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AZ ALSÓ-TISZA-VIDÉKI víZÜGYI IGAZGATÓSÁG LAPJA

"Figyelmeztetést kaptunk
a ránk váró sorstól ... "
A rendezvények sora
Kömpöcön, a Kiss Ferenc
Csongrád Megyei Tennészetvédelmi Egyesület (CSEM ETE) hidrometeorológiai
mér6állomá.l'án kezdődött,
ahol a Röszkei Általános
Iskola és a Szegedi Széche1lyi istván Gimnázium
di,íkjai a mérőállomás kertjében nyilvános szakköri
foglalkozás keretében a Szegedi Városi Televízió kamerái előtt mutatták be a rendelkezésre álló mérőeszkö
zöket.
Amegye középiskoláiban
67 osztályf6nöki órán tartottak vízzel kapcsolatos
előadásokat az Ativizig, az
Atiköfe, és a Szegedi Vízművek és Fürdők szakemberei. Az órák keretében
a tanulók vetélkedőn is részt
vehettek, a legjobbak értékes
könyvjutalmat kaptak.
A megye minden általános- és középiskolása részére pályázatot írtunk ki, négy
~ategóriában, dolgozat, ilIetve festmény (rajz, plakát,
montázs, egyéb képzőmű
vészeti alkotás) készítésére
"A vtz jelent6sége életünkben" címmel. Minden kategóriában egy első díjat (6
ezer forint) és két-két második díjat (3-3 ezer forint)
osztottunk ki. A győztesek
ezen kívül oklevelet, és az
1879-es nagy szegedi árvíz
centenáriumára kiadott ezüst
emlékérmet kapták.
Március 22-én a Deák
Ferenc Gimnáziumban tartottuk meg ünnepi megemlékezésünket.
A műsort sajtótájékoztató
előzte meg, ahol a helyi
sajtó, rádió, tv, képviselőinek érdeklődő kérdéseire
Török Imre György, a Magyar Hidrológiai Társaság
szegedi szervezetének elnöke, dr. Kováts Gábor, az
Ativizig igazgatója, dr.

Ha a::.t halljuk. hogy olaJ
van a folyóvt::.ben. fertő::.Ölt a
/alajvf z, ar::.énes a Békés
megyei kurak vize és ezeke/
halljuk nap. mint nap. akkor
refle/{iillk at/ól, hogy gyermekeink,
jószágaink a mérAz Egyesült Nemzetek 47. közgyűlése a Víz és
geze/t vl::.r61lesznek betegek.
a Környezet Nemzetközi Konferencia (ICWE, Dublin),
Sorollzatom tovább: a
illetve az ENSZ Környezet- és Fejlődés Konferenciája
forró Ilyárban a feliidlt6
(UNCED, Rió de Janeiró) javaslataira 47/1993. számú
fürd6zési Lehet6ségeke/, a
határozatával március 22-ét a viz világnapjává
fárasztó munkában kiiz::.adt,
nyilvánította.
zsibbadt test tisztulását bizIgazgatóságunk, mint a Dél-Alföld vizgazdálkodásának tositó mosdást, a küLönböz6
besegíteU). A képen is látelső számú letéteményese, a Magyar Hidrológiai
iparágak vtzeLLátását, a
"folyója", ható , Jászszentlászló és
Társaság Szegedi Szervezetével, a Szegedi Vízművek vtzer6művek olcsó, környe- aJ ászszentIászló
Dongér az utóbbi idóben Csengele határán álló bués Fürdó'kkel, valamint az Alsó-Tisza-vidéki
zetktmél6 energiatermelését, heves viták kereszttüzébe kónál több mint két méteres
Környezetvédelmi Felügyelőséggel összefogva
a hajóknak vizi utat biztosttó
került. Az egyre jobban víz van, s ennek ellenére a
igyekezett a napot méltóképpen megünnepelni.
vtzfolyásokat és tgy tovább.
kiszáradó Duna-Tisza
bukón átfolyás is látható,
Méltó tehát arra, ez a fonközén
Ez alkalomból a rendező szervek vezetőivel riportok
vagyis
az elzárások egy léa mezőgazdasággal
hangzottak el a rádióban, televízióban, jelentős és
nyegesen magasabb szinten
tos életelem, a vtz, hogy
foglalkozókjogosan
történő lefolyást biztosítanak
terjedelmes cikkek jelentek meg a helyi lapokban,
megemlékezzünk szerepér6l
kifogásolták, hogy
a Földön, hogy világnapja
az SO-es, 60-as években, és így jótékony hatást gyaújságunk elő~ő számából pedig térségünk minden
önkormányzata értesülhetett a jeles nappal kapcsolatos legyen. A vtz, a végletek ele- a vízbőség idején létesített korolnak a térség talajvízháztartására
me, amely toronymagas
főcsatorna
különböző eseményekről.
