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A Sancer-tavak

,

és a közvetlen
környék idillikus
csendjét és a tavakon

horgá-

szók irigylés re
méltó nyugalmát az idén júli-

us

közepétől

az

Ativizig MBSZ
földmunkagépei
törték meg.
- Ne oda öntsd akavicsot! ordít Cók-Mók, alias Szabó
Sándor, a T -IOO-as dózer gépkezelője, kinek fgy az optimálistól 10 méterre tovább kell
terelgetnie a hozott bányakavicsot.
Füredi ÁrPád, a csella-szerelékes E-652-es kotró kezelője
azon bosszankodik, hogya
Komlóról hozott TA-TB terméskő már megint nem az ideá]js frakciójú.
- Húzzák ki a Cigány t! kiált oda Bús Sándor munkavezető Súgornak, alias Pálinkó
Mihálynak, a DT-75-ös dózer
gépkezelőjének.

- Higyjétek el, nem rossz
gyerek ez a Cigány, a Homoktransz-os gépkocsivezet6k közül
6 fordul a legtöbbet, csak egy
kicsit vakmer6. Ha eiül a friss
feltöltésben, nekünk kell

kihúznunk - ecseteli Mészáros
Pista Baranyi Sándornak.
Már úgy tűnik, hogy minden
rendben megy, amikor az egyik
Tátra a sóder ürítésekor szerelvényestól oldalára biJlpn. Egy
pillanatra megfagyavér az
erei nkben. (A sofőr nem húzta
ki ürítés előtt az oldaltámIa biztosftóját.) A nyugalmáról közismert Temesvári Misi beszólása azonban feloldja a
feszültséget:
- Öreg! Gyorsabban csináld
a kanyarokat, akkor nem lesz
id6d felborulni!
Cók-Mók-nak mondani sem
kell, T-100-asával a Tátra mellé "mocorog", s pillanatok alatt
. talpra álUtja azt.
Miközben egy újabb TÁTRA szerelvény érkezik...
Mindezek fél óra alatt zajlottak le egy MB SZ-vezetés

szintű munkaellenőrzés során.
És hol volt még a napi 24 órás
műszak vége!?
No de ne vágjunk a dolgok
közepébe!
Beruhá7ási program kpretén
belül a Szeged Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési és Műszaki
irodája árajánlatkéréssel fordult
igazgatóságunkhoz a szegedi
harmadik
körút
nyomvonalának biztosításához szükséges Sancer-tavi feltöltési
illetve áttöltési munkák kivitelezésére. Több pályázó közül a
MBSZ által készftett 36 millió
forintos ki vi teli áraj ánlatot
fogadta el a műszaki iroda. A
tervezett és kivitelezett harmadik körúti szakasz két tófelületet érintett. Az egyik tavat
teljesen kettészelte, így ez
áttöltésre került, a másikat csak
részlegesen, a meglévő keleti
partvonaltól mintegy 21
méterre kellett feltölteni. A 24
hektáros tófelület 0,4 hektárra
csökkent.
Az áttöltés kapcsán a Cserepes sor és a Szél utca gyakorlatilag közvetlenül összeköttetésbe került.
A kivitelezést az előkészítő
munkák (fakitermelés, bozótirtás, .tereprendezés) után a
feltöl tés talpszélességének
megfelelő szélességben a mederfenékről az iszapréteg hidromechanizációs eljárással
történő eltávolításával kezdtük
meg. Ezután került sor napi 24
órás műszakban a távszál!ítással hordott bányakavics beépítésére. A távszállftást a
Homoktrans Kft. alvállalkozásban végezte. A feltöltéssel
párhuzamosan TA-TB terméskőből a talpszélességnek megfelelően vezetőművet építettünk, mellyel a feltöltés oldalkitérését akadályoztuk meg. A
tó ép.itési vfzszintje felett 50
centi méterre a feltöltés anyaga
a Délterv által készített terveknek megfelelően jól tö-

mörlthető

bányahomok volt,
mel yet réteges el terítéssel és
folyamatos tömörítéssel épftettünk be. A feltöltés befejezése után készítettük el a
ré7~iifelUlet ~tabilizálását biztosftó kőszórást. Az áttöltés sel
különválasztott tófelületeket
100 centiméter átmérőjű Hódtfpusú vasbetoncsőből készült
áteresszel kötöttük össze a
vízszint kiegyenlítése érdekében.
Néhány műszaki mennyiség
a beépített anyagokról:
- bányakavics: 22 OOO köbméter, (a taksonyi bányából,
164 kilométeres szállftási távolsággal),
- bányahomok: 7000 köbméter, (a kopáncsi bányából,
17 kilométeres szállftási távolsággal),
- T A-TB terméskő: 4500
tonna, (Komlóról, 190 kilométeres szállitási távolsággal),
- h.idromechanizációs iszapeltávolitás: 3000 köbméter.
A kivitelezést a nyáron a
nagy meleg és por, most ősszel
a csapadékosra fordult időjárás
nehezítette.
E sorok írásakor már csak
néhány napos felületrendezési
munkák vannak hátra. Bízom
benne, hogy az Ativizig
főmérnökének, aki személyesen is végigkísérte a munkálatokat, mire e sorok nyomtatásra kerülnek, büszkén jelenthetem:
- Főmérnök úr! A csatát
megnyertük, áttöltöttük a Sancer-tavakat!
Itt ragadom meg az alkalmat,
hogy a Tisztelt Olvasók nyilvánossága előtt fejezzem ki
személyes köszönetem mindazon kollégáimnak, akik közvetlenül "végigcsinálták" az
embert és gépet teljes mértékben igénybevevő, nehéz és
fáradtságos kiviteli munkálatokat.

Szakemberek számára nzindig tanulságos egy széls6séges
helyzet vizsgálata. Akkor is, ha az el6idéz6 - mint jelen esetben - az ember, a szomorú "kIsérleti" telep pedig az ÖregDuna és aSzigetköz.
November ll-én a gy6ri kollégák szakért6 és segtt6 kalauzolásával megnéztük, milyen is most a Szigetköz, pár nappal a
Duna elterelése után. Az úgynevezett "C" variánst lapunk 3.
(márciusi) számdban már bemutattuk, akkor még úgy, mintfenyegetrJ, de valószinűleg nem meg valósuló, okos jogi és mű
szaki érvekkel még megakadályozható megoldást. Sajnos, nem
Igy történt. Az Öreg-Duna medrében tiszai kisvIzi vIzhozam
folydogál, a folyamszabályozási művek szárazon, a meder
nagy része soha nem látott módon mutogatja magát.
Láttuk a kiszáradt holt- és mellékágakat, a melléjük települt
horgász- és üdülőtelepek sorsa - sok esetben egy-egy ember
élete, munkája van a kis üdü16kben! - több, mint elgondolkoztató. Láttunk szárazra kerül halastavat, hallottunk a máris
mélybe süllyedt talajvlzr61. Láttuk, hogya szlovákok aznap is
lendületesen dolgoztak, hogy a "paplrtigris" egyre izmosabb,
az üzemvtzcsatornán már hajóvonták úsznak. Az embemek az
az érzése, hogy minden nap távolabb kerül még csak a lehet6sége is annak, hogy ez a folyamat visszafordttható.
Láttuk a feleslegessé vált létesttményeket, a dunakiliti duzzasztót, hajózsilipet és tározót, mely Igy, befejezetlenül, üresen
valób(1f! holdbéli táj.
De láttl/nk mást is ... A vlzügyi igazgatóság, mely oly sok
méltállytalan támadást kapott a múltban, nem tétlenkedik. A
I't::.ügy mérnökei, együttműködve a helyi önkormányzatokkal,
máris azon dolgoznak, hogyan lehet a károkat csökkenteni. A
minimális vtzhozamból (ortjártunkkor 13 köbméter/sec.),
melyet a Mosoni-Dunába a szlol'ákok átadnak, okos vlzkormányzással máris sikerül egy-két helyen a gondokon enyhlteni.
Természetesen szó sincs arról, hogy ezek nagyságrendje a
károkhoz mérhető lenne, de jelzi azt a mérhetetlen szakmai
alázatot, a szolgálat igazi tartalmát, mely gy6ri vizügyes kol/égáinkat jellemzi. Okos, átgondolt javaslataik vannak, hO$yan
lehet rövid és középtávon minél többet segtteni, a rendelkezésre álló pénzt legjobban felhasználni. Ehhez, mint elmondták,
minden segttséget megkapnak a KHVM vezet6itől, a köztársasági megblzotti hivataltól és az önkormányzatoktól. A
b6s-nagymarosi probléma ma már nemzetközi fórumok
kezében van, csak remélhetjük a számunkra kedvez6
megoldást. Abban azonban biztosak vagyunk - s err6l
látogatásunk is meggy6z6tt, hogya vtzügyi szolgálaton most
sem fog múlni aSzigetköz jöv6je - a vizügyesek nem
ellenségei, de óvó-véd6, segtt6 feleMsei az emberi
környezetnek.

