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Megnyílt a Mérnöki Kamara
műszaki könyvtára

A több ezer kötetes könyv- és
átvételével
párhuzamosan meg kellett teremteni a folyamatos üzemeltetés pénzügyi és technikai
feltételeit is. A szerencsével
párosulva lehetővé vált, hogy a
Dél-alföldi Bibliotéka Könyvtárhoz csatlakozva 1993. nofolyóiratgyűjtemény

A Mérnöki Kamara 'Csongrád Megyei Csoportjának
1993. március 9-i elnökségi ülésén született az a határozat. amelynek értelmében az átalakuló, vagy megsz(ín() nagyobb vállalatok (Délép, Csomiép stb.) könyvtárait
meg kell menteni a jöv() számára. A határozat végrehajtására alakult kamarai team rögvest megkezdte azokat á
tárgyalásokat és operati\' munkákat, amelyek alapját
képezték a m«szakilf(íny"tár létrehozásának.

vember ll-én ünnepélyesen lakítását. Így oldható meg
megnyIlhasson a Mérnöki Ka- korszerűen és gazdaságosan a
mara műszaki könyvtára. Az . vállalkozó mérnökök, valamint
indításhoz nagyon jó feltétele~ a közigazgatásban, az oktatásket teremtett az OMFB-től pá- ban és más területeken dolgozó
Iyázat újtán elnyert egy millió mérnökök műszaki informá200 ezer forint, valamint a Mér- cióval történő kiszolgálása. A
nöki Kamara pénzügyi támo- Mérnöki Kamara ajánlására kögatása.
zösen kialakított koncepció
A Mérnöki Kamara műszaki szakmai szempontból beleillik
könyvtárának létrehozásáról és a város, a megye és a régió
működtetéséről a Köztársasági könyvtárrendszerébe, s valaMegbízott Hivatala, a Megyei mennyi érdekelt fél egyetérKözgyűlés, a Somogyi-könyv-'" tésével, kölcsönös érdekével
tár, a Dél-alföldi Bibliotéka találkozik. A programot az
Könyvtár és Szaktájékoztató OMFB pénzügyi támogatásban
Központ, valamint a Mérnöki is részesítette.
Kamara a következő szándékA jelenlévők kifejezik azon
nyilatkozatot írta alá:
szándékukat, hogy a vázolt közA Mérnöki Kamara Csongrád érdem téka létrehozásában és
Megyei Csoportja kezdemé- működtetésében akUvan közrenyezte a megszűnő vállalatok működnek a következők szeműszaki könyvtárainak meg- rint:
mentését, egyúttal egy regio- A Mérnöki Kamara finannális műszaki adatbázis kia- szírozza a könyvtár beindítását

és működtetés~hez hozzájárul.
Pályázatok benyújtásával megteremti a fejlesztéshez szükséges alapokat is.
- Az aláírók a könyvtár létreho·zását és működtetését támogatják.
- A Dél·alföldi Bibliotéka
Könyvtár a Mérnöki Kamarával
kötött szerződés szerint beindítja és működteti a műszaki
könyvtárat.
- A Somogyi és a JATE
Könyvtár az önálló műszaki
könyvtár létrehozásában szakmai támogatást nyújtanak.
A jelenlévők hangsúlyozzák
abbéli szándékukat, hpgy ezzel
a mintaértékű megoldással
elősegítik a régió műszaki
kultúrájának fejlődését, melynek sikeréhez lehetőségük mér·
tékéig anyagi és szakmai támogatást nyújtanak.
A könyvtár jövőbeni működ-

tetéséhez és fejlesztéséhez
egyrészt a "szándéknyilatkozat"
aláírói, másrészt a később csatlakozók, valamint a szolgáltatási bevételek adnak garanciát.
A könyvtár szolgáltatásai:
- könyvek, időszerű kiadványok·, szabványok, szabadalmak, kéziratok, mikrofilmek,
hang- és képkazetták, floppy
stb.olvasótermi használata és
korlátozott körű és időtartamú
kölcsönzése,
- szakfordítás és tolmácsolás,
- fénymásolás, számítógépes
adattárakban folytatható keresés,
- könyvtárközi kölcsönzés
(hiányesetén).
A kamarai tagoknak a szolgáltatás díjtalan.
Minden érdeklődőt vár a
könyvtár személyzete (Szeged,
Kálvária sgt. 16., a volt szakszervezeti székház). Nyitva:
hétfőtő l péntekig 10-16 óra
között, vasárnap: 8-tól 12 óráig.
A körültekintően felszerelt,
gazdag könyvtárat a jól használhatóság reményében tisztelettel ajánlja a Vízpart olvasóinak is:

Új évhez kozeledve számvetést szoktunk készfteni és felvázolni a jövőt!
A vtzügyesek egyre kisebb családja most nehéz helyzetben
vall. Hogyan értékeljük 1993-at?
Valószfnűleg az utolsó év volt, mikor még a hosszú ideje
kialakult szervezeti formában tettük a dolgunkat - jól,
rosszul! 1993-at is - mint az utóbbi évtizede t általában - az
aszály jellemezte. Ezért egyik súlyponti feladatunk a mező
gazdasági vtzszolgá/tatás volt, melyet sikeresen oldot/unk
meg, lényegesen több vizet adva a szomjas földeknek a tavasszal elképzelrnél.
Folytatódott az önkormányzati tulajdonú vfz- és csatomaművek átalakulása, melyet vIziközműosztályunk és hatósági osztályunk segftett, vigyázva arra, hogy az átalakulás
közben ne csökkenjen a !zo/gáltatás biztonsága. Nem volt
'könnyű, de - együttműködve az önkormányzatok szakembereivel - sikerült. A költségvetési lehetőségek dinamikus növekedése következtében nem kivánatos módon tovább növekedett a vállalkozások volumene tevékenységünkben, de csak
Igy keriilhettük el a még tragikusabb létszámleépttést.
Atalakult, vállalkozási munkálaól megszabaduló szakaszmémökségeink meg tették első lépéseiket affelé, lÍogy területüknek valóban gazdái legyenek..
A szakágazati osztályok tették a dolgukat: a vfzkárelhárftási osztály az őszi szemléken reális képet mutatott be a sajnálatosan egyre gyengülő, védbiztonságot nyújtó állami fő
művekről, bár Illeg kell mondanunk, hogy elsősorban gátőreink és s::.ivattyútelepi gépés?eink áldozatos munkájával és
szakmaszeretetével magyarázhalóall az árvlzvédelmi biztonság jobb, mint ahogy azt az arra fordttható forintokból gondolnánk. A belvezi csatornák állapota aZO/Iban kritikus, félő,
hogyavárhatóan érzékenyebb magángazdaság egy esetleges csapadékosabb időszakban jogos kárigényeket fog támasztani. A megoldás csak az érdekeltségen alapuló csatornakarbantartás lehet - vagyis a társulati rendszer újjászervezése.
VIzgazdálkodási osztályunk - beleértve a vfzrajzi szolgálatot is - magas szinten teszi dolgát, sorban kapjuk a megbl::.atásokat országos jelentőségü, alapozó tanulmányok kidolgozására, melyek mind-mind a jövőt szolgálják. (DunaTisza közi vizpótlás. holtágak problémája stb.) .
Feladatunk rengeteg lenne, a lelkiismeretünk nem hagy
nyugodni, hogy az Alföld hidrológiai-vlzrajzi körülményei
kö,-ött az átmeneti pénzhiányban tönkremegy egy több s;:áz
éves szakma I/linden szellemi és tárgyi eredménye.
Nem magunkat féltjük, hanem az általunk védert értékeket
L'.l elnbel"; ile/ekel.
Milyen lesz a jövőnk? A;: átalakttási elképzelések szerin I
léts::.ámunk a vállalkozási tevékenység kft.-be vitelévelfelére
csökken. Ettől a::.onban a müvek ü::.emeltetésére és fenntartására fordf1;jlOtó forint nem lesz többi Hogy a kft. emberei
és 'gépei meddig képe::.ik a ve::.kárelhárftás háttércsapatát,
majd a jövő megmutatja. Az átalakulás során törekszünk a
szellemi kapacitások megmentésére.
Várjuk az új vlzügyi törvényt, de nem reméljük, hogya politikailag nehéz 1994-es évben megs::.ületik, ha eddig ez nem
történt meg. A vfzgazdálkodás a::,of/ban nem cipöbolt, amit
az átalakulás idejére be lehet ;ámil
Dolgunkat - saját lelkiismeretünk szerinl- tennünk kell és
tesszük is, valljuk Petőfivel: .. Habár felül a gálya, s alul cl
vfznek árja, azért a vfz az úr. "
KIvánunk minden vízügyi dolgozónak jó egészséget, boldog új évet, nyugdtjasainknak hosszú, békés, boldog életet,
mindenkinek békességes karácsonyt és 1994-ben társadalmi,
gazdasági felemelkedést egész Magyarországnak!

Dr. Kováts Gábor

Kardos Imre

A Magyar Hidrológiai Társaság szegedi területi szervezete a következő programokat tervezi I 994-ben:
Március: Békés megyei ivóvízgondok - arzénmentesítés. (A Békés megyei területi szervezettel közös rendezvény.)
Aprilis: Informatika a Szegedi Vfzművek és

Október: A holtágak vfzgazdálkodási szerepe, vfzminőségi viszonyai. (A Mezőgazdasági
VfzgazdáJkodási Szakosztállyai és a SZAB-bal
közös rendezvény.)
November: Maros-konferencia (hazai és romániai előadókkal. Az Árvízvédelmi és
Belvízvédelmi Szakosztállyai közös rendezFürdőknél.
Május: Szikes tavak - Kiskunsági Nemzeti vény.)
Tervezik a hullámterek felmérésében való
Part
részvételt
- ba az Árvízvédelmi és BelvízvéSzeptember: Új szennyvíztisztító telepek Hódmezővásárhely, Algyő.
delrni Szakosztály azt programjára tűzi.

Fotó: Enyedi Zoltán
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75 éve halt meg Malina Gyula
(1853-1918)
Malina Gy ula 1853 . május
24-én született Esztergomban.
Tanulmányai elvégzése után,
1876-t61 a T isza-völgy ármentesftésével kerUlt kapcsolatba.
ez határozta meg egész é lete
munkásságát.
A múlt század 80-as éveinek
közepéig egy rossz koncepció
a lapján folytak a szabályozási
és rumentesítő munkák a Tisza
vö lgyében: a mederrendezések
állami, a tö ltésépftések viszont
társ ulati fe ladatot képeztek. A
Vásárhe lyi Pál által megfogalma zo tt e lveket - mi szerint a
folyószabályozás és az ármente-

A hír a "Délmugyarország" 1918, december 4-i sZIlmában j elent meg: " Malina Gyula, a FeJsőtorontáli Ár mentcsf tő Tár sulat nyugalma zott f(jmérnökc, műszak i tanácsos, életének 65. évében hétfőn slJanyolbetegséghen meg~lt. Az öregurat. aki Szeged közéletében és társadalmi
mozgalmaiban jelentős s~crepet vitt ....szerdán délután 2
órakor a felsőv á ros ; Dugonics t eme tőben l évő családi
sir helyen helyezik örök nyugalomra,"
sftés elválaszthatatla n és minden ármentesftési kísérlet h iábavaló, ha nem kí~érik terv'szefÚen a fol yók mederátvágásai nem vették figyelembe.
A társulatok a védgátak kiépítését már a 60-as évek végére

befejezték, a Tisza szablílyozását szolgáló átvágások azonban csak az 1890-es évekre készültek el (akkorra is csak mintegy 90 százalékban).
Malina G y ul a m á r mun kájának kezdetén tapasztalta az

állami és társulati munkák öszszehangolatlanságát, az állami
pénzügyi támogatások hiányát.
A Nemzeti Újság 1883 , május
23-i számában éppen ezt kifogásolva teszi szóvá, hogy al
ármentes ítés töb bletköltségeihez az államnak is hOlla kell
járulnia. Talán neki is köszönhető, hogy az 1884. év i XIV. és
az 1885. évi XX liI törvénycikk
a Közmunka és Közlekedési
Miniszté riu m i rá nyítása a lá
vonj a a Tisza szabályozását és
áJmentesftését.
Malina Gyula már l886-ban
"Az Alföld közlekedési viszonyairól" c ímű cikkében olya!1
felismeréseket fogalmaz meg,
mint a vízi, közúti, vasúti szál]ftás összehangolása és az alfóldi közlekedési utak k'iépítése,
amit "útfenntartó alap" létrehozásával javasolt megvalósítani.
Az l888-as tavaszi , rendkivüli árvíz idején a Kettős-Körös
árvfzvédelmét irányítja, mint
kormánybiztos . Az árvíz tapasztalatait összegezve hívja fel
a figyelmet a védfüzesek fontosságára, a partburkolatok építésénél az ágyazat szerepére, a
hézagolások gondos kivitelezésére, a téglaburkolatok falazatszerű kiépltésének jelentősé:
gére. Mindezeket a gátak végleges, hullámverés elleni védelmére javasolja. (Világviszonylatban elsőként a csongrádi téglaburkolatnál aszfaltot is alkalmazott.)
6 javasolta először a nyárigátak építését és ő vetette fel
először az öblözeteket elválasztó lokalizátiós keresztgátak
gondolatát is.
Sokat kísérletezett a különböző partburkolatokkal, különösen a töltéseket kritikusan megközelftő folyószakaszokon tartotta fontosnak a jó 'partburkolatok épftését.
A tiszai bal part Szeged alatti
szakaszán 1903. és 1907, között
egy 1160 méteres kisérleti burkolatot épített. Ez l6-féle szerkezetű, 41 változatban elkészített szakaszból álL A téglafalazatok folyamatosan , vagy bordák közé épültek, élére, illetve
lapjára állítva, bitumen, beton,
cement alap ú felületke zeléssel.
A beton, illetve vasbeton anyagú burkolatok ö ss zefügg ő lemezként, vagy lapokból vannak
kialakítva, különböző elrendezésben, vasalt, vagy vasalatlan
kivitelben. A mű ma is megvan.
Kísérleteinek részletes leírását
"Az árvíz ellen való védekezés
korszerúv~ tétel~ " címen tette
közzé. A mérnökegylet ezért a
nlUnkájáért a "Holl án" pályadíj
kétszáz koronás jutalmával tüntette ki.
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Szennyvíztisztítás ~ világszínvonaion
A címbeli gondolat megvalósulásaként jelentős beruházás
befejezéséhez köze led ik Hódmezővásárhe l y megyei jogú
városa. A régió meghatározó jelentőségű településének már
régóta egyik l egjelentő ebb problémája volt, hogya régi, bár
szakmai szempontok szerint korrektül működő szennyvíztisztító telepét ki n őtte. A város fej l ődik, s ennek gátja
vo lt az, hogy az euró pai mércéhez képest nem tudott e szűk
keresztmetszet miatt a város előre l épni a közmúves szennyvízelvezetésben. Ezt felismerve határozott a város közgyű
lése 199 1 decemberében a problémakör hosszú távú megoldásáról. Tendert Íltak ki, s a magas szintű szakmai zsűri
javaslatait figyelembe véve döntöttek a szennyvfztisztító mű
kapacitásának növeléséről. Az első ütemben ez 15 ezer
m '/napos, majd távlatban 20 ezer m'/napos kapacitást jelent,
amely a város 2010 utáni igényeit is biztonsággal ki tudja
elégíteni.
Al aján lott technológiák közül az UTB Kft. kétlépcsős
eleven iszapos eljárását valósítják meg. Ez komplett iszapkezelési eljárással egés;rül ki, amely a kömyezetet nem károsító megoldást eredményez minimális üzemelési költségek- .
kel. A műszaki átadási-átvételi eljárás 1993. november 12én kezdődött meg, amely alapján az 1993-ra tervezett próbaüzemelés kezdete biztosítottnak látszik. A mú szakmai
szempontok szerint jó mércének számít a hasonló jellegű
beruházásokhoz, hisz műszaki megvalósftása eléri a világszínvonalat. Ha környezetün kben csak m egközelítően il yen
j ó m űve k épülnének, már nagyon e légedettek lennénk. A
h ódmezővásárhel y i beruházás péld aéltékű kell legyen a többi önkormányzat és főleg városaink el őtt, hogy még abban
az esetben is tovább lehet, s kell lépni a szennyvízelvezetés
és ti sztítás terén, ha egy viszo nylag jó szennyvíztisztító
telepünk üzemel, de az már kicsi. Nem is beszélve arról, ha
gyakorlatilag nincs is semmi , s ti sztftatlanul jut minden
vissza a természetbe.
Bármilyen vékony is egy-egy önkormányzat pénztáreája,
erre mindenképpen áldoznia kell, hisz ezt nem magunknak,
hanem gyermekeinknek építjük.
Ezek után csak gratulálhatunk a város önkormányzatának
és az építőknek! Utolsó gondolatként csak annyit, hogy
szeretnénk minél több önkormányzatnak gratulálni hasonló
sikerekhez.
.

Kardos Sándor

Változnak
amunkavédelmi jogszabályok
Közel hároméves vajúdás után
október végén az országgyűlés
elfogadta az új munkavédelmi
törvényt, amely a Magyar Közlöny 160. számában jelent meg és
1994. január elsejével lép hatályba.
A törvény sok új elemet tartalmaz és nem határozza meg konkrétan a tennivalókat - mint az
előző, többszörösen módosltott
47/1979. Mt. számú rendelet - ,
hanem nagyfokú szabadságot tesz
lehetővé, de ezzel együtt a munkaadók felelősségét növeli.
A teljesség igénye nélkül a törvény fontosabb rendelkezéseit a
következőkben ismertetem:
- A törvényben foglaltakat kell
alkalmazni a Magyarországon
folyó minden szervezett munkavégzésre.
- Több új fogalommal bővült
a munkavédelem , ugyanis az
egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzésre vonatko zó szabályokat úgy kell
meghat ározni , hogy ne csak a
közvetlen munkavállalók védelmét biztosítsa, hanem a munkavégzés hatókörében tartózkodókét is (például : a j árókelőkét) .
- Egyes munkák munkabiztonsági szaktevékenységnek minő
s ülnek és ezeket csak köz épvagy fel s őfokú munkavédelmi
képesítéssel rendelkező személyek végezhetik el. Ilyenek: a
munkabalesetek kivizsgálása, az
üzembe helyezést megelőző munkavédeimi felülvizsgálat stb.
- Nem kötelező a munkavédelmi vizsgáztatás, de a munkaadónak rendszeresen meg kell győ
ződnie arról, hogy munkavállalója ismeri-e a munkájával összefüggő munkavédelmi ismereteket
- tehát mégiscsak kötelező.
- Előzetes orvosi vizsgálaton
minden munkavállalónak részt
kell vennie. (Eddig csak a fizikai

figyelmét erre a rendelkezésre fel
szeretném hfvni!)
- A foglalkozási baleset, mint
olyan megszűnik és csak munkabalesetet ismer a törvény. (A
szervezett munkavégzés során
vagy azzal összefüggésben bekövetkezett bal esetről van szó.) Az
úti baleset munkavédelmi szempontb91 megszűnik.
- Uj eleme a törvénynek a
munkavédelmi bírság, melyet
csak igen indokolt esetben, mint
kollektív büntetést szabhat ki a
területi munkabiztonsági főfel
ügyelő a gazdálkodó szervezetre
és ennek mértéke 50 ezertől 3
millió forintig terjedhet. A munkabiztonsági szabálysértési bírság
megmarad, mértéke I ezertől 30
ezer forintig terjed.
- A felügyelőség új név alatt
működik : Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügye
lőség .

- A munkavállalók az egészséget nem ve s zélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére munkavédelmi képvi selót
jogosultak maguk közül választani , akinek a jogosultsága
hasonló, mint a munkavédelmi
őré volt, csak kihővül (például : a
MvSz - vagy is a Munkavédelmi
Szabályzat kiadásához egyetértési joggal rendelkezik).
A törvénynek két végrehajtási
utasítása jelenik meg a Munkaügyi Minisztérium, illetve a Népjóléti Minisztérium kiadásában várhatóan decemberben.
,
Az egyes veszélyes tevékenységekkel ö s szefüggő munkabiztons ág i előír ás okat bi zton sági
szabályzatokban fogják az egyes
szakminisztériumok megjelentetni . Eddig megjelent az ErdésZeti Biztonsági Szabályzat, a
Hajózási Munkák Bizton sági