a korszerű vízgazdálkodási
A gazdakör jelenlévő tagcseppköveket éplt, de kivájta
követelményeket nem
íai elfogadták a vízügyi
Major 1 ibor, az Atiköfe taltabbak, hogyan a fia- (7 rrand Can.yon ~.r.u;a.~~-~té'gíti ld, ll1szen ma
szakemberek érvelését, hogy
l_Y: szakadékát, városokat
leginkább nem elvezetni a műtárgy állagának veszéigazgatja és Mészáros Gá- talok? Miként gondolkodnak
rombol le, de dús növény- kellene a vizeket, hanem lyeztetése nélkül az elzárábor, a Szegedi Vízművek a vtzr6l a szakemberek, és zetet is táplál. A vtz napját, a
azt a keveset, ami van,
és Fürdők igazgatója vála- miként az egyszerű, képzet- mai napot az Egyesült Nem- a helyszínen megtartani. sok emelése már nem lehetséges, hiszen az senkinek
szolt.
len, laikus polgárok?
zetek Szövetségének dublini
sem célja, hogy a nagy vízTörök Imre György az
Elképzelhetetlennek tarMárcius 23-án Seres La- oszlopkülönbség esetleg
és riói konferenciája ezért
árvizek bármikor bekövet- tom, hogy az Alsó-Tisza vi- jelölte ki, és ezért emléke- jos, a Jásszentlászlói Gaz- megrongálja a műtárgyat.
kezhető veszélyére hívta fel dékén, s ~ülönösen Szegeden
dakör elnökének kezdeméA bejárás utáni, fehér aszzünk meg róla mi is.
a figyelmet, dr. Kováts az a szó, hogy árvtz, ne vágnyezésére
helyszíni
bejárátal
melletti beszélgetésben
Ezekkel a gondolatokkal
Gábor a vízügy és a kömye- ná meLLbe az embereket, nyitom meg rendez vé- son vettek részt a jásszent- megállapodtak abban, hogy
zetvédelmi szolgálatok mun- hiszen ezt a várost 115 éve nyünket. Köszönöm, hogy lászlói önkormányzat, a az ideiglenes és vízszintszakájának, valamint a kömye- földig leromolta az árviz, eljöttek, jelenlétükkel meg- gazdakör és az Ativizig bályozásra nem alkalmas
zetvédelmi szemléletű tu- ebben a térségben 1970-ben tiszteltek bennünket, a ren- vezetői. A bejárásra eljöttek elzárások helyett végleges,
datformálás fontoss,ágát Makót, egy 30 ezer lakos ú dez6ket, akik valamilyen for- a szomszéd Szank község szabályozható elzárási leheképviselői is. A Dongér tőségeket kell biztositani,
hangsúlyozta. Dr. Major várost teljes egészében ki mában a vtzzelfoglalkoznak.
bukói nem vízvisszatartásra, általában a Dongér és melTibor és Mészáros Gábor a kellett teleptteni és akkor a
Köszöntöm Önöket a nem a nagy belvizek leveze- lékcsatornái mellett át kell
csatornázás és a szenny- folyók vtzszintje 3-4 méterrel Magyar Hidrológiai Társa- tésekor a vízszint szabályo- gondolni a vfzkormányzás
víztisztítás jelentőségéről magasabb volt, mint a kör- ság Szegedi Területi Szer- zására épültek ki, most mai igényeit, és ennek megszólt. Az ünnepség Török nyez6 mentesttett területek.
vezete, az Alsó-Tisza vidéki azonban a gazdák kérésére a felelően módosítani kell a
Imre György nyitó szavaival
Ha az a szót haLLjuk: Vtzügyi Igazgatóság, az Vízgazdálkodási Társulat a 20-25 éve kiadott vízjogi
kezdődött. Beszédéből a as zály, a kókadozó veté- Alsó- Tisza-vidéki Környe- vízügyi igazgatóság megren- engedélyeket is.