Dr. Kováts Gábor

A Magyar Hidrológiai
Társaság, a Magyar
Agrártudományi Egyesület és
a Földművelésügyi
Minisztérium közös
rendezésében november IS-án
került sor Budapesten az
1992. évi aszályt értékelő
tudományos konferenciára.
A konferencia első részében
elhangzott előadások az aszály
éghajlati elemzésével és agrometeorológiai szempontból
történő feldolgozásával foglalkoztak. Ezt követően hangzott
ei dr. Paljal
Imre
az
,.
'I eloadása
k
, .
1992 . eVI asza yna az asza.,
. .
Iyosságl mdex alapján vegzett
, .

N

értékeléséről.

A konferencia második részében az előadások és vízkészletek idei alakulását elemezték, a legfontosabb hidrológiai jellemzőket ismertették a felszíni és a felszfn alatti

vizek vonatkozásában.
A következő előadások
kitértek az aszálynak a növénytermesztésre kifejtett hatására és a növénytermesztési
kísérletek aszályos viszonyok
közötti tapasztalatainak ismerSági János tetésére. Ugyanitt került sor az

idei évi öntözővíz-ellátási tapasztalatok részletes bemutatására is.
Dr. Harnos Zsolt ismertette a
Magyar Tudományos Akadémia aszá1lyal foglalkozó közel
évtizedes tevékenységének
legfontosabb eredményeit és a
megfogalmazott célkitűzéseket.
Záróelőadásként dr. Öcsödi
Gyula részletesen beszámolt a
Földművelésügyi Minisztériumnak az idei aszálykárok
enyhítésére tett kOrI)J.ányzati
intézkedéseiről és azok hatásáróI.
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e oa so at, a vita an a szakma
jelentős tudósai fejtették ki
véleményüket. Jelen voltak a
sajtó képviselői is, így több
helyen, napilapokban, a tvhíradóban és a rádióban is tudósftások jelentek meg az eseményről.

Az elhangzott előadások
szerkesztett változata hamarosan kiadvány formájában is
megjelenik, így az érdeklődő
szakemberek számára is
hozzáférhető lesz.

Boga Tamás László
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"Három földrészen át!"

Utazás.az ókori
történelembe
Riporter: Köszöntöm st údióvendégünket, Török Imre
Györgyöt, a MHT területi szervezetének és az Ativizignek is
egyik vezető munkatársát, abból az alkalomból, hogy nemrégiben Szeged adott otthont a
Társaság 75. jubileumi közgyű
lésének és 10. vándorgyű
lésének. Miért éppen Szeged?
Török Imre György: Túl
azon, hogy az első vándorgyűlést is Szeged rendezte
1965-ben, részben amiatt is,
mert Szegeden a vízügy,' a
vízgazdálkodás mindenkinek
szívügye, mert mindenki tudja,
hogy ezt a várost egyszer romba
döntötte egy nagy árvíz, tehát
itt a vízügy az egy igen fontos
dolog.
R.: Meglepő volt, hogya
közgyűlést megtisztelte jelenlétével a köztársasági elnök,
Göncz Árpád is. Az Ön véleménye szerint ez minek köszönthető, hiszen ő nyilván
elfoglalt ember.
T.LGy.: Most, hogy módom
volt vele találkozni és beszélgetni, elmondta: ő, ahová meghívják és ilyen jelentős eseményekre meghívják, ha ideje
engedi,

mindenhová
elmegy.
Fontosnak tartotta ezt az eseményt, mert ő a vízügyekben
járatosabb, mint gondolnánk.
R.: Nem csinált belőle titkot
egyébként. Elmondta az újságíróknak, hogy a fia vízügyi mérnök, tehát őt tekinti elsődleges
tanácsadójának. Azonban azt
gondolom, hogy a jelenlétének
van még egy fontosabb jelentő
sége is. Hadd idézzem, hogy
mit mondott a köztársasági elnök a megnyitó beszédében:
"Igaztalanul és méltatlanul támadják a vízügyi szakembereket. Az ő munkájuk nélkül nem
létezne korszerű mezőgazdaság,
árvízvédelem, szennyvízkezelés, ivóv'íz-gazdálkodás és ezért
köszönet és tisztelet illeti őket,
nem pedig gyalázás". Na, most
itt álljunk meg! Éri gyalázás
a vízügyi szakmát?
T.1.Gy.: Az elmúlt években
sokkal több volt a kritika, mint
a dicséret, ha talán nem is azt a
durva szót használnám, hogy
gyalázás. És sok közte az olyan,
amelynek semmi alapja nem
volt.
R.:Gondolom, Bős-Nagymarosra céloz ...
T.LGy.: Arra is. Meg a vízügy és környezetvédelem egykori kényszerű házasságára és
szétválására, és mindenre, ami
nagyobb léptékű beavatkozás
volt a természet életébe, s amelyet a vízügyesek csináltak társadalmi igények alapján és
amelyet most kritizálnak.
R.: Tudj\!k, a társasági közgyűlésen itt volt Siklós Csaba, a
vízügy szakminisztere. Miről
tájékoztatta a társaság tagjait?
T.LGy.: Siklós Csaba tulajdonképpen a vízügy feladatát
körvonalazta és sajátos módon
a háború előtti időszakokhoz
hasonlította a jelenlegi helyzetet. Sajtó Elemért idézte, aki
nagy vízügyi szervező volt, s

