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Országos vízrendezési, -hasznosítási
és-társulati szakágazati értekezlet
Dr. Pető György, az Interpotector Kft. igazgatója a vízkárelhárftási nyil vánosságprogram
fontosságára hívta fel a figyelmet. A nyilvánosságprogramnak folyamatos tevékenységnek
kell lennie és minden alkalmazottnak aktiv hozzáállással kell
részt vennie benne. A szakaszmérnökségek és az őri személyzet szerepe is fontos, hogy a területi kapcsolat során közvetlenül tájékoztassák az ott élőket
a vízgazdálkodási kérdésekről.
A program megvalósftása érdekében minden vizignél munkatársat bíznak meg.
Majoros Endre osztályvezető
az FM részéről az agrárgazdaság 1992. évi várható teljesítésévei kapcsolatban elmondta,
hogy 36 milliárd forintos veszteség várható, amelyből 30 milliárd forint az aszálykár. Megköszönte a vizigek segítségét az
aszálykár elhárításában. A jövő
évvel kapcsolatban elmondta,
hogy az áfával kapcsolatos
terhek mellett ötforintos benzináremelkedés és 60 forintos
gázolajárvárható.
Az új mezőgazdasági fej1esztési alap (4 milliárd forinttal) a
beruházásokhoz ötven százalékig kamatIl!entes hi telt
biztosít, legnagyobb részben

Az OVF 1992. november 24-2S-én Felsőtá rkányon rendezte
meg a vízrendezési, -hasznosítási és -társulaü szakágazat
országos'értekezletét, amelyen az Ativizig részéről
dr. Kováts Gábor, Török Imre György, Szunyog Zoltán
és e sorok írója vett részt.
A házigazdák nevében Stéfán Márton üdvözölte
a megjelenteket, ismertette az Évizig műszaki adatait,
a vízgazdálkodási lehetőségeket, és szervezeti változásokat.
öntözéshez. A kedvezőtlen
termőhelyi adottságú térségek
felzárkóztatására (öntözés,
melioráció támogatására) l ,3
milliárd forintot fordítanak.
Az OVF vízrendezési, társulati főosztályának dolgozói a
szakágazat eredményeiről,
gondjairól, terveiről számoltak
be. Ismertették az őszi felülvizsgálatok jó és kedvezőtlen
tapasztalatait, a megoldásra váró problémákat (pénzszűke,
medrek szennyezése, őrök fizetése stb.). A Vízügyi Alappályázatok értékelésének pontrendszere jónak bizonyult, 203
pályázat érkezett be, az 1;4
milliárd forintos keretből társulati beruházásokhoz 150-160
millió forintot tudtak adni.
1992-ben lehetőség volt a
társulatok fenntartási munkáinak támogatására is, 79 millió
forinttal.
Az 1991 évi 10 I millió fo-

rintos támogatáshoz képest ez
növekedés. Felvetődött
a romló állami főművekbez a
VA biztosításának kérdése is,
az útalaphoz hasonlóan.
Acélcsoportos beruházásokra 1991-től 1,4 milliárd forint állt rendelkezésre, ez az
igények 26 százalékos realizálása.
A csatornafenntartó gépek
hosszú és rövid távú fejlesztésére tanulmány készült, az
ÁBKSZ bevonásával. A szakágazati számítógépes programok köre tovább bővül és a
K+F (kutatás, fejlesztés) -programok is tovább folytatódnak.
A belvízvédelmi tervek egységes korszerúsflése rövidesen
megkezdődik. Avagyonátadás
során a felkínált csatornák 0,6
százalékát vették át (az Ativizig
területén 12 százalékát). A
holtágak iránt nagyobb az érdeklődés, 75 holtágból 25-öt át-

jelentős

vettek és további 35 holtág átadása várható.
A fenntaJtási keretek csökkenésével a csatornák vízszállrtóképessége 20-30 s~ázalékkal
csökkent, jó kezdeményezésnek
ítélték az Ativizig által elkészített veszélyességi tervet.
Az egyik legaszáJyosabb
évünkben 210 millió köbméter
öntözési cé11il szemben október
végéig 323 millió köbméter
vizet öntöztek ki, 86 százalékos
vízfelhasználással. Az 1993. évi
öntözés ben változás várható a
koncesszó, és a pályázatok
miatt. A halászati törvény módosítása l 994-ben, vagy utána
várható.
Kolossváry Gábór főigazgató
a vízügyi törvény előkész!tését
ismertette. Megjegyezte, hogy
bármilyen döntés jobb, mint a
bizonytalanság. Az igazgatóság
korszerűsítésével kapcsolatos
tanulmány elkészült, a döntés a
KHVM-ben a közeljövőben
várható.
A hozzászólások, viták után
dr. Szilárd György főosztály
vezető foglalta össze az elhangzottakat.
Az 1993. évi tavaszi, országos szakágazati értekezletnek
Szeged ad otthont.

Csizmadia Károly

Mit is értünk vízi közműveken? A településeken a vízellátás
és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás közüzemi szolgáltatással történő megoldásához szükséges létesítményeket (építményeket, berendezéseket, hálózatot stb.). Ez a jelentős érték
a jelenlegi átlakulási folyamat béfejeztével az adott önkormányzat, vagy önkormányzatok tulajdonába kerül át. A tulajdon persze kötelezettségekkel is jár. Nyilván, a tulajdonos felelőssége az üzemeltetés. Erre az önkormányzati törvény ad
jogalapüt.
Mivel kiemeIt fontosságú tulajdonról' van szó, (közegészségügyi, gazdasági, poltikai, stratégiai vonatkozással), ezért
szükséges segítséget nyújtani a tulajdonosnak a felelősség
elviselhető kockázati szintre hozásához. A közlekedési, hfrközlési és vízügyi miniszter szabályozási feladatkörébe tartozik ennek a szakmai követelményrendszernek a megalkotása.
Természetesen széles körű szakmai egyeztetés előzte meg e
rendelet kiadását.
Az önkormányzat hatásköre, hogy kijelölje, kit kíván megbízni az üzemeltetéssel. A megbízott üzemeltetőnek pedig kötelessége a legrövidebb időn belül kielégíteni a szakmi követelményrendszerben előírtakat. Az egyrészt azt jelenti, ho.gy
képes technikailag ellátni a szükséges színvnonalon a szolgáltatást, másrészt, hügy az üzemeléshez szükséges szakmai
kompetenciával is rendelkezik. Ez utóbbi kívánalmakat tartalmazza a 18/1992. (VIT. 14.) KHVM-rendelet. Azoknál az üzemeltetóknél, amelyeket az önkormányzat újonnan hoz létre sa, ját közműve üzemeltetésére, nyílván alapkövetelmény e rendelet szerinti felépítés.
A leírtak azért roppant fontosak, mert az ürszág lakosságának egészséges ivóvízzel való ellátása csak így képzelhető el a
még gazdaságilag elviselhető legkisebb kockázattal.
Az önkormányzat szempontjából azért fontos olyan üzemeltető szervezetet megbízni saját közmúvagyonának üzemeltetésével, mely a hatóságok jóváhagyásával bfr, mert az önkürmányzati felelősség, ami az egyes polgárokkal szemben az
övé, így mjnimalizálható. Nyilván itt azt kell érteni, hogy szinte semelyik önkormányzat nem rendelkezik olyan szakmai,
műszaki gárdával, mely meg tudná ítélni, hogy az adott üzemeltető megfelelő-e az adott feladat ellátására. Persze tisztelet
a kivételnek.
Az önkormányzat a rendelet értelmében nem bízhat meg
olyan üzemeltetőt az üzemeltetéssel, amely nem megfelelő a
célra. Ezt a vízügyi igazgatóságok ellenőrzik folyamatosan,
segítve ezzel az önkormányzatok. munkáját. A folyamatosság
ebben az esetben azt is jelenti, hogy a folyamatos kielégítése
is megkívánt a követelményrendszemek, tehát ha valamely
üzemeltető működése során nem tartja ezeket be, akkor az
igazgatóság az államigazgatási eljáráson keresztül érvényesíti
ezeket.
Végezetül szeretném kívánni az önkormányzatoknak a minél zökkenőmentesebb műkÖdést, az üzemeltetóknek az eredményes munkát, a lakosságnak pedig magas szfnvonalú sZülgáltatást. Ehhez kíván minél több segítséget nyújtani az igazgatóság.
Kardos Sándor
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Egy év telt el lapunk indítása végrehajtott szervezetküróta. Mi történt azóta a vizek szerűsítés és az ezzel egy
partján? Mi valósult meg cél- időben végrehajtott fiatalítás a
kitűzéseinkből? Úgy gondolom, vezetésben.
ma is két partja van a víznek, de
Kiszélesedtek kapcsolataink
a két paJt egységes medret határol.
Bár pénzügyileg még nem
zárult az év, mégis nyugodtan
jelenthetjük, a lehetőségek között sikeres évet zárunk. Az
idén a legnagyobb kihfvást nem
a vizek bősége, hanem hiánya,
nem az árvíz, hanem az aszály
jelentette.
Igazgatós.águnk mindent
megtett az aszálykárok csökkentésére, 14 ezer hektár öntözéséhez és 2300 hektár halastó
vizellátásához 60 millió köbméter vizet szolgáltatott, ez 23
millió köbméterrel több a
tervezettnéJ. De sokkal kevesebb, mint _a lebetséges max.imum, ez.azonban már a megrendelőkön múlt.
Ha kis mértékben is, de javult
az árvízi biztonság, elsősorban
a hattyasi és körtvélyesi
szivattyú telep nyomócsövének
rekonstrukciójával, valamint a
Maros jobb parti töltések fejlesztésével.
Sikeres volt aZ év elején

az önkormányzatokkal, sok jó
barátot szereztünk az önkormányzati vezetők között, reméljük, ők is úgy értékelik, igyekszünk segíteni.

Vízgazdálkodási és környezetfejlesztési szempontból
hosszú távú jelentősége van a
mindszent-székkutasi öntöző
rendszer fejlesztésének, melyet

társuÍataink és a hódmezővá
sárhelyi önkormányzat segítségével ez évben sikerült megkezdeni.
Megállt a vízügyi létszám

drasztikus csökkenése, dolgozóinknak van munkájuk, ennek
megfelelően nőtt a reáljövedelem is. Összel Szegeden tanácskoztak a Hidrológiai Társaság rendezésében az ország
vízügyi szakemberei, a tanácskozáson Szegeden üdvözölheHük többek között Göncz
Árpádüt, köztársasági elnökün~'
ket, valamint Siklós Csaba és
Szabó Iván minisztereket. Úgy
érezzük, ez is a szakma javuló
elismerését jelzi.
Nem vagyunk elbizakodottak, de mérsékelten bizakodók.
Köszöntjük lapunk olvasóit, az
érdeklődőket és a vízügyeseket
egyaránt. Megköszönjük a
segítséget, amü kaptunk, kérjük
együttműködésüket 1993-ban
is.
Köszönjük gátőreinknek, csatornaőreinknek, munkásainknak, mérnökeinknek és minden
kedves munkatársunknak az
1992-ben végzett munkát.
K!vánunk mindenkinek boldog, békés karácsonyt és boldog új évet!
A vizek paJtján 1993-ra bort,
búzát, békességet!
A szerkesztőbizottság nevében:

dr. Kováts Gábor
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Bemutatjuk dr. Hajós Bélát
Dr. Hajós Béla 1942. február
7-én született Budapesten. Általános és középiskolai tanulmányait Budapesten folytatta.
Egyetemi tanulmányait 19611966. között végezte az Épftőipari és Közlekedési Műszaki
Egyetem Általános .Mérnöki
Karán, 1966-ban áltaIános mérnöki diplomát szerzett. 1972ben a BME-n vfzépftési szakmérnöki diplomát, 1977-ben
műszaki doktori címet szerzett.
1975-ben középfokú nyelvvizsgát tett német nyelvb61. Nős,
két gyermeke - egy fia és lánya
- van.
1960-61-ben a Vitukinál segédmunkásként dolgozott. Az
egyetem elvégzése után 1966tól az Észak-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság, Győr állományában építésvezető, főépítésvezető, szakágazati előadó munkakörben dolgozott 1971-ig.
1971-1978 között szakasz mérnökként a Rábai Szakaszmér-

nökség vezetőjeként tevékenykedett, irányítása alatt folytak a
Rába szabályozási munkái.
1978. január l-től az árvfzvédelmi és folyamszabályozási
osztály vezetőjeként tevékenyen vette ki részét a dunai középvíz-szabályozási beruházás
utolsó ötévi munkálatainak
szakágazati irányítási és ellenőrzési feladataiból. E tevékenység eredményeként szűntek
meg az érintett Duna-szakaszon
a hajózást gátló akadályok.
1983. július l-jét61 1991. december 31-ig a Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóságon műszaki
igazgatóhelyettesként dolgozott. E munkakörében külön figyeimet fordított a vízminőség
védelmi, árvíz-, belvfz-, helyi
vízkár-elhárftási feladatok ell átásának biztosítására.
Külön ki kell emelni a baIatoni vízminőség javítását szolgáló
kormányprogram végrehajtásában vállalt irányító, koordináló

verepét, valamint a Velencei-tó
vízgazdálkodási feladatainak
irányítását. Eredményesen tevékenykedett a Balatoni Intéző
Bizoltság munkájában. Kiemelkedő szerepet vállalt az igazgatóság és az ágazat nemzetk.özi
kapcsolatainak jó színvonalú
megvalósításában.
Aktívan tevékenykedett az
MHT területi szervezetében, és
a tudományos szervezetekkel a
kapcsolatok kialakításában és
fenntartásában. Több szakmai
cikket, dolgozatot publikált.
1992. január l-től a KHVM
főosztályvezetőjeként a Dunai
Rehabilitációs Irodát vezette.
Az Ativizig valamennyi dolgozója nevében nagy szeretettel
köszöntjük dr. Hajós Bélát, új
helyettes államtitkárunkat, régi
barátunkat. Felelősségteljes
munkájához erőt, egészséget kívánunk. Ígérjük, hogy támogatni fogjuk a magyar vízgazdálkodás megújftására irányuló
tevékenységét. S()jc sikert!

Kiemeit kormányprogram
Békés megyében
A szegedi és a gyulai vfzügyi
igazgatóságok területén évek
óta folyik egy országos méretű,
kiemeit program végrehajtása, a
jó minő égű ivóvíz biztosítása.
A Békés megyei önkormányzat
képviselő-testülete, illetve azon
belül a gazdaságpolitikai és
területfejlésztési osztálya igen
magas szfnvonalú előkészftő
munkájának eredményeképp
1992-ben is igen komoly öszszeg, mintegy 800 millió forint
állt rendelkezésre a program ez
évi feladatainak végrehajtására.
A folyamatban lévő beruházási munkák kivitelezése
mellett új versenytárgyalások
kiírására is sor került. Igazgatóságunk az 1992. évi feladatok
közül igen jelentős részt kapott
meg kivitelezésre, nevezetesen
az Orosháza Dózsa-vfzmű Gyopáros- S zen tetom ya-tá vvezeték
hálózat, a Mezóberény-Köröstarcsa-távvezeték, valamint a
Békéscsaba makkoshát-vand-

háti vízművek összekötő távvezeték épftéskiviteli munkáit.
Ez a nagyfokú bizalom minden
bizonnyal a korábbi időszakban
végzett jó minőségű kivitelezés,
a kialakult jó kivitelezői-beru
házói kapcsolat, és a megbízhatóság következménye. Mivel a
feladat nagyságrendje több százmillió, ezért indokolttá vált a
korábban nagy gyakorlatot
szerzett építés vezetőt - Fekete
Nagy Balázs szentesi szakmérnök helyettest - generálépftésvezetővé kinevezni, és megbízni e munkák felelősségteljes
megvalósításával.
A munkák során együttműködünk döntően a gyulai vízi ggel, de más - lehetőleg Békés
megyei - vállalkozó is részt
vesz a kivitelezésben. Saját
egységeink közül a szentesi, a
csongrádi és a hódmezővá sárhelyi szakaszmérnökség,
valamint az MBSZ vesz részt a
munkában, mely 1992-ben a

nagy átmérőjű csővezetékek
épftése. A képviselő-testü let
hivatkozott osztálya szervezte
koordinációs megbeszélésen
elhangzottak alapján a program
ütemesen halad, az előkészftés
biztosítja a rendelkezésre álló
előirányzottak felhasználását,
de már látszik a program további módosftásának igénye a
komplex megval6sftás érdekében. Szükséges még a mennyiségi javítás és - kiemel! hangsúllyal - a vízfázisvédelem
témakörében további munkarészeket előkészíteni, illetve elvégezni. Az előkészítés megvalósítása során a területileg illetékes vfzigek mind szakmai
irányítási, mind kivitelező vállalkozói szempontból nagy figyelmet fordítanak a Békés megyei ivóvízjavító programra.

Hegyesi Zoltán

Kedves
Olvasók!
Köszönjük lapunk iránti megtisztelő érdekKérjük, kísérjék tovább is figyelemmel
igyekezetünket és Irják meg véleményüket, észrevételeiket, kIvánságaikat lapunkkal kapcsolatban.
(Leveleiket Benke György, 6720 Szeged, Stefánia 4.
címen várja a szerkesztőség).
Kedve mindnyájuknak eredményekben gazdag,
békés, boldog új esztendőt kívánunk!
lődésük.et.
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A Hidrológiai Társaság
szegedi területi
szervezete hírei:
A Magyar Hidrológiai Társaság intézőbizottsága kihelyezett ülést tartott november
17-én Baján. Ez alkalommal a
bajai temetőben lerótták kegyeletüket Vukovári Attila
sírjáná!. Az intézőbizottság az
elmúlt három évre vonatkozó
beszámolókat hallgatott meg. és
értékelte több szakosztály, illetve területi szervezet munkáját,
közöltük a szegedi területi
szervezeté.t is. Az elmúlt három
évben szervezetünk gazdag
programokat valósított meg,
melyek közül mint nagy
rendezvények kiemelkedők
voltak az 1990. november 9-i
árvízi emlékülés és tudományos
konferencia, és az idei jubileumi közgyűlés és X. országos vándorgyűlés.
A területi szervezet tagjai között - mint ahogy azt az intéző
bizottság méltatta - számos
szakíró van. Ez évben dr. Pálfai
Imre Vitális Sándor szakirodalmi nívódíjat kapott, Kardos Imre és Ördögh József pedig PRO AQUA-kitüntetést. Dr.
Vágás István pedig Vásárhelyi
Pál-díj kitüntetésben részesült.

nyezettudományi szakbizottságávaI közösen. A téma a kiskörei tározó vfzminősége volt. A
fő előadást dr. Banesi l tván, a
szolnoki regionális laboratórium vezetője tartotta, melyet dr.
Stéfán Mánon (Miskolc). Varga
Uszló (Szolnok), Török Imre
György (Szeged) felkért hozzászólók, az érintett vízügyi igazgatóságok főmérnökei egészItettek ki a területükre vonatkozó adatokkal és értékelésekkel. Az előadásokat követően filmvetítésre, majd élénk
vitaülésre került sor, amelyet
dr. Fekete Endre vezetett.

*

tanulmányútról - szennyvíztisztftási technológiák.
Február: A szegedi csatornázás, szennyvíztisztítás helyzete.
Április: A Duna-Tisza közi
hátság vízpótló rendszerének
koncepciója, közösen a BácsKiskun megyei területi szervezetekkel és a mezőgazdasági
vízgazdálkodási szakosztállyaI.
Május: Felszíni vizeink \fzminőségi viszonyai - élővizek,
holtágak.
Szeptember: Alföldi szikes
tavak (kirándulás).
Október: Arzénes víz - Békés megyei vízminőség-javító
program közösen a vízellátás i
szakosztállyaI és a Békés megyei területi szervezettel.
Ezúton is tisztelettel hívjuk
nemcsak tagj ainkat, hanem
minden érdeklődőt rendezvényeinkre, melyek pontos idő
pontjár61 a társasági programfüzetben és a Vízpart hasábjain is
értesítést adunk.

Az MHT elnöksége decmber
8-án tartotta idei utolsó ülését,
melyen többek között értékelték
az ez évi közgyűlést és vándorgyűlést, és újólag elismerően
nyilatkoztak a rendezés ben közreműködókcől, területi szervezetünknek köszönetüket nyilvánították.
Az elnökség elfogadta a
társaság 1993. évi munkatervét,
benne területi szervezetünk rendezvénynaptárát. RendezvényA területi szervezet elnöknaptárunkat az alábbiakban ad- sége nevében minden tagtárjuk közre.
sunknak kellemes karácsonyt és
A területi szervezet idei utolboldog új évet kívánunk.
s6 rendezvényét december l-jén
Török Imre György
tartotta az MT A Szegedi Akadémiai Bizottság föld- és körJanuár: Beszámoló szakmai
elnök
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Szobrainak városa:
Szeged (III. rész)
A szegedi Széchenyi-szobrok
sorában 1.983. szeptember 21én leplezték le a róla elnevezett
gimnázium és vízügyi szakközépiskolában Borbás Tibor
Munkácsy-díjas szobrászmű
vész alkotását. A bronzból készült mellszobrot a főbejárat
mögötti teraszon, süttői márvány
talapzatra helyezték el. Az iskolaépület 1965-ben készült, tervezője Dávid Sándor Kossuthdíjas építész.
Lapis András szegedi szobrászművész alkotását 1989-ben
leplezték le a Gróf Széchenyi
István-evezőspályán (Maty-ér),
a céltorony nyugati homlokzatán elhelyezett bronz mellszobor gipsz eredetijét, a művész
adományát pedig 1991. szeptember 21-én a legnagyobb magyar születésének 200. évfordulóján rendezett ünnepségek keretében az Ativízig székházában
leplezték le.

Tisza-szabályozás
Ha Széchenyi alkotásai közül
csak a Tisza-szabályozásra koncentrálnánk, akkor is azt !-..ellene
mondanunk, hogy ő \'olt minden idők legnagyobb magyar
műszaki alkotója. Olyan ez, kérem, mint - mondj\lk - a magyar drámairodalomban Madách: Az ember tragédiája,
amely hasonlóan egymagában
is világszínvonalat jelent.

Ezt az európai, sőt világviszonylatban is páratlan méretű
és jelentőségű műszaki alkotást
Széchenyi legeslegnagyobb
életmt!vének tekinthetjük.
Hosszú. átgondolt tervezés és
agitatív szervezőmunka eredményezte 1846. augusztus 27én az első kapavágást a Tiszadob- SzederJ..ényi átmetszésben.
amelyet maga a gróf hajtott
végre, és ezzel vette kezdetét a
második honfoglalás. amely
semmivel sem kisebb méretű és
jelentőségű, mint a jóval később, a századforduló táján
megfogalmazott, dr. Conel i us
Lely által kidolgozott holland
tengerfenék-foglalás.
A vízügyi szakemberek talán
könyv nélkül is fújják az adatokat: egyharmad magyarországnyi területű posványból lett
jó termőföld és mintegy három
millió ember számára biztonságos életkörülmény. Megszűnt a
maláriaveszély, virágzó városok
létfeltételei alapozódtak meg. A
tiszai vízi közlekedés biztonsága is sokat javult.