A vízügyi igazgatóság
következőkben idézünk:
sekre, a pusztuló erd6kre és zetvédelmi Felügye16ség és delésének megfelelően ideiglenes
elzárásokkal
a
bukó
műszaki javaslatot fog
"Tisztelt Hölgyeim és mez6kre, elsivatagosodó a Szegedi Vtzművek és Fürküszöböket megmagasította. készíteni a fejlesztési igéUraim!"
tájra gondolunk, és tudjuk, d6k nevében. "
Ez azonban nem volt elég nyekre, és kéréssel fog forHa azt a szót haLLják viz, hogy az elmúlt 15 esztend6
A megnyitó után a Szé- a szárazságtól félő terme- dulni az Országos Vízügyi
vajon mire gondolnak? katasztrofális vtzhiánya, chenyi István Gimnázium lőknek. Két helyen is sza- Főigazgatósághoz, hogy
Gondolnak-e egyáltalán szárazsága ugyanolyan ve- diákjai nívós zenei műsort bálytalanul és engedély biztosítsanak anyagi lehető
valamire? Hogyan véleked- szélyes volt régiónkban, mint adtak.
nélkül ideiglenes elzárásokat séget a nagyon hasznosnak
(Folytatás a 2. oldalon.) készítettek, hogya mély- igérkező beavatkozásokra.
nek az id6sebbek, a tapasz- a káros vtztöbblet.
Ezek a tervezett intézkebevágás ú csatorna ne csapolja meg a talajvizeket. A dések mindenben összhelyszíni szemlén a helybé- hangban vannak a Dunaliek elismerték, hogya meg- Tisza közi hátság vfzpótlását
oldás sem műszakilag, sem elősegítő tervezett intézkejogilag nem helytálló. Az désekkel, de természetesen
Ativizig vezetői azonban semmiképpen sem pótolják
megértve a helybeliek törek- a nagyságrendekkel nagyobb
vését, úgy döntöttek, hogy központi beavatkozásokat,
átmenetileg, némi átalakítás de segítséget adnak ahhoz,
után az ideiglenes elzárások hogy a helyben lehulló csahelyükön maradhatnak.
padék hasznosulása jobb
Megállapftották a jelenlé- lehessen.
vők azt is. hogy a több
A bejárás és megbeszélés
helyen alkalmazott ideigle- végén jóleső érzéssel álltak
nes, pallós elzárások ered- fel a vízügyi szakemberek az
ményeként a Dongérbe . asztaltól, mert érezték a
annyi víz van, amennyi évek területen gazdálkodó, élő
óta nem fordult elő (ebbe emberek bizalmát és segítő
Konzultáció
A Deák gimnáziumban kiállításon mutatták be
azért a kedvezőbb időjárás is készségét.
apályaműveket
a sajtó képviselőivel

Megünnepeltük
a víz világnapját

Együtt
a gazdakörrel
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"Figyelmeztetést kaptunk aránk váró sorstól. .. "
(FoLytatás az l. oLdaLr6!.)

"Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Ifjú Barátaim!
Sokféle ünnepnap van ma divatban, hogy csak legismertebbeket említsem, van anyák napja, pedagógusnap, világtakarékossági nap, madarak és fák napja, Föld napja és
most végül itt van a víz világnapja. Ez a nap nem a vízügyi
dolgozók ünnepe, nem is a víz ünnepe, ennek így nem lenne értelme, hanem egy olyan nap, ahol a világba kiálthatjuk: vigyázz emberiség, az utols6 6ra utoLs6 percében vagyunk, ha éLve akarunk maradni ezen aföldön. De tudjuk-e
ezt valójában? Tudják-e azok, akik a vízgazdálkodás szakemberei és tudják-e a többiek, az emberek, mindenki, aki
naponta természetesnek veszi, legalábbis itt Európában,
hogy a csapból tiszta víz folyik, hogya fotyókban még
lehet fürdeni, hogyatavainkban még élnek halak ... ?
Miért jött létre a víz világnapja, miért kelJ erről megemlékezni? Mert a víz ott van núndennapi életünkbén. Hány
nóta szól a szőke Tiszáról, a hullámzó Balatonról, de ott
van a prózai hétköznapokban, mint ivóvíz, mint az egészséges életmód nélkülözhetetlen közege, de nincs víz nélkül
ipar és mezőgazdaság sem, a víz egy lehetséges helyszíne a
közlekedésnek, sportot és üdülési célokat szolgál és sorolhatnánk még végeláthatatlanul.
