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"Nyitott ajtók hónapja" 
A bősi erőmű és a hozzá kap

csolódó beruházások sokáig 
tiltott területnek számítottak, 
ahová idegeneknek tilos volt a 
bejárás és szigorúan őrzött te
repnek számftott a bősi körzet 
is. Ezért nagy érdeklődéssel és 
várakozásokkal telve indultunk 
el a néhány héttel ezelőtt, az 
országos napilapokban Vodo
hospodárska vystavba s. p. által 
meghirdetett, "nyitott ajtók 
hónapja" keretén belüli, hely
színi bejárásra. A gabcsikovoi 
vfzierőmű objektumait Kele
men Ottó, a beruházás egyik 
szlovákaiai műszaki ellenőre is
mertette. 

A bemutatott első fő létesft
mény a Pozsony tól Körtvé
lyesig húzódó tározó volt, 
amelynek befogadóképessége 
220 millió köbméter, maximális 
szélessége 8 kilométer, és 25 
kilométer hosszú. A 17 kilo
méter hosszú felvízcsatorna 
szélessége 280-750 méter, 
mélysége 6-13 méter és víz
hozama 5300 köbméter/sec. A 
Duna vize a Gabcsikovo utáni 
6,2 kilométer hosszú csatorna
szakaszon keresztül Szap tér
ségében, Palkovicsovonál kerül 
vissza a régi Duna-mederbe. Az 
alvízcsatorna szélessége 250-
280 méter. A Körtvélyes térsé~ 
gében kezdődő 17 kilométer 
hosszú felvízcsatorna műszaki 
érdekessége, hogya meder
rézsűket és a meder alját is a 
helyi geológiai adottságokat 
figyelembevéve tökéletesen 
v(zzáróvá kellett tenniük. Mivel 
nem állt rendelkezés ü kre meg
felelő v(zzáró réteg a klasszikus 
gátszerkezet agyag.magjához, a 
tervező a vIz fel öli oldalon egy 
16 centiméter vastag, bitumenes 
aszfalttömftést, szigetelést java
solt. A meder aljára egy fólia 
került a rézsű aszfaltrétegéhez 
hegesztve, amely így jelenleg 
kompakt egységet képez. A 
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Csökken a vizszint a Mosoni Duna-ágban, mivel a szlovákok 
elrekesztették a folyó medrét, hogy az erőműveknek 

biztositsák a vizi energiát. 
(A légi felvételt Hámori Szabolcs - MTI-fotó - készitette) 

latai miatt még nem tudják biz
tosftani). 

A gabcsikovoi lépcső két 
részből áll: a vízi erőműből, 
melynek összteljesftménye 720 
MW és két hajózsiJipból. A vízi 
erőmű 8 darab, 90 MW telje
sltményű KapI an tu'rbinája szá
mítások szerint átlagosan 3 mil
liárd 100 millió kWó villamos 

bina a hálózati igények alaku
lásának megfelelően szakaszo
san üzemel). 

A két hajózsilip méretei a 
következők: hosszúság 275 
méter, szélesség 34 méter, a 
kiürltési és feltöltési idő 15 
perc. (Volt módunk a vezénylő
foronyból egy átzsilipelést is 
megnézni.) 

A bősi mű után végigmen
tünk a felvízcsatorna egy szaka
szának déli oldalán. Láttuk, ho
gyan igyekeznek megoldani a 
régi Duna-meder és a feIvIzcsa
torna közötti ágrendszer víz
ellátását, hogyan teszik valóban 
széppé ezt a terepet is. A kiala
kított tavak partján már megje
lentek a kempingezók, nem kell 
hozzá nagy fantázia, hamarosan 
kedvelt kirándulóhely lesz. 

Már dél elmúlt, amikor elbú
csúztunk Kelemen Ottótól, a 
végig rendkívül készséges, lo
sonci születésű mérnöktől és 
egy kis pozsonyi séta után Du
nacsúny felé vettük az irányt. 
Az igazi megdöbbenés itt ért 
minket. Az eddig látott hely
színekhez hasonlóan itt is nagy 
ütemben folyt a munka, de itt 
már nem láttak minket szIvesen, 
sőt a videózást és a fotózás t is 
megtiltotta egy rendőrségi ko
cs iból kiszállt úr. 

Ennek ellenére eleget láttunk! 
Végigmentünk a monstrum 
hátán, személyesen győződhet
tünk meg arról, hogy a "pap(r
tigris" igenis él. Felnőtt és meg
izmosodott, rettenetes teste be
lefeküdt a Dunába és az egész 
medret elzárta. Nem tudom, 
lesz-e valaki, aki dagonyázá
sából valaha is kimozdítja ... 

A szárazra vetett halat, a Du
nakilitinél szinte teljesen kész 

fólia tetejére egy 80 centiméter 
vastag kavicsos és agyagos vé
dőréteg került, amely mecha
nikus sérülések ellen védi a fó
liát. Külön megjegyzést érde
mel, hogy a vízszint terepszint 
feletti magassága Bős térségben 
16 méter. A gát koronaszintje 
133, I O mBf., a maximális víz
szint pedig 131,10 mBf. Je
lenlegi vízszint 130,20 mBf. (A 
maximális v(zszintet a "e" 
variáns befejezésének munká-

művet, egy üres cső vIzcsapját 
már nem volt kedvünk megnéz-energiát termel majd évente. 

(Jelenleg hat turbina beépítése ni. 
már megtörtént, ebból négy tur- Marsovszki Gergely 

A közalkalmazotti tanács 
minden munkavállalót 

képvisel 
Az igazgatóság dolgozói 1993. május 24-én megválasztották a 

közalkalmazotti tanácsot. 
A most első alkalommal megválasztott, II tagú tanács megbf

zása egy évre szól. A tanács választásának és működésének nin
csenek hagyományai - korábban ilyen nem létezett - , hiszen a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szabályozta első fz
ben e témakört. 

Abból kiindulva, i10gy a tanács új, indokolt néhány gondolatot 
felvetni. 

Mi is tulajdonképpen a közalkalmazotti tanács, mi a szerepe, 
helye, feladata, különbözősége az érdekképviseleti szervtól? 

A közalkalmazotti, tanács a közalkalmazottak közösségének 
részvételi formája a munkáltató vezetésében, a törvény által meg
határozott keretek között. Tehát a tanács a közalkalmazotti közös
ség nevében nem általában vesz részt a vezetésben, hanem a tör
vényben tételesen meghatározott azon kérdések vonatkozásában, 
amelyek a közalkalmazottak egzisztenciáját hosszabb távon meg
határozzák, amelyeknél a döntésben való részvétel tartalma nem 
függhet a közalkalmazotti érdekképviseletek hovatartozásától. 

Ezekből következően a közalkalmazotti tanácsnak jelentős sze
repe van a munkabéke fenntartása és a munkaügyi konfliktusok 
megelőzésében. A közalkalmazotti tanács nem érdekképviseleti 
szerv. 

A közalkalmazotti tanácsra jelentős közvetítő szerep hárul -
feladatának ellátásával kapcsolatban - a munkáltató vezetése és a 
közalkalmazottak közötti információáramlásban. Feladatának 
csak úgy tud maradéktalanul eleget tenni , ha mindkét irányból 
időben megfelelő információ birtokában van. 

Melyek a tanács feladatai? 
A közalkalmazotti tanácsot a részvételi jogok gyakorlása során 

egyetértési jog illeti meg a kollektív szerződésben meghatározott 
jóléti célú pénzeszközök felhasználása, a jóléti jellegű intézmé
nyek és ingatlanok hasznosítása tekintetében. 

Döntés előtt a munkáltatónak a közalkalmazotti tanáccsal véle
ményeztetni kell például: 

- a belső szabályzatok tervezetét, 
- a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói 

intézkedés tervezetét, 
- akorengedményes nyugdfjazásra vonatkozó elképzeléseket. 
A feladatok ellátása során a tanács kezében egyedüli eszköz a 

meggyőzés. 

A beérkezett jelzésekból arra lehet következtetni, hogy a mun
kavállalók közül nem mindenki tud különbséget tenni a közalkal
mazotti tanács és a szakszervezet között. 

A teljesség igénye nélkül néhány gondolat a különbözőségról. 
Az új Munka Törvénykönyve és a közalkalmazotti törvény a 
munkaügyi kapcsolatok keretében szabályozza az előzőekben be
mutatott munkavállalói részvételi jogokat és külön az érdekvé
delmi (képviseleti) szerveket. A szakszervezet önkéntes, alulról 
kiinduló kezdeményes útján létrejövő, vertikális felépftésű - vál
lalati kereteken túl nyúló - érdekvédelmi szervezet, a közalkalma
zotti tanács törvény erejénél fogva létrejövő, egy cégre kiteIjedő, 
minden munkavállalóra vonatkozó, a munkáltató vezetésében 
részvételi jogokat biztosító szervezet. 

Természetesen ez a különbözőség nem jelenthet elhatárolódást, 
TTÚután mindkét esetben a háttérben a munkavállaló áll, egyrészt 
az érdekmegjelenftés, másrészt az érdekérvényesítés szempont
jábó!. Így elmondható, hogy mindkét szervezet a különbözőségek 
tiszteletben tartása mellett, egymást kölcsönösen seg(tve tudja 
saját feladatát magaS színvonaIon ellátni. 

Tóth Gyula 
a közalkalmazotti tanács 

eJnöke 

Tisztább lesz a mártélyi Holt-Tisza vize 
Üzembe helyezték az öntöző fővízkivételt 

A Tisza-Maros szögi és a Szentes és kör
nyéke Vízgazdálkodási Társulatok közös 
beruházásában elkészült a mártélyi öntöző 
fővfzkivétel. 

A Mártélyi Tájvédelmi Körzet területén a 
Tisza bal partján, a folyó 206+880 kilomé
terszelvényében épült művet 1993. július 
IS-én helyezték üzembe. 

A fővízkivétel 1,5 köbméter/sec kapaci
tású, a Mindszent-székkutasi öntözórend
szer kezdő és egyik legjelentősebb létesít
ménye. A beruházás megkezdése azt a régi 
igényt elégíti ki, hogy az értékes mártélyi, 
mindszenti, székkutasi mezőgazdasági 
területekre öntözővizet lehessen eljuttatni. 

A fővízkivétel helyének meghatározására 
négy lehetőséget vizsgáltunk. Az alterna
tívák közül a környezetvédelem érdekeit is 
figyelembe véve az a megoldás bizonyult a 
legszerencsésebbnek, amely az öntözőrend
szer üzembe helyezése után az öntözési 

időszakban a holtág folyamatos vízcseréjét 
biztosítja. 

A fővfzkivétel az Ativizig területén már 
hagyományosnak mondható FL YGT PL 
típusú szivattyúkkal készült. Ezek a gépek 
jó hatásfokkal, kedvező energiafogyasztás
sal működnek, csendes üzemek, földbe 
süUyesztett kivitelükkel jól illeszkednek a 
táj ba, télen is ilzemképesek, nem igényel
nek fel-, levonulást. 

A kifogástalan minőségű mű a kivitelező 
társulati és az Ativizig-dolgozók kiváló 
munkáját dicséri. A beruházást az FM, a 
KHVM és Hódmezővásárhely város önkor
mányzata is támogatta. 

Az üzembe helyezés fontos lépés volt a 
teljes beruházás 1994. évi befejezéséhez, 
amivel újabb háromezer hektár mezőgaz
dasági terület öntözővízzel való eUátására 
nyílik majd lehetőség. 

Csizmadia Károly A mártélyi öntöző fővizkivételi mű 
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Jobb ivóvíz 
Békés megyében ... 
1992-ben verseny tárgyaláson 

nyertük el a munkákat, összesen 
mintegy 180 millió forint ér
tékben. A kivitelezéshez még az 
elmúlt évben hozzáfogtunk, de 
a munka java az idei év során 
került megvalósításra. Komoly 
feladatot jelentett a munkák idei 
évi ütemes beindítása, egyrészt 
az év eleji, igen kedvezőtlen, 
csapadékos időjárás miatt, 
másrészt az igazgatóságnál 
elrendelt szervezetkorszerű

Befejezéséhez köze
ledik az igazgatóság 
mlIködését hosszú id6 
óta meghatározó kivi
telezési feladat, a Békés 
megy ei ivóvlzjavftó 
program keretében a 
Makkoshát-Vaodhát 
összeköt6 vezeték, iDet
ve a mez6beréoyj ág 
éPItéSe. 

sítésból adódó, hatásköri tisz- és útkeresztezéssel, vasúti 
tázatlanságok miatt. Több ki- keresztezésekkel tarkított cső
lométer hosszúságú, 500 mil- szakaszokat kellett feltölteni és 
liméteres azbesztcement nyo-

lehet akadálya. A nyomás
próbák nagyobb százalékban 
sikerültek, mint ennek előtte, a 
befejező munkáknak már nincs 
olyan feltétele, melyet nem 
tudunk teljesíteni. A kivitelezés 
során a Gyulai Vízügyi Igazga
tósággal szinte társvállalkozói 
minőségben működtünk együtt, 
úgy véljük, mindkettőnk meg
elégedésére. Igazgatóságunk, s 
a gyulaiak, a békéscsabai Her
ma Kft.-t vonta be még a ki
vitelezésbe jelentősebb al
vállalkozóként - mely részt vett 
a csővezeték építésében és 
műtárgyépftésben is. 

mócsövet kellett lefektetni, a 
16 bar nyomással lepróbázni, 

Az ő munkájukkal is teljes
másrészt meg kellett küzdeni a 

mintegy négy kilométer hosszú- séggel meg voltunk elégedve. A 
csőanyag minőségéből adódó 

ságú, 400 milliméter átmérőjű kivitelezésben részt vevő part-
problémákkal. 

műanyag csövek mellett úgy, nereken kivül - úgy gondolom 
hogy az előírt nyomáspróba Az elmúlt évek tapasztalatai - a beruházó személyét sem 
értéke 16 bar volt. alapján nagy gondossággal - szabad kifelejteni azok közül, 

saját esiközökkel - végeztük az kik nk' é k á A létrejött szolgáltatói üzem a et a mu avegz s apcs n 
azbesztcement csövek és kö

csongrád-szentesi egységének 
tőgyűrúk szállítását és tárolását, 
de vélhetően az azbeszt minő
ségéből következően néhány 
csőtörést nem tudtunk elkerülni. 
Ezek a hibák komolyan hátrál-

partnernek tekintettünk, hiszen 
a Békés Megyei Közgyűlés 
Hivatala gazdasági és területfej
lesztési osztályának vízügyi be
ruházási csoportja munkatársai, 
illetve a munkák során közvet-

szinte teljes egészében ezen 
feladatok elvégzése töltötte ki a 
kapacitását, hozzátéve még a 
lényegében befejezés stádiumá
ba került Orosháza-Gyopáros
Szentetornya ivóvízvezeték 
építésének befejezését is. Az 
első hónapok átmeneti nehéz
ségei után a munka beindult, és 
az időközben igen kedvezőre 
változott időjárási körülmények 
lehetővé tették, hogy az el
képzelt ütemek szerinti határ
időre a csőfektetési munkákkal 
elkészültünk. A korábbi ilyen 
jellegű feladatokhoz hasonlóan 
a nyomáspróbák végrehajtása 
okozta a legnagyobb problémá-

tat ják a befejező munkák elvég- len érdekelt műszaki ellenőrök 
zését, mi vel több siáz köbméter 
víz árasztotta el a munkaárkot, 
melynek kiszivattyúzása, a hiba 
kijavítása, a csővezeték újra 
feltöltése és új nyomáspróba 
végrehajtása igen sok időt vett 
igénybe. 