Beszélgetés Török Imre Györggyel, az Ativizig főmérnökével. (Elhangzott a Rádió Szeged
hullámhosszán, 1992. október 14-én. A riporter: Pálfy Katalin)
utalt arra is, hogy kísértetiesen latnak az egyik legfontosabb
hasonló feladatok vannak most alapfeladata, hogy a kezelésére
bízott árvízvédelmi, belvfzvéa vízügyben.
delmi létesftményeket, szivattyútelepeket üzemeltesse,
Első
karbantartsa, készen legyen
a törvénykezés megoldása, a védekezésre. Sajnos, az állami
második a szervezeti korszerű költségvetés ből biztosított
sítés, a harmadik pedig a keretek igen szűkösek, és"Csak
vízügyi infrastrukturális fej- egyharmadát fedezik a karbanlesztés, a művek karbantartása. tartási igényeknek. Ahol fejR.: Vendégünk éppen egy lesztések történtek az elmúlt
őszi árvédelmi bejárásról érke- években, ott javult a védképeszett a stúdióba. Engem ez azért ség, az üzembiztonság, de
lep meg, mert a Tiszában, meg generálisan az utóbbi két-három
a Dunában, s a többi folyóban évben fokozatosan romlik a
alig van víz, a hetedik, a nyol- védképesség.
cadik aszályos év után vagyunk,
R.: Mit tehet ilyen helyzetben
s az Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi egy szervezet, amelynek egyébIgazgatóság főmérnöke árvédeI- ként a saját szervezeti kiami töltéseket jár ilyen időszak lakftásával ~s meg lenne most a
után?
maga baja?
T.l.Gy.: A védművekre minT.LGy.: A mi szervezetünk
denkor szükség lehet, bármikor feladatainak kétharmad részét
lehet árvíz, bármikor belvíz, a az állami költségvetés finantöltéseknek, a szivattyútele- szírozza, a többit vállalkozással
peknek jól karbantartott álla- pótoljuk. Körülbelül nyolcszáz
potban kell, kellene lenniük és a főből áll az Alsó-Tisza vidéki
védképességet mindenkor meg Vízügyi Igazgatóság, mérnökell állapítani. S ilyenkor, kökből, technikusokból, szakősszel zajlanak ezek a bejárá- képzett gépészekből, gátőrökből
sok, ellenőrzések, több lépcső és kétkezi munkásokbóJ. Koben. Nemzetközi kapcsolataink rábban ennek másfélszerese
révén magyar-román bejárások volt a létszámunk, tehát már
is voltak, s külön a műtárgy tovább nem csökkenthető. Ha
felülvizsgálatok, a szivattyúte- csökken, akkor képtelen lesz a
lepek üzempróbái. Az az alap- szervezet a megfelelő szakemfeladatunk, hogy a működési bereket kiállítani a szivattyúterületünkön lévő ártéren a telepek üzemelésére. Az őr
lakosságnak az életbi'ztonságát, személyzetre a töltéseken, a
vagyon biztonságát, a mezőgaz védekezést irányító mérnökökre
daságnak, az iparnak a mű szükség van, hiszen ezt a
ködőképességét úgy biztos ft- tevékenységet csak folyamasuk, hogy ne legyen természeti tosan, s begyakorlott embekatasztrófa. Ez nem könnyű rekkel lehet ellátni. Nem is elég
feladat.
ez a létszám egy-egy nagyobb
R.: Igaz az, amit a várospan arányú árvfzvédekezéshez, vagy
meg a környékén beszélnek, belvízkor, igénybe kell venni
hogy a Maros szennyeiődése a társvizigek, társulatok dolgoromán területről érkezik? Illetve zóit, a honvédséget, közerőt,
beszéltek-e erről a kollégákkal? tehát ez a nyolcszáz ember
T.LGy.: Ami a vízminőség tulajdonképpen az alapszolellenőrzését illeti, az a kör- gálatot, s az irányítást látja el. S
nyezetvédelmi felügyelőségnek emellett a vízügyi igazgatóa dolga, de erről is tájékozott ságnak a piacon
vagyok természetesen, hiszen
Maros-vízzel működtetik a mezőhegyesi cukorgyárat, romániai Maros-vízzel, és ismerjük a
határszelvényben átfolyó víz
minőségét. Nos, nem olyan,
munkát kell keresnie, és ezt
mint ezelőtt 30-40 évvel, elég csináljuk is. Általában profilba
sok a mezőgazdasági csurga- vágó munkákat, tehát a vízépílékvizekből származó mű
tő-ipariakat, de ha a piacon
trágya-, növényvédőszer-befo nincs ilyen munka, vagy kevés,
lyás, elég nagy az ipari és kom- akkor mindenféle olyan
munális szennyvíz-befolyás mélyépítő munkát, vagy akár
román területen is. De meg kell más jelleggű magasépítő
azt vallani, hogy
munkát is, amelyre képesek

lépés

vállalkoznia
kell,

magyar
területen is
kap szennyvizet ez a folyó, Makó város szennyvizét például.
Ma délelőtt a makói polgármester úrral együtt jártuk a
töltéseket és szó esett arról is,
hogy bizony nagyon aktuális
lenne Makón a szennyvíztisztítás, de ohát a városnak
saját ereje erre kevés.
R.: Az őszi bejárássorozaton
milyen általános tapasztalatokat
fogalmaztak meg?
T.LGy.:. A vízügyi szolgá-

vagyunk.
R.: A hallgatók bizonyára
gyakran találkoznak azzal a
kifejezéssel, hogy vfzkészletgazdálkodás. Mit takar ez
valójában?
T.LGy.: Az igazgatóság egy
sajátos feladatot is ellát államigazgatási, hatósági szerepkörében: a vízkészletekkel való
gazdálkodást. Elsőfokú vízügyi
hatóság is vagyunk tehát. A mi
területünkön 650 millió köbméteres évenkénti hasznosítható
vízkészlet van. Ebből lehet
ivóvizet szogáltatni, ebből kaphat az ipar, a mezőgazdaság ...
R.: És a vízügyi igazgatóság

határozza meg, hogy egy adott
mezőgazdasági üzem, vagy egy
szolgáltató cég mennyit
'használhat el ebből a készletből.
T.I.Gy.: Ezek mind engedé~
Iyezésre kötelezettek. Tehát
vízjogi engedélyt kelJ szerezni
ahhoz, hogy ha valaki vizet
akar használni a felszín alól. S
ha felszíni vizekből, a folyóvizekból akar használni, akkor szintén engedélyt kell kémi
öntözésre, ipari vagy egyéb más
célra. De ugyanez vonatkozik a
hévizekre is.
R .. : Miért ilyen magas a
vízdfj itt, a mi városunkban?
Egyáltalán magas-e a többihez
viszonyítva?
T.LGy.: Magas, hogy ha a
pénztárcánkat nézzük, de országos viszonylatban az egyik
legolcsóbb vízdíj Szegeden van,
csak Budapesten olcsóbb.
Jelenleg államilag megállapítottak a díjak, de a jövőben
már az önkormányzatok fogják
megállapítani. A területünkön
körülbell 830 ezer lakos körül bel ül 200 ezer köbméter
vizet fogyaszt naponta. Ivóvizet. Akkor is, hogy ha nem
ivásra használja. Az ember egy
nap 200 liter vizet fogyaszt,
ebben benne van a mosdás, a
mosás, a főzés, a takarftás, a
kertlocsolás is sajnos, és így
nagyon

drága ez a víz.
Az ipar naponta területünkön
körülbelül 82 ezer köbmétert
használ föl, és a mezőgazdaság
pedig - nem locsolás ra, nem
öntözésre, hanem egyéb tevékenységre - 100 ezer köbmétert.
R.: Végül, hogyan látja a
szervezet, a vízgazdálkodás, a
vízügyi hálózat jövőjét, és ezen
belül az Ativizigét?
T.I.Gy.: Amit mi alakíthattunk rajta, azt az elmúlt egy-két
évben jól alakftottuk a lehetőségekhez képest. A szervezetünket a legutóbbi években
racionalizálnunk kellett, összevonásokat hajtottunk végre az
operativ egységeknél, osztályoknál. A jövő? Biztos, hogy
szükség lesz vízügyi igazgatóságra valamilyen formában,
lehet, hogy másfajta finanszírozással, mint most, ha az állami
költségvetés nem képes viselni
a terheket. Optimistán ítélem
meg egyébként a helyzetet,
mert biztos vagyok benne, hogy
ha az idén nem is kerül sor a
vízügyi törvény s a környezetvédelmi törvény (a kettő
nagyon összefügg) megtárgyalására és jóváhagyására, akkor
is látjuk a feladatokat és a
következő években, ha átvészeljük ezeket a nehéz időket,
akkor a vízügyi igazgatóság el
tudja látni az alapfeladatát.
Olyan nehéz gazdasági időszak
ban, amilyenben most az ország
él, az infrastrukturát nem
szabad elhanyagolni. Ha másra
nincs pénz, erre !ennie kell.
Aztán, hogy milyen finanszírozási rendszerben , azt majd eldöntik a politikusok.

A Vízgazdálkodási Társulatok területi választrnányának szervezésében október 26. és november 3-a között Ciprus-Izrael-Egyiptom-Ciprus útvonalon részt vehettünk egy csodálatos kiránduláson, melynek néhány részletét közreadjuk.
Kis csapatunk a félegyházi találkozó után Ferihegy TI-ről 22 óra
50 perckor emelkedett a Malév Beoingjével a magasba, hogy
megkezdhesse utazását Európa, Ázsia és Afrika felé, az istenek és
fáraók földjére.
A gép mintegy háromórás repülőút után Cíprus-Larnacán, az új
tengerparti repülőtéren landolt. Szívünket és testünket ekkor lágy
melegség fűtötte át - egyrészt, hogy megérkeztünk, másrészt mert
igen kellemes, plusz húsz Celsius fokos volt az idő. Rövid
útlevél- és szinte semmi vámvizsgálat után elfoglal hattuk larnacai
szálláshelyünket a Földközi-tenger partja melletti szállodában.
Rövid, első éjszakánk után, frissen ébredve Larnacával, a tengerparti városkával ismerkedtünk. Ami először megkapott bennünket: az úttestre lépés előtt nem balra, hanem jobbra kellett fordítani fejünket, hogy a forgalomról tájékozódjunk.
Ezek után néhány rövid adat a Földközi-tenger keleti végén
fekvő szigetről. Területe: 9250 négyzetkilométer, lakosainak száma: 900 ezer, fővárosa Nicosia. A törvényes fizetőeszköz a ciprusi font, mely jelenleg 2,5 USA dollárt, vagy 3,5 márkát ér. A ziget éghajlata mediterrán, téli időszakban csak a Troodosi, és a
Kyreniai hegyekben van hó. A legmagasabb hegy, Olympos 1953
méter magas. Egyetlen "folyója" a Pedias, mely 96 kilométer
hosszú. Időszakos vízfolyás - száraz lábbal átkelhettünk rajta. A
sziget gazdaságában a legnagyobb részarány t az idegenforgalmi
bevétel képezi, mely az egy főre eső II ezer dollár nemzeti jövedelem 40 százalékát adja, a mezőgazdaság 30.százalékot, az ipar
25-öt és az "egyéb" 5 százalékot ad. A mezőgazdaságilag mű
velhető területeken magas színvonalú öntözéses termelést
folytatnak.
A szigeten 1960. augusztus 16-án kiáltották ki a Ciprusi 'Köztársaságot, melynek első elnöke m. Makariosz érsek volt. A sziget lakóinak 80 százaléka görög, 18 százaléka török. Ebből adódóan sajnos a sziget északi felén, az összterület egyharmadán külön államként a Ciprusi Török Köztársaság szerveződött. Nagyon
szomorú látványt mutatott a gyönyörű kis szigeten az ENSZ- és
török őrtornyok és a demarkációs vonal megléte.
A szigettel a megismerkedést tovább folytattuk a déli tengerpart
bejárásával, ahol a főbb települések, Limassol és Paphos jellegzetességeivel ismerkedtünk. Megcsodáltuk Aphrodite szikláját,
igaz, nem úsztuk körbe háromszor, ahogy a monda szerint kellett
volna, mert elég szépnek találtuk magunkat...

Szunyog Zoltán
Fehér József

Ötkupolás, ezeréves templom Paphosban
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Környezetvédelmi és hatósági feladatok
A dél-alföldi települések egészséges ivóvizzel való ellátására
kidolgozott és a 3365/1983. Mt határozattal elfogadott
program a Békés megyei települések ivóvize
arzéntartalmának csökkentését is tartalmazza. A kormánya
program végrehajtásához jelentős állami pénzeszközöket is
biztositott.
A Békés megyei program keretében a regionális rendszer
(kutak, távvezetékek, hálózat
stb.) jelentős réS2e elkészült, de
a kivánatosnál lényegesen kevesebb figyelem jutott a vízellátás alapját-képező vfzkészletek védelmére. Bár a program
már eredetileg is foglalkozott
azzal, b.o.gy a vfzbázisok- védőterületeit ki kell jelölni, erre a
feladat nagyságához képest
rendkivül kicsi pénzösszegeket
irányzott elő.
A pénzügyi nehézségeken túl
a legnagyobb problémát országosan a vfzbázisvédelemben
a

jogi szabályozatlanság
jelenti.
Magyarországon az ivóvfzszükségletek kilencven százalékát felszín alatti vfzkészletekből elégftik ki, és a kiépftett
kapacitás közel hetven százaléka (mintegy 420 üzemelő
vfzbázis) sérülékeny természeti
környezetben van. Ilyen a Békés megyei regionális rendszert
ellátó Maros-hordalékkúp
vfzkészlete is.
•
A felszfn alatti vizek csak
korlátozott minőségben és
mennyiségben állnak rendelkezésünkre. csak részben megújuló természeti erőforrások,
szennyezés ük visszafordfthatatlan, ezért különösen fontos, hogya felszfn alatti vfzkészletek természete védettségét - sérülékenységük miatt intézkedések sorozatával pótoljuk, meghatározva a vfzbázis
hidrogeológiai védőidomát és
azt biztonságba helyezzük.
1992. július l-je óta létezik az
MI 10-537 sz. műszaki irányelv, mely útmutatást ad arra, mi
a felszfn alatti vízbázisok
biztonságba helyezéséhez szükséges dokumentáció tartal mi

követelménye. A védői dom
védőterületi dokumentációja e
szerint a földtani viszonyok és
vízföldtani modell ismertetésén
túl tartalmazza a védőterület
meghatározását, a védőterületen
lévő szennyezőforrásokat, a
biztonságba helyezéshez szükséges intézkedéseket, azok
végrehajtásának tervezett módját, ütemezését és várható költségét. Erre a dokumentációra
adhatja ki az illetékes vfzügyi
igazgatóság a vfzbázis biztonságba helyezését elrendelő határozatot, mely jogszabályok hiányában a védőterület gyakorlati kialakftásában munkánk
alapja lenne. Jogi hiányosságok
miatt e batározat meghozatalára
nincs reális esély. Tudomásom
szerint az üzemelő vízbázisok
közül csak kettő rendelkezik
ilyen kijelölő határozattal (főleg
azért, mert a védőterület természetvédelmi területre esik,
fgy kevés szennyezőforrással
kellett számolni).
Melyek azok a tényezők,
amelyek véleményem szerint
hatottak arra, hogy a vfzbázisvédelemben országosan ilyen

nagy a lemaradás
A társadalom nincs tudatában
annak. hogya felszfn alatti
vizek sérülékenysége miatt
mindenki potenciálisan szenynyeződési folyamat előidézője
lehet. aki a felszfnen vagy
felszfn alatt szennyező anyago t
helyez el, vagy ilyen tevékenységet végez. Ennek oka,
hogya szennyezési folyamat a
felszfn alatt rejtetten játszódik
le és a szennyezés és a szenynyeződés között jelentős idő
telhet el.
Az elmúlt évtizedekben a
vfzellátás mennyiségi fejlesztése élvezett prioritást, a szük-

ségesnél kevesebb figyeimét és
állami erőforrást kapott a
csatornázás, szennyvíztisztítás
és a hulladék-elhelyezés.
A központi támogatások csak
a vízellátás fejlesztésére terjedtek ki, a vfzbázisok biztonságba helyezésére nem.
Jogszabályilag sincs tisztázva,
mi a beruházó és mi az üzemeltető feladata e tekintetben (a
vízművek üzemelő vfzbázisoknál szűkös anyagi lehetősé
gük miatt nem is tudják végrehajtani a védői dom kialakftását).
Még az 1990. évi LXV törvény - mely az egészséges
ivóvfzellátás megteremtését az
önkormányzatok feladatává
tette - sem határozza meg, hogy
a vfzbázis biztonságba helyezése e feladatba beletartozike.
A hatályos környezetvédelmi
törvény (az 1976. évi II.
törvény) és a vfzügyi törvény
(az 1964. évi IV. törvény) egyaránt azt mondja ki, tilos a vizek
káros szennyezése. Törvényileg

átmeneti
gazdaság/helyzet

sem kedvez a védőidom kialakításának. Az üzemeltető
vfzmű vállalatok bizonytalanságban vannak, kevésbé foglalkoznak a vfzbázisvédelemmel, az önkormányzatok
vis~ont - még nem ismerve
jogaikat és kötelezettségeiket úgy gondolják, jobban érdekeltek akár a szennyező gazdasági tevékenység teleprtésében is (az adóbevétele miatt),
mi tekinthető károsnak, ugyanis mint a vfzkészletek hosszú távú
felszfn alatti vizekre nincsenek megőrzésében.
terhelési határértékek. A
Súlyos problémát okoz a mi
vízügyi törvény a vfzbázisok terüleWnkön az is, hogya
üzembehelyezése előtti vé- vízbázisok olyan önkormánydelmét konkrétan nem érinti. zatok területén vannak, mekeretjellege miatt a gyakorlati lyeknek vfzellátását (érdekét) a
jogalkalmazásban hatékonyan mű nem szolgálja és az esetnem érvényesülhet.
leges korlátozások is őket
Szennyezőforrások e etén a érintik. Komoly probléma lesz
jelenleg hatályos joganyagban az is, hogyaföldtörvény követnincs kimunkálva, melyek azok keztében adott esetben megnő
a korlátozások, amiket a azoknak az érdekelteknek a
védőterületen kívül és belül be száma, aki ket a véd6terü let
kell tartani a vízkészletek kialakítása érint. Ezeknek kárvédelmében.
talanftása, korlátozása, illetve
Nincs megfelelő szintű és tevékenységük ellenőrzése nem
tartalmú normativ előfrás a kis gondot fog okozni.
hidrogeológiai védőterületek
A Békés megyei ivóvfzmikialakítására, az ezzel járó jo- nőségjavftó programnak szerves
gokra és kötelességekre.
- egy vfzbázis kialakításának A szennyezőforrások veszé- elmaradhatatlan része a védő
lyességének, illetve a vfzbázis terület kialakrtása. ugyanis
veszélyeztetettségének megfté- fennáll annak a veszélye, hogy
léséhez szükséges szakmai is- egy ilyen nagy állami beruházás
meretek, számítási és kocká- megvalósulása után mégsem
zatelemzési módszerek kellően lesz egészséges ivóvíz a rendnem ismertek. (Példaként emlí- szerben a vfzbázisvédelem eltem, hogyavédőterület le- maradása miatt. (Kiküszöböljük

ma sem tisztázott

A vízminőség-védelem
időszerű kérdései
Katona Emil előadásának első részében ismertette a vízügyi és
környezetvédelmi szervezetek szétválasztása után a víZJDinőség
védelem szakterületén kialakult helyzetet. Elmondotta, hogya
szétválással kapcsolatban téves, szakszerűtlen nézetek terjedtek el
a két szervezet közötti munkamegosztásról, ezen belül a vízügyi
szervezetek környezetvédelmi (elsősorban vfzminőség-védelmi)
egyéb, a vfzminőséggel összefüggő feladatairól. Ezek tisztázását
csak úgy lehet megoldani, ha újra végiggondoljuk az egyes feladatok tartalmát, összefüggéseit és hovatartozását, függetlenül attól, hogy az eddigi presztfzsvitákban meddig jutottunk.
Az előadás második és harmadik része a vfzgazdálkodást érintő
környezetvédelmi feladatok értelmezésével és vfzügyi szervezet
vízminőséggel kapcsolatos Jeladataival foglalkozott. Az előadó
elmondotta, hogy a jelenleg érvényes vízügyi törvény és végrehajtási rendeletének alaprendelkezései arra engednek következtetni, hogyavízügynek a vfzgazdálkodás teljés körére kiterjedő vfzminőségi feladatai vannak, legfeljebb azok hiányos an és
nem mindenki számára érthető módon megfogalmazottak. Az osztályvezető ismertette a Y1zügyi szervezet vízminőségi alapfeladatait, az ágazati, szakmai jellegből, a vfzügy általános környezetvédelmi kötelezettségéből adódó feladatokat, valamint a törvényben és jogszabályokban előfrt egyéb vízminőségi feladatokat.
Bővebben foglalkozott az előadó a vízügyi objektumok (tavak,
holtágak, tározók) megvalósftása és üzemeltetése során a
vízminőségi szempontok érvényesftésével. Elmondotta, hogy nem
szerencsés ugyan, de jó példa a dunai vízlépcső előkészftése, tervezése és beruházása, amely mint egy "állatorvosi ló" fog bekerülni a vfzügy történetébe. Ma már világos. hogy a támadások
középpontjában a környezeti, ezen belül a vfzminőségi problémák
állanak, amelyek a létesítmény megvalósftását lehetetlenné teszik.
Ha tárgyilago an szemléljük ezt a kérdést, akkor minden politikai
mellékzöngétől függetlenül meg kell állapítanunk: a várható vízminőségi hatások tekintetében a tervezés nem volt körültekintő.
Ugyanezek a gondok a Kiskörei tározó esetében időben. a
konkrét tervezést megelőzően merültek fel. A megvalósítás előtt
vfzminőségi kisérleteket végeztek, tanulmányokat készítettek. Az
üzembe helyezés után biztosították a lehetőséget a vízminőségi
célú korrekciókra és fenntartásra. Az eredmény pozitfv: azon-

határolásához szükséges "elérési idő" nincs jogszabályban
rögzítve, a szakemberek véleménye 5- 100 év között oszlik
meg a műszaki indokokat és
pénzügyi lehetőségeket figyelembe véve.
Miután a normativ előfrások
hiányosak, nincsenek a védő
területekre dokumentációk, fgy
sem területileg, sem országosan
nem ismert, hogy a hidrogeológiai védőterület mekkora
területhasználatot érint és kialakításának mekkora a gazdasági kihatása.
Utoljára ernJitem, hogy a mai

ugyan a természetes eredetű
arzén t az ivóvízből. de megjelennek majd az ammónia, a
nitrát, az olaj, a növényvédő
szerek és más, civilizációs
eredetű szennyező anyagok. Az
elszennyeződött víz utólagos
tisztítása pedig

többszörösébe kerül
az előzetes védel emnek.
A környezetvédelmi törvény
10. paragrafusának (1) bekezdése kimondja: ,,Nem szabad az
emberi környezet védelem alatt
álló tárgyait (itt vizet) olyan
szennyeződésnek, ártalomnak,
vagy más káros hatásnak
kitenni, amely azok természetes
tulajdonságait hátrányosan
megváltoztatja, vagy az emberi
életkörülményeket rontja".
E paragrafus ellenére kiépf tett vfzbázisainkat jelentős
szennyezőanyagterhelés éri.
Melyek a legfontosabb szeny-

kora lehet (még hosszútávú
üzemelés után is), hogy a vizek
mennyiségére ne legyen káros
hatása (például: ne okozzon
veszélyes
talajvfzszint
süllyedést),
- védőterületen a tényleges
szennyezőforrásokat meg kell
szűntetni. A potenciális veszélyforrásokat és az általuk
okozott hatásokat folyamatosan
figyelni kell, az adatokat értékelni és veszélyesetén a szükséges intézkedéseket megtenni,
- a felszín alatti i vóvfzbázisok védelmére az MI 10535/92. szerint megfigyelő, ellenőrző rendszert kell kialakítani és üzemeltetni.
Az utóbbi években a kormány - érzékelve a vízbázisvédelemben mutatkozó hiányosságokat - a 3l75/199l. számú
határozatában elrendelte, hogy
"Vfzminőségi programot kell
kidolgozni a csatornázás és
szennyvfztisztftás fejlesztésére,
az ivóvízbázisok védelmére".
Egy ágazatközi bizottságot
állított fel, melynek feladata a

nyezőtevékenységek?
- elsősorban a települések

védőterüleren lévő szennyezők

csatornázatlansága és a szennyvfztisztftás hiánya,
- az állattartó telepek
hfgtrágyájának, szennyvizének
elszikkasztása,
- a különféle ágazatokban a
vegyi anyagok nem megfelelő
tárolása,
- a hulladékok szakszerűtlen
lerakása,
-az agrokemikáliák bemosódása,
- a felhagyott. leromlott állapotú kutak,
- és az üzemanyagok száIlftását és tárolását szolgáló mű
vek meghibásodása.
A vfzkészletek védelmében a
védőterületre a következő általános környezetvédelmi elvárások fogalmazhatók meg:
- védőterületen csak olyan
létesítmény üzemelhet, illetve
olyan tevékenység folytatható,
ami nem veszélyezteti a vfzbázison a víz minőségét és menynyiségét (például: a vfzkitermelés következtében megváltozó áramlási viszonyok
miatt nem következhet be

gálata, illetve

minőségromlás),

- a vízkitermelés hatására
létrejövó depresszió csak ak-

felelősségmegosztásának

vizs-

szakmai és gazdasági
követelmények
kidolgozása.
Felismerve azt, hogya települések csatornázatlansága az
egyik legveszélyesebb a felszín
alatti vizekre, az 1993-94-es
évekre a sérülékeny vízbázisokon a szennyvízcsatornázás
és szennyvíztisztítás prioritását
tervezi. Véleményem szerint a
felszfn alatti ivóvízbázisok
védőterületének kialakítása
sürgős, halaszthatatlan feladat.
Ehhez elsősorban az szükséges,
hogy a gyakorlati jogalkalmazóknak rendelkezésére álljon a
műszaki, jogi és pénzügyi
alapok
törvényi
szintű
szabályozása.
Szűrös

Jánosné

vfzvédelmi osztályvezető
Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi
Felügyelőség, Szeged

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság által Keszthelyen szervezett országos árvfzvédelmi,
folyó- és tószabályozási, v(zkárelhárftási továbbképzésen és értekezleten Katona Emil,
az OVF Árvizvédelmi és Kárelhárftási Főosztályának osztályvezetője tartott el6adást
a vizminCJségvédelem id6szeriJ kérdéseir(R, különös tekIntettel a vizi objektumok (tavak,
holtágak, tározók) kezelésére. valamint a vfzmin6ségi kárelhárftásra. A nagy érdekllfdéssel
kfsért el6adás teljes szövegét terjedelmi okok miatt nem áll módunkban közzétenni, (gy
annak f6bb gondolatait emeljük kI.

kivül, hogy a tározó jól teljesfti eredeti funkcióját, a Közép-Tiszavidék üdülőközpontjává vált, kulcsszerepet tölt be a Tisza vfzminőségvédelmében is. Ugyancsak pozitív példa a vízgazdálkodás
vfzvédelmi funkciójára a Kis-Balaton vfzvédelmi rendszere, és az
azt magában foglaló Balatoni Vfzgazdálkodás-fejlesztési
Program, amely főleg vfzminőségi célokat szolgál.
Példaként említette az előadó a Tiszalöki duzzasztót, a Békési
duzzasztót, amelyek megfelelő módon üzemeltetve több
alkalommal szolgálták a vfzminőség-védelmi célokat.
Ezeken a példákon túlmenően meg kell emlfteni egy másik kategóriát, amivel eddig is sok problémánk volt, de úgy tűnik, a jövőben még több adódik. Azokról a vízi objektumokról van szó,
amelyek a vízügyi szervek tulajdonában vannak (és maradnak), de
a vfzügyi feladatokon túlmenően járulékos vfzhasznosítási igényeket is kielégftenek.
- Az ilyen objektumok tervezése, megvalósítása, üzembe helyezése során mindig vizsgálni kell a várható vízminőségi
hatásokat és azok kedvezővé tétele érdekében korrigálni kell az
elképzelt műszaki megoldást.
- A vízügyi szervek elsődleges kötelessége a vfzgazdálkodási
alapfeladatok teljesftése, az ehhez kapcsolódó beruházási, fenntartási és üzemeltetési költségeknek a forrása az állami költségvetés lehet.
- A járulékos hasznosítási célokat (halászat, horgászat, üdülés)
csak az alapfunkciókkal összehangoltan, az érdekeltek költségeinek a terhére lehet megvalósftani.
- Az eddigi tapasztalatok alapján a meglévő objektumokra vonatkozó üzemeltetési szabályzatokat felül kell vizsgálni és a korszerű követelményekhez igazftani.
A vízminőségi kárelhárftásról az osztályvezető kifejtette, hogy
kárelhárftásra vonatkozó jogszabályok - a többi hez hasonlóan ellentmondásosak, azért hosszadalmas viták keletkeztek a KTM
és KHVM között. A viták elsődleges fOlTása a finanszírozás kérdése volt.
Végül is idén január 2l-én a KTM minisztere é a KHVM politikai államtitkára tettek pontot az ügyre és írásbeli
megállapodásban rögzítették a vfzminőségi kárelhárítással kapcsolatos munkamegosztást. Ez a következőket tartalmazza.

- A KTM és a KHVM közös megegyezéssel a Központi Környezetvédelmi Alap szennyvfzbfrságból keletkező részéből 15
millió forintot, a KHVM a Vízügyi Alapból szintén 15 millió forintot intervenciós alapként a vfzminőségi kárelhárítás fedezeteként szándékozik elkülöníteni.
_ A Kárelhárítási Szabályzat 6. paragrafusa szerinti műszaki
feladatok közül:
- a kárelhárftásra felkészülés a KTM és KHVM közös feladata,
- a vfzszennyezési ártalom felderftése közös feladat. Az ártalom minősftése és a védekezés megfelelő fokozatainak elrendelése a KTM feladata azzal a kiegészftéssel, hogy kárenyhítési kötelezettségük mértékéig a vfzügyi igazgatóságoknak joguk és
kötelezettségük az ártalom késedelem nélküli csökkentése.
- A kárelhárftás operatfv végrehajtása a KHVM feladata, a
KTM közreműködésével.
- A kárelhárftás megszüntetését követő hatósági és költségelszámolási, valamint karbantartási intézkedések közös feladatot
képeznek.
A megállapodást követően megkezdődött a közös szabályozás
kidolgozása, amelynek műszaki részében a két minisztérium
szakmai szervezeti egységei viszonylag gyorsan egyetértésre jutottak, a gazdasági részegyeztetése során azonban problémák merültek fel, amelyek csak a közelmúltban rendeződtek. Ezek után
remélhető, hogy közös miniszteri utasítás formájában a szabályzatot rövidesen kiadják.
A szabályzat kiadása után re~dezni és konkretizálni lehet azokat a vízminőségi feladatokat, amelyeket a vfzügyi szerveknek folyamatosan és magas műszaki színvonaion el kell látniuk.
Ez a megállccpítás korántsem azt jelenti, mintha az eddigiek
során bárki is elhanyagolta volna kötelességét: jelentős lépéseket
tettünk az eszközök pótlása és fejlesztése tekintetében, több olyan
kárelhálitási feladatot hajtottunk végre, amelynek híján a környezet - és a vfzhasználatok - súlyos veszélyhelyzetbe kerültek volna. Elindítottunk olyan tervezési és kutatási munkákat, amelyek
nélkül a vfzminőség-védelmi tevékenység nem lehet igazán
hatékony.

Dr. Fekete Endre
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Tájékoztató az igazgatósági Siéchenyirő/, ~ technOkratá:ó/
bizalmi testület üléséről Szobrai nak varosa.:
Szeged (II. rész)
Kollektfv
szerződés
Igazgatóságunk minden dolgozójára vonatkozik a közalkalmazotti törvény. Ennek és a
Munka Törvénykönyv idevonatkozó általános rendelkezéseinek megfelelően elkészítettük a
kollektív szerződést. Minden
munkavállalót érdekel, hogy
mennyi a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje, mennyi
a bére, bérpótléka, kiegészítő
bére, jutalma, természetbeni juttatása, szabadsága, munkaruha
és egyéb juttatása.
A ksz-t átmenetinek tekintjük, a működési, gazdasági feltételek, jogszabályok változása
miatt szükséges lesz a módosítása 1993-ban. A ksz-kötéssel
összhangban készül mindenkinek a közalkalmazotti jogviszonyban való kinevezése és
bérbesorolása, ami szintén ideiglenes jellegű. Az új ksz gyökeres változást eredményez a
munkaügyi viszonyrendszerben. A besorolt bér mellett pótlékok járnak bizonyos munkakörökben. A túlóra maximum
200 óra lehet évente. A közalkalmazotti törvény alapján minden munkavállalónak jár a 13.
havi fizetés. Ha közép vezetői
pályázatot ír ki az igazgatóság,
a szakszervezet képviselője
tagja a bíráló bizottságnak. A
ksz a szerszámhasználati díjat
továbbra is biztosítja és egyben
pontosftja a szerszám használatát.
Az igazgatósági bizalmi testület megvi tatta a ksz tervezetét,
majd egyhangúlag elfogadta. A

pontosított szövegű ksz-t 1992. Ha a döntést meghozza az ornovember 23-án írják alá.
szággyűlés, a közalkalmazotti
tanács választás előkészítését
megkezdjük.
A KHVM az ágazatban mű
ködő kilenc nagy szakszervezet
között egyenjogúnak tartja a
VIOSZ-t. A minisztériumi érAz igazgatóság 1992-ben sidekegyeztető tanács, kollégium
keresen tevékenykedik . A
és bizottság üléseire rendszerevállalkozási munkákat szersen meghívja, javaslatait, állásződések szeri nt be kell fejezfoglalását figyelembe veszi.
nünk, le kell számláznunk, a neJelenleg önálló szakszervezekünk járó pénzeknek be kell
90 százalék körüli a
tünkben
folyniuk minél el6bb. A fenntartási és beruházási alapfela- szervezettségünk. Mint többségi
szakszervezetnek, kötelessédatainkat jól elláttuk.
A KHVM bérpolitikai intéz- günk minden vízügyi munka_O
kedése eredményeként az igaz- vállaló érdekképviseletét ellátgatóság kapott 5 millió 430 ezer nunk. Ezt az igazgatóság jelenforintot bérfejlesztésre, amiMl legi szervezeti felépítése szerint
1992. december l-jét6J átlagosan tesszük.
A most következő besorolási.
9,7 százalékos alapbéremelés
kinevezési
okmány adatait minlesz. A gát- és csatornaőrök 15, a
középvezet6k 7 százalékot kap- denki nézze át az aláírás elott!
nak. A továbbI összeget bér- Amennyiben eltérő véleménye
pÓllékként decemberben fizetik van, azt feltétlenül vezesse rá a
besorolási lapra, hogy jogorvoki.
soIni lehessen!
Igazgatóságunk munkavédelmi helyzete jó, javult. Ha továbbra is mindenki megtartja a
munkavédelmi szabályokat, a
balesetek elkerülhet6k lesznek.
Önálló szakszervezetünk a
Az üdültetés Siófokon sikeVIOSZ képviseletében leadta a res volt, Rudolf-tanyán egész
szakszervezeti vagyonigényt. éven át rendben folyik, többnyiAz ET tagszak$zervezetei tudo- re telt házzal.
másul vették azt, és a VIKSZ
A szakszervezeti segély és az
VIII. - a szakszervezeti konfö- igazgatósági segély kifizetése a
derációkhoz nem tartozók köre törvényeknek megfelelően tör- biztosítja a szakszervezeti va- ténik.
gyonrészünket.
A Mikulás-napot az idén is
Az 1993. áprilisára tervezett, megrendezzük.
szakszervezetek közötti válaszA szegedi egységek összetást a kormány azért akarja, vontan tartanak nyugdíjas találhogy a tényleges szavazatok
kozót decemberben.
szerint kerüljön a szakszervezetekhez a szakszervezeti vagyon.
Furák András

Fe/adatok
és bérek

Szakszervezeti
információk

Hidrometeorológiai
he'yzetjelentés
Októberben változékony és
rendkívül csapadékos volt az
időjárás. A mediterrán térségből, majd a hónap végén az Atlanti-óceánról származó légtömegekb6J gyakran hullott jelentősebb csapadék. A sokéves átlag közel kétszeresét kitevő havi
csapadékös)lzeg 90 milliméter
lett területünkön. A 14-19 csapadékos napon a legtöbb esŐ az
igazgatóság középső és délnyugati részén esett (maximum:
130 milliméter, Hódmezővásár
hely), máshol általában 80-90
milliméteres értékek fordultak
elő (minimum: 70 milliméter,
Apátfalva).
A hónap folyamán ritkán volt
tartósan derült az ég. A havi
napfény tartam így jóval keve-

mm
110 -

tOlt
~Ih

an
10 1 .

sebb lett, mint az évszakra jellemző érték: Szegednél az átlag
kétharmada, mindössze 109 óra.
A változékony időjárással
szélsőséges hőmérséklet-inga

dozás járt együtt. Többször elő
fordult 20 Celsius feletti (maximum: 25 Celsius, 5-én), és
fagypont alatti (minimum: -3
Celsius, 14-én) hőmérséklet is.
A hónap középhőmérséklete
átlagosan alakult, Szegednél
11,1 Celsius fok lett.
Októberben a Tisza hegyvidéki vízgyűjtőjén is rendkívül
csapadékos volt az időjárás. Fő
leg a hónap második felében és
a vízgyűjtő északi részén jelentkeztek nagy mennyiségek
(itt a félhavi összeg 200 milliméter körüli lett), ezért az októ-

ATIVIZIG
HAVICSAPADÉKÖSSZEGEK
1991-1992.

,

ber végére kialakuló árhullámok a Felső- Tisza vidékén
lettek jelentősebbek. A keze1ésünkben lévő szakaszokon az
árhullám a mederben maradt. A
hónap legmagasabb vfzállásait a
Maroson Makónál 27-én 26
cm-nél, a Tiszán Szegednél 31én 309 centiméternél (még áradó szakaszban) olvasták le. Az
árhullámot megelőzően leolvasott havi minimumok Makónál
l-én -92 centiméteméI, Szegednél ll-én 72 centiméternél alakultak ki. A havi középvízállás
- a sokéves átlagtól elmaradva
- Makónál -58 centiméter, Szegednél J 24 centiméter lett.
A csapadékosabbra fordult
időjárás következtében a legtöbb helyen megállt a talajvízszint süllyedése, SŐt a hónap végére némi emelkedés is kialakult. Az emelkedés általában 530 centiméter közötti volt. A
sokéves átlagtól való elmaradás
nem változott.
A beszivárgó víz október
utolsó harmadára kissé javított
a talaj nedvességtartalmán. A
felső 20 centiméteres rétegben
telített vagy telftettséghez közeli állapot alakult ki . MéIyebben a növekedés még alig
érezhető, itt 15-25 százalékos a
hasznos víztartalom. (Készítette
a vízrajzi csoport.)

A szegedi Fogadalmi templom teré t körülvevő Pantheonban gróf Széchenyi István az
elsők között kapott helyet.
1930-ban helyezték el az árkádok alatt a keleti oldalon Markup Béla homokk6ből faragott
alkotását e felirattal:
1791 - Széchenyi - 1860
Széchenyi műszaki alkotásai
közül kiemelkedő a közúti, vasúti és víziúti közlekedés, szállítás megteremtése.
James Watt mondotta: .,The
road map of a country is the
likeness of its walfare", azaz:
egy ország útitérképe jólétének
képmása. Széchenyi felismerte,
hogy hatalmas munkát kell kifejteni a közúti közlekedés terén a nyugati civilizációhoz közelítés érdekében.
Nem állunk-e manapság is
hasonló helyzetben? Autópályák hiányában, utak és más
közlekedési pályák településeket átszelő szakaszának szegényes színvonalában!?
Széchenyi átfogó koncepció
kidolgozására vállalkozott,
ugyanakkor azonnal a leg éget6bb problémák halaszthatatlan
megoldásáért szállt harcba.
Horvátországban Széchenyi
munkásságának kezdetén volt
néhány kitűnően épített utunk.
Ilyen volt a Károlyvárosból
Fiuméba vezető Lujza út (180112 között épült), Kossuth is
elragadtatással nyilatkozott
err6J. Az út azonban magán vállalat kezében volt, nagy vámokat szedtek, akadályozva a gabonaexportot, ezen keresztül a
külkereskedelmünket.
Széchenyi első dolga volt
ezen út áJlamosftását kezdeményezni a fiumei kikötő fejlő
désének érdekében.
Ha Széchenyi semmi más t
sem alkotott volna, az aldunai
Széchenyi út fenntartaná emlékét minden időkre. Ez az út a
19. században épített hasonló
társaihoz méltó, Európa egyik
legérdekesebb útja ez - az
Alduna-szorosban, a Trajánus
úttal szemben lévő parton. A
kés6bbi Tisza-szabályozást tervező Vásárhelyi Pálra, a legkiválóbb magyar vfzimérnökre

bízta a koncepció és a részlettervek kidolgozását. Vásárhelyi
ehelyütt is zseniális gondolatmenetét és páratlan gyorsaságát
bizony ította a tervezés során.
1833-ban kezdi Széchenyi az
építést. Ma ez az út a Vaskapu
duzzasztó felvizén víz alatt áll.
Időközben átfogó közúti
közlekedési programot dolgozott ki, melynek alapelve ma is
figyelemre méltó. Ez! az 1848.
évi országgyűlés tárgyalta. A
közúu'endszer fejlesztését és az
utak állami kezelésbe vételét
végül is elfogadták, és hosszú
évtizedekre vezérfonallá vált ez
a program . Az utak államkölcsön segítségével épültek és
a teljes vámmentesség alapján
működtek.

Széchenyi útügyi koncepciójának megvalósításában már
nem vett részt, de azt még az
abszolutizmus korában is
figyelembe vették.
Az alkotmány visszaállításakor a kiegyezést követően
ezen elgondolások alapján lendültek fel a közútépftési munkálatok.
A gőzvonat születésnapja
1829. október 10. A Liverpool-manchesteri
vonal
Rainhill állomásán a híres
versenyen e napon nyerte meg
Stephenson George Rochet
lokomotívja a pályadíjat 16
kilométeres óránkénti sebességgel.
Széchenyi nagy energiát
szentelt a vasutak létesftésére és
fejlesztésére. Az 1832-36. évi
országgyűlési határozatokkal
sikerült elérni a vasút fejlesztését és mindjárt a hálózati
szemlélet kialakítását, elfogadását.
Először azonban lóvasutak
létesültek. l827-ben a főváros
ban működött az első, körülbül

egyevIg. 1836-ban a PozsonyNagyszombat vonalon a lóvasút
már nagy figyelmet érdemelt.
Körülbelül tíz évig épült.
1846. július l5-én nyitották
meg a Budapest-Vác vasútvonalat, ahol az első nyilvános
gőzüzemű vonat üzemelt.
1847. augusztus 20-ára már a
Sopron-országhatárszéJi vonal
is elkészült és l848-ban már
178 kilométeres vasútvonal
felett rendelkezett a gróf, mint
közlekedési miniszter.
A vasútfejlesztés már Széchenyi politikai elszigetelődé
sének korszakára esik, mégis
nagy sikereket ért el e téren,
ámbátor igen kemény csaták
árán. Több alkalommal a jobb
politikai kondíciókkal rendelkezŐ javaslatok kerültek előtérbe,
például a bécsi és fiumei nyomvonalvezetése terén.
Ez ügyben Kossuth is agitált
sikerrel és így a Vukovár-Fiume vonal valósult meg a Budapest-Fiu me vonal helyett.
Széchenyi közlekedési koncepciójában összehangolta a
közút é! vasút fejlesztését.
Politikai potenciálját tekintve
talán a leghátrányosabb helyzetű minisztere volt az első független magyar kormánynak, de
szaktudásban oly magasan fölötte állott mi nisztertársainak,
hogy ellensúlyozni bírta a hátrányát, azaz hogy mindig szemére vetették: korábban közlekedési közhivatalt vállalt a
bécsi kormányt megbízottjaként.
A vasútfejlesztés fő koncepciója centrális volt: Budapest- Pozsony-Bécs; Budapest-Székesfehérvár-Fiume; Budapest-Szolnok-Arad;
Budapes t-Mi skolc-Kassa vonalak alapterveit
készftette el. Az építés államköltségen, teljes vámmentességre alapult és egyértelmű egységes, állami hatóság megalapításával járt.
Közlekedési politikájának
alapelve az összehangolt közút-, vasút-, víziútfejlesztés volt.
Az aldunai hajózás biztonságát, az aldunai hajóút kialakításának gondolatát 1830-ban veti
fel. Levelezést kezd a rácokkal
és oláhokkal. A rácokban partnerre talál, az oláhok nem is válaszolnak.
A zuhatagos szakaszt kellett
szabályozni, sziklarobbantásokkaI, vontatóút épült Vásárhelyi tervei alapján. Vásárhelyi
1846-ban bekövetkezett halála
lefékezte ugyan a munkákat, de
a Pozsony-Galacz szakaszon az
az idő tájt megfogalmazott igények szerinti biztonságos gőz
hajózás feltételeit sikerült megteremteni már az 1830-as évek
végére.
Ha a Fekete-tengerre nem is
sikerült kijutni, mégis nagy
eredményeket értek el.
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