Erre a napra készülve megkérdeztem I I éves kislányomat, miért fontos nekünk a víz. A válasz több mint elgondolkodtató: " Szerintem egyáltalán nem fontos! " Próbáltam
faggatni, mi történik, ha szomjas vagy. Ó, ahhoz nem kell
víz, hisz annyiféle üdítő van. Tekintsünk el most attól a
ténytől, hogy egy ötödikes 'gyerek nem tudja, az üdítő ital
is vízből készül, sokkal inkább arra kell figyelnünk, milyen
felelősségünk és feladatunk van gyermekeink tudatformálásában, hiszen a világhoz való viszonyuk felnőtt korukban
attól függ, most gyermekkorukban mi válik számukra természetessé.
De csak a gyellTIekek tudatformálását kell szolgálnunk?
A felnőttekével minden rendben van? Közvéleménykutatás
során a szegedi emberek zöme arra a kérdésre, árvtzveszéLynek kitett teLepülésen lakik-e, nemmel válaszolt. Egy
olyan városban, ahol 115 évvel ezelőtt minden romba dőlt
egy árvízi katasztrófa következtében. Több mint elgondolkodtató. Vagy mit sz6Ljunk ahhoz a feLeLős poLitikushoz, aki
úgy nyilatkozik, minek Szegedre szennyvtztiszttt6, hadd
menjen a szennyvtz Jugoszláviába, ennek a költségei vel
nem lehet a szegény szegediek pénztárcáját terhelni. Erre a
kérdésre még visszatérek. Egy szó, mint száz, van még tennivaló bőven.
De hogyan is állunk a vízzel? Sokáig úgy hittük, a víz
korlátlanul rendelkezésre ál, ott vannak a végeláthatatlan
világtengerek, bővízű folyók, ha leásunk, lefúrunk a mélybe, mindenütt vizet találunk. Hallottunk ugyan sivatagról,
afrikai szárazságról, de az olyan messze van. Tehát hogyan
is áLLunk most a XX. század utols6 éveiben a vízzeL?
AI Gore jelenlegi amerikai alelnök, Mérlegen a föld cím ű
világhírű környezetvédelmi könyvében külön fejezetet
szentel a víznek. Már a címe is sejtet valamit: 'Ha kiszárad
a kút'. A következőket olvashatjuk e fejezet elején:
'Civilizáci6nk az elmúlt 9 ezer évben Lényegében alkaLmazkodott ahhoz a jellegzetes rendhez, hogya Föld foLyamatos körforgásban tartja a vizet az 6ceánok és a szárazföld között, a párolgás és a vtzlevezetés révén, és csapadék,
foLy6vizek, patakok és források formájában elosztja, majd
összegyűjti, s tavakban, mocsarakban, árterekben, vtztartó
talajréteg ekben, gleccserekben, felhőkben, erdőkben,
vaLójában minden életformában tárolja.
Különösen az édesvtz, méghozzá nagy mennyiségben
mindig is létfontosságú volt, bármiLyen civiLizáci6 fennmaradásához és sikeréhez - az első ötezer évnél is régebbi
nilusi öntözőcsalornákt6L kezdve a római vtzvezetékeken
keresztül egészen a monumentális alagútrendszerig, amely
naponta friss vizet száLLtt New York városába.
Szöveteink és sejthártyáink, agyunk és szfvünk,
izzadtság unk és könnyeink mind az életnek ugyanazt a receptjét követik, a földfelsztnen találhat6 alkotók hatékony
felhasználására. 23 százaLékban szénből, 2,6 százaLék nitrog én bőL, 1,4 százaLékban kaLciumb6l, 1,1 százaLékban
foszjorból és parányi mennyiségben még három tucatnyi
egyéb eLembőL áLLunk. De mindenekeLőtt oxigén bőL és hidrogénből vagyunk, ameLy a vtzként ismert egyedüláLLó moLekuLakombinációban kapcsol6dik össze, és belőle áll az
emberi test 71 százaLéka. Amikor tehát a környezetvédők
azt bizonygatják, hogy végüL is a föLd részei vagyunk, ez
nemcsak puszta szóLam. Vérünk ráadásuL nagyjábóL
ugyanennyi százaLékban tartaLmaz s6t, mint az 6ceán, ahoL
az első éLetformák kifejLődtek. Különösen az édesvtztőL
függünk, amely a föLdön taLáLható vtznek mindössze 2,5
százalékát teszi ki. Nagyobbik része eL van zárva eLőlünk az
Antarktisz jeg ében, kisebb mértékben Grönlandon, az
Északi sarki jégsapkában és a hegyvidéki gleccserekben. A
fennmaradó édesvtz legnagyobb része a taLajvfz és csak
0,01 százalék jut a tavakra. patakokra, folyókra, foLyamokra.