Hogyan is zajlott
mindez?
A magát Széchenyi

követő-

jének, utódjának méltán tekintő
magyar vízügyi társadalom jogosan lehet büszke mindezekre
és vonhatja le a tanulságokat.
Széchenyi óriás i történelmi
érdeme, hogy felismerte a vízszabályozás és közlekedésfejlesztés szoros összefüggését
a mezőgazdaság és ipar fejlődésével. Manapság. amikor a
közlekedés és vfzszabályozás
kormányzati irányítása újólag
egy kézbe került. valahogya
Széchenyi-féle logikai ö,szefüggések és ideák én ényesülésében bizakodom. Nem vagyok képes ugyanis elképzelni
il folyókat személy- és teherárut
szállltó hajók nélkül, es nem
vagyok képes e végből elképzelni. hog) az árvi7mentesités
és folyószabályozás munkálatai
ne kapcsolódjanak ÖSS7e a vízi
közlekedés célkitűzéseivel.
Tehát a Tisza-szabályozást a
tiszai gőzhajózál> szervezésének
gondolata váltotta ki. Széchenyi
első útjai során azo nban hamarosan megbizonyosodott
arról, hogyahajózásbiztonsági
törekvések jelentősége eltörpül
a térség árvízmentesítési igényei mellett. Mikor mindezt
felismerte és megismerte a
problémák velejét, teljes energiáját a szabályozás tervezésének irányítása során e célnak
rendelte alá. Persze sohasem
ha~ta figyelmen kívül a hajózási követelményeket.
Érdemes itt megemlfteni,
hogy Széchenyi első szegedi
útja során még nem érdeklődött
a vízügyi problémák iránt. Csupán mint akkori európai hírű
lótenyésztési szakértő, Mezőhe
gyesre utaztában, átutazóként
látogatott el városunkba, 1823.
május l3-án. Nem sok fogalma
volt ekkor a Tisza és az Alföld
kapcsolatáról. Bezzeg később.
III év múltán, I 833-ban, amikor
már a gő/hajózás miatt járt
v,írosunkban, igencsak alapos
előtanulmányok birtokában
vnlt Utazása nagy hatással volt
ekkor a kas/l11ókra és eníltal a
nemesség és intelligencia társasági életének fejlődésére. 1846ban már a Tisza-szabályo/ás és
árvízmentesrtés tervezésének és
a munkák szervezésének kellős
közepén és ennek érdekében
jött el Szegedre július 15-én.
Nem nagyon volt ekkor elégedett az itteni igyekezettel, pedig
Szeged a vfzügyben őt sok reménnyel jogosrtotta fel. Szinte
elődjének tekintette a szegedi
Vedres Istvánt, a polihisztor
mérnököt, aki m~r korábban is
társulati alapon épített árvízvédelmi műveket és aki zseniális
tervet dolgozott ki a "Tiszát a
Dunával összekötő hajókázó
csatorna terve" eimen.
A mai szegedi átlagpolgár
ponto an tudja, hogy l l 3 esztendővel ezelőtt, az árvfzvesze-

delem a félkész állapotban lévő
szabályo/ás miatt, 1879.
március 12-én romba döntötte a
várost és számos áldozatot
szed ve, világméretű katasztrófát
okozott. Azóta viszont a Szécheny i-Vásárhelyi-koncepció
szerint megépült védművek és
szabályozások, majd az azt
követő fejle ztések megfelelő
biztonságot níyújtanak, ha az
erre felügyelő szakemberek is
helyükön vannak. Enélkül nem
lehetne a városban biztonságos
emberi élet, akárcsak a tenger
szintje alatti hollandiai településeken. A szintkü lönb ség az
árvízszint és a mentett terep
között bizony Szegeden sokkal
nagyobb, mint Hollandiában.
Manapság felszfnr'e kerülnek
o lyan nézetek. sőt frások is
megjelennek, melyek a Széchenyi-féle Tisza·szabályozást,
a második honfoglalásl fölöslegesnek, sőt károsnak minósitik.
Fölteszem a kérdést: mi lenne
három és fél. negymillió magyar polgár életfeltételeivel e
Meglehetősen lehetetlen időben - a pihenésre való - szombat
térségben'?
délután kértem tőle randevút, mert hogy elbocsátó szép
Nos, Szeged \Úros \'égül is
(szerkesztői) üzenetként annyit kaptam: lapzárta tegnap.
hálús a legnagyobb magyamak,
Az udvariatlanságomból fakadó zavaromat fokozta,
a Tiszát regulázó Széchenyinek
és az ó legkÖ/\'etlenehb munka- hogy a neve hallatára nem ugrott be az arca, nem emlékeztem
társának, Vásárhelyi Pál mér- - a régi idó'kből- Mayer Györgyre. Amikor feleségével együtt
ajtót nyitott, már tudtam, ki ő, bár anno meglehetősen ritkán
nöknek.
találkoztunk. Hogy miért nem láthattam sokszor évekig,
az később kiderül. Előbb azt mondom el, amivel a patinás,
régi bútorokkal berendezett, tágas Kárász utcai lakásban
kezdtem: hogy tulajdonképpen azért keru It rá a sor most
Szeged város l834-ben első a nyugdijasportrék sorozatában, mert a közeli múltban kapta
dfszpolgárává választotta a
meg az arany diplomát.
grófo t. 1914. óta pedig Stróbl cc_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Tények, adatok:

A lajos carrarai márványba
vésett köztéri szo bra dfszíti a
Széchenyiről elnevezett főteret.
E tér elnevezését azóta sem volt
képes egyetlen egy rendszerváltás megváltoztatni , pedig
ebben bőségesen volt részünk.

- Amiből nem nehéz kikövetkeztetn i - veszi fel a beszélgetés fonalát Mayer György -,
hogy ötven évvel ezelőtt, 1942ben végeztem az egyetemet.
Sopronban kaptam erdőmérnöki
diplomát. Nem vagyok hát igazi
"vizes", noha kisebb-nagyobb
megszalátásokkal meglehetősen
hosszú id6t szogáltam az
Ativizignél. De amíg odavitt az
utam, kanyargott nem keveset
másfelé. Még Erdélyben
kezdtem az erdőmérnöki mun-

kát, közvetlenül a végzés után.
Ám alighogy belekóstoltam,
jött a katonaság, majd a fogság.
E mellékvágányokon "futóttam" három évig, míg végre
'45-ben kezdhettem újra dolgozni a ~zegedi erdő gazdaságnál. No, de rövidre fogom:
innen elkerültem Kecskemétre,
aztán vissza Szegedre, majd
Pécsre a geodéziához, s '61-ben
mentem a vízügyhöz, az árvízvédeimi csoporthoz, Forgó Laci
igazgatása alatt, aki - tán sokan

tudják - szintén erdőmérnök
volt.
- Tlz év után elhagyta a vfzügyel.
- Tudja, amikor még felesben
lehetett rőzsét kitermelni, és az
embereknek szükségük volt a
fára, jól ment a munka, a tereprendezés. Aztán, amikor bejött
az olajfútés, már ingyen sem
vitték a fát, s így ami tereprendezésünk is nyögvenyelősen
haladt. Elkeseredtem, s "átigazoltam" egy állami gazdasághoz, ahonnan ismét Pécsre
kerültem. Öt évig v.oltam hűt
len , aztán visszacsábítottak a
vízügyhöz. Megszakrtásokkal
ugyan, de 13 évet dolgoztam az
Ativizignél, s tudja miért nem
bánom az eltávozásokat? Mert
nagyon jó volt visszatérni. A
kollégák mindig nagy-nagy szeretettel fogadtak.
Megvallom őszintén, bár
Gyurka bácsi mondandója nagyon is érdekelt, mégis egyre
csak elvonta figyelmemet a szoba régi bútorokból álló berendezése, de leginkább a faragott
keretú tükörről és egy különlegességszámba menő állólánlpáról nem tudtam levenni a szemem. S bár igyekeztem a magam részéről rövidre szabni a
szombat délutáni zavargás idejét, amikoris a család - a gyerekek és az unokák csapata rendre megérkezik vidékről,
mégsem állhattam meg a kíváncsiskodást: Kinek a műve e sok
gyönyörű faragás?
Hát ki szeret né e házban
ennyire a legősibb matériát, a
fát? Természetesen az erdőmér
nök úr, akinek a könyvkötészeten kívül - amit autodidakta
módon ·tanult - ez a hobbija. Az
általam csodált tükörkeretet két
évig faragta, de nem csak egy
van, büszkén mutat másikat. A
lámpát egy körtefa ágából
készítette, s láthatóan ez a kedvence. Nem csoda, hisz a természetet hozza be a szobába.
Egy darabot abból, amit egész
életén át szeretett: az erdőt, a
fát, amiből mindössze ennyit
menthet át az emeleti, belvárosi
lakásba.
Kalocsai Katalin

PályázaÍi felhivás
A Magyar Távközlési Rt. Szegedi Igazgatósága pályázatot hirelet
Szeged Távközlési Fenntartúsi Üzemegység

távközlési hálózatépítési és -fenntartási fóművezetói munkakörének

Pár s/ót Széchenyi legjemunkatársa is megérdemel. Vásárhelyi Pál VIZéprtő mérnöknek ugyancsak a
város főterén áll szobra. Első
nek Szeged tisztelgett ezen kivá ló szakembernek egész alakos köztéri szoborral, 1905-ben
Mátrai Lajos és Pásztor János
művének révén, azaz hamarabb
tisztelegtek elődeink Vásárhelyinek, mint Széchenyi nek.
Talán ez is bizonyftja, hogy e
városban a tiszai-marosi árvizek
veszélyeztetése elleni védelem,
ugyanakkor a fo lyók hasznosrtásának és védelmének igénye
hagyományos. A polgárok ezirányú elkötelezettsége példás
és ez ad erőt az ezt a h i vatást
vállaló szakembereknek, a vízügyi szolgálat tagjainak.
lentősebb

Török Imre György

hL'töltésére.
A vezető feladata: az üzelllq,(ység h~lózatos tt'\'ékenysegcnek (halóz~tépítés és
-fenntartís. z:I\an:lhantás és lúlc"lzatnyildnt,lI1ÚS) menedzseri szemléleUJ irányítás:!.
.ti 1/11/ I/kakür belM/éU/ek ji-IIJtelei
Fe1sofoku. szakirányu \'cgzethcg, hálözatüzemeltetési gyakorl.it. Angol nyelvismeret, számítástechnikai és alapvet6 közgazdasági ismeretek elönyt jelentek.
A pá~)'ázClt tarlalmazza:
- a jelentkezö iskolai végzettségét, szakmai képzettségét és egyéb ismereteit igazoló okiratainak másolatát;
- részletes szakmai önéletrajzát, szakmai nlUnkában elért eredményeit;
- elképzeléseit az üzemegység távközlési hálózat üzemeltetésének irányítására, és
a vezetöi tevékenységre, a szolgáltatás sz1nvonalának emelésére, az egyes szakterületek munkájának összehangolására.
A munkakör betöltésének idópontja: azonna l.
A kinevezés meghatározott id6tartarnra, egy évre szól, mely alkalmasság esetén
meghosszabbítható.
Bérezés: havi 50 ezer forint és éves feladathoz kötött prémium.
Érdeklódni lehet: Vályi Attila üzemviteli osztályvezet6nél személyesen (Szeged, Tisza Lajos krt. 41.), vagy táv beszél ön a 62/356-041-es számon .
A pályázat bellyújtásának he(ye: Szegedi Távközlési Igazgatóság jogi és igazgatási
osztály, Rehák Róbert, Tisza Lajos krt. 41.
Postacím: 6747 Szeged, telefon: 62/322-011 .
A bon/ékra kérjük ráími: "Pályázat II. "
A pályázat benyúj/ásál1ak határideje: a megjelenést követő tíz nap.
A pá(yázat elbírálásának batárideje: egy hónap. (Várhatóan: 1993. január 30,)
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ölgyeim és Uraim! Kedves
KollégáJc!
"Ember tervez, miniszter
végez." Javaslatom és kérésem
volt, hogy Szegeden összevontan tartsuk meg a ma.i
taláJkozót, mert nagyon szerettem volna Önökkel találkozni, beszélgetni, felidézni a
múltat és tanácsot kérni a
jövőre. Azonban váratlan, jelentős személycserét határozott el
a minisztérium: a helyettes államtitkári posztra dr. Hajós

A tápéi irodaház ebédlőjében a központ, a szegedi
szakaszmérnökség, az MBSZ nyugdíjasai találkoztak
egymással és az igazgatóság, valamint szakszervezetünk
vezetÓlvei, képviselőivel.
Mintegy kétszáz kedves nyugdíjas barátunk élt a meghívás
lehetőségével, többen bizonyára egészségi, vagy elfoglaltsági
okok miatt maradtak távol. A jó hangulatú beszélgetés
emlékét bizonyára minden résztvevő megőrzi. Azok számára,
akik nem lehettek jelen, itt adjuk közre dr. Kováts Gábor
igazgató levelét, melyet nyugdíjas barátainkhoz intézett,
hiszen sajnálatos elfoglaltság miatt ő sem tudott személyesen
jelen lenni.

Bélát nevezték ki, kinek
ünnepélyes beiktatása éppen a
mai napra esik s a vízügyi
igazgatók hivatalosak. Ezért
nem vagyok Önökkel. Hajós
Bélát a Vízpart bemutatja, remélem, ismerik és olvassák
úJ·ságunkat! Aki nem kap,ia, de
J
igényt tart rá, J·elezze valamelyik J·elen lévő munkatársam nak. Pozitív azonban
mindenképpen, hogy HaJ·ós dr.
személyében gyakorlati vfzügyi
szakember (utoljára a fehérvári
vizügy főmérnöke volt) került a
minisztériumba, a vfzügy élére.

körtvélyesi nyomócső)'. Vállalkozási munkáink közül
kiemelkednek a Békés megyei
ivóvízjavftó program keretében
sikeres évet zárunk. Műszakilag verseny tárgyaláson elnyert
munkák.
és gazdaságilag egyaránt. Több,
Ezek a munkák egyben azt is
jelentős beruházási munka
jelentik, hogy 1993. első
folytatódott az idén, lassan ,é
c I
, .IS van munk a a kÖItévere
befejezéshez közeledik a Maros sé~'
-, ken tu.
'I Ja5yeté·
SI le hetosege
jobb parti védvonal fejlesztése, vult az aktív dolgozók J·o··vejól halad az Apátfalva-Me- delmi helyzete, megállt a
zőhegyesi öntözőrendszer épí- drasztikus létszámcsökkenés.
tése. Felújftottunk három je- Több fiatal kolléga sikeresen
lentős, árvédelmi töltésben lévő épült be a vezetésbe, új színt, új
műtárgyat (hattyasi, makói, szellemet hozva (például: Kar-

H

Másodszor nyerte el a diáksportolók legmagasabb szintű
elismerését jelentő címet evezős családunk egyik
legaranyosabb tagja, a háromszoros magyar bajnok, Fehér
Zsuzsanna.

A Művelődési és Közoktatási
Minisztérium által adom á..
- clmme
l J·á ronyozott k ·Itunteto
emlékplakettet december 18-án
Budapesten, a Néprajzi Múzeum aulájában - szülei (igazgatóságunk dolgozói) társaságában - vehette át az ünnepelt,
· Vlzügyi
a k ·lOe k a S
zegedi
Sportegyesület elnöksége nevében is őszinte örömmel gratulálunk és további sok sikert
kivánunk!

Talpon maradva,
eredményesen
Bizony elég reménytelennek tűnt a Szegedi
Vfzügyi Sportegyesület jövője egy évvel ezelőtt,
amikor egy rendkivül sikeres (az eddigi legjobb)
év végén sokan úgy érezték (jó néhányan úgy is
szerették volna), hogy le kell húzni a rolót, meg
kell szüntetni az evezős szakosztály t.
Az addigi fő szponzor - az Ativizig - továbbra
is támogatja ugyan az egyesületet, de már
"semmit nem ad ingyen", minden épületet,
eszközt, létesítmény t csak bérleti dfj fejében
bocsát a sportolók rendelkezésére. A pénz
hirtelen nagyon kevés lett. Sok-sok dologról le
kellett mondani. Az öt helyett két edző foglalkozhat azzal az 50-60 evezőssel (köztük országos bajnokkal, világbajnokságra készülókkel
és a legkisebb - még csupán érdeklődő evezőspalántákkal), akik a vfzitelepet nap mint
nap benépesftik. Le kellett szűklteni a versenyekre utazó kereteket, egy-két külföldi versenyt
ki kellett hagyni, szóval sokkal szerényebben, a
nadrágszíjat jól meghúzva kellett nekivágni a
jövőnek.

Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű, de akinek
kellett, az megértette a helyzetet, az evezősök a
megváltozott körülmények között is kitettek
magukért. Az országos bajnokságon az ifjúsági
kormányos nélküli kétevezős versenyszámban
Károlyi Tamás és Dézsi Péter csodálatos versenyben győzve kiharcolta a montreáli világbajnokságon való részvétel jogát, ahol a rendkivül erős mezőnyben, egy enyhén szólva kifogásolható minőségű kölcsönhajóban evezve a ll.
helyet sikerült megszerezniük. Az országos
bajnokságban rajtuk kivül még két bajnoki érmet
nyertünk, mégpedig felnőtt kormányos négyevezősben (Lődi Róbert, Kéri László, Dézsi
Péter, Károlyi Tamás, k: Baksa Botond) és
könnyűsúlyú nyolcasban. (Szél Attila, Szél pál
József, Pataki Andor, Joó Attila, Ambrus Attila,
Bárkányi Balázs, Csonka Csaba, Hansel Balázs,
k: Baksa Botond). A bajnokságok mellé két
ezüstérmes és öt bronzérmes helyezést értünk el.
Részt tudtunk venni - igaz, kisebb küldöttséggel - minde\! jelentősebb hazai versenyen és
(új szponzorainknak köszönhetően) külföldi versenyeken is.
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Károlyi Tamás és Dézsi Péter az 1992-es
magyar bajnokai ifjúsági, kormányos
nélküli kettesben.

esztendő

Sebesvári Mihály és Remes Sándor tanltványai
az év folyamán sehol sem vallottak szégyent, az
idei ünnepélyes záróvacsorán büszkén
beszélhetett szolidabb, de akörülményeket
figyelembe véve nagyon tisztességes eredményeinkról Wolf Mihály, a szakosztály új vezetője.

Az évadzáró összejövetelt megtisztelte jelenlétével a Magyar Evezős Szövetség főtitkára,
dr. Domonkos Anna és szövetségi kapitánya,
Melis Zoltán - ott voltak a helyi sajtó képviselői,
valamint az egyesület új szponzorai is. A
sportolóknak, sportbarátoknak, a szponzoroknak
és szurkolóknak, mind~n jószándékú szimpatizánsnak eredményekben gazdag, boldog új évet
kiván az elnöks~g nevében
Benke György

Egy ilyen találkozón a legfőbb kérdés: hogy vannak
Önök, és hogy vagyunk mi?
Nos, ez utóbbiról: 1992-ben

dos Sándor, Baranyi Sándor,
Sági János).
A vlzügyi igazgatóság és az
önkormányzatok kapcsolata
egyre szélesedik, ez egyben
javftja a társadalmi ismertséget
és elismertséget. Mindezek
alapján bízunk a jövőben!
Az Önöktól tanult, szakmai
és emberi lelkiismeretre alapozott munkával a vízügy helyt
fog állni a jövőben is.
M i az, amit hiányolok.? Keveset találkozunk Onökkel, nem kellene a találkozásokat a "hivatalos" rendezvényekre korlátoznÍ. Sajnos, az
anyagi lehetőségek alig teszik
lehetővé az Önök alkalmazását,
bár tapasztalataikra sokszor
szükség lenne. De kérem
Önöket, időnként nézzenek be
hozzánk. Rohanó életünkben
mindig jól esik leülni egy rövid
múltidézésre és tanácsot kérni a
jövőre. Várom Önöket.
A mai napra kellemes órákat,
boldog karácsonyt és új évet,
mindenkinek jó egészséget
kivánok.

Hidrometeorológiai
helyzetjelentés
Novemberben a sokévi átlagnál kissé enyhébb, és kissé
szárazabb volt az időjárás.
A viszonylag egyenletes
területi eloszlásban, 8-12 napon
lehullott 44 milliméteres eső
alig marad el az átlagostól. Az
igazgatóság nyugati része volt
kissé csapadékosabb, itt többnyire 50 milliméter feletti havi
összegek alakultak ki (maximum: 61 milliméter, Kiskunhalas). Keleten némileg csapadékszegényebb volt az idő
(minimum: 31 milliméter,
Orosháza).
A havi napfény tartam kevéssel meghaladta a novemberi átlagot. A Szegeden regisztrált
összeg 90 óra volt.
A hónap hőmérsékleti görbéje változatos képet mutatott.
Egy-egy jelentősebb felmelegedés, illetve lehülés mindhárom
dekádban előfordult, bár a hónap végéhez közeledve egyre
szűkülő sávban. A hónap szélső
értékeit az első dekádban mértél>: 3-án, egy szinte nyárias napon 20 Celsius fokot, 10-én egy
fagyos reggelen -5 Celsiust. A
havi középhőmérséklet - a
sokéve átlagot néhány tized
fokkal meghaladva - 6,5 Celsius fok lett.
Folyók vízjárása:
A vízgyújtőre hullott bőséges
októberi és novemberi csapadék
hatá ára az Alsó-Tiszán közepes, a Maroson a novemberi átlagnak megfelelő volt a mederteltség. A két f6 hullámban
jelentkező vizszintemelkedés a
Tiszán volt jelentősebb (de itt is
mederben maradó): Szegednél
az októberról áthúzódó áradás
403 centiméterrel, a második
árhullám 411 centiméterrel (26án) tetőzött. A Maroson is a
második áradás volt a magasabb, de a makói vízállás ek-

kor is csak 27 centi méterig
emelkedett (24-én). A hónap
legalacsonyabb vizállásai az
áradások közötti völgyeléskor
alakultak ki, Szegednél 18-án,
280 centiméterrel. Makónál 17én -25 cenitméterrel. A havi
középvízállás Szegednél 365
centiméter, Makón -2 centiméter lett.
Talajvizjárás, talajnedvesség:
Novemberben jelentős, nagy
terü leten jelentkező talajvfzszintemelkedés nem alakult
ki. Néhány helyen előfordult
ugyan 40-50 centis növekedés,
de inkább 5-25 centiméteres
emelkedés volt a jellemző. A

megfigyelő kutak egy részén
még mindig stagnáló, őt he- Iyenként süllyedő volt a vízszint. A sokéves havi átlagtól
való elmaradás kissé csökkent.
A jelentős csapadéktevékenység ellenére a felső I méteres talajréteg nedvességtartalma
még mindig nem kielégitő. November végén az 50-100 centis
rétegben 50 százalék körüli, feljebb 65-85 százalékos volt a
vízkészlet. Némileg kedvezőbb
a helyzet a Duna-Tisza közi homokos területeken, ahol 50 centis mélységig telftettséghez közeli állapot alakult ki. (Készítette: a vfzrajzi csoport).
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