harccal. Árvizek, a 
Duna-Tisza köze tala]vfzprob
lémái vagy az egyenlőtlen köz
műfejlesztések okozta nehéz
ségek a térségben élőket fo
gékonnyá tették a vízzel kap
csolatos gondokra. Polgárfmes
ter úr emlftette, hogy mindenki 
átérzi ennek a területnek a 
fontosságát és súlyát. Amikor 
most lefelé jöttem, Zorkóczi 
úrral beszélgetve ő említette 
nekem, hogy végeztek egy 
kisebb közvélemény-kutatást, 
ami azt mutatta, hogy még az 
itt, Szegeden élő emberek nagy 
része sem tudja, hogy itt 
árvizek voltak. A propaganda 
terén tehát sok mindent 
tehetnénk még. Újra és újra fel 
kell hívni az emberek figyeImét 
a vizek védelmére és még
inkább arra a veszélyforrásra, 
amit pontosan az embereknek a 
vizek ellen elkövetett merény
Ietei jelentenek. Remélem, hogy 
az itt elhangzó előadások 

nagymértékben segítik a víz
ügyi ágazat gyors fejlódését. 

V égezetiil ismét Sajó Ele
mér írásából idézek: 

,.Ternlészetes, hogy a vízügyi 
mérnöki kart IS megviselték az 
elmúlt szomorú idők szen
vedéseI. de mindezek dacára is 
a régI, er6s kötelezettség
érzéssei és lelkesedéssel várja a 
jövő nagy feladatai nak kitűzését 
és munkábavételét." 

Hadd kérjem én is - ehelyütt 
is - önöktől és önökön ke-

és egy olyan fejlesztési program resztül minden egyes munka
került jóvánagyásra, amely társunktól azt a töretlen tenni
majd csökkenteni fogja a köz- akarást, amely hozzásegrti a 
műollót és mérsékli a vfz- vízügyi szakmát a társadalmi 
bázisok veszélyeztetését. Hi- közbecsülés Ismételt kivfvá
teltárgyalásaink is elsősorban a sáboz, aminek segitségével - a 
csatornázás. szennyvíztisztítás haíadás útját választva - mi is 
problémáinak gyorsított ütemű hozzájárul unk az ország gazda
felszámolására irányulnak és a sági felemelkedéséhez. 
költségvetés ilyen sanyarú Ütött az óra - mondja Sajó 
helyzetében is jelentős ösz- Elemér. Dönteni kell, elindu
szegekkel- ez évben például 17 lunk-e ennek a harmadik (most 
milliárd forinttal és a jövő ezek szerint negyedik) honfog
évben sem kevesebben - lalásnak az útján. vagy pedig 
támogat juk az önkormány- megállunk ott, ahol vagyunk. A 
zatokat az ezirányú tevékeny- haladásnak az útját kell vá
ségükben. Kiemelt feladat lasztanunk, mert a habozásból, 
1993-ban a Velencei-tó és a Ba- késedelmeskedés ből, hely
laton érdekében tervezett rehozhatatlan károk szár
mtézkedések végrehajtása is. maznak. És hogy ez ne így 

H a visszaidézek egy Sajó legyen, hogy ne károk származ
Elemér által frt szót, azt, zanak, hanem a haladás útját 

hogy propaganda, azt azért járhassuk, személy szerint is 
teszem, mert ezen a területen számitok arra, hogy a Magyar 
tulajdonképpen nagyon komoly Hidrológiai Társaság - mint 
erőfeszítéseket kell tenni. Az eddig is - politikánk kifejezésre 
emberek általában érdeklődnek juttatásához fórumot biztosit, 
a vízgazdálkodás szerteágazó hogy a társaság - az alapszabá
tevékenysége iránt, nekünk lyában megfogalmazott nemes 
mégis olyan nyfJt tájékoztatási célkitűzések szellemében, - a 
tevékenységet kell majd foly- vélemények közreadásával, tud
tatnunk, hogy mind a működési atformáló készséggel, kritiká
rendszer, mind az ágazati jukkal elképzeléseink sikeres 
célkitűzések az érintettek előtt végrehajtását támogatja majd. 
világosak legyenek és olyan Kfvánom, hogy a közgyűlés a 
fórumokat kell lérrehoznunk, következő két munkanapján 
amelyen az érdekek és a sikere"S szakmai munkát vé
vélemények ütköztethetők, s a gezzen. 
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Dr. Kemény Attila: 

Mérlegeljük a "Fizessen 
"1" I t a szennyezo. e ve .11 

Tisztelt Köztársasági Elnök úr! 
Tisztelt Elnök urak! 
Tisztelt Elitökség! 
Tisztelettel köszöntöm ezen jubileumi közgyűlés résztvevőit. 

Valószínűnek tartom, hogy többek szemében siralmas helyzetbe 
kerültem én most ezzel a kis tájékoztatóval (bár én nem érzem 
így). Túl azon, hogy meleg szfvvel átadom a környezetvédelrru 
tárca üdvözletét, meg kell mondjam, hogy én hazajöttem. Ugyanis 
én ennek a társaságnak több évtizede tagja, tisztségviselóje 
vagyok és semmiképpen nem érzem idegennek sem a közeget, 
sem ezt a légkört, ami ftt van. Magamban jókat derültem azon, 
hogy itt időnként milyen hangváltások vannak. Én holtbiztosan 
tudom. hogy Itt egy szakma. vagy inkább egy hivatás képviselői 
és nem egy szervezet képviselői ülitek együtt. Ez a hivatás az 
enyém is, bár többektől elkülönöl6 szervezetben űzöm, ennek 
azonban az égvilágon semmi jelentősége nincs. 

A társaság egy nagyon szép, de nagyon szívszomorító szokása a 
megemlékezés. Orvosra, erdőmérnökre emlékezett - mint 
társasági tagra - akinek az volt a hivatása, bogy a vizek védel
mével foglalkozzon. Nem vizes volt, nem vizesmérnök volt, 
pusztán egy ember, aki szolgálatot vállalt, aki a környezetnek egy 
védett elemével kapcsolato feladatokat látott el, magas szinten, 
hivatásszerűen. Én is ezt kívánom tenni. Többen mondták, hogy 
vIzes vagyok, én is úgy kezdtem - és ez még nem a tárca állás
pontja természetesen. hanem a magánember köszöntője - hogy 
vizes vagyok, de amellett vagyok levegős, talaj os, hulladékos, 
ásványvagyon-védelmes és egyebes, ami nem zárja ki, hogy 
ugyanúgy szívügyemnek tekintsem a vizek védelmét, mint a tár
saság maga. mint a társaság azon tagjai, akik nem a környe
zetvédelemben, hanem a vfzgazdálkodás valamilyen szakterületén 
dolgoznak. Nekünk ez az együttműködés kötelességünk, szakmai 
kötelességünk és én egészen bizonyos vagyok benne, hogy ezt 
meg is fogjuk tudni tenni. Siklós miniszter úr szavaival mara
déktalanul egyet tudok érteni, hlszen abból is a megegyezés szán
déka csengett ki . Megállapodtam vízügyes vezetókkel a szü
netben, hogy nem hatásköri vitákról fogunk itt diskurálni (nem is 
idevaló), hiszen itt - mint ahogy én tudom - nem szervezetek, 
hanem egy tudomány területtel foglalkozók vannak együtt. akik 
ezt a tudományt szeretnék művelni, szolgálni és nem valamely 
szervezet szolgálatában kfvánnak ügyködni. 