Ez még mindig több, mint amire szükségünk van most és
a beLátható jövőben, csakhogy nem oszlik meg egyenLetesen
a világban. BoLygónk egészsége a kölcsönös kapcsolatban
álló rendszerek bonyoLult egyensúlyának fenntartását6l
függ.'
Nem folytathatom tovább az idézetet, hiszen ez egy
négyszáz oldalas köny ből való, aminek az elolvasását
minden felnőttnek és gyermeknek ajánlom. De ebből az
idézetből is látszik, ha a víz és az ember kapcsolatát vizsgáljuk, ezt csak az egész föld viszonylatában tehetjük. A

Az ünnepi beszédet
dr. Kováts Gábor,
az Ativizig igazgatója mondta
a viz világnapján
a Deák gimnáziumban
demográfiai robbanás mérhetetlenül megnövelte a vfz
iránti igényeket, sajnálatos módon azonban a szennyező
forrásokat is. Az a törekvés, amely az egész világon a
nyugati mintájú fejlett iparon alapuló, fogyasztói
társadalmat igyekszik elterjeszteni, előbb-utóbb az ember
életét teszi lehetetlenné Földünkön. Pedig éppen ezt a létet
akarja egyre kényelmesebbé, összkornfortosabbá tenni. A
globális vízrendszerre azonban ez az úgynevezett fejlett
ipari civilizáció óriási veszélyt jelent, és így az emberi
életre, a jövőre is.
A rádióaktfv szennyeződésektől kezdve a kommunális
hulJadékokon keresztül az olajszennyeződésekig, hogy csak
a legismertebbeket említsem, számtalan szennyező fOlTás
terheli vizeinket, a forrásoktól, a tengerekig, de ide érthetjük a légkörben lévő vizeket, gondoljunk a savas esők
re. Sajnos ma már a mélységi vfzkészletek is egyre szennyezettebbek.
Vannak olyan szennyező anyagokat tartalmazó folyók,
melyek egy gyufa hatására lángra lobbannak. Bár a legfejlettebb államok már értek el eredményeket a szennyvíz
tisztításában, a globális vízkészletek elszennyeződése növekszik és végzetesen súlyosbodik.
S most hadd utaljak vissza arra a bizonyos szegedi városatyára. Mindaz a szennyező anyag, amely Szegednél a Tiszába kerül, végső soron a Fekete-tengerbe jut, és higgyék
el, egyáltalán nem közömbös a Kárpát-medencében élők
nek, hogya Fekete-tenger élő vtz marad, vagy holt-tengerré válik. Unokáink is elviselhető viágban akarnak élni és
jogosultak a tiszta ivóvízre!
A felszíni vizek, valamint az első, második és további
vízadó rétegek folyamatosan és egyre jobban elszennyeződnek. Csongrád városában már 67 méter mélyen kimutatható a nitrát szennyeződés, ráadásul ezzel egyidőben a
talajvizek, rétegvizek szintje folyamatosan csökken, vagyis
csökkennek a készletek, gyorsabb a felhasználás, mint az
utánpótlás.
AI Gore úr elrettentő például említi, hogy Mexikó
városban a fő víztároló réteg vízszintje 3,5 méterrel csökkent. AL Gore nem tudja, hogy Kiskunhalason az ivóvtz kutak nyugaLmi vtzszintje az elmúlt 15 évben 20 métert
süllyedt. Azt sem tudja, hogy az egész Duna-Tisza közét
kiszáradás fenyegeti, miután a talajvízszint évek óta
süllyed, és ez a süllyedés egyes helyeken már elérte, vagy
meghaladta a hat métert. Mi már tudjuk, sőt a megoldást is
tudjuk, de rettentő nehéz ehhez támogatást, főként kézzel
fogható anyagi támogatást szerezni. Pedig ha élni akarunk
e tájon, a beavatkozások nem halaszthatók. Nincs pénz,
ezért halljuk nap-nap után, és senki nem akarja tudomásul
venni, hogy amit ma elmulasztunk megtenni, az olyan károkat okoz, hogya rendbetétel évek múLva sokszorosan többe fog kerülni.
De térjünk vissza most szűkebb pátriánkba, Szegedre.
Milyen itt az ember és a víz viszonya? Nyugodtan mondhatjuk, hogy Szeged a víznek köszönheti létét, az itt élő
ember minden napja a vízzel való kapcsolatban telik el. Nekünk, szegedieknek a vízhez, a Tiszához, a Maroshoz való
viszonyunkat a népdalszerzőktőltól a klasszikus költőkig
sokan megénekelték. A Tisza mai életünkben is meghatározó, megérdemelné, hogy vigyázzunk rá. De a folyók
néha ellenségünkké is válnak. 1879, 1932, 1970 - hogy az
utóbbi évszázad leghevesebb árvizeit idézzem. Tudjuk-e,
hogya Tisza legkisebb vtzállása és árvfzi tetőzése között
több mint 12 méter a szintküLönbség, hogya legkisebb 200
köbméter/sec alatti vtzhozamnak több mint húszszorosa az
árvtzi hozam? Egy szegedi árvfzvédekezőnek ilyen szélsőségekre kell felkészül nie. S azt vajon tudják-e, hogya
sokak által kis folyónak képzelt Maros árvízkor a Tiszával
azonos, vagy több vizet szállft?
És az ivóvizünk? Szegednek nagyon szerencsés az adottsága: a 200-600 méter közötti rétegekből kitűnő minőségű
ivóvíz nyerhető, naponta ebből 80-100 ezer köbmétert fogyaszt a város. Az azonban már elgondolkodtató, hogy ezt
a kiváló minőségű vtzkincset pazaroljuk park-öntözésre,
utcakövezet és gépkocsi mosására egyaránt. És ez a
vízmennyiség felhasználás után rövidesen mint szennyvíz
jelenik meg és kerül tisztitatlanul az általunk szeretett
Tiszába.
A víznek egy másik nagy felhasználási területe az öntözés. Érdekes végiggondolni, hogy az ókor nagy kultúrái
mind öntözéses gazdálkodáson alapultak (Egyiptom Mezopotámia, Kína) de az ősi amerikai kultúrákra is ez a jellemző. A magyar Alföldön szinte mindig szükség van öntözésre, az utóbbi évtizedben pedig - talán a globális felmelegedés hatására, talán az időjárási periódusok ilyen irányú alakulására - de sorozatosan rekord aszályok, azaz csapadékminiumok fordultak elő. Az öntözés természetesen beavatkozást jelent a természetes vtzháztartásba, de jól végezve
nemcsak gazdasági, hanem természetvédelmi, környezetvédelmi eLőnyei is vannak. A Tisza-völgyben is csak úgy

lehet öntözni, ha ehhez a vízkészleteket biztosftjuk.
Korábbiakban már említettem, hogy a lefolyás i viszonyok
milyen szélsőséges hatások között változnak, és pontosabban akkor nincs a folyókban kellő vízhozam, amikor a
legnagyobb szükség lenne erre. Miután a trianoni békeszerződés a természetes vlzgyajtő egységet darabokra szaggatta
(és a politikai meg nem értés nem teszi lehetővé az optimális együttműködést az egy vízgyűjtőn egymás mellett fekvő
országok között), számunkra csak a sfkvidéki tározás lehetősége maradt. Ennek létesftményei a békésszentandrási
duzzasztó, a tiszalöki és a kiskörei, a Tisza-tó, a békési ,
körösladányi duzzasztómű, valamint a Keleti-, Nyugati- és
Nagykunsági főcsatornák, hogy csak a legfontosabbakat
említsem.
Nem tudom, közismert-e az a tény, hogy e létesítményd
nélkül a Körösök az elmúlt nyáron kiszáradtak volna
Békés megye mezőgazdasága katasztrofális helyzetbe jutott
volna, mert Romániából a Sebes-Körösön mindössze :.
köbméter/sec., a Fehér- és a Fekete-Körösön 2 köbmé
ter/sec víz érkezett a határszelvénybe. Csak az említet
vízgazdálkodási nagylétesítményekkel volt elérhető, hogy ,
Körösök élő vizek maradtak, s a térségben, Magyarorszá~
legjobb mezőgazdasági területén lehetett mezőgazdaság i
termelést folytatni. Ezekből a tényekből is látszik, hogy m(
naivság a valamikori természetes állapoto t visszastrn i
vagy éppen számonkérni annak meg változtatását, sokka,
inkább az aktív vízgazdálkodás olyan komplex szemlélet
és gyakorlata szükséges, mely emberközpontú, a hosszút.
vú érdekek figyelembevételével.
A természetbe mindenütt beavatkoztunk, de nem mind i
jól. Amikor a vízellátással nem párhuzamosan fejlesztettiJ
a szennyvízel vezetés és tisztítás rendszerét, amikor "
vízkárelhárítási munkákhoz nem kapcsoltuk az aktív
vízgazdálkodás szemléletét, nagy hibákat követtünk el. t
környezetvédő szemléletű vízgazdálkodás feladata é
felelőssége óriási . Minden tevékenységében összete
módon, az összes tér- és időbeli hatás figyelembevéteLéve l
a természetes állapotok minél kisebb zavarásával keLL (
földön az életlehetőségét biztosttani. Ez ma már messz·
nemcsak a vízgazdálkodás feladata. Sőt, sok esetben épp
vízgazdálkodók tudnak legkevesebbet tenni. Az élet min
den területén és a gazdaság minden szférájában a komple.
kÖl11yezetgazdálkodási szemlélet érvényre juttatásával ke'
meg védeni földünket, ezen belül a vizet, a levegőt, a né
vényi és állatvilágot, sajnos éppen az ember pusztító teVt
kenységétől, de az emberért.
Sokat gondolkodtam azon, ejtsek-e szót a bős-nag)
marosi problémakörről. Bár nem szegedi téma, végülis úg:
gondolom, ma Magyarországon ezt a kérdést elhaUgatn1
kikerülni nem lehet. A vízügy, vagy víz bárhol szóba kerü l
azonnal mindenki a Dunára gondol, a Dunát emlegeti. Tip
kus esete ez annak, amikor egy kérdést poltikai megvil ~
gításban és politikai rendszerbe kerül, és nem is tud kike
rülni onnan akkor sem, amikor a körülmények gyökeresej
megváltoztak. Nem kívánom elejétől végig elemezni és mi
nősíteni a vízlépcső ügyét, ehhez sem idő nem áll rendelke
zésre, sem felhatalmazásom sincs, de azért azt kijeLentem
hogya vtzierőmű eleve környezetrombol6, környezeti ka
tasztrófához vezető létesltmény, szakmailag megalapozal
lan. Sőt, ez az egyetlen olyan energiatermelési mód, aho
az energiahordozó közeg folyamatosan megújul és a tech
nológia nem szennyezi és nem veszélyezteti a környezete,
(Nem füstöl, nincs káros hőkibocsátása, nem sugárzik, é
nem is robban fel). Ha jól van megépítve, nem dől össze é.
nem okoz árvízi katasztrófát sem, sőt kiegyenlíti az árhulIf
mokat. Lehet, hogy a bősi erőműrendszer építését az orszá
gazdasági helyzete miatt nem kellett volna elkezdeni, d
ma ott van, és illúzió azt hinni, hogy egyszer majd eLbonl
ják. Ilyen döntést a hágai btróság sem fog hozni. Ezért fe
lelősséget érző embereknek abba kellene hagyniuk a pc
litikai porhintést, ilyenfajta jelszavakat, hogy ez papírtigri
amit nem lehet megvalósítani. Bebizonyosodott, hogy (
nem így van. Hogy ötmillió ember, vagyis fél Magyarol
szág ivóvízkészlete van veszélyben, hogy ez a létesítmén
megsértette a trianoni békeszerződést, és hasonlók. Me
kell keresni azt a megoldást, amely ökológiailag é
gazdaságilag egyaránt elfogadható, nem veszít össze eg
olyan szomszéd országgal, amelynek jelentős a magya
kisebbsége, és megoldja a Szigetköz valóban fennáll
gondjait is.
Korábban már emlftettem a Duna-Tisza közét. O
egyébként nagyobb területen (több embert érintóen) hasol
ló problémák vannak a talajvízszint süllyedése követkeí
tében, mint a Szigetközben. Természetesen egészen má
okból, de korántsem kap akkora sajtóvisszhangot, mint :
Szigetköz. Egyébként minden műszaki lehetőség adott ,
Szigetköz vízpótlásának a megoldására, csak sajnos egye
seknek az a jó, ha ez a terület tényleg tönkre megy, nep
azért, mert ez szükