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AZ ALSÓ-TISZA-VIDÉKI víZÜGYI IGAZGATÓSÁG LAPJA

A megnyitó beszédet, a
hagyományoknak megfelelően, a házigazda, a Nyugatdunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója, Bognár
Árpád mondta el. Ő igazán
szakmabeli, hiszen mostani
beosztását megelőzően, vízrajzi csoportvezető volt.
Feltehetően ezért is, a szokástól eltérően, beszédében
a vízrajzot érintő konkrét
problémákról is beszélt.
Kiemelte a műszerpark
jelentős fejlődését, illetve a
szoftveifejlesztések megtorpanását is. Köszöntötte a
megjelent osztrák és szlovén
vendégeket.
A továbbiakban a főható
ságaink illetékes főosztály
vezetői tartották meg szokásos tájékoztatóikat. Almássy
Endre, a KHVM vízgazdálkodási főosztályvezetője
a vízrajz jövendőbeli szerepéről, az állami szerepvállalásról a vizgazdálkodásban, illetve, a vízrajz szakmai követelményrendszeréről (amely kidolgozás alatt
áll) beszélt.
Dr. Keresztúri János, az
OVF új vizgazdálkodási fő
osztályvezetője itt tartotta
bemutatkozó beszédét a vízrajzi szolgálatnak. Elmondta
elvárásait a vfzrajzosokkal
szemben. Ez elsősorban a
nagyobb mennyiségű, de
pontos információ, illetve
meg kell felelni a szakágazatok és a társadalom igényeinek.
Ezután a főhatóságainak
részéről Búzás Zsuzsa, illetve Domahidy László értékelte a vízrajzi szolgálat
1992. évi teljesítményét és
1993. évi helyzetét. Számukra különösen az üzemelési és beruházási költségek
összehasonlító táblazatai
voltak érdekesek. Ezekből
két tény is megmutatkozott:
- az üzemelés-fenntartási
keretek nagysága alapján
1991 után 1992-ben is az
Ativizig vízrajzi csoportja a
ll. az országban (a 12 igazgatóság közül) és ez feltétlenül aránytalan üzemeltetett hálózatunk nagyságával,
- a központi elbírálású
beruházási keretek nagysága
alapján csoportunk már két
év óta (1992-93) az ötödik.
Ez mutatja, hogy beruházás-

Az idén már megszakitás nélkill17. alkalommal került
sor az ország vízrajzi csoportjainak évenkénti
találkozójára. A rendezők. minden évben igyekeznek
a helyszint úgy megválasztani, hogya vendégek szép
környezetben töltsék el a konferencia néhány napját. Ez
nagyon jól sikerült, hiszen Kőszeg, az idei helyszin,
az ország egyik gyöngyszeme. A Jurisics-vár
lovagterme, ahol a megbeszélésre sor került, szintén
nagyon szép történelmi emlékünk.

PHARE-program keretében
beszerzett műszerek üzemeltetésének eddigi tapasztalatairól hallhattunk beszámolókat. Az előadások
optimista hangvétel e bizonyos mértékig ellentmondott
a sok negatív tapasztalatnak.
Az előadások elhallgatták
azt a tényt, hogy néha a
nyugati vállalatok teljesítménye a keleteurópai szintet
sem ütötte meg (például:
hiányzó alkatrészek, egységesen nem működő műsze
rek, be nem tartott szállítási
határidők). Felmerült bennünk az a kérdés, hogy egy
híres nyugati vállalatnak
vajon milyen hibát kell elkövetnie ahhoz, a felsoroltakon
túl, hogy teljesítményét kritikusabban értékeljék.
A továbbiakban két elő
adást hallhattunk egy-egy
regionális észlelőhálózatról.
Különösen a kiskörei tározó
távmérő hálózatának bemutatása volt érdekes, mert az
ott alkalmazott, viszonylag
olcsó megoldások területünkön is bevezethetők, akár a
közeljövőben is. A program
hátralévő részében a hozzászólások következtek. Itt
különösen Szígyártó Zoltán
hozzászólása volt érdekes,
melyben a vízrajz, mint
szolgálat működését elemezte. Elmondta, hogy a jelenlegi formában a szakmai
koordináló szerepét gyakorlatban betöltő VITUKI
közvetlenül csak. szívességeket kérhet az észleléseket
végző igazgatóságoktól, de a
főhatóságok által kiadott
szakmai követelményrendszert is általában a vízügyi
igazgatók személyétől (az
általuk elosztott anyagi és
tárgyi lehetőségektől) függoon tudják betartani többékevésbé a vízrajzi csoportok.
Olyan, ténylegesen szolgálatszeTŰen működő szervezet
létrehozását javasolta, melyet utasítások és nem csak a
előkészítésünk megfelelő, szakmaszeretet vezérel.
A napi program után keazaz életképes, és a kitűzött
fejlődési iránynak megfelelő rült sor a szokásos klubszeTŰ
beruházási javaslatokat beszélgetésekre, melyen két
teszünk.
tárgykörben közvetlenül
Az első nap délutánján, a cserélhették ki tapasztala-

taikat a vízrajzért tevékenykedők.

A másoclik nap Liebe Pál
(VITUKI hidrológiai intézeti
igazgató) előadását hallhattuk a vízrajzi ész!elóbálózat
felülvizsgálatáról. Elmondta,
hogy a hazai észlelő hálózat
európai összehasonlításában
is megfelelő sűrűségű.
Felhívta a figyelmet arra,
hogya törzsállomásokon
észlelt adatok szinte teljes
egészében a szabványoknak
megfelelően kerülnek feldolgozásra, míg az üzemi
állomások esetén ez az arány
alig 20 százalék. Beszélt a
következő évek szakmai
szempontok alapján becsült
fejlesztési költségeiról is. Ez
az összeg az l milliárd
forintot is elérheti, és ez nem
tartalmazza az üzemelési,
fenntartási költségeket. A
tervezők természetesen nem
feledkeztek meg az ország
és az ágazat anyagi helyzetéről, noha csak szakmai
szempontból fogalmazták
meg az igényeket.
Az érdekes adatokkal
tarkított előadás után, Illés
Lajos (Felső-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság) a határvizi egyezmények vízrajzi
vonatkozásairól beszélt.
Beszámolója alapján megállapítható volt, hogy nagy különbségek vannak a különböző országokkal lebonyolított adatcserék között.
Ezután egy, a szombathelyi igazgatóság műkö
dési területét bemutató,
művészi ~lemekkel fűszere

zett előadás videofilmvetitése következett.
A vetítést követően a
külföldi delegációk (szlovén
és osztrák) bemutatkozó
előadásai kerültek sorra.
Ezekből az derült ki, hogy
szolgálatunk még a fejlett
osztrák szolgálattól sincs a
legtöbb területen lemaradva.
Erről a délutáni tanulmányi
kiránduláson is meggyőződ
hettünk. Többek között egy
rábai kábel darus vfzhozammérő berendezést (regisztráló vízmércével egybeépftve)
is meglátogattunk Burgenlandban. Ennek minden
darabján látszott a precíz

kivitelezés, de például a
mérce helyének kiválasztása
hidraulikailag kifejezetten
rossz volt. A kirándulás zárásaként burgenlandi barátaink egy üdülőhely célját is
szolgáló víztározó partján
látták vendégül az esemény
résztvevőit.

Azt is láthattuk, hogy
bizonyos színvonalbeli különbség a két ország között
nemcsak az anyagi lehetőségek miatt van. Erre volt
jó példa a burgenlandi vízrajzi szolgálat mérőkocsija.
Legalább ilyen modem gépkocsival és a hozzá tartozó
felszerelésekkel majdnem
mindegyik vízrajzi csoport
rendelkezik, de ilyen átalakításra (nem lenne hozzá
szükség pénzre!) és rendeltetésszerű használatra a tapasztalatok alapján egyik
csoportnak sincs lehetősége.
A harmadik nap délelőtt
jén az adatarchiválás idei
feladatairól esett szó, majd
néhány új szervezeti struktúráról. Takács Ágnes az
Országos Meteorológiai
Szolgálat, Domahidy László
az OVF, Liebe Pál a
VITUKI új szervezetéről
számolt be.
Záróprogramként a szokásos fórum következett, melyen a 12 vízrajzi csoportvezető számolt be csoportja
problémáiról kérdésekre is
válaszolva. Az idei kérdések
egyike az volt, hogy a nemrégen lezajlott átszervezés
mennyiben érintette a vízrajzot, illetve milyen szervezeti
egység keretében működik
az igazgatóságon belül. A
tizenkét értékelés alapján
néhány tanulság levonható:
- egy-egy kivételtól eltekintve a csoportokat nem
érintette negatívan az átszervezés
- az igazgatósági szervezeti strukturákba való illeszkedés egységesebb lett országosan, azaz mindegyik
csoport a helyi vízgazdálkodási osztály keretein belül
működik. Jelentős különbség, hogy van, ahol az osztály teljes tevékenységét a
vízrajzi munka adja, míg
egy helyen még csoport
sincs szervezve erre a feladatra.
A fórum után következett
a zárszó, melyben megtudhattuk, hogy jövőre Miskolc
lesz a rendezvény házigazdája. A szokásos záróebéd
elfogyasztása után mindenki
sok tapasztalattal és élménnyel utazhatott haza.
Lábdy Jenő

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv., valamint a Munka törvénykönyvéről
szóló 1992. évi XXII. tv. rendelkezései értelmében
1993. május 24-én igazgatóságunknál is megtartottuk a
közalkalmazotti tanácsválasztást.
A hivatkozott rendeletek szerint a közalkalmazotti
tzanács széles köTŰ jogosítványokkal rendelkezik:
- Egyetértési jog illeti meg a kollektív szerződésben
meghatározott jóléti célú pénzeszközök felhasználása,
illetve az ilyen jellegű intézmények és ingatlanok hasznosítása tekintetében.
- A munkáltató döntés előtt a közalkalmazotti tanáccsal véleményezteti
.
- a munkáltató gazdálkodásából származó bevétel
felhasználásának tervezetét,
- a munkáltató belső szabályzatának tervezetét,
- a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő
munkáltatói intézkedés tervezetét,
- akorengedményes nyugdíjazásra és a megváltozott
munkaképességű közalkalmazottak rehabilitációjára
vonatkozó elképzeléseket,
- a közalkalmazottak képzésével összefüggő terveket,
- a munkáltató munkarendjének kialakítását és az
éves szabadságolási tervet.
A választáson dolgozóink 71,6 százaléka vett részt, a
17 jelö!tból - az igazgatóság létszáma arányában - llen alkotják a megválasztott közalkalmazotti tanácsot:
Csörgő Gyula, Kemény László II., Molnár Ambrusné,
Rácz Erzsébet, Tar Mihály, Tóth Gyula (központ), Fazekas Ferenc (szolgáltató uzem), Jenei Gábor (Szegedi
Szm .), Dési Gábor (Csongrádi Szm.), Magonyné
Komlósi Margit (Hódmezővásárhelyi Szm.), és
Versegi László (Szentesi Szm.).
Bízunk benne, hogy a most megválasztott közalkalmazotti tanács - küldetésének megfelelően - valóban a
dolgozók érdekeit fogja képviselni. Munkájához sok
sikert kívánunk !

,

Uj vezetőség
aMagyar
Hidrológiai Társaság
szegedi területi
szervezetében
A Magyar Hidrológiai
Társaság Szegedi Területi
Szervezete május 25-i ülésén Török Imre György elnöki megnyitója után ' meghallgatta Szűrös Jánosné
(ATIKÖFE) előadását a
Maro.s magyarországi szakaszán végütt vízminőségi
cél állapot vizsgálatokról,
majd a titkári b~számolót
követően megválasztotta új
vezetőségét.

A területi szervezet:
- elnöke továbbra is Török
Imre György, az Ativizig
műszaki igazgatóhelyettes
főmémöke,

- titkára: Novák Gyula
- alelnökök: dr. Molnár
Béla, és dr. Vágás István
- a vezetőség tagjai:
Kardos Imre, dr. Zentay
Tibor, dr. Pálfai Imre,
Ördögh Józse!

*
Tájékoztatjuk tagtársainkat, hogy 1993. június 3án 10 órakor területi szervezetünk a szentesi körzeti
csoporttal közösen előadó
ülést rendez a következő
programmal:
10-10.15 óráig: Megnyitó.
Dr. Kováts Gábor igazgató,

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság - Szeged
10.15-10.45 óráig: Száz
éve készült el Makó első
ártézi kútja. Előadó: dr. Tóth
Ferenc, József Attila Múzeum- Makó.
10.45-11.30 óráig: Makó
közműves vízellátásának
első 25 éve. Előadó: Medgyesi Pál, Csongrád megyei
Víz- és Csatomamű Vállalat
-Makó.
11.30-11.45: Konzultáció,
büfé.
11.45-13 óráig: Az első
díszkút másolatának és a
makói víztermelő telep rekonstrukciójának bemutatása. Panoráma a felújított
·vfztoronyból. Levezető
elnök: Török Imre György.
A program védnökei: dr.
Sánta Sándor polgármester,
Makó. Tonnes Károly igazgató, Csongrád Megyei Vízés Csatornamű Vállalat Szentes.
Az előadások helye: Korzó Casinó, Makó, Széchenyi
tér 25.
Minden tagtársunkat
tisztelettel vátjuk!
MHT Szegedi Területi
Szervezete elnöksége

VíZPART
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Egy szál virág helyett
A Vízpart tavaly áprilisi számában Ő irt rendhagyó
nekrológot legjobb barátjáról, Crkvenjakov
Miroszlávról, az újvidéki vizügyi miniszterról. Azt írta,
csak a temetése után értesült haláláról, de igy legalább
az élő "Miró" maradt meg emlékezetében. Vele is igy
vagyunk mindnyájan, akik igazán jól ismertó'K Őt.
Az élő Simády Béla él bennünk, hihetetlen a halála.
Alig élt valamit nyugdijba vonulása után. Tele volt
tettvággyal, annyi mindent akart még, olyan sok dolga
lett volna...
Megdöbbenten hallottuk nem sokkal a vízügyi szolgálatbó l távozta után - az
első kemény
támadást
egészsége ellen, de akkor
még nem vettük a dolgot
elég komolyan. (Talán ő
sem). Azután a helyzet egyre komolyabbra fordult, a
baj mindig súlyosabb lett és
május 19-én délután 2
órakor dr. Simády Béla, volt
iga~gatónk, sokunk barátja
és tanítómestere, tragikusan
rövidre szabott földi életét
végleg befejezte. Döbbenten
állunk emlékével magunkban, nehéz elképzelni, hogy
nincs többé.
1931. novemberében Szegeden született (mennyit
viccelődött helyettesével,
Kardos Imrével, aki ugyancsak 31-es, de januári születésű, hogy nála "sokkal öregebb"). Édesapja köztiszteletben álló csongrádi
orvos volt, a családi házat jó
szellemű indíttatással hagyta el, amikor a műszaki
egyetemre pályázott. Első
munkahelye a MÁV Szentesi Építési Főnöksége volt,
innen került 1962-ben a vízügyi szolgálatba. A "vasúttól" precízséget, pontosságot, a munkával szembeni
szigorúságot hozott. A hibátI an munkát mindig megkövetelte, életében talán so-

ha nem késett el a munkahelyéről (fél órával a többiek előtt jött be), minden
értekezletet hajszál pontosan kezdett, pontos volt,
mint a vasút.
"Vizes" pályájának íve
gyorsan emelkedett. A
Csongrádi Szakaszmérnökségen eltöltött "tanulóévek"
után 1965. február l-től már
a Szegedi Szakaszmérnökség vezetője, 1966. januárjában pedig az igazgatóság
termelési igazgatóhelyettese. Az 1970-es árvízvédekezés vezéregyénisége volt,
1971-ben ő lett az igazgató.
Húsz évig vezette az AlsóTisza-vidéki Vízügyi Igazga.tóságot.
Általános mérnöki diplomája mellé 1972-ben vízépftési szakmérnöki képesftést, 1974-ben hidraulikából műszaki doktori címe t
szerzett. Tanult és tanított...
elsősorban munkájával,
saját példájával. Beosztottjait nem igazán beosztottnak, hanem munkatársnak,
az adott munkában társnak
tekintette. A legegyszerűbb
munkásember munkáját is
messzemenően elismerte, a
gátőr, vízőr, kubikos, lakatos és a többi munkásember
gondja-baja fontosabb volt
számára, mint a p'roblémájukat talán könnyebben

Fotó: Somogyi Károlyné

megoldó közvetlen munkatársai. A lehetőséget mindenkinek megadta ahhoz,
hogy a vízügyi szolgálat
bármilyen magas fokára
eljusson. Bizalmat adott és
bizalmat várt, igazi alkotó
légkört teremtett maga körül.
Igazgatói működése alatt
hihetetlenül sokat tett a Tisza-völgy árvízvédelmének
fejlesztéséért, 1980-ban
Állami díjat kapott ezért.
Olyan művek születtek az ő
idejében, mint a szegedi
belvárosi partfal rekonstrukciója, az algyői olajmező
védelme, a marosi gátrendszerek mértékadó árvfzszintre való kiépítése, a mátyáshalmi főcsatorna és térségének belvízrendezése, az

A nyilvánosság programról
Sokan kérdezték meg,
hogy ugyan miről is lehet itt
majd szó, érdemes-e elmenni, egyáltalán mire jó ez az
egész. Kíváncsiságukat nem
tudtam tökéletesen kielégíteni, mert bizony hiába
vagyok én az igazgatóságnál
a nyilvánosságprogrammal
(PR=Public Relations) foglalkozó összekötő, ilyen foglalkozáson még én sem vettem részt.
Az adott napokon aztán
mindenki választ kapott a
kérdésre. Az Inter Protector
Kft. profi előadója, dr. Pető
György (és technikai segítője, Pál József) a társaság
figyeImét egy fél napon át
ébren tartva ismertette meg
hallgatóságát a vízkárelhárítás nyilvánosságprogramjával és lebilincselő stílusban megrendezett kommunikációs tréning keretében szinte játszva (és egymást is szórakoztatva) vezetett be mindnyájunkat a
környezetünkkel, a lakossággal, a sajtóval, rádióval,
televízióval való helyes
kommunikáció rejtelmeibe.

Május ll-12-ére meghivót
kaptak felső- és
középvezetőink az Inter
Protector Kft. által
tartandó, kommunkációs
tréninggel kombinált PRtájékoztatóra.
Megismerhettük azokat a
közvéleménykutatási módszereket, felméréseket, vizsgálatokat, miket eddig a kft,
a vízügyi szolgálat közvélemény általi megítélésének
megismerése céljából alkalmazott. Tájékozódhattunk
az eredményekről, amiből
ki-ki levonhatta a maga
számára is hasznosítható tanulságokat.
Megtudtuk, hogy az árvíz
által veszélyeztetett lakosság
túlnyomó része nem érzi
igazán az árvízveszélyt (sőt
sokan azt sem tudják, hogy
árvfz által veszélyeztetett
helyen laknak), hogy a vízügyi szolgálat lakossági
megítélése közel sem olyan
rossz, mint amilyen a sajtóból-rádióból-televízióból
hosszú ideig hallható-látható

volt, hogy a vízügyi szolgálat szükségességét majdnem mindenki elismeri és
fejlesztését is szükségesnek
tartja. Bepillanthattunk
azokba a válaszokba is, amiket a vízügyi szolgálatban
tevékenykedők adtak a saját
munkájukkal kapcsolatban,
lemérhettük jelenlegi helyzetünket, lemérhettük magunkat.
Hasznos időtöltés volt,
senki nem bánta meg, hogy
rászán ta a napot. Nekem az igazgatóság tájékoztatási
felelősének - különöse n
sokat jelentett, mert·a foglalkozás a jelenlevők mindegyike számára világossá
tette, hogy a közvélemény
formálása, a körülöttünk
élők tájékoztatása, véleményük kikérése, a megfelelő
szívonalú kommunikáció
velük, a vízgazdálkodás, a
vízkárelhárftás nyilvánosságprogramja mindnyájunk
ügye , a PR-tevékenység
mindannyiunk feladata.
Benke György

újszegedi és a torontáli belvízrendszerek, de az ő érdeme a gőzüzemű :;zivattyútelepek elektrifikálása és az
Alsó-Tisza-vidék sajátos
hidrológiai helyzete miatt
különleges figyelmet érdemlő árvízi, középvízi és
kisvízi előrejelzés fejlődése
is. A vízgazdálkodás minden területén hozzáértő és
határozott vezető volt.
Tudományos érdeklődése
sokak előtt ismert. 1978-tól
1991-ig a Magyar Hidrológiai Társaság Szegedi Területi Szervezetének elnöke,
az országos elnökség és számos szakbizottságának tagjaként mindig alaposan felkészült előadásaival, kitűnő
szervező munkájával, nívós
frásaival nagyban hozzáj á-

rult a vízügyi tudományok Szövetség 100 éves évforfejlődéséhez. Példája mun- dulóján magas kitüntetést
katársaira is átragadt, az kapott. Soha senki nem
igazgatóságon fontos fela- tudja már igazán meghálálni
dattá vált a műszaki fejlesz- neki azt, amit Szeged evetés, mindenki igyekezett .ms sportjáért és a magyar
minél többet adni, minél evezésért tett. Évekig a Matöbbet vállalni. Sokan vet- gyar Evezős Szövetség altek részt továbbképzéseken, elnöke volt, ő képviselte
szereztek második diplomát, Csongrád megyét a Magyar
vagy doktori címet. Min- Olimpiai Bizottságban,
denkit támogatott igyekeze- 1978-tól a Szegedi Vízügyi
tében.
Sportegyesület evezős szakKitűnő kapcsolatokat te- osztályának elnöke, a szerem tő, közvetl~n e~ber gedi evezős sport feléleszvolt, kapc.~olatalt ,utano:- tője, a Maty-éren épült Gróf
hatatla~ konnyeds~ggel es Széchenyi István evezős
fant~sztlkus ered:ne?ye~e~ pálya atyja. A pálya nevét is
- ml?tegy rr:agátol ertetodo ő adta örök példaadójáról,
termeszetesseggel - haszno- akinek képe mindig szobája
sította és állította a vfzügyi falát díszítette.
szolgálat oldalára.
Szenvedélye volt a béSok barátja volt szűkebb lyeggyűjtés, a bélyeges laés tágabb környezetben is. pok, borítékok gyűjtése.
Történelmünket magas
.
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ne hez le smerrue, ogy sza',.'
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.
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szaktekmtely. Könyvelt a
~. ők
'lá
mun kr a a nemze tkOZI ap- b'l
csolatok az akkori politikai e yeggyujt
a VI gon
lehetőségek között is rend- mi,nde~ütt i~~erték. Gyű~te
kívül fontosak. Őszinte és menyei a Fold sok orszaga
megbízható barátjának val- kiállításán keltettek érdeklotta a magyarul kitűnően lődést, sok-sok rendkívül
beszélő jugoszláv Crkven- é~t~kes .díjat nyert, .nevét ~
jakov Miroszlávot, de töké- VI,lag rrun~~n~:a~arrure valo
letes partnere tudott lenni a belyeggyu!toje Is~erte. A
román kollegáknak is. A hi- Magyar Belyeggyujtők Orvatalos találkozókból is szágos Szövetségének elnömindig csak nyert az igaz- ke volt.
gatóság, a magyar vízügyi A barátja halálára írt,
szolgálat, a szokványosat rendhagyó nekrológot Sijóval meghaladó tartalom- mády Béla mindössze egy
mal teltek meg a magyar-j u- szál virágnak szánta Migoszláv és a magyar-román roszláv sírjára. Ez az írás
kapcsolatok.
sem több ... egy szál virág.
Széles látókörű, sokoldalú Sokunk szívében sokáig
ember volt. Előző számunk- nem hervad el.
ban adtuk hírül, hogyaBúcsúztatása június 4-én
sportlétesftmények fejlesz- 11 órakor lesz Szegeden, a
téséért a Magyar Evezős Belvárosi temetőben.

Búcsú
id. Sípos Lászlótól
. Fájó szívvel és elszorult torokkal búcsúzom id. Sipos Lászlótól, igazgatóságunk volt dolgozójától, aki 1908. december 8-án, Szegeden született, és
kisebb-nagyobb rnegszakrtásokkal 85
évig itt is élt.
Vízmesteri oklevelét Budapesten szerezte, s a hadifogságot (négy és fél év a
Szovjetunióban) leszámítva életének nagyobbik részét a vízügyi szolgálatnak
áldozta.
A kollégák, tanítványok nevében nekem, a legfiatalabbnak jutott osztályrészül, hogyelköszönjek. Vehetném megtiszteltetésnek is - mert az -, hogy egy
igaz embertől, egy aranyos munkatárs tól
búcsúzom.
Szomorú vagyok, mert Te is itthagytál
bennünket, Te is, akivel még szerettünk
volna beszélgetni, ilitől szerettünk volna
tanácsot kérni. Elkéstünk - Te nem tudtál
megvárni bennünket most az egyszer.
Mióta megtudtam a megváltoztathatatlant, sokat beszélgettem volt, s jelenlegi közös munkatársainkkal, akik
szép emléket idéztek fel Rólad.
Munkád eredményeivel nap, mint nap

találkoztWlk, hiszen az igazgatóság területén lévő öntözőrendszerek (Hódmezővásárhely, Kurca, Szarvas-Káka, Levelény, a kecskeméti szennyvízöntözőtelep,
a Dónáti AC-telep, a még meglévő rizstelepek) a Te munkásságodat is fémjelzik,
hisz ezen telepeknek fontos alkotója
voltál.
Az örökkévalóságban a végelszámolásnál büszkén vallhatod: maradandó
alkotásokban vettem részt.
Ma az alkotásra, építésre nem sok esély
van, de Te építettél - a gyakorlatban jól
megláttál mindent, s az egyszerű, de mindig a legjobb megoldásokat tudtad kivitelezni.
Sohasem csüggedő optimizmusoddal
munkatársaidat átlendítetted a nehézségeken - az ma is ránk férne!...
A jóízű baráti beszélgetések, a domaszéki almaszüret emléke ma is megelevenedik. Ma is, amikor búcsúzni kell!
Laci bácsi, Isten Veled, nyugodjál békében!
Kádár Mihály
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Hog-y csinálják
a bajorok?
Dr. Kováts Gábor, az Ativizig igazgatója az Országos Vfzügyi Főigazga
tóság küldöttsége tagjaként 1993.
május 3. és 7. között Bajoroszágban
tanulmányozta az ottani vízgazdálkodást. Erről beszélgettünk az igazgatóval.
Vfzpart: Hogyan jött létre ez az út?
Kováts Gábor: A bajor és a magyar
vízgazdá lkodás között együttműködési
megállapodás alapján rendszeres kapcsolat
van. Ez az út, melyen négyen vettünk részt
- Tábori László főigazgatohelyettes, Nagy
István szolnoki igazgató, Murányi László,
az OVF nemzetközi főosztályának munkatársa és jómagam - ennek a megállapodásnak a részeként jött létre.
VP: Mi volt a téma?
K. G.: Három és fél napot töltöttünk - az
utazáson kivül - Bajorországban. Első nap a
minisztériumi szervezetet és munkát, a
második napon az ottani OVF-nek megfelelő szervezetet, mig a harmadik napon a
Duna-Rajna-Majna-csatornát tanulmányoztuk, ez utóbbit egész napos kirándulás
keretében.
VP: Voltak-e tanulságai az útnak?
K. G.: Természetesen. Avendéglátók
igen alaposan felkészültek, az első két nap
reggel 9-től este 6-ig váltott előadókkal
öntötték ránk az ismereteket, 'igen sok írásos
dokumentációt is átadva. A tanulságok: a
vízgazdálkodás a fejlett piacgazdaságú
Bajoroszágban is állami feladat, nagyon ko-

moly szervezet, sok szakember és sok pénz
áll rendelkezésre. A koncepciók kidolgozásától a nagy művek létrehozásán át a
szigorú ellenőrzésig az állam mindenen
rajta tartja a szemét és a kezét.
VP: Kinek a feladata a vtzminőség
védelem?
K. G.: Ha arra gondol, ami nálunk az
utóbbi években lejátszódott, vagyis a
vízügyi feladatok szétválasztására, hát
Bajoroszágban ez továbbra is egy kézben, a
vízügy kezében van. Két osztály foglalkozik a Bajor Tartományi Vfzgazdálkodási
Hivatalban vfzvédelernmel, de a 23 területi
vízügyi hivatal is rendelkezik laboratóriummal.
VP: Támogatják-e állami szinten a vfziközművek fejlesztését?
K. G.: A vízi közszolgáltatás önkormányzati feladat, de nincsenek magukra
hagyva. A települések nagyságától függ a
támogatás mértéke, mivel abból indulnak
ki, hogy minél kisebb egy település, annál
nagyobbak a fajlagos beruházási és
üzemelési költségek. A 100 ezer lakosnál
nagyobb településen nincs támogatás, 50100 ezer között csak a tisztítóra, 10-50 ezer
lakos között a főcsatornára, 10 ezer lakos
alatt mindenre. Érdekes és meggondolandó
alapelv. Persze, a kiépftettség színvonala
nem hasonlítható a mienkhez. Az 1994. évi
támogatás a bajorok elmondása szerint
"csak" 650 millió DM lesz, ez jelentős
csökkenés az előző évekhez képest. Azt is
el kell azonban mondani, hogy új művek
építéséhez közműfejlesztési díj formájában

A Duna-Majna-Rajna-csatorna összeköti Nyugat-, Közép- és Kelet-Európát.
az állampolgár is hozzájárul, még pedig egy
új lakóház közműre kötésekor mintegy 10
ezer DM hozzájárulást kell befizetni.
VP: Van-e amit rosszabbul csinálnak
mint mi?
K. G.: Megegyezett a véleményünk, hogy
az árvízvédelem szervezete, felelősségi
rendszere nálunk jobb, ott az egyszemélyi
felelős vezető nehezen értelmezhető és a
területi összehangolással, valamint a szakmai felkészültséggel is akadnak problémák.
Ezt jól érzékeltük a legutóbbi árvízról tartott
beszámolóból, melynek keretében több
gátszakadás fotóit is megmutatták.
VP: És a Duna-Rajna-Majna-csatorna?
K. G.: A 171 kilométeres csatornából
körülbelül a felét láttuk; akár vízépítő
mérnöki szemmel, akár környezetvédelmivel néztük, hatalmas, pozitív élmény volt.
A csatorna környékén megváltozott az élet.
Tökéletes infrastruktúr~, gazdasági fellendülés, jelentős idegenforgalom tapasztal-

ható. A környezetgazdálkodás szempontjait
messzemenően, sokszor szinte pazarló
módon is figyelembe vették. A 4-5 éve elkészült szakaszok nem egy helyen természetes folyómeder képét mutatták, gazdag
növény- és állatvilággal.
VP: Mi lehetne az összefoglalása a három napnak?
K. G.: A minisztériumban tartott zárómegbeszélésen mind a két fél hangsúlyozta,
a tapasztalatok kicserélését folytatj uk,
ősszel bajor küldöttség jön Magyarországra,
várhatóan Szeged környékét is meglátogatják. Az a merész gondolat is felmerüIt,
hogy érdemes lenne bajor tapasztalatokra
támaszkodva megvizsgálni a Duna-Tiszacsatorna megvalósfthatóságának műszaki,
gazdasági és környezetvédelmi feltételeit és
lehetőségeit. Ez a csatorna egyébké~t mint az egységes európai vfziút-rendszer
része - szerepel a bajor térképeken.
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Fotó: Somogyi Károlyné

Szabadkoznak azért, hogy
csak székre ülhetek, de
egyéb ülőalkalmatosság pillanatnyilag nincs a házban,
mert a fotelokat elvitték áthúzatnÍ.
- Maga elfér a széken, de
nekem keskeny az ülőke, bár
most fogy tam tíz kilót - kezdi a beszélgetést vendéglátóm, Ördögh Jóska bácsi, s
büszkén "mutatja" magán a
tíz kiló mínuszt.
- Nem volt könnyű leadnia, hiszen állandóan főz ,
ez a szenvedélye meg az
evés - szól közbe Panni ka,
akit a régi vizeseIsnek nem
kell bemutatni. O is vízügyes volt, 27 évig dolgozott ott műszaki rajzolóként.
- Megfőz ő mindent, kivált akkor csillogtatja a tudását, amikor a család együtt
van. Még palacsintát is süt,
ha a kisunokák megkívánják, mert szerintük csak a
Tata tud jó nokedlit és palacsintát csinálni - folytatja a
feleség.
Három unokát szerethetnek, dédelgethetnek. A két
tizenéves fiú után még egy
aprócska hároméves kislánnyal ajándékozta meg
őket a sors, nagy-nagy boldogságukra.
Ambátor boldogságban
volt részük bőven, hiszen
akik 44 évet élnek le egymás
mellett megértésben, szeretetben, azok elmondhatják
magukról, hogy szerencsés
kiválasztottak.
- Fényképen láttam meg
Pannikát először, s azonnal
eldöntöttem feleségül kérem
- idézi a régmúltat Jóska
bácsi.
Pannika hozza is a nevezetes fotót, ami egy kisgazda
ünnepségen .készült. A csoportképen mosolygó, szép
arcú, dúshajú lányon nem
csoda, ha megakadt Jóska

A

bácsi szeme. Nem is sokat
teketóriázott, összekomendáltatta magát hamar a lánynyal, akinek szintén nem
volt ellenére a házasság.
Merthogy Ördögh Jóska
nem húzta az időt soká, januárban megismerte, szeptemberben elvette a kuláklányt, ami az idő tájt nem
volt veszélytelen. Azóta harmóniában élnek. Nyugdíjba
is egyszerre vonultak, de
Jóska csak a főmunkavi
szonyt szakította meg, hiszen máig szakértőként, tanácsadóként dolgozik, s a
hidrológiai társaságnak is
vezetőségi tagja.
- Nem is bírna megmaradni, neki mindig csinálni kell
valamit, ha látná, milyen
műhelye van a pincében! így Pannika.
- Megnézzük azt is, de
előbb arra kérek receptet,
hogyan lehet az egészséget
ily jól karbantartani, hiszen
Jóska bácsi maga a szellemi,
testi frissesség, sugárzik belőle az életkedv, az energia.
A Pannikán meg nem látok
ráncokat.
- A sors adománya tán,
hogy jó az egészségünk mondja a "receptet" Jóska
bácsi. - De azért köszönhető
annak is, hogy nem dohányoztunk, nem ittunk soha, s
vigyáztuk az egyetlen igaz
kincset, az egészséget. No,
meg a foghagyma - teszi
hozzá még félig tréfásan -,
én azt eszem mindennap.
Állftólag jót tesz az érrendszernek, vérnyomásnak.
Hála Istennek, kitűnő a közérzetem.
- Nekem csak a kilóimmal van bajom. - sopánkodik Pannika, s kétségbeesetten mutatja az egyetlen
kosztüJnöt, amit hordani tud.
- Ezt a szép kosztümöt én

mezőgazdasági

A vfzkárelhárftási osztály
vfzszolgál~atási csoportjánál már év
eleje óta tart az előkészítési
munka. A mezőgazdasági átalakulás elltúzódása rendkívül bizonytalan helyzetet teremtett. Az igazgatóságunkra beérkező vízigény 30 százalékkal kevesebb, ~nt az
előző évi volt. Ez az egyes
rendszerek kihasználtságát a
kritikus szintre csökkenti.
A hódmezővásárhelyi
öntözÓfendszerben az igény
az 199.0-es évinek csak 17
százaléka, a tiszaalpári 300
ezer köbméteres megrendelés a tényleges kapacitásnak csupán töredéke.
Tíz öntözőrendszerből
futban (Kurca, Szarvas-Kámezőgazdasági

választottam neki - büszkéikedik a férj, s nem kell szégyenkeznie az ízlése miatt. Megérdemel ő mindent,
hiszen neki köszönhetem,
hogy tanulhattam, mert azon
kívül, hogy biztosította
számomra a nyugodt családi
hátteret, segített a műszaki
rajzok elkészítésében is.
Tudja én alulról kezdtem, s
az évtizedek alatt a vízügyes
lépcső minden fokát végigjártam.
- A negyvenes évek tájékán kezdett dolgozni, ha jól
tudom.
- Így van, 1940-ben figuránsként, léctartóként kezdtem. Aztán közbejött a háború , no meg a hároméves
orosz fogság. No látja, ott
tanultam meg: az embemek
az erejére, egészségére vigyázni kell, s soha sem'milyen körülményben nem
hagyhatja el magát. Akik
feladták , azok nem tértek
haza. De én ezekről az évekről , az ott történtekről senkinek nem beszéltem. A családomnak sem. Amikor
visszajöttem, azt mondtam:
kész, vége, lezárult, temessük el. Aztán éltünk, dolgoztunk békében, jó barátokkal,
munkatársakkal körülvéve.
A munka mellett elvégeztem
az egyetemet, s közben lépegettem a ranglétrán felfelé.
82-ben, 43 éves szolgálati
idő után mentem nyugdíjba
osztályvezetőként. Úgy tudom, a Tripolszki Pista után
én vagyok a második legöregebb élő vízügyes.
S a második legöregebb
úgy pattan fel, mint egy huszonéves, s invitál az alagsorba, ahol birodalma van.
Hát kérem, én még olyan
rendet, precizitást, mint az
Ördögh Jóska műhelyében
és konyhájában, nem láttam
sehol. A főzés és a fabrikálás kellékei vonaIra igazítva
állnak a polcokon. A fűszer
gyűjtemény és fazék-lábas
gamiturák láttán elhiszem, a
ház ura valóban művészi
szinten művellteti a gasztronómiát. Aki ily gondossággal választja meg a kellékeket, az csak jót főzhet.
Nehezen válunk el a kapuban, mert ekkor idézünk sok
régi kollegát, akiknek többsége már nem szólalhat meg
e sorozatban.

Sze~ ~ttIla IfJu~agI
evezo~unk beszam~!t
az 't
egyesulet
versenyzőmek
. d "t'b
"'1
ma ral e z,o a orozasaro.
A:kkor m.e,g nem tud,!!l~'
mIre I~sz)o az .erőgyuJtes,
mennYlh:r ~~~~ sok-sok
'~'
a mID et~taI?o~,
meger őlte o remng.
A szezon első válogató
versenyén azonban már látszott, hogy az alapozás nem
volt hiábavaló. A csepeli
megmérettetésen Károlyi
Tamás és Dézsi Péter a felnőtt, kormányos nélküli kettesben második lett, L6di
Róbert felnőtt egypárevezős
hajóban IV. helyet szerzett,
az ifjuságiak versenyében
pedig a Szél Attila-Hansel
Balázs kormányos nélküli
kettes szintén IV. helyezést
ért el.
A bíztató eredmény megerősítette versenyzőink helyét a válogatottban és lehetővé tette, hogy nagy nemzetközi regattákon is tagjai
legyenek az utazó keretnek.
Május 8-9-én, a hagyomá-

Hidrometeorológiai helyzetjelentés
Az áprilisi időjárást az
időszaknak megfelelő csapadék-, és hőmérsékleti viszo-

nyok jellemezték.
A zömében a hónap első
felében lehullott csapadék
havi összege - a sokéves értékkel közel egyezve - 48
milliméter lett. A területi eloszlás szélsőséges volt: mig
a Duna-Tisza közi homokhátságon, és még néhány
kisebb körzetben csak 30-40
milliméter eső esett (minimum: 28 milliméter, Kiskunfélegyháza), addig a mű
ködési terület középső és
délkeleti részén 60-80 milliméteres értékek is előfor
dultak (maximum: 80 milliméter, Mezőhegyes).
A csapadékmentes napokon is sokszor volt borult az
ég, így az áprilisban mért
175 órás napfény tartam nem
érte el a sokéves átlagot.
Mivel a télies időjárás
egészen április közepéig kitartott; majd az utolsó dekádban kifejezetten nyáriasra fordult az idő, lényeges
hőmérsékleti különbségek
alakultak ki a hónap folyamán. Az első időszakban
még előfordultak éjszakai
Kalocsai Katalin fagyok (minimum: -3 Cel-

vízszolgáltatás helyzete

sius, l-jén) és a nappali felmelegedés is csak mérsékelt
volt , a másodikban ezzel
szemben mái enyhék voltak
az éjszakák és rendre 20
Celsius feletti nappali hő
mérsékleteket mértek (maximum: 26 Celsius, 28-án). A
hónap középhőmérséklete a sokéves átlagnak megfelelően - II Celsius lett.
Folyók vizjárása:
A Tisza és melIékfolyói
medrtíben március végén
megemelkedő vízszintekre
áprilisban újabb árhullámok
futottak rá. A csapadéktevékenységgel kísért hóo1vadás
leginkább a Körösök vízrendszerében növelte a vízutánpótlást. Árvízvédelmi
készültséget is csak itt, a kezelésünkben lévő HármasKörös bal barti szakaszán
kellett elrendelni, ugyanis a
Szarvasnál 23-án, 660 centiméterrel tetőző árhullám
meghaladta az I. fokú készültségi szintet. AMaroson
az áradás a folyó medrében
vonult le, de az Alsó-Tiszán
is csak az alacsonyabb hullámtéri területekre lépett ki a
víz. Az áradások tetőző értéke aMaroson, Makónál 288
centiméter (21-én), a Tiszán,

-

Szegednél 553 centiméter
(25-én) lett. A márciusi árhullám völgyelése Makónál
71 centiméteres (április 6án), Szegeden 364 centiméteres (április 9-én) vízállásnál következett be. Az ápri~si középvízállás a sokéves
atlaghoz közeli, Makónál
156 centiméter, Szegednél
458 centiméter lett.
Talajnedvesség, talajvizjárás:
A márciusi és áprilisi eső
zések szinten tarották, sok
helyen még mérsékelten növelték is a termőréteg nedvességtartalmát. Az így kialakult, a felső 20 centiméterben 70-80 százalékos,
mélyebben 80-100 százalékos víztartalom az évszak átlagos viszonyainak megfelelő.

Számottevő a változás a
talajvíztükör helyzetében. A
legtöbb helyen csökkent a
sokéves átlagoktól való elmaradás, néhol 30-60 centiméterrel is. A vízszintemelkedés általában 10-50 centiméter közötti, de még mindig vannak olyan megfigyelő kutak, ahol alig változott
a vízszint. (Készítette: a vízrajzi csoport.
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Mi várható az 1993. évi

Az elmúlt félévben ismét nőtt térségünkben az évek óta
halmozódó csapadékihány..• az aszályossági számitások
szerint kismértékben aszályos nyárra számithatunk.•.
az aszályossági ciklus 10. évében csak az őntőzőv(z
pótolhatja a talaj felső rétegének 50 száza1ékos
vizhiányát.•• - olvasom vizgazdálkodási osztályunk
jelentésében. A csapadékhiánynál csak a pénzhiány
nagyobb a mezéigazdaságban - ezt a tényt viszont
a médiák sug~lják.

A visszafogott igényeknél
kis mértékben magasabb
felhasználás mellett hatalmas, egyidőben jelentkező
csúcsigények lesznek. Sajnos, emiatt vízkorlátozásni
is számítani kell.

ka, Algyő, Maros jobbpart,
Tiszaalpár, Hódmezővásár
hely), áll a vízügyi igazgatóság közvetlen kapcsolatban
a mezőgazdasági üzemekkel, illetve a társulatokkal.
Negyvenhét
öntözővízszolgáltatási alapszerző
dést készítettünk elő, mindegyikből több változat készült. Harminc szerződés
aláírása megtörtént, további

Megéri-e a befektetés?
1990-ben az országban 50
milliárdos volt az aszálykár.
Pénzügyi szempontból az
idei kilátások sem jobbak.
A térségünket sújtó
aszálykár becsült összegének csupán öt százalékát
kell ötnözésre fordítani és a
mezőgazdasági területek II
százalékán jó termésre lehet
számitani.
Rátky Pál

hét megállapodás véglegesftése ·a napokban befejeződik, a cikk megjelenésekor várhatóan aláírásra kerül. 'A kisebb, fizetésképtelen partnerekkel egyelőre
nincs lehetőség a szerződé
ses kapcsolatra.
A fenti, 80 százalékos
szerződéses állománya tervezett vízigény 95 százalékát jelenti.

nyos kölni regattán, A kate- várhatóan kemény nemzetgóri ás nemzetközi versenyen közi mezőnyben is.
L6di Róbert a magyar
A rajtban láthatjuk majd
válogatott négypárevezős L6di Róbertet a felnőtt egyhaJ' o' egységében ülve I I. Iparevezoso
'
~ "k k"ozo,
"tt a K'ahelyet ért el, egy héttel rolyi Tamás-Dézsi Péter dukésőbb Mannheimben, ahol ót a kormányos nélküli keta világ legjobb evezőseit is teseknél, Hansel Balázst és
megtalálhattuk (szintén A- Szél Attilát az ifjuságiak, vakategóriás nemzetközi ver- lamint Danyi Róbertet és
senyen), a magyar válogatott Lele Lászlót a serdülők ve' rsenye'b en. B lzun
'
k benne,
nyo l casa (b enne a ml. K arolyi Tamásunkkal és Dézsi hogy tovább öregbítik egyePéterünkkel) a román és a sületünk jó hirét. A győzte
német hajók mögött a III. sek Lapis András szobrászhelyen evezett be a célba.
művész gyönyörű evezős érJúnius 5-6-án újra nagy mét és a különböző támoganemzetközi verseny résztve- tók tiszteletdíjait kapják.
vői lehetünk, de ezúttal nem
A ver&eny (amelyre a szekell messzire mennünk, a gedi önkormányzatnak és az
Magyar Evezős Szövetség Ati vizignek a tározó felés a Szegedi Vízügyi Sport- töltésével nyújtott áldozategyesület ekkor rendezi az kész segítsége nélkül nem
Ativizig, a Csongrád megyei kerülhetett volna sor) szomSportigazgatóság és Szeged baton és vasárnap is délelőtt
város segitő támogatásával a 9 órakor kezdődik (a selejteGróf Széchenyi István eve- zőkkel), a döntők mindkét
zőspályán a hagyományos napon délután 3 órától leszSzegedi Nemzetközi Regatta nek.
Evezősverseny t.
A szép környezet, a jó
Rangot jelent ezen a rész- versenyek kellemes időtöl
vétel, büszkék lehetünk rá, tést ígérnek, a nagy összehogy versenyzőink közül hét csapásra a rendezők mindenevezősnek is lehetősége van kit szeretettel várnak.
bizonyítani helytáll ását a
B. Gy.

őntőzési idénytől?
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