Ezen gondolatok jegyében köszöntöm én a társaság ittlévő - és 
valóban Ilyen gondolatok Jegyében ittlévő - tagjait és majd is
mertetném a tárca álláspontját is a vfzvéqelem kérdéséberr. 

Egy-két apró. gondolat: születésnap került ítt szóba - felJe
gyeztem. A Magyar Hidrológiai Társaság a Magyarhoni Földtani 
Társulatból született - ahogy elnök úr volt kedves mondani - ez 
volt az Anyaegyesület. Az anya kihordta gyerekét, és ma egy 
nagyon életképes, 75 éves gyermeket ünnepelünk itt. Egy kicsit ez 
az érzésem a vfzvédelemmel kapcsolatban is. 

Mint kiderült, az anya és a gyermek igen jó kapcsolatban ma
radt. és semmi nem indokolja, hogy ferde szemmel nézzenek 
egymásra. Ha Sajó Elemér megélhette volna azt, hogy a világot 
olyan környezeti veszedelmek teszik elviselhetetlenné, amelyeket 
ma nekUnk meg kelJ élni - ismerve az ő tudását és a vízekkel kap
csolatos aggodalmát -, valószínűleg ő is átgondolta volna. hogy a 
környezetvédelemnek egy súlyos problematikája a vízvédelem, és 
hogy ez problematika nem választható el a környezetvédelem 
egészétől. 

Ennyit szerettem volna előljáróban elmondani, és meglcísérIek 
néhány gondolatot a környezetvédelmi tárca álláspontj áról 
közölni. 

Ezek a fórumon a víz terméSZeti és társadalmi szerepét szük
ségtelen méltatni, mégis előre kell bocsátani, hogy ml kör
nyezetvédők - én, a vizes is - a természeti elemek közül a vizet 
azéTl emeljük ki, mert - általános oldószer-hatása révén - magába 
fogadja mind a légköTl, mind a talaj, mind a hulJadékok szeny
nyező anyagait, így fokozott védelemre szorul. A víz tájformáló 
szerepe. a vizes élőheiyek természetvédelmi szerepe. a vizi 
infrastrukúra meghatározó volta révén a víz nem csupán a mi
nisztérium építési , területfeJlesztésI, természetvédelmi és kör
nyezetvédelmi tevékenységéhez kapcsolódik valamilyen for
mában. Legfontosabb vizes kapcsolataink természetesen a 
KHVM-hez kötődnek. De szorosak az egészségügy, ipar, mező
gazdaság vagy az önkormányzatokon keresztül a belügyi kapc
solatok IS, két tárca viszonyáról van tehát szó. 

A vizek minőségét - akárcsak a légkörét - nemzetközi össze
fogással lehet megvédeni, ezért valamennyi fórumon dolgozunk 
érdekei érvényre juttatására. Kiterjedt nemzetközi tevékenysé
günkb6l most a két legfontosabb vizes témát emelném ki: Az eu
rópai vízminőség-védelmi keretegyezményt, és a Duna-medencei 
ökológiai egyezmény tervezetét. A vízminőségvédeJmi keret
egyezményt az ENSZ EGT környlzet- és vízügyi kormány- fóta
nácsadói testülete dolgozta ki a magyar szakértők közremű
ködésével. Hivatalos címe: Egyezmény a határvizek és nem
zetközi tavak védelméről és használatáról. A múlt év végén keliilt 
aláírásra. Bízunk benne, hogy az egyezményhez a szomszédsé
gunkban kialakuló új államok is kapcsolódni fognak . . Ez az új 
egyezmény világos cél- és eszközrendszerével, a felelósségi köJök 
meghatározásával jelentős előrelépést tesz lehetóvé a határv(zi 
vízminőség-védelmi és határ menti környezetvédelmi együttmű
ködésben. 

(Folytatás a 6. oldalon.) 
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Mérlegeljük 
a "Fizessen a szennyező!" elvet. .. 

Egy~iá~Jtás ~ 
elő- és utóképei 

(Folytatás az 5. oldalról) 
A magyar kezdeményezésre 

tárcánknál előkészített ökoló
giai egyezmény tervezete a vlz
gyűjtők egészére határoz meg 
magatartási szabályokat, me
lyek középpontjában az élővilág 
- benne természetesen az ember 
- védelme áll. Az ökológiai 
követelmények érvényre jut
tatására az egyezmény tervezet 
hatékonynak látszó intézmény
rendszert irányoz elő. Bízunk 
abban, hogy az ökológiai 
egyezmény rövid időn belül 
aláírásra és alkalmazásra kerül. 
Bár felszíni vizeink szennye
zettsége döntően külföldről 
származik, a hazai szennyvlz
tisztítás i problémákkal, a hulla
dékkezelés alacsony színvona
lával is törődnünk kell. 

A kormány kiemeIt figyelmet 
kíván forditani a felszin alatti 
vizek védelmére. Mint az bizo
nyára sokak előtt ismert, a kor
mány rövid- és hosszútávú kör
nyezetvédelmi intézkedési ter
vében előirt feladatok jelentős 
része szolgálja közvetlenül, 
vagy közvetve a vizek védel
mét. Ezek közül is az ivóvízbá
zisok védelmére vonatkozó cél
programot emelném ki, ennek 
jelentősége és aktualitása nem 
szorul különösebb indoklásra. 
A program kidolgozása alapos 
előkészítő munkát igényel. 
Először is az érintett tárcák 

egyetértésére van szükség. A 
vfzkészletek védelmének szak
mai, jogi és gazdasági felelős
ségi kérdéseiben tisztázni kell, 
melyek az állam - mint a 
vízkészlet tulajdonosának - kö
telezettségei, amelyek az üze
meltető vízművek kötelezett
ségei, és nem utolsó sorban 
melyek a különféle területhasz
nálat kötelezettségei. Az álla
mot nemcsak a tulajdonosi po
zfciókból adódó kötelezettségek 
terhelik, hanem jelentős részt 
kell vállalnia a meglévő 

szennyezőforrások, szennyező 

tevékenységek megszüntetésé
hez szükséges erőforrások biz
tosításával. Az önkormányzatok 
felelőssége is {öbb, mint ami a 
tulajdonosi helyzetből követke
zik. A területfejlesztési elképze
lések, rendezési tervek kidolgo
zása, továbbá az önkormányzat 
által folytatott területhasználat 
és egyéb engedélyezési eljá
rások során szem előtt kell tar
tani a vizkészletek védelméhez 
fűződő alapvető érdekeket is. 
Az érintett tárcák szerves 
együttműködését teszik szüksé
gessé a nagyütemben folyó 
törvény-előkészítő munkák is. 
A tervezett átfogó környezetvé
delmi törvény a vizek védel
mére vonatkozóan csak néhány 
alapvető előírást kiván tartal
mazni. Ennek készltése során 
viszont felvetődött, hogy helyes 
lenne, ha a vizek védelméről 
önálló törvény készülne. Ebben 
az esetben nem kellene a vizek 
hasznositásáróI és kártételeinek 
elhárftásáról szóló törvényben a 
vizvédelemről külön fejezetet 
alkotni. Ezekben a kérdésekben 
a tárcák közös álláspontjának 
kialakítása még előttünk álló 
feladat. A megoldást hamarosan 
meg kell találni. Remélem, 
hogy sikerül a vizek védelmét 
leginkább szolgáló, az európai 

. normáknak megfelelő megol
dást megtalálnunk. A jogi ala
pok lerakásának számos súlyos 
probléma megoldását kell 
segítenie. Ezek közül néhányat 
emlftenék. 

Vissza kell szorftani a vizeket 
érő terheléseket: szabályozá
sokkal, gaz~ági intézkedések
kel, támogatások prioritásával, 
szankciókkal. A vizek védel
méhez fúződő alapvető érdektől 
vezetve szabályozni, vagy szá
mos területen szigorftani kell a 
vizeket érő terhelések mérését, 
figyelemmel kísérését, nyilván
tartását, értékelését. 

Ki kell dolgozni ezek módját 
a különféle területhasználatok
ra, megoldva a helyi informá
cióknak az ország egészére 
kiterjedő környezeti állapotba 
való integrálását. Ennek érdeké
ben működtetni kell a vizek 
mennyiségi és ' minőségi viszo
nyainak megismeréséhez szük
séges monitoring rendszert, 
gondoskodni kell annak fejlesz
téséről. Abban az esetben, ha az 
adatok más célokat is szolgáló 
méróhelyeken keletkeznek, jogi 
szabályozással kell gondoskod
ni arról, hogy ezek környe
zetvédelmi célra rendelkezésre 
álljanak. Amennyiben a vizek 
védelm éhez szükséges adatok a 
jelenlegi feladatmegosztási 
struktúra szerint más tárca fel
ügyelete alá tartoznak, vizsgálat 
tárgyát kell képezze, hogy e 
rendszerek a környezetvédelem 
kielégitő működtetése számára 
milyen követelményeket tá
masztanak és ezek a jelenlegi 
szervezeti rendben eléggé 
hatékonyan múködtethetők-e. 
Ilyen vizsgálat szükséges töb
bek között a vízrajzi mér6hál6-
zat esetében is. 

El kell fogadni, hogya jö
vőben a vizeket szennyező te
vékenységet nem lehet gazda
sági és jogi következmények 
nélkül végezni. A határértéke
ket el nem éro, a bírságot maga 
után nem vonó szennyezés is 
lehet káros, különösen ha több 
ilyen hatás szuperponálódik. 
Foglalkozunk a környezethasz
nálati, környezetterhelési dij be
vezetésének lehetőségével, 
mérlegelve a nyugati demokrá
ciákban általánosan elfogadott 
"fizessen a szennyező" elvet. A 
meglévő szennyező források 
felszámolását különféle 
központi forrásokból kell segl
teni. A támogatások rendjét 
össze kell hangolni. Bizako
dunk, hogy ezen a téren sikerül 
előrelépni, mert ez az igény 
több tárca részéről is fel merült 
már. 

A környezetvédelemmel, a 
vizek védelmével foglalkozók
nak szembe kell nézniük azzal, 
hogy a szennyező fizetéskép
telenségre, ellehetetlenülésre 
hivatkozva késlekedik végre
hajtani a szennyezés csökkenté
sét. Korunk sajátos problémáját 
jelenti, hogy számos nagy 
vállalat csődbe ment és a fel-

számolás, értékesítés során kell mind a kutatás-fejlesztési fel
rendezni a környezeti károkat, adatok tekintetében javuljanak. 
talaj- és vízszennyezéseket is. EI kell érni, hogy a vizek 

Meg kell oldanunk a vlzbá- mennyiségi és minőségi védel
z'isok védelmét. Valószinűleg mét szolgáló háttér- és kutatási 
azt az utat kell választani, amit szervezetek a környezetvédelmi 
a tájvédelem, a természet- érdekeknek megfelelően alakul
védeImi területek kijelölésekor janak. A vlzvéde\emre jelenleg 
követünk. A területet pontosan is rendelkezésre ál1ó eszközök, 
le kell határolni és védelmét berendezések hatékonyan hasz
jogszabállyal el kell rendelni. nosuljanak, ehhez fel kell has
Ezekben az esetekben a védett ználjuk a közelmúltban lezajlott 
elem azonban az ott előforduló és általam emlfteni nem kívánt 
értékes felszin alatti vízkészlet vizsgálatok eredményeit is. 
lesz és nem maga a táj. Ki kell A vizekkel kapcsolatos fe\a
alakítani a vizek hosszútávú vé- datok megfogalmazása során el 
delmének koncepcióját, gon- kell érni, hogy a feladat ellátá
doskodni annak érvényesülé- sában részes szervezetek átfedé
séről, a hatósági engedélyezési sek, ütközések és szabályozat

A kiállítás megnyitóján: 
Török Imre György és dr. Juhász József 

eIjárásról. Érvényesíteni kell a lan területek nélkül gyakorolják Egy jó kiállítás megrende
követelményeket a társtárcák hatáskörüket. Ennek érdekében zéséhez általában három dolog 
vizvédeImét érintő tevékeny- egyértelműen el kell választani kell. No nem mint a háborúhoz, 
ségében is. A vizek mennyi égi a vízvédelmet a hasznosítási és a montecuccoli-i pénz, pénz, és 
és minőségi viszonyait érintő vizkárelhárítási feladatoktól, pénz (persze az is), hanem jó 
összes tevékenység engedé- meg kell szabadítani az ellátási forgatókönyv, olyan személyek, 
ly ezé se tekintetében a környe- felelősségtől, termelési, tulajdo- akik tudják, hogy mit csinálnak, 
zetvédelmi érdekeket hatósági nosi üzleti érdektől. A felsoro- s a megfelelő támogatás (itt 
jogkörrel kell rendezni, ezt a lás jól mutatja, hogy a feladatok anyagit éppúgy értek, mit er
hatáskört - kisebb, helyi jellegű államigazgatási szintű megoldá-

kölcsit). Amennyiben e három 
ügyekben - átruházva az önkor- sához elengedhetetlen a környe-
mányzatokra. Ilyenkor a kör- zetvédelmi törvény megalkotá- dolog összeáll, úgy egy olyan 
nyezetvédelmi szempontokat az sa. A törvény előkészítése során téma feldolgozása is sikerre 
irányelvek közreadásával, azok külön tárcaközi bizottság fog- vihető, mint a Magyar Hidro
érvényesülésének időszakos lalkozik a különböző vízügyi és lógiai Társaság történetének 
ellenőrzésével kell biztosítani. környezetvédelmi hatáskörök kerek évfordulójára rendezett 
A vizeket érintő tevékenységek meghatározásával. Közösen sz- kiállítás megszervezése, rende
engedélyezési rendjének illesz- eretnénk kijelölni azt a hatás- zése. Mert tudott dolog, hogy a 
kednie kell a környezeti elemek köri határvonalat, mely a két társaság múltja még a társasági 
használatát szabályozó egysé- vízügyes tárca tevékenységét tagok között sem teljesen 
ges engedélyezési rendbe. elválasztja, és a kormányzati ismert, nemhogy a laikusok, a 

Rendelkezni kell ellenőrző és munka működóképessége érde- majdan betévedő látogatók 
szankcionálási jogkörrel, a vi- kében egyben össze is köti. előtt. Az elődök társulási, 
zeket érintő tevékenységek, v(z- Ezen tengernyi feladatok ellátá- szervezett munkálkodása _ 

akiknek sora a természettu
dósokkal, orvosokkal kezdódve 
"szakosodott" egyre inkább a 
mérnöki tudományok felé -

a forgatókönyv megszer
kesztőjének és a rendezőknek 
egyaránt. Nem kis feladat elé 
állítva Igya · ki á Ilf tás ren
dezésére vállalkozókat, első-

használatok, szennyvízkibocsá- . sát a környezetvédelmi tárca a 
tások felett. Szükséges a jelen- Magyar Hidrológiai Társaság 
leg meg lévő hatáskörök értel- nélkül - a társaság tagjainak 
mezése, a nem kifejezetten vlz- szellemi segítsége, szellemi 
védelmi szakterületek tekinte- munkája nélkül - elvégezni egé
tében is. Irányítanunk kell a szen biztosan nem tudja. Nem 
vizek védelmét szolgáló - költ- cél tehát az, hogy ágazatok 
ségvetéstől független - pénz- közötti perpatvart keletkeztes
ügyi alap felhasználását. Ezen sünk, hiszen a környezetvéde
alapot úgy kell szabályozni, lemnek lényegében minden tár
hogy az elégséges fedezetet cával kapcsolatba kell kerülnie 
nyújtson a vizek védelmére, be- feladatának ellátása során. 
leértve a monitorozási, ellenőr- Magam, eddigi beosztásaim
zési, kutatás-fejlesztési felada- tól függetlenül mindig a Hidro
tokat, valamint a szennyezés- lógiai Társaság tagja voltam és 
csökkentési, vizbázisvédelmi mindig az a cél vezérelt, hogya 
feladatok megoldásában való víz vdelméért tehessek. Új be- sorban dr. Dobos Irmát, So
pozitiv érdekeltség biztosítá- osztásomban sem tudok más moskövi Jánost és e sorok iró
sának eszközeit is. Biztositani álláspontot képviselni és biztos ját. 
kell, hogya vfzvédelmi-közi- vagyok benne, hogya környe- Kezdetben úgy volt, hogy 
gazgatási szervezet a költség- zetvédelmi tárca és a Magyar 
vetésből és a szóban forgó Hidrológiai Társaság egymás 
alapból működőképes legyen, nélkül e területen eredményeket 
ne kényszerüljön üzleti te- felmutatni nagyon nehezen 
vékenység folytatására, mely az tudna. 
államigazgatási munkával nem Ezért kérem tisztelettel a tár
fér össze. Ki kell alakitanunk a ca nevében is a társaság segftsé
vizek védelmének optimális gét és együttműködő készségét, 
feltételeit, szervezeti téren is. egyidejűleg természetesen fel-

Ennek során gondoskodni ajánlva a tárca maximális mér
kell arról, hogyameglévő szak- tékű támogatását is. Köszönöm 
mai tudás és tapasztalat meg- szépen figyelmüket és a jó 
maradjon, érvényesülésének együttműködés reményében 
feltételei mind a napi ügyekben, további jó munkát kívánok. 

Fotó: Nagy László 

nem volt semmi, s mindenki 
aggódott, hogy mi lesz .. . 

Megindult a kutatómunka a 
Magyar Hidrológiai Társaság 
központjában, s itt Szegeden. 
Gyűlt a szóbeli anyag, a fotó és 
a tárgyi emlék egyaránt, lassan 
kezdett kialakulni az összkép, 
hogy milyen is lehet majd a 
kiállítás. Május végén az első 
helyszini egyeztetéskor derült 
ki, hogy kicsinek mutatkozik az 
időszaki kiállftásokat fogadó 
helyiségünk. Nem baj, ez adott, 
csak 

gyű/jön az 
anyag, 

majd szelektálunk. (Még min
dig könnyebb, mint a semmit 
bemutatni, jegyezte meg valaki 
csendben.) 

Így jutottunk el augusztusig, 
a korábbi kiállftás - Szeged 
város vízel)átásának, csatorn á
zásának s fürdő kultúrájának 
története - lebontásáig, helyet 
csinálva az újnak, a szinte is
meretlennek. Ki váló forga
tókönyvet kaptunk - dr. Dobos 

Irma nyugalmazott geológusnőt 
nem tudjuk érte eléggé dicsérni. 
Az aprólékosan szerkesztett 
anyag kronológiailag több vo
nalon futtatva - téma, ma
gyarázószöveg, utalás tárgyi 
emlékekre - elősegítette 

munkánkat, ugyanakkor al
kalmas volt arra, hogy a saját 
helyi anyagunkat is beillesszük 
mindenféle zavar nélkül. A 
hónap végén már azt vettük 
észre, hogy' nyakig vagyunk a 
"pác"-ban, a kishitűek azzal 
"oltottak", 

egyáltalán. Egy hosszú, magas 
ember mondta: "mások is meg
lettek ... pedig tényleg kilátás
talannak IÚnt". (Neki lett igaza). 

Egy időben folyt - általában 
nappal - az előkészítés, szer
kesztés, udvari munka irányí
tása, . majd éjszakába nyúlva a 
feldolgozás, s legvégül a tabl6-
kon, tárlókon való megjelenítés. 
Utólag be kell vallani, hogya 
rendkivüli anyagb6ség zavará
ban csak mellbedobással 
győztünk, sokszor sokat töp
rengve azon, hogy mit is hagy
junk ki. A mú elkészült, az 
utolsó másfél óra elég volt arra, 
hogy felseperjünk. felmossunk, 
leportalanftsunk, zárjuk a vit
rineket és fogadjuk a vendég
sereget. Jó volt látni, hogy az 
1979-es megnyitó óta ennyi 
vendég egyszerre itt még nem 
volt, s 

mind-mind 
érdek/ődó, 

vitrint bújó, böngésző ember. 
Egy amerikás magyar mér

nököt próbálok zárszóként feli
dézni (amit nekem mondott, 
végig fotóz va, videózve a teljes 
anyagot), amint a félsötétben 
mentünk fel a töltésoldal lép
csőin: "Boldog az a nép, 
amelynek f1y múltja van, s fel
tétlen kell, hogy jövője legyen". 

Aki a "kulisszatitkokon" túl
menően többre is kiváncsi és 
nem látta a kiállitást, ha kisétál 
a vlzügyi emJékhelyre, Gyimesi 
Károly kalauzolásával (hétfő 
kivételével) mindennap délelőtt 
8-12 óráig, illetve 14-től 17 
óráig többet tudhat meg a 
magyar hidrológusokról. 

Ágoston István 
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A lUVÓt= szolgálják! 
: :-::Fmiiklilés a békésszentandrási 

- _ ...... tr... -

vízlepcső 50 éves.fennállása alkalmából 
A Hármas-Körös 47,S fkm 
szelvényében 1936-1942 

között épitették fól a 
békésszentandrási vízlépcsőt. 
Az ünnepélyes avatás 1942. 

október IS-én zajlott le. 
Az esemény SO. évfordulója 

alkalmából az MTA 
Vízgazdálkodástudományi 

Bizottsága, valamint 
Békésszentandrás nagyközség 

önkormán)'zata. a Magyar 
Hidrológiai Társaság Békés 
megyei szervezete, a Magyar 

Vízügyi Múzeum 
és Szakle~'éltár és a Tessedik 

Sámuel Oktatási-Kutatási 
Központ (Szarvas) 1992. 

szeptember 30-án emlékülést 
tartott. 

A békésszentandrási vízlépcső - a felvíz felól 

A békésszentandrási művelő- a vízlépcsőket a jövőt szolgáló 
dési ház zsúfolásig megtelt nagy létesítmények közé so
nagytermében Bencsik Imre rolta. A tervszerű vízgazdál
békésszentandrási porgármester kodás-fejlesztés nagy elődei 
köszöntötte a vendégeket, köz- közül Sajó Elemér ernlékiratára 
tük azokat.is, ·akik egykor részt és Lampl Hugó kiemelkedő 
vettek a vízlépcső tervezésében műszaki és szervező tehetségére 
és épftés_é.ben. Így.péládul dr. hivatkozott, de Széchenyi Ist· 
Mosonyi Emil professzort, aki a vánt is idézte, aki szerint nem 
vfzl~pcső statikai méretezését elég jó törvényeket hozni, azok 
végezte, Mátrai Istvánt, aki a iránt szimpátiát is kell kelteni. 
tervezőcsoportban dolgozott, Siklós Csaba az emlékülésen 
Vincze LáJ~Mf-, '1l1a""az egyik "A vtzügyérJ" elnevezésű szak
kivitelez?: c:.&g.tw.té!W'.ezetője mai érmet adott át a békés
volt, s azokat a k'ét1tezt'munká- szentandrási vízlépcső ma is élő 
sokat, akik szorgalmas és kiváló alkotóinak. 
minőségű munkájukkal szintén A ' délelőtti program a békés
hozzájárul~áR'li ~líg~ v'álfiiko- szentandt'ási VÍzlépcső avatá
zás sikeréhez. "" . "'. sáróI és it hozzá kapcsolódó 

Dr. Mósorlyl 'Etffll"eI6adá- öntözési hasznosításról készült 
sában a vfzltSpes6 akkoiiban új- " korabeli híradófilm levetftésé
szerű státikái"ftfé're1'C'z>ésérél vel zárult. Az arcWv filmdoku
szólt, to~.áJil.há.-a.r..ról, hogya . mentumot a vízügyi múzeum 
békésszentandrásr-ég' It·tiszal(;jjci., munkatársai jóvoltából láthat
vÍzlépcsQ"egM~~es,yjzgaz- tuk Glletye láthatták azok, akik 
dálkodási !e!,!ds~er részei,Utó!),,,, az el~r~kbaii ültek). 
binál . a v4l;J;~pyt .. (í,jí\Yfl~olta Az öt autóbusznyi népes ven
és terv~~~.~ .. !n.eg" Fölhívta a. dégsereg a vfzlépcsőhöz vonult, 
figyelm,et~ll o9-~{Il~,f.eI]t~l}arási ahol kissé dideregve meghall
vÍ~lépcs~,E~~~tí~ .környezetfor~ gat.ta Siklós Csaba miniszter 
máló szer~pe~et.mely a SZar;vasl emléktáblaavató beszédét, 
holt ág folyamatos vízellátása melyben a vfzlépcső megépf
r~v~n válós«I.t' ril'é'g:' Előadása tését újabb honfoglalásnak mi
vegen s~elle~e_se~ blzonyftotta, nósftette, mert jobbá tette az itt 
h~gy mehhyit'e ~r~pt~~ a ~fz- élők életét, megteremtette a 
~epcs~et ,,,sztálImst~ Jelzovel gazdasági, kereskedel m i és 
Ille tm , lhszen a bakésszent- szállítási felteleket. Az ernlék
andrási vfzlépcsőt Horthy Mik- táblán, amelyet Lampl Hugó 
lós avatta föl, de ebben az idő-
ben már a tiszalöki vízlépcső 

bronz domborműve díszit. a 
következő szöveg olvasható: "A 
Tisza-völgy s::.abályo;:,ása tette 
lehetővé e térségben a második 
honfoglalást, Hirdesse e tábla 
Lampl Hugó emlékét, aki az 
Alföld önlözésfejlesztését 
irányttotta 1931-1949 közöt/, " 

A délutáni értékelő ülésen, 
mely a Szarvasi Haltenyésztési 
Kutatóintézet konferenciater
mében folyt, "A tiszántúli vtz
rendszer előzményei és ötven
éves tapasztalati" címmel dr. 
Kl>-zák Miklós egyetemi tanár 
(Budapest Műszaki Egyetem) 
tartott bevezetőt, melyet négy 
korreferátum egészített ki. Dr. 
Thyll Szilárd egyetemi tanár 
(DATE Mezőgazdasági Víz- és 
Környezetgazdálkodási Kar, 
Szarvas) Tessedik Sámuel víz
Ugyi munkásságával ismertetett 
meg, dr. Kereszturszky János 
(öntözési kutatóintézet) az 
öntözés közgazdasági kérdéseit 
boncolgatta, dr. Simon Imre, a 
Békés megyei közgyűlés elnöke 
a vízgazdálkodás társadalmi 
szerepét vázolta föl, dr. Kovács 
Sándor, Kondoros nagyközség 
polgármestere egyéni tapasz
talataiból merítve példákat 
sorakoztatott föl a víz létfon
tosságára a mezőgazdaságban. 

Dr. Pálfai Imre 

Az idei országos aszály értékelése 

1983-tól, pontosabban 1982 őszétől aszályos periódusban 
vagyunk. Az árvizek és a belvizek helyett mostanában 

az aszáJyok okoznak sok gondot a mezőgazdaságnak, s ezzel 
összefüggésben sok új feladatot adnak a vízgazdálkodásnak is. 

Az aszály elég rejtélyes ter- tetőzte be. A 30-50 napos meg
mészeti jelenség. Nem olyan szakítás nélküli, csapadékmen
látványos. mint az árvíz vagy a tes időszak és a 45-55 hőségnap 
belvÍ7, a hiányzó eső ugyanis (a napi maximum 30 Celsius 
nem látszik, csak a követ- felett) nagyon ritkán fordul elő. 
kezménye, az sem azonnal. Ráadásul a talajvíz szint je is az 
Számszerű jellemzése is nehéz .. átlagosnál mélyebben helyez
mert ,nem lehet. centllnéterrel kedett el, egyes \ idékeken, 
mérni, mint a folyók \'Izállását. például a Duna-Tisza közi 
vagy hektárban kifejeZni, mint a hátságon minden ko.rábbinál 
belvízi elöntést. A sokévi alacsonyabb szmtre süllyedt. 
átlaghoz viszonyított csapadék- Az aszály t befolyásoló körül
hiányt szokták emlegetni, de ez mények térben és időben 

nagyon durva megközelftés, nagyon különbözően alakulhat
hiszen a növényzet számára nak, évenként különösen eltér
egyáltalán nem mindegy, hogy nek, ezért az aszály területi eI
a csapadék milyen időbeli oszlásának térképi jellemzésére 
eloszlással hullik vagy nem és az egyes évek aszályossá
hullik le; a levegő hőmérséklete gának számszerű összehasonlí
is fontos tényező, mert a pá- tására bevezettük az aszályos
rolgás lényegében ett6l függ, de sági indexet (PAl), mely lénye
a talajvfzszint ingadozásai is gében a tenyészidőszak közép
befolyásolják az aszály mérté- h6mérsékletének és az októ
két. 

Az 1991-92-es mezőgazda
sági év nem kezdődött rosszul. 
1991 októberében-novembe
rében kiadós esők voltak, de
cembertől május végéig azon
ban rendkívül csekély mennyi
ségű csapadék hullott. A nö
vényállomány különösen a 
májusi csapadékhiányt sínylette 
meg. Júniusban országszerte 
sok eső esett, de nagyon 
szélsőséges területi eloszlásban: 
a június havi összeg a Tiszántúl 
északi részén 50 milli méter 
körüli, Szeged környékén 150 
milli méter feletti, a Dunántúlon 
70-ISO milliméter közötti volt. 
Júliusban az Alföld nagy részén 
20 milliméter alatt maradt a 
havi csapadékösszeg, augusz
tusban pedig - néhány állomás 
kivételével - sehonnan sem je
lentettek számottevő csapadé
kot! 

bertől augusztusig terjedő teljes 
mezőgazdasági év havonta 
eltérően súlyozott csapadék
összegé,nek a hányadosa, bi
zonyos javító tényezőkkel kie
gészítve. Utóbbiak a hőségna
pok számát, a nyári csapadék
mentes időszak hosszát és a 
talajvíztükör mélységét veszik 
számításba. 

Az 1992. évi aszály terü leti 

eloszlá át 68 meteorológiai 
állomás adatai alapján szerkesz
tettük meg (a számításokat 
Boga T. László végezte), és 
ábrán mutatjuk be. Látható, 
hogy az aszály (ahol a PAl-ér
ték 6,0 felett van) az ország 
szinte teljes területét érintette. 
Az Alföld középső térségében 
rendk.ívül súlyos aszály (a PAl 
nagyobb 12,0-nál) alakult ki .. 
Az index értéke több állomás
nál egészen szélsőséges. 14,0 
feletti. Ezek az állomások: 
Pestszentlőrinc, Cegléd, Kecs
kemét. Cibakháza, Poroszló, 
Hortobágy. Szeghalom. 

Az idén a Dunántúl keleti 
fele és a Kisalföld kivételével 
mindenütt súlyosabb volt az 
aszály, mint 1990-ben, pedig 
!Izt is rendkívülinek minősÍ
tettük. Az aszályossági index 
országos átlaga 1990-ben 8,8 
Celsius/lOO milli méter volt, 
míg 1992-ben az előzetes 

számÍtások eredménye szerint 
10-,2 Celsius/100 milliméter. 
Ennél magasabb országos átlag 
századunkban csak 1952-ben 
fordult elő, 10,7 értékkel. A 
mostani 10,2 érték előfordulási 
valószínűsége körülbelül 2 
százalék, azaz átlagos vissza
térési ideje körülbelül 50 h. Az 
idei országos aszály t tehát mél
tán nevezhetjük rendkívülinek. 

Dr. Pálfai Imre 
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A téli-tavaszi tartós szárazság 
kedvezőtlen hatását ez a július
augusztusi csapadékszegény
ség, s e két hónap forrósága Az idei aszály területi eloszlása Magyarországon 

vasszerkezetének gyártási mun
kálatai is megkezdődtek (a 
vasszerkezetek tervező je Fritz 
Hartung ma is él Münchenben). Hidrometeorológiai helyzetjelentés 

Mátrai István áttekintést 
nyújtott a Körös-völgyi nagylé
tesftményekről, a múlt század 
végén épült gyulai tűs gáttól 
kezdve, az 1906-ban üzembehe
lyezett bökényi, a békésszent
andn~si és békési vízlépcsőn 
keresztül a körösladányi vfzlép
csőig. Az eredeti elképzelések
ben még a hajózás volt a fő cél
kitűzés, később azonban ez hát
térbe szorult, és ezért a békési 
és körösladányi vízlépcső már 
hajózsilip nélkül épült meg. 

Szeptemberben az évszaknak megfelelő, kora őszi 
volt az időjárás. Számottevő csapadékhullás csak a 
hónap első és utolsó hetében volt. A műkö~ési 
területünkön je l entkező 44 milliméteres havi 
csapadékösszeg kevéssel (4 milliméterre!) elmaradt a 
sokéves szeptemberi átlagtól. A területi eloszlás vi
szonylag egyenletesen (a legtöbb helyen 40-60 
milliméter között) alakult: 40 milliméter alatti össze
geket cs~ az északi, déli és keleti peremvidéken 
(minimum: II milliméter, Mezőkovácsháza), 60 
milliméter fölött csak Kisszállás környékén (66 
milliméter) mértek. 

Havi csapadékösszegek 1991-1992 dett a vízszint. A havi középvízállás Szegednél 82 
centiméter, Makónál -84 centiméter lett, a sokéves 
szeptemberi átlagtól messze elmaradva. Méréseink 
szerint szeptemberben a Tisza szegedi szelvényében 
170-500 köbméter/perc, a Maros makó i szelvé
nyében 40-70 köbméter/perc között változott a 
vízhozam. 

Dr. Ing. Erich Hausler, a 
müncheni műszaki egyetem 
professzora a nemrég megnyi
tott Duna-Majna-Rajna nemzet
közi vfzi út főbb létesítményeit 
szines diafilmeken mutatta be 
(köztük számos vízlépcsőt), il
lusztrálva, hogy; nagy vízügyi 
létesítmények is szépen be
illeszthetők a környező táj ba. 
Előadásának fő mondanivalóját 
dr. Ubell Károly tom ácsolta 
magyarul. 

Siklós Csaba közlekedési , 
hírközlési és vfzügyi min!szter 

Szeptember folyamán viszonylag sokszor volt 
csendes, napos időjárás , így a havi napfény tartam 
(Szegeden 235 óra) 20 órával meghaladta az ilyenkor 
szokásos értéket. 

A levegő hőmérséklete az első dekádban a 
hidegfront-betörések hatására jelentősen ingadozott. 
l-jén még kánikula volt és 32 Celsius napi (és 
egyben havi) csúcshőmérséklet, majd - a terü
letünket másodikán elérő hideg hullámok hatására -
rendkívüli lehülés, és 5-én mindössze 12 Celsius 
napi maximum, 8-án csak 4 Celsius hajnali minimum 
alakult ki. A második dekád elejére ismét felmele
gedett az idő és a hónap végéig tartósan megmaradt a 
kellemes, kora őszi időjárás. A havi középhő-

Szeptemberben a talajvízszintek csökkenése to
vább folytatódott. A hónap folyamán leesett csapa
dék hatására a csökkenésben nem következett be 
változás, a süllyedés egyenletes volt. A talajvízszin
tek átlagosan 10-20 centiméter körüli értékkel 
süllyedtek, szélsőséges esetben 40 centiméterrel. A 
csökkenés értéke a sokéves átlagnak megfelelő, így 

.. II az észlelt vízálJások sokéves átlagtól való eltérése az 
elmúlt hónaphoz képest nem változott. 

A talaj vfzkészlete - a felső 20 ceniméteres réteget 
~érséklet, a sokéves átlagnak megfelelően, 16,8 Cel-- nem számítva _ nagyon alacsony, és szeptemberben 

SIUS lett. tovább csökkent. 20 centiméteres mélységig a hónap 
A hónap első napjaiban lehullott kisebb csapadék elején és végén lehullott- csapadék átmenetileg 

csak mérsékelt, 40-50 centiméteres áradást okozott megemelte a nedvességtanaImat, így itt a telítettség a 
folyóinkon. A Tiszán, Szegednél a 6-i 68 centimé- 60-80 százalékot is elérte. Mélyebben azonban már 
teres havi minimum vfzállásról csak 117 centimé- csak 10-25 százalékos, helyenként 10 százalék alatti 
terig (12-én), aMaroson, Makónál a 4-i -96 centimé- a vízkapacitás százalékában kifejezett hasznos vfztar
teres Ipinimumról -54 centiméterig (14-én) emelke- talom. (KéSZÍtette: a vfzrajzi csoport). 

.. 
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Éle tu tak 

Kárpótolt az élet 
- Az uszodában keresse, ko

rán reggel! - igazított útba Tö
rök Imre, amikor Simonné Er
zsike lakcfme után tudako
zódtam. 

Mivel a gondolat is elbor
~asztott, hogy hajnalok hajnalán 
a fedetlen SZUE-ba menjek, 
hfvtam bát telefonon Erzsikét, 
mondaná a eimét, mert ott még
is jobb lenne a találkozó. 

Csicseri gyerekhang "kap
csolta" a nagymamát, aki addig 
kért haladékot, amfg a kis
Sanyiéknál be nem fejeződik a 
tapétázás, merthogy az unokák 
addig nála vannak. 

- Hogy van ez az uszoda
"ügy"? - kérdezem legelőbb a 
Népkert sori kedves lakásban, 
ahol létrejött a találkozónk. 

- Fájt nagyon a derekam, s a 
körzeti orvosunk ajánlotta, 
ússzak, mert az biztosan segít. 
Mosolyogtam magamban, mert 
a jó doktor azt nem tudhatta, én 
bizon)l úgy öregedtem meg, 
hogy nem tudok úszni. A gye
rekek nem mosolyogtak, nem 
szóitak egy szót sem, de pár nap 
múlva hozták a bérletet, meg a 
lúrt. 'lOgy szereztek egy oktatót, 
aki ,'legtanít úszni. Nem volt 
mese, menni kellett. Azóta 
renoszeresen úszom, lassan már 
tfz éve, aminek köszönhetően 
tényleg meggyógyult a dere
kam. 

- Mikor mentél nyugdtjba? 
- Nem soká tíz éve lesz, 

1984-ben, a titkárságról. 
- Én úgy emlékszem, a tele

fonközpontban dolgoztál. 
- Jól emlékszel. Nyolc évig 

voltam ott, Kószónéval, s csak 
később kerültem az igazgatói 
titkárságra. 

- Nem sztvesen emlékeztetlek 
életed tragikus szakaszára, de 
bennem oly mély nyomot ha
gyott, hiszen annyiszor hallot
tam anyámtól, hogy "szegény 
Ezsike, itt maradt ké t gye
rekkel". 

- Sanyi 8 éves volt, Erzsike 
14. Éppen az ő általános iskolai 
ballagása napján történt - 1957-
ben - a férjem motorbalesete. 
Harmincnégy éves voltam 
akkor, s nem tudom, mi történt 
volna velünk, ha a vfzügyesek 
nem állnak mellém. Első dol
guk az volt, hogy hívtak dol
gozni a vfzügyhöz, mert hiszen 
én Sanyi halála előtt nem ott 
dolgoztam, hanem itthon 
voltam úgynevezett bedolgo
zója egy szövetkezetnek. Men
tem hát a férjem "helyére". s 
ma már tudom. hogy sokkal ne
hezebb lett volna átélni azt a 
időszakot. ha nem kerülök be 
ebbe a nagy családba. Mert úgy 
igaz. ahogyan ennek a sorozat
nak az előző szereplői is állítot
ták: olyan légkör jellemezte 

Fotó: Somogyi Károlyné 

akkoriban a vfzügyet, amilyen 
talán csak nagyon kevés mun
kalJelyen volt, s amire nem illik 
más szó, mint az, hogy csa
ládias. 

- Ti pedig a "vizes " szakmát 
fogadtátok a családba. 

- Igen, hiszen az én nyug
dfjbavonulásommal nem sza
kadt meg a vfzügyes kapcsolat, 
Sanyi, a fiam is ott dolgozik, 
gazdasági igazgatóhel yettes. 

- Egyszál magad úgy nevel
ted a két gyereket, hogy mind
kett6nek diplomát adtál a ke
zébe. 

- Sanyi jogot végzett, Er
zsike pedagógus diplomát szer
zett. Nem mondom, hogy 
könnyú volt a gyerekeket egye
dül nevelni, de ebben a két em
berkében mindig csak örömöt 
leltem. S amikor már mindkettő 
felnőtt, saját családot alapított, 
akkor is és azóta is úgy törőd
nek velem, hogy az példa le
hetne sok gyerek előtt. Itt min
den reggel csörög a telefon. s 
kérdezik, hogy aludtam, nincs-e 
bajom? Oly szeretettel vesznek 
körül. hogy erről nem is lehet 
beszélni, hiszen a figyelem, a 
törődés, a ragaszkodás minden 
apró rezdülésükben benne van. 
No,. és persze az unokáim, hát 
ők bearanyozzák az életem. 

- ... és kitöltik a szabad
id6det, igaz? 

- A legnagyobb, az Erzsikéé 
már felnőtt lány, a Sanyi gye
rekei még kicsik, s bármikor 
boldogan vállalom őket. Akár 
egész napra, akár csak annyira, 
hogy az óvodába elmenjek 
értük, ha a szülóknek valami 
dolguk akad. Nézd, nekem ők 
az életem, a gyerekek és az 
unokák. Látom, hogy boldogok, 
hogy ragaszkodnak hozzám. S 
ez nagyon jó. Sokszor gondolok 
arra, most kárpótol az élet azért 
a tragédiáért, s az azt követő ne
hézidőkért. 

A meghatottság könnyeit 
leplezendő fel ugrik, s hozza a 
fényképalbumot, ahol előbb a 
gyerekei, hátrébb a~ unokái 
fényképei'sorakoznak, s végül a 
nyugdfj-ünnepségen készült 
képek. Mufikával együtt men
tek nyugdíjba, s így együtt 
bÓcsúztatták őket. A fényképek 
tanúsága szerint, az fróasztalai
kon töménytelen sok virág volt. 

Kalocsai Katalin 

Politikus? Publicista? Technokrata! 

A Széchenyi-szobrok 
, 

varosa: Szeged 
Aligha van hazánknak, talán 

Európának még egy olyan 
városa, ahol gróf Széchenyi 

Istvánnak annyi szobrot 
emeltek, mint Szegeden. 
Öt Széchenyi-szoborral 
büszkélkedhet a város. 

Bemutat juk ezeket sorban 
és egyúttal egy-egy nevezetes 
műszaki alkotását lapunk 

mostani és következő 
számaiban. 

Sokan Széchenyit Idzárólag 
politikusnak tekintik, mások 
számos szuggesztiv stílusú írása 
alapján publicistának. Szerin
tem - bár sohasem szerzett mér
nöki diszciplínákat - mégis 
elsősorban technokrata volt, aki 
megérezte és európai tanul
mányútjai során meg is tanulta, 
hogy az idő tájt hazánk felemel
kedésének a technikai fejlődés 
lehet a stabil feltétele. Enélkül a 
szavak, a politizálás mit sem ér. 
Olyan technokrata volt, aid a 
műszaki alkotások közgazda
sági értelmét. hatását, célját is 
elemezte és bebizonyította. 
Legyen ez közlekedésfejlesztés, 
malom ipar, folyószabályozás, 
vagy bármi más. Ma mérnök
közgazdász politikus frónak 
neveznénk. 

.. Amikor a politika térére lép
tem, Magyar Ország sírkerthez 
hasonlított, ahol minden alszik 
és ahol a kormány a magyar 
alkotmány és a magyar nemze
tiség utolsó szikráját is sírba te
meti." Ezekkel a szavakkal jel
lemezte gróf Széchenyi István a 
közáUapotokat abban a korszak
ban. amikor a társadalom és a 
gazdaság átalakítására. fellendí
tésére vállalkozott ennek szen
telve tehetségét, minden ener
giáját. A kibontakozás útját így 
fogalmazta meg: "Magyar Or
szág felemelkedésére csak 
három eszköz van: nemzetiség, 
közlekedés és végre más nem
zetekkel való kereskedési ösz
szekapcsolás." 

Világos tehát, hogy a nemzeti 
önállóság, mint politikai cél 
záloga a gazdasági fellendülés, 
amely a közlekedési szállítási 
lehetőségek fejlesztése nélkül 
és az erre alapozott kereskede
lem fellendítése nélkül plkép
zel hetetlen. Mit kellett ezért 
tennie? A nemzeti önállóságért 
harcolni minden politikai 
szinten, de egyúttal technokra
tává válva a szó jó értelmében 
szolgálni ezt a célt olyan műs
zaki alkotásokkal, melyek nagy 
léptékben lendítik előre a gaz
daságot. a kereskedelmet. Nem 
ugyanez lenne manapság is fe
adatunk? A szegedi Széchenyi
szobrok közül a legrégebbi és 
legszebb a város legele~ánsabb 
terén, a Széchenyi téren találha
tó carrarai márványból készült, 
kétszeres nagyságú, mely Stróbl 
Lajos (1856-1916) alkotása. 
19 I 4-ben leplezték le. A mész
kő talapzaton a Lánchíd dom
borműve látható, szürke erezetű 
márványból faragva. Rajta írás: 
"Magyarország nem volt, ha
nem lesz:' 

Széchenyi műszaki alkotá
-sának egyik gyöngyszeme a 
Lánchíd. Az a Széchenyi-féle 
koncepció, amely a közlekedés 
és kereskedelem ugrásszerű 
fejlesztésére irányult, együtt járt 
a főváros kiemeIt fejlesztési 
igényeinek megfogalmazásával. 

A Széchenyi-szobor a róla elnevezett téren 

Ebben az állandó híd megépí
tését, méghozzá világszínvona
lú építését ku1cskérdésnek te
kintette. Ezirányú munkássá
gának kezdete 1821-re tehető. 
Akkor még katonaként esz
tendei jövedelmét ajánlotta fel e 
célra, felismerve az ügy je
lentőségét. 

1828-tól személyesen foglal
kozik a dologgal Sándor Móricz 
biztatására. 1832-ben lép elgon
dolásával a nagy nyilvánosság 
elé. Hosszú vita következik 
ezután, a költségek, a műszaki 
megoldás, a gazdaságosság, a 
látkép elrontásától való' félelem 
teldntetében. Akárcsak manap
ság, amikor például autópálya, 
veszélyes hulladéktároló, atom
temető, hulladékakkumulátor
feldolgozó és egyéb mémölá al
kotások tervei kerülnek a laikus 
közvélemény elé. Széchenyit 
Ids híján megkövezik, keresztre 
feszítik a Lánchíd miatt. Min
denféle módon gáncsolják. 
Összekapcsolódik időközben' az 
állandó hídért folytatott harca 
más munkásságával, a folyók 
szabályozásával, a Duna-Tisza
.csatorna, közúti és vasúti, illet
re VÍZi közlekedési fejlesztések 
/gondolataival. 

Hol tartanánk ma, ha ő-felad
ta volna? Széchenyi úgyszólván 
minden alkotását, az Akadémia 
létrehozatalától a lótenyészté
sen, hajózáson, Tisza-szabályo
záson keresztül egészen talán a 
malomipar fejlesztéséig az ak
kori korszerű nyugati módszer 
szerint a "Bank System" alkal
mazásával, vagyis az érde
keltek:, befektetók részvény tár
sulási érdekelts.égei alapján 
szervezi. Mindig ki mu nkálj a és 
bizonyítja agitatíve a jövedel-

mezőséget és indokolja a befek
tetés értelmét. Zseniális közgaz
da! 

Személyesen figyel oda és 
hat a tervezés során a műszaki 
megoldásokra. Csak a legkor
szerűbbet, a világszfnvonalat 
favorizálja. menedzseli. A fa
szerkezet szegényes gondolatát 
azonnal félreteszi. A legkorsze
ruob, évszázadra is időálló kő
híd mellett voksol. Hosszú harc, 
huza-vona veszi kezdetét. 1839. 
május 14-éig eltart, mire az 
építés feltéteiei megteremtőd
nek. 1842-ben helyezi el József 
nádor az alapkövet és e napon 
teszi Kossuth Lajos, a nagy po
litikai vetélytárs második zse
niális és elismerő gesztusát. 
Amikor a híd ellen tüntetők és 
őt pártolók elébe vonulnak, a 
hfdépftés mellé áll, egyértel
műen hitet tesz az építkezés 
mellett és felmagasztalja az 
általa már korábban legnagyobb 
magyarnak nevezett vetélytár
sat, javasolja, hogy a Lánchidat 
Széchenyi-hídnak nevezzék eL 

Az építés megindult, se
rényen haladtaT( a munkálatok. 
Sok-sok nehézség merült fel, a 
befejezés a or aaalom, a 
szabadságharc id~e tolódott. 
S-zécllen)4, lnt ormány 
közlekedési minisztere szemé
lyesen is R'özreq,!.. ...... odött az 
épftkezése.ll( baleset is érte. 
Végül j . II mú IlCésiJUt. azt a 
grOf azQnban sohastml használ
hatta, sohasem 1rle'n 't rajta, 
mert a szabadságharc ége felé 
elméje elborult és ó new is tért 
már soha v.issza a hely.színre. A 
lúd Illonbmr1!z6Th is ali. A II. 
világháborús pusztítás utáni 
újjáépItéssel fővárosunk egyik 
ékessége. és szimbóluma 
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