A gondok és probléT\lák 
mellett összességében mégis 
eredményként kell elkönyvelni, 
hogy a befejezéshez közeli stá
diumban látszik: a vállalt 

kat. Egyrészt igen sok mű- munkák megrendelő igényei 
tárggyal, acélidommal, közmű- szerinti elvégzésének már nem 

segítő közreműködése nélkül 
nehezebb lett volna teljesí
tenünk. Bízunk benne, hogya 
kivitelezés során nyújtott tel
jesítményünk elég alapot terem
tett arra, hogya későbbiek 
során a Békés megyei ivóvízja
vító program keretében még 
sorra kerülő beruházások ver
senytárgyalásainál az eddigi 
munkákat nyerési esélyei nket 
növelő referenciaként áll mó
dunkban felsorolni. 

Hegyes Zoltán 

Fogpiszkáló vagy 
mestergerenda .... 

(Hozzászólás a júliusi szám 
Szilánkok clmű Irásához) 

Sajnos, ezen írás nem vállalkozhat még teljes 
körű válaszra. Ismereteink szerint a KHVM 
kollégiuma 1993. szeptember 3-án fogja 
tárgyalni a vízügyi igazgatóságok szervezetkor
szerűsftésének következő lépését. Erre következő 
számunkban visszatérünk. 

Most konkrétan a "Szilánkok"-hoz ... 
Ugye, kedves Dezső barátom, látod, hogy vál

laljuk a politizálást (is)? 
Hogy is szól a vicc: "mestergerendának indul 

és fogpiszkáló lesz belőle, .ha el nem szúrjuk" . 
De az is kérdés, mire van szükség. Fogpisz

kálóra, vagy mestergerendára, mert ugye az 
utóbbival fogat piszkálni ... ? 

De félre a viccel: milyen vízügyi szolgálatra 
van szüksége - és rögtön tegyük hozzá: le
hetősége - az országnak? Ezt kellene végre 
egyértelműen megfogalmazni (például: az új 
vízügyi törvényben). Egy biztos: működó
képesre. Márpedig a jelenlegi nem az. 

Mi a mindenképpen elvégzendő feladat: 
- a vízügyi hatósági tevékenység 
- a vízrajz területi feladata 
- a művek fenntartása és üzemeltetése 
- a nemzetgazdaság működéséhez szükséges 

vízgazdálkodási művek legfontos~bb fejlesztési 
elképzeléseinek kialakítása 

- s végül, de nem utolsósorban: a vízkár
elhárítás szükség szerint. 

Beszéljünk a legutóbbiról: több mint egy 
évtizede nincs árvíz a Tiszán, ezért a társadalom 
egyes rétegei úgy hiszik, nincs is e védekezési 
tevékenységhez értő szervezetre szükség. Ez kö
rülbelül azonos azzal a megállapítással, hogy 
száz éve nem volt kolerajárvány, tehát nem kell 
egészségügyi szolgálat. 

De hidrológia ilag közelítve: a kiszáradási pe
riódus (még nem bizonyított) elméletét elfo
gadva egyben tudomásul kell venni a szélsőséges 
értékű csapadékok valószínűségének növeke
dését. Magyarul - abból, hogy általában keve
sebb az eső, ritka nagy esők még lehetneje ~ég, 
ha az idei nyáron a Mississippi völgyéberi1cia
lakult árvízre gondolunk. De az árvíznek egy
szerűen a matematikai valószínűsége is nö-

vekszik, minél régebben volt, annál valószínűbb, 
hogy lesz - s közben egyre kevesebb gyakorlott 
szakemberünk marad. 

Nem akarok most végigmenni a felsorolt 
feladatokon, csak szeretném megnyugtatni a 
kollégáimat: vízügyi feladatok vannak és 
lesznek. Hogy milyen szervezetben hajtjuk 
azokat végre - majdnem mindegy. Biztos, hogy 
nem csak egy módszer az üdvözítő. 

Mire lenne szükség? 
Pénzre és stabilitásra! A szervezet átalakítása, 

állandó nyesegetése nem old meg semmit. Az 
állami tulajdonban és felelősségi körben lévő, 
nagy értékű műveket fenn kell tartani. Lehet, 
hogy egyszer ezek egy része más finanszírozási 
módba kerül (érdekeltség i elv), de a jelenlegi 
műszaki színvonalat illene megőrizni '(meg a 
gazdaságosság is így kívánja, hiszen egy 
tönkrement mű újjáépítése sokszorosan többe 
fog kerülni). 

Tehát pénz kell, elsősorban állami pénz, de 
sokkal jobban oda kell figyelni egyéb bevé
telekre is. 

És stabilitás: lehet, hogy ötszázan maradunk, 
lehet hogy háromszázan, de végre érezzük azt, 
hogya megmaradt szakemberekre hosszú távon 
számít az ország. S itt jön be a kft. szerepe: 
egyrészt mégis jobb kft.-vé átalakulni, mint a 
munkanélküliek sorait szaporítani. Másrészt, az 
elképzelések szerint ezek a kft.-k nem lennének 
függetlenek a vfzügytől. A tulajdonos (alapító) a 
vízügyi igazgatóság, melynek alapvető érdeke, 
hogy működőképes, gazdaságilag és szakmailag 
erős egységek jöjjenek létre, hiszen ezek a 
szervezetek lesznek hivatottak árvízvédekezés 
esetén elsősorban az igazgatóság segítségére 
sietni (természetesen pénzért). 

Valamikor a jelenlegi vízügyi igazgatóság 
területén 4-5 nagy ármentesítő társulat, folyam
szabályozási hivatal, öntözési hivatal működött -
és sok, jelentős alkotás született. A vízgaz
dálkodás egysége nem feltétlen szervezetet, sok
kal inkább szemléletet kell, hogy jelentsen. 
Ebben működjünk együtt! 

Dr. Kováts Gábor 

A vízhozammérést megren
delésre az Alsó-Tisza Vidéki 
Vízügyi Igazgatóság végezte a 
mintavétellel egy időben a 
keresztszelvényekben. A mért 
vízhozam nagy víz esetén 184 
köbméter másodpercenként, . 
kisvíznél 51 köbméter másod
percenként volt. 

A mintákat Víikémiai, bioló
giai minősítés szempontjai 
szerint dolgoztuk fel és értékel
tük, illetve kiegészítettük a 
mederüledék-vizsgálattal is. A 
bakteorológiai vizsgálatokat a 
Csongrád megyei ÁNTSZ vé
gezte. 

Területi vízminöségi célállapot
vizsgálat a Maros· fol.yá 

magyarországi vízgyűjtöjén (II.) 

szennyezőforrások nehézfém
szennyezettsége is kisebb volt 
kisvfznél). 

A harmadik szakaszon nagy
vízi vízálláskor a nitrogénház
tartás mért paraméterei csök
kenő tendenciájúak a zárószel
vényig, ki véve az NH4 + tar
talmat. Az NH4 + növekv6 
tendenciát mutatott a zárószel
vényig, amelynek oka a két 
csatomából bekerülő szennye
zőanyag-terhelés, valamint va
lószínűleg Makó város szenny
vizeinek bomlása során fel
szabaduló NH4 + -ion mennyi
sége. Értékelés - vízminőségi osz

tál yba sorolás szerint: 
A vízminőségi osztályba so

rolást az MSZ 12749. számú 
szabvány tervezet szerint vé
geztük, mely 1994. január l-jén 
lép hatályba. A szabvány ter
vezet öt vízminőségi kategóriát 
különböztet meg. A Maros 
folyó vize a ·határszelvényben 
nagyrészt II., III. osztályú, de 
néhány komponens tekintetében 
(KülD, BOI5, Fe, Mn) már 
IV-V. osztályú, szennyezett, 
illetve erősen szennyezett kate
góriába sorolható. A Tiszába 
torkollás előtt a víz minősége 
hasonló képet mutat, illetve 
Makó. város szennyvizei hatá
sára nagyvíz esetén a nehéz
fémek megnövekedett mennyi
sége kategórianövekedést oko
zott. 

Mederüledék minősítése: 
Amederüledéket kisvízn!1 

vizsgáltuk. keresztszelvényben 

mindkét parton öt centiméteres 
vízborítottságnál vettük a min
tákat. A minősítést az MI-lO-
172/16/1990. szám szerint vé
geztük. Az irányelv a CU, Zn, 
Ni, Cr, Cd, és Pb komponen
sekre tér ki és I-Ill. osztályba 
sorolás t enged. A Maros üle
déke eszerint az I. osztálynak 
nem felel. meg, nagyobbrészt JI. 
és III. osztályú, mely egyértel
műen a folyó romániai és makói 
szennyezésére utal. A vizs
gálatot megelőző mederü1edék
vizsgálati eredményünk nem 
volt, így összehasonlításra nincs 
lehetőségünk, a vizsgálatok 
eredményei állapotfelvételnek 
minősülnek. 

Értékelés anyagmérleg-szá
mítás alapján: 

A Maros folyó magyaror
szági részét három szakaszra 
osztottuk az anyagmérleg-szá
mításokhoz. A szakaszhatár a 
keresztszelvény helye. 

I. szakasz: nagylaki 24,9; II. 
szakasz: makói 1,6; lll. sza
kasz: torkolati 21,2 kilométer. 

Az első szakaszon, mely 
mindkét alkalommal az él6víz
csatorna vtzével terhelt. nagy-

vízi vízálláskor a nitrogén
háztartásra jellemző NH4 +, 
N02-, N03-) komponensek 
szennyező anyagmennyisége 
csökkent. Nagylak és Makó 
között P043- többlet van, és 
növekszik a kilépő szelvényig. 
A KOI P által mért anyagáram a 
belépő szelvényhez viszonyítva 
növekedett a makó i szakaszig, 
ugyanakkor a BOl5 tartalom 
csökkent, amely azt mutatja, 
hogy csökken a bakteriálisan le
bontható szerves anyagok 
mennyisége a folyó ezen szaka
szán (kiülepedés). A vizsgált 
nehézfémek az első szakasz 
zárószelvényében nagyobb 
mennyiségben voltak, az induló 
nagylaki szelvényhez viszo
nyítva. Kisvízi vízállásnál a 
nitrogénháztartás komponen
seiben - a belépő anyag
áramhoz képest - csökkenés 
mutatkozott. Kisvízi vízállásnál 
a folyó szervesanyag-terhelése 
ezen szakaszon növekedő ten
denciát mutatott, amelyet követ 
a lebontás erősségét mutató 
B0I5 paraméter is. Hasonlóan a 
nagyvízi vízálláshoz, P043-
többlet van a folyó ezen sza-

kaszán is. A nehézfémek eseté- az időszak ugyanis november
ben is nagyvíz idején többletet decemberre esik. 
mértünk. A második szakaszon Makó 

Összegezve az J. szakaszon a 
folyó öntisztulását regisztrálni 
nem tudtuk (amit egyébként a 
vizsgálat megkezdése előtt 
feltételeztünk, ugyanis a ma
gyarországi szakaszon csak az 
élővíz szennyez, melynek tor
kolata közvetlenül ·a határszel
vényben van) . A nehézfém
terhelés növekedése nem ma
gyarázható magyarországi 
szen n yezéssel. 

Feltételezzük, hogya szeny
nyez6anyag-terhelés növeke
dését ezen a szakaszon romá
niai szennyezés okozza, melyet 
a határfolyó-jelleg miatt kimér
ni szennyező forrás oldaláról 
nem tudtunk. (Tudomásunk 
szerint ezen a szakaszon román 
területen két belvízcsatorna 
torkollik a Marosba, melyen 
nagyvíznél nagy nehézfémtar
talmú szennyvizet juttattak a 
folyóba.) Nem tudtuk kimérni 
az élővízcsatorna hatását sem, 
amikor az erősen szennye
zett cukorgyári (Mezóhegyes) 
szennyvíz kerül a folyóba. Ez 

város szennyvizei terhelik a 
folyót. Nagyvfzi vízálláskor a 
nitrogénháztartásra jellemző 
komponensek szennyezőanyag
mennyisége csökkent annak 
ellenére, hogya város szenny
vízeivel terhelődik a folyó. A 
P043- többlet megszűnt, a le
begő anyagtartalom-növekedés 
a szennyvíz-kibocsátások hatá
sára kimutatható volt. Ezen a 
szakaszon a szervesanyag-tar
talom növekedése és a bakte
riális szennyezés, valamint a 
nehézfémek szennyezőanyag
terhelésének növekedése (pont
szerű szennyezőforrások hatá
sára) is jól követhető. 

Kisvízi vízálláskor a nitro
génháztartásra jellemző kompo
nensek és a P043- szennyező
anyag-mennyiségei ezen a sza
kaszon kiegyenlftettek. Ugyan
csak kiegyensúlyozottabb a 
nehézfémek szennyezőanyag
terhelése is, közel azonos ér
tékek találhatók a Maros má
sodik szakaszán a belépő és zárt 
szelvényben (a pontszerú 

A P043- és Kül p meny
nyisége csökkent a zárószel
vényben, míg a B0I5 tartalom 
növekedik, amely a könnyen 
oxidálható és biológiailag le
bontható szervesanyagok meny
nyiségének csökkentését jelenti. 

A nehézfémek szennyező
anyag-terhelése csökkenő ten
denciájú, ami akiülepedéssel 
magyarázható. 

Kisvízi vízálláskor a Marost 
ezen a szakaszon nem érte 
szennyezés, a belépő szelvény 
és a zárószelvény anyagáramá
ban lényeges különbséget nem 
találtunk, sőt a legtöbb kompo
nensnél a zárószelvényben ja
vulást regisztráltunk. 

(Folytatás a szeptemberi 
számban.) 

Szaros Jánosné 
vízvédelmi osztályvezető 

ATIKÖFE 
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A m a k ó i köz m ű ves Bemutatkoznak a vízgazdálkodási társulatok 

vízellátás 25 éve 1. Szentes és környéke 
A Csongrád Megyei Tanács megbizására a Mélyépterv 1963-

ban elkészített tervei szerint a Hídépítő Vállalat építette 
a makói közmű ves mellátás alaplétesítményeit, melyeknek 
műszaki átadása és üzembe helyezése 1968 tavaszán volt -

éppen 25 évvel ezelőtt. Ez a vízellátó rendszer bár igen nagy 
fogyatékosságokkal rendelkezett, mégis jelentős előrelépést 

hozott a korábbi állapothoz képest. A két kútból, 
szivattyúházból, víztoronyból és 38 utcában épített, 22 

kilométernyi gerincvezetékből álló vízmű naponta kétezer 
köbméter víz előállítására volt alkalmas. Igaz viszont, hogy 
a rossz minőségben elkészült létesítmények rendbehozása, 
a város VÍzellátó rendszerének egységesítése és a hiányzó 

létesítményekért megkezdett harc jellemezte az üzemeltetést 
még hosszú éveken keresztül. 

A városi tanács vb megbízása 
alapján a Mélyépterv még 
1967 -ben elkészítette azt a be-
ruházási programot, amely a 
víz termel ó telep bóvítését, 
valamint a vízvezeték-hálózat 
teljes kiépítését célozta. E prog
ram alapján 1967 ószén mega
lakult a Makói Vízműtársulat, 
az ország legnagyobb társulata, 
mely alig négy év leforgása 
alatt a város csaknem vala
mennyi utcájában szereltetett 
vízvezetéket. A közműrendszer
re kapcsolt fogyasztók száma 
rohamosan növekedett úgy, 
hogy 1975-ben csaknem telített
ségi állapotról beszélhettünk. A 
papíron lenyűgözó adatok el
lenére a város vizellátása évr61 
évre éles kritika tárgyát képez
te. Ennek okait úgy lehet össze
foglalni, hogy a társulat műkö
dése idején a víztermeló kapa
citás növelése folyamatosan és 
jelentósen elmaradt az új bekö
tések útján realizált vizigényt61. 
Abekötések - sajnos - fogyasz
tásméró nélkül készültek és az 
irreálisan alacsony vízdíj miatt 
is a takarékos, ésszerű vízellátás 
nem vált általánossá. A vIzhi
ány 1977 -ben volt a legna
gyobb, amikor a nyolcezer köb
méteres napi vizigénnyel szem
ben mindössze 5 ezer 500 köb
méter kapacitás állt rendelke
zésre. 

Ekkor az 1977. január 31-én 
megszűnt vlzműtársulat helyett 
a városi tanács vb a Csongrád 
Megyei Vlz- és Csatorn arn ű 
Vállalatot bizta meg a soron kö
vetkezó feladatok elvégzésével. 
A vizellátás valódi javulása 
ett61 az idóponttól számítható, 
aminek műszaki lényege az 
volt, hogy az addigi szivornyás 
vízgyűjtésr61 fokozatosan áttér
tünk a búvárszivattyús vIzter
melésre az akkor meglévó ki
lenc kútnál. Ez azonban koránt
sem jelentett tartós megoldást, 
hiszen még mindig kevés volt a 
feltárt vízkészlet és még mindig 
hiányzott a vizeIlátó rendszer 
egyik legfontosabb létesltmé
nye, a viztároló. Olyan aprósá
gokat is nélkülöztünk azonban, 
mint a bekötóút, a telefon, vagy 
a víztoronyban lévó vizszint jel
zése. Volt olyan idószak, ami
kor a vlztermeló telepr61 kiadott 
vlzminóséget sem tudtuk kéz
ben tartani, hiszen a szivornya
csövek védósáv nélkül működ
tek és fertótlenító berendezéssel 
sem rendelkeztünk. A fogyasz
tói oldalon pedig a rendszeres 
nyornáshiány a szennyezett 
talaj vizes környezettel együtt 
okozott tartós járványveszélyt. 

Ezekben az években gyakran 
utaltam rá: minden üzemeltetói 
furfang mellett a szerencsének 
is nagy szerepe volt abban, 

Értéket védő, 
teremtő 

szolgálatban 
Dr. Pálfai Imre vfzépltó szakmérnök az Alsó-Tisza Vidéki Víz

ügyi Igazgatóság vizgazdálkodási osztályának vezetóje. 
Tevékenységéhez fűzódik több, Csongrád megyét érintó vízgaz
dálkodási és fejlesztési terv - például vfzrendezési, öntö
zésfejlesztési koncepciók, a Tisza védelmére és hasznosítására ki
dolgozott elképzelés. Aktívan dolgozik a megyei közgyűlés teru
letfejlesztési t>izottságában. Tudományos dolgozatait rendszeresen 
olvashatjuk a Hidrológiai Közlönyben , a Vízügyi Közlemé
nyekben és az Alföldi Tanul1Dányokban. 

Kollégáitól rendkivüli szakmaszeretetér61, sokoldalúságáról, 
precizitásáról hallottam, tisztelik érte. Hogyan lett otthonos a víz
ügyi munka minden teruletén? 

- Orosházán születtem, érettségi után Budapesten 
mélyépitőknél dolgoztam, jó iskola volt, ott ivódott belém a 
műszaki gondolkodásmód. Vonzott a geológia és a hidrológia tu
dománya, elvégeztem a Budapesti Műszaki Egyetemen a vízépft6 
szakot, s friss diplomásként 1960-ban Szarvasra kerultem. Ott, az 
öntözési kutatóintézetben négy évig mezógazdasági, műszaki jel
legű tapasztalatokat gyűjtöttern, aztán Szegedre jöttem, az Ati
vizig tudott lakással segíteni a családalapftáskor. A terepet rész
ben már ismertem, szarvasi éveimben több, Csongrád megyei, ál
lami gazdasági öntözési tervet készftettem. Az Ativizígnél a mű
szaki tervezési osztályon kezdtem, fogla\koztam az 1400 hektáron 
üzemelő szentes-donáti öntözőfüntel. a Maros bal pani bel-

Írásunkkal új sorozatot sze- házások ütemes meg.valósftása ségi hozzájáruláson túlmenóen 

hogy ezt az idószakot vízjár
vány nélkül átvészeltük. Ez saj
nos, túlságosan nem idegesítette 
az akkori illetékeseket és Igy a 
viztároló építése egészen 1985-
ig váratott magára . (Annak 
ellenére, hogy alakosság nem 
értette és nem is érthette, hogy 
vlzműfejlesztési hozzájárulása 
miért nem hozta meg a várt 
eredményt.) Míg az üzemeltetó 
azon sopánkodott, hogy más 
városokban rövidebb idó alatt 
miért tudtak' komplexebb vIzel
látó rendszereket építeni, a 
rendkívüli üzemeltetéssel egy
idóben az elkészített létesít-

retnénk indftani. A vízügyi képezi fó feladatunkat. rendkívüli hozzájárulást is 
igazgatóságok elsó számú szak- - A társulatnak jelentős sze- megszavazott, hogya vízpótló 
mai partnereit, a területünkön repe volt a térség meliorációs rendszer megvalósuljon . Így 
működó vízgazdálkodási társu- és öntözésfejleszrési programjá- épülhetett ki a K-29-es öntö
latokat szeretnénk bemutatni 01- ban. Mit tudhatunk meg erről zófürt (2500 ha), a nagytókei 
vasóinknak. Elsóként a Szentes egy kicsit bővebben? öntözófürt (2500 ha) és vált le
és Környéke Vízgazdálkodási - Csongrád megye hosszú hetóvé a Kurca fóvfzkivétel 
Társulatot kerestük fel. Igaz- távú vízrendezésfejlesztési kon- korszerűsítése, elektrifikálása, 
gatója, Csatlós Péter régi cepciója alapján 1985-ben kez- korszerű csóturbina-szivattyúk 
"vizes" (édesapja az igazgató- dódött a Kurca L ütemrnel jel- beépítésével. 
ság gátóre volt, haláláig szol- zett térségi meliorációs prog- A térség 18 ezer hektárra szó
gált), szívesen válaszolt a Vlz- ram. E program valóban ko- ló öntözóvíz-szükségletét így 
part kérdéseire. moly feladatot jelentett társula- három irányból, biztonsággal 

- Tudomásom szerint a társu- tunknak. A Vízgazdálkodási tudja ellátni: 
lat a '60-as évek elején alakult. Társulat technikai eszközeinek _ a Szarvas-kákai szivattyú-
Hallhatnánk a múltról, az ed- és fizikai létszámának teljes telep 4,0 köbméter/sec 

mények tervezési és kivitelezési 
hibáinak korrigálás án dolgozott, 
folyamatosan indokolta a to
vábbi munkálatok szükséges
ségét. A vízellátó rendszer fej
lesztése így, ha lassan is, de 
megállíthatatlanul folyt. 1984-
87 között végül is elkészüft a 
2x500 köbméteres víztároló a 
hozzá csatlakozó szivattyú ház
zal együtt, 1989-92 között 
pedig az úgynevezett 3-as 
számú fónyomócső és a XII. 
számú kút. 

digi eredményekről? igénybevétele mellett szükség _ a tókei vízkivétel 1,5 köb-
- Jól tudod, a Szentes és kör_o volt az Ativizig és a többi társu

nyéke Vízgazdálkodási Társulat lat segítségére is, hogya közcé
valóban a '60-as évek elejét61, lú létesítmények az ütemezés
egészen pontosan a legelejétól, nek megfelelóen elkészüljenek. 
1960. november 23-tól műkö- A program nagyobbik hánya
dik, 105 ezer hektár teruleten - dának elkészülte után, 1989-ben 
a megalakulástól lényeges te
ruleti változás nélkül - 80 ezer 
hektár tagterülettel. Elódünknek 
az l885-ben alakult Körös-Ti
sza-Maros Ármentesító Társu
latot tekintjük:. Ez a társulat fe
jezte be területünkön a Tisza
Hármas-Körös árvízi védtölté
seinek építését és építette ki a 
nagy belvízlevezetó csatornákat 
- Kurca, Veker, Kórógy, Ludas 
- , melyek ma is gerincét képe-
zik belvízrendszerunknek és a 
kettós működésű csatornahá
lózatnak. A kiépftett művek ma 
is szolgálják a belvizek elveze
tését és az öntözóvíz száIlftását. 

kezdetét vette a Kurca II. ütem
mel jelzett (a meliorációs prog
ram szerves részeként kezelt) 
vízvisszapótlási. öntözésfejlesz
tési munka. A térség ki!Únóen 
alkalmas zöldségtermesztésre, 
ugyanakkor az ország egyik 
aszály által legjobban sújtott vi
déke. A lehullott csapadék 
mennyisége nem elegendó a nö
vények számára, ezért a csapa
dék hiányát öntözéssel pótolni 
kell. Az öntözéses gazdálkodás 
fejlódését a teruletet sűrűn át
szeló kettós működésű (öntö
zóvíz szállftására is alkalmas, 
belvízlevezetó) csatornák háló-

méter/sec és a legkorszeruöb 
- a kurcai vízkivétel 4,8 

köbméter/sec kapacitással. 

A múlt feletti kesergéseim
mel szemben örömömre szolgál 
viszont az, hogy a város víz
ellátó rendszerének kiépítése 
1992-ben lényegében befeje
ződött - már amennyire ez egy 
éló, fejlódó településnél kije
lenthetó -, elegendó mennyi
ségű és megfeleló minóségű 
rétegvízkészlet van feltárva és 
ennek valamennyi fogyasztóhoz 
történó eljuttatása kelló bizton
ságú és folyamatos. 

Működési területünk a Körös- za ta tette lehetóvé. Az elmúlt 

Jelenleg építés alatt áll a Ti
sza-Marosszögi Vízgazdálko
dási Társulat és a Szentes és 
Környéke Vízgazdálkodási Tár
sulat közös beruházásában meg
valósuló Mindszent-Székkutasi 
öntözófürt megépítése 1,5 köb
méter/sec kapacitással. Befeje
zése 1994 végére várható. Ter
mészetesen a nagy munkában, 
amely mintegy 150 millió forint 
értékű, közcélú beruházást je
lentett, a térség szinte vala
mennyi vízépító egysége részt 
vett. A közcélú művek megva
lósítása mellett 21 üzemi lineár
telepet épftettünk. A vízépítési 
feladatok nagy részét elvégez
tük, mai feladatunk az üzemel
tetés, a szolgáltatás és a karban
tartások elvégzése. 

Egy évezredig a Maros, egy 
évszázadig az ásott kutak, fél 
évszázadig az artézi kutak adtak 
vizet a városnak. Nem kellene 
komolyabban venni vízforrá
saink védelmét a következó 
nemzedékek érdekében? 

Medgyesi Pál 

Tisza-Maros szögének észak
nyugati részén helyezkedik el, 
megközelft61eg azonos a Kurca 
belvízrendszerének Csongrád 
megyére esó teruletével. Jelen
leg mintegy 400 kilométer csa
torna üzemeltetése és karbantar
tása (a hozzá tartozó műtár
gyakkal, belvízi szivattyútele
pekkel és vlzkivételi művek
kel), valamint a közcélú beru-

Fotó: Révész Róbert 

vízrendszerével, az 1970-es makó i buzgár utáni helyreállftási terv
vel. 

- Késoob nagyobb volumenű, átfogó koncepciójú munkákkal 
bízták meg. Közülük melyek a legfontosabbak? 

- Csoportmunkával 76-tól dolgozni kezdtünk Csongrád megye 
belvízrendezésének átfogó koncepcióján. Késoob 1986 7-t61 a 
megyei vlzgazdá1kodás távlati fejlesztési elképzelésein. Örömmel 
vettem részt mindebben, mert az Ativizignél Simády Béla igaz
gató alkotó légkört teremtett és csapatmunkát, ami a hidrológiai 
kutatásoktól a korszerű műszaki megoldásokig összefogja tevé
kenységünket, közössé teszi eredményeinket. Ezért is érzem úgy, 
hogy Csongrád megye Alkotói Díjában, melyet most vehettem át, 
kifejeződik a szakmánkra figyelés, valamennyiünk munkájának az 
elismerése, s ez külön öröm számomra. 

- A közösségi munka lehetóségei mostanában oovültek, egyre 
eróteljesebb az együttműködésük a természetvéd6kkel, az önkor
mányzatokkal... 

- Ez szükségszerű. A vízgazdálkodás i tevékenység segító 
szolgálat, ami a jólét elómozdítására, és a természeti értékek meg
óvására hivatott. A lehetó legjobb és leggazdaságosabb megoldá
sokat alkotó együttműködéssel, természeti szemlélettel kell keres
nünk. Erre most kedvez6ek a lehetóségek: igyekszünk védeni sa
játos értékeinket, megtartani az adottságokat, például a Tisza holt
ágainak, hullámterének rendezése során, a folyó hasznosftási 
lehelóségeinek feltárásakor. 

évek aszályossága. valamint az 
öntözés i technológiák korszerű
södése robbanásszerű igényvál
tozást eredményezett a mezó
gazdasági üzemeknél és gaz
dálkodóknál. 

Mindezek koordinálását és az 
igények kielégítését a Vfzgaz
dálkodási Társulat tagsága vál
lalta fel. A saját eró biztosítá
sára 140 forintlhektár érdekelt-

- Gondolom, a feladat meg
változásával a szervezet átala
kttása is velejárt. 

- Keservesen, de túljutottunk 
rajta, az 1993-as rendkívül 
aszályos évnek a közösség igé
nyeit is kielégító (vízkorlátozás 
és vízhiány nélküli) levezény
lése az átalakulás eredményes
ségét bizonyítja. 

(Folytatás a 4. oldalon') 

Beszélgetés dr. Pálfai Imre 
vízépítő szakmérnökkel 

Csongrád megye Alkotói 
Dljának átvétele alkalmából 

- Adottságainkra építve alkotott ön egyedit az "aszálykeze
lésben". Mi a lényege? 

- A 80-as évek elejének aszályos korszaka arra ösztönzött, 
hogya legfontosabb tényezóket számba véve kialakítsak egy mu
tatót, aminek segitségével szárnftásokat lehet végezni, támpon
tokat lehet adni az öntözés i tervek készítéséhez, gazdaságos
ságához. Az egész Kárpát-medencében. Egyébként éppen az a 
szép a mi szakmánkban, hogy az egykori Magyarország egészét, a 
Kárpát-medencét kell számba vennünk: a vízügyekkel foglalkozni 
igazi magyar műszaki feladat. S itt Szegeden, ahol a Tisza gyön
gye a város, ez különösen szép. Sok lehetóség, sok feladat adatik 
számunkra. A megoldások nem könnyűek, de kötelességünk a le
hetó legjobbakat megtalálni, méghozzá költségklméló módon. 
Maximálisan erre törekszünk. 

- Személyes terveiben pedig mire? 
- Mindig a soros feladatokra koncentrá1ok, de ezek mellett sze-

retném tömören összefoglalni azt, amit eddig csináltam, hogya 
publikáció segítségére legyen másoknak. A gyakorlatra épített ku
tatómunka - amiben egyébként igazán jól érzem magam - eddigi 
koncepcióit. eredményeit igényes dokumentálással lenne jó köz
readni. S persze megtartani állandóan ösztönző késztetésemet a 
továbblépésre. 
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Egy baleset ·tanulságai 
Utólag könnyű okosnak lenni 

- tartja a mondás. Illik ez a 
mindennapi munka során bekö
vetkező balesetek többségére is. 

Történt, hogy az igazgatóság 
szolgáltató üzemének dolgozói 
a IS.enyere-ér és a Szentes-Hód
mezővásárhely főút keresz
teződésében létesítendő, útkor
rekcióval is járó híd átépítésén 
dolgoztak. 

Abezsaluzott tartópillérek 
bebetonozásához kétcolos pal
lókból az építés síkjától mint
egy két méter magasságban, két 
pallónyi szélességű járófelületet 
képeztek ki, hogy a beton be
dolgozását biztonságosan, jól 
hozzáférhetően és könnyen el
végezhessék. A pallókat alulról 
az egyik dolgozó adogatta fel, 
R. 1. pedig a zsaluzat kitámasz
tó, l5x 15 centiméteres geren
dáján állt, hogy a gerendára 
feladott pallókat helyreigazftsa. 

A keskeny gerendán állni a 
tűző napon nem a legkelle
mesebb, le is kellett volna ha
jolni, hogy kézzel eligazftsa a 
pallókat, de jobb ötlete támadt. 

Kényelmes pózba!), a zsulatba 
kapaszkodva, egy lábán ~Iva, a 
bal lábfeje segítségével a palló 
végét kissé megemelve prób~ta 
helyreigazitani azt. Az utolsó 
palló helyreigazftása közben -
senki sem tudja miért - a körül
belül kétméteres magasságból 
leesett és bal bokája teljesen 
kifordult, nyflt csonttörést szen
vedett. 

Hogy még fenn az állványon, 
egy rossz mozdulat következ
tében fordult-e ki a bokája és a 
fájdalomtól egyensúlyát elve
szítve esett le és tört el a lába, 
vagy anagy melegtól egy pilla
natra megszédült - esetleg fel
szökött a vérnyomása - és 
emiatt eshetett le s tört el a lába, 
még maga a sérült sem tudja, 
mert nem emlékszik rá, oly hir
telen történt minden. 

A dolgozó segítője a palló 
tulsó végét nézte, hogy jó he
lyen van-e és csak egy jajszóra 
lett figyelmes, s a következő 
pillanatban munkatársa leesett a 
zsaluzatról, a többi munkatárs 
pedig a Saját munkájával volt 

elfoglal va s nem azt nézte egyik 
sem, hogy a másik hogy dol
gozik. Így a balesetnek köz
vetlen szemtanúja, hogy hogyan 
következett be, nem volt, és 
senki nem tudja - még maga a 
sérült sem .... hogy miért! 

A balesetet követően, mikor 
munkatársai látták, hogy leesett, 
bokája kifordult és nyílt csont
törést szenvedett, egy - a hely
színen lév? - gépkocsival azon
nal a közeli kórházba szál
lították, ahol a sérültet ellátták. 

Talán ha alulról, a földön 
állva építik ki a járórészt, vagy 
ha a gerendán guggolva kézzel 
igazítja helyre a pallót és még a 
nap sem tűz annyira, nem kö
vetkezik be a baleset. 

így az események véletlen
szerű összejáts~ása következté
ben végül is egy szerencsés ki
men eteI űnek mondható, lábtö
réses baleset következett be, 
amely súlyosabban is végződ
hetett volna. 

Márkus Zoltán 

Szentes 
és környéke 

(Folytatás a 3. oldalról.) 
- És milyen a jöv6 képe? 
- Úgy érzem, az 1986-ban el-

határozott és· kijelölt út helyes 
döntése volt a Vfzgazd~kodási 
Társulat közösségének, kiépIte
ni a mezőgazdaság termelési 
biztonságát szolgáló, belvfzi 
rendszert és - ha ereje lehetővé 
teszi - gondoskodni a vfzpótIás
ról. Így kiépült az az infrastruk
turális hálózat és rendszer, 
amely a vizek kártételét csök
kenti vagy megaka~yozza, il
Ietve az öntözéssel a viz áldásos 
hatását is lehetővé teszi. Mivel 
valós igények kielégítésére 
hoztuk létre a térség vízgaz
dálkodási rendszerét, a mező
gazdaság igényének és élni aka
rásának eredményeként terem
tettük meg jövőnket is. Ez tartja 
össze és tartja fenn közössé
günket a térség vízgazdájaként. 

- Köszönöm a beszélgetést és 
további eredményes munkát 
kfvánok. 

Benke György 

A· védelmi művek őszi 
felülvizsgálatának 

• programja 
Augusztus 30-tól szeptember 3-ig: Magyar-jugoszláv 

felülvizsg~at. 
Szeptember 8.: Műtárgyfelülvizsg~at - Körtvélyesi szi

vattyútelep. 
Szeptember 21-23.: Folyamos felülvizsg~at. 
Szeptember 27-október 8.: Önkormányzati, társulati és 

.üzemi kezelésben lévő belvfzvédelmi művek folülvizsgálata. 
Október 4-8.: Árvfzvédelmi főművek felülvizsg~ata. 
Október 5.: Kövizig-Ativizig - 12.01.-11.08. Hármas-Kö

rös bal parti védtöltés közös felülvizsg~ata. 
Október 11.: Xl. sz. MBSz VO felülvizsgálata. 
Október 12-15.: Román-magyar védműfelülvizsgálat (ro

mán területen). 
Október 18-22.: Belvízvédelmi és öntöző főművek, vala

mint hidrometeorológiai ~Iomások felülvizsgálata. 
Október 25-november 5.: Idegen kezelésű Il. rendű ár

vízvédelmi művek felülvizsgálata. 
Október 26-29.: Magyar-román védműfelülvizsgálat 

(magyar területen). 
November 1-2.: Igazgatósági kezelésű ll. rendű árvízvé

delmi művek felülvizsgálata. 
November 10.: Őszi felülvizsg~atok kiértékelő értekez

lete. 
November 12.: Árvfz- és belvfzvédelmi összekötők érte

kezlete. 
November 15-17.: Országos vfzkárelhárítási értekezlet. 

A kiegészítés tervezetét 
a bizalmi testület 
szokatlanul hosszú, 
érdemi vita után fogadta 
el: megszületett 

Gratulálunk kitüntetett jeinknek! 

a kollektív szerződés 
1. számú módosítása. 

Árva András 

Aki régi "vizes", az tudja, hajdanán sem osztogatták 
könnyen az elismeréseket a vízügyi szolgálatban. Ma 
pedig aki kitüntetést kap, az egészen biztos megérdemli. 

Több évtizedes vízügyi szolgálatával valóban kiér
demelte a magas szintű elismerést az a két kolJégánk -
Árva András gátbiztos és Hajdú Dezső, a Csongrádi 
Szakaszmérnökség vezetője -, aki dr. Schamschula 
György minisztertől az augusztus 20-ai állami nemzeti 
ünnep alkalmából a "Vízügyért" érmet átvette. 

A Vízpart szerkesztősége 
büszke örömmel gratulál! Hajdú Dezső 

Az együttműködés 
szabályairól 

H idrometeorológ iai 
helyzetjelentés 

A kollektív szerződésünk módosítás, végül értelmezés, a 
megfelel a mai, felgyorsult rát}k vonatkozó új jogszabályok 
átalakulást biztosító jogsza- feltüntetése, az 1993. évi jóléti Júliusban változékony, száraz 

és átlagos hőmérsékletű volt az bályoknak, megfelel a szer.ződő keret meghatározása, és a járan-
felek pillanatnyi érdekeinek is dóság kifizetési időpont ja rög-

és az igazgatóság mindenféle 

képzettségű közalkalmazott ja 

részére érthető, értelmezhető. 

zítéséból áll. 
Szerettünk volna megálla

podni bérfejlesztésről, jutlatá-

A kollektív szerződés meg- sokról, a formaruha, munkanlha 
határozza a közalkalmazotti pénzbeni megváltásáról is. Erre 
jogviszony, a munkavégzés, a ma a feltételek nem biztosf

munkaidő, a pihenőidő, a közal- tottak. 
kalmazottak fizetési és elő- A kollektív szerződés ünk 
meneteli, az illetményrendszer, alapja, segítője ílZ együttrnűkö

pótlékok, költségtérítések, ét- désnek. 

kezési és munkaruha-juttatás A közalkalmazotti törvény-

sZl\b~yát. Értelmezi, pontosítja ben meghatározott együttmű-
ködés a munkáltatónak és a a kollektív szerződés hatályát, a 

munkaügyi kapcsolatokat _ az közalkalmazottnak is olyan 
igazgató és önálló, reprezen- kötelezettség, amely szerint úgy 

kell eljárni, hogy ne akadályoz-

időjárás. 

A működési területünkön 
szélsőséges területi és időbeli 
eloszlásban jelentkező, 41 
milliméter csapadék ugyan 
meghaladta az előző két hónap 
csapadékösszegeit, de a sokévi 
júliusi átlagtól még így is 
elmaradt 9 milliméterre\. (Az 
utóbbi 10 hónap csapadékhi
ánya 104 milliméter) . A 6-13 
csapadékos napon a délkeleti 
részen hullott a legtöbb eső, itt 
többnyire 60 milliméter feletti, 
de két állomáson 10 milliméter 
feletti összegeket is mértek 
(Magyarcdtlád: 107 milliméter, 
Csanádpalota: 102 milliméter). 
A legnagyobb szárazság a déli tatív szakszervezetünk kapcso

latát _ a kollektív szerződés za a másik felet jogszerű eljá- és nyugati körzetekben volt, 
rásában , illetőleg helyzetéhez, ezeken a területeken 20-30 mil-

megkötésére, megszűnésére, liméter, Algyőn csak 16 milli-
lehetőségéhez mérten segftse 

felmondására vonatkozó sza- , -
elő a másik fél kötelessége tel- meter eso esett. 

b~yt. jesftését. Napfény, kánikula: 
Jó a kollektív szerződésünk, A napsütéses órák száma az 

Manapság a munkavállalók 
csak bizonytalanok a működési, 

az anyagi lehetőségek, v~toz
tak jogszab~yok, ezért kiegé

szítettük. 

országosan kiszolgáltatottabbak 
- a tulajdon és a gazdasági szer
kezet átalakulása idején -, ezért 
a kollektív szerződés szilárd 
támasz lehet, mert rendezett 
állapotot teremt. 

Furák András 

évszaknak megfelelőnél keves-
ebb lett (Szeged: 289 óra). 
Főleg a 2-3. dekádban volt sok
szor borult az ég. 

Nagyon szélsőségesen alakult 
a júliusi léghőmérséklet. Szinte 
szabályos, 3-5 napos periódu
sokban váltakoztak a szokat-

folyamán mértek 6 Celsisus (9-
én), de a 13 hőségnap (napi ma
ximum 30 Celsius fok) néme
lyikén 35 Celsius ll-én, hő
mérsékletet is. A havi közép
hőmérséklet 21,1 Celsius lett, 
megfelelve az időszak sokévi 
átlagának. 

Folyók vizjárása: 
Júliusban folytatódott fo

lyóinkon a lassú apadás, alig 
változó vízszintek mellett. 
Említésre méltó áradás csak az 
utolsó dekádban alakult ki, de 
ekkor is csak 50-100 centinlé
teres emelkedést regisztráltak. 
Az elmúlt hónap jellemző víz
állásai (maximum, minimum, 
átlag) így a következők lettek: a 
Tisza szegedi mércéjén 173 cm 
(28-án), 82 centiméter (22-én), 
103 centiméter és a Maros 
makói vízmércéjén -27 centi
méter (31-én), -75 centiméter 
(21-én), - 61 centiméter. 

Talajnedvesség, talajvizjá
rás: 

A talaj nedvességkészlete to
vább csökkent. Az 50-100 cen
timéteres rétegben július végére 
már csak 55 százalékos, a 
20-50 centiméteresben 15-20 
százalékos volt a vfzkapacitás 
százalékában kifejezett, hasznos 
víztartalom. A felső 20 centi-

A kiegészítés tervezetét a bi

zalmi testület iZokatlanul hosz
szú, érdemi vita·után fogadta el: 

megszületett a kollektív szerző

dés I. számú módosítása. A 
az Önálló Szaks.zervezet lanul hűvös, és a rendkívül me- méter ben a csapadék hatására 

titkára leg, kánikulai napok. A hónap némileg javult a helyzet, de a 

víztartalom itt is alig haladta 
meg a 40 százalékot. 

mottevően nem érződött, néhol 
-legfeljebb 5-6 napra - meg~1t 

az apadás, illetve né)1ány cen
timéteres emelkedés is előfor
dult. 

A talajvízszint is - bár mér
séklődő ütemben - a legtöbb 
helyen tovább csökkent, álta
lában 10-20 centimétert. A le
hullott csapadék hatása szá-

(Készftette 
a vfzrajzi csoport.) 

Havicsapadékösszegek 
1992-1993. 

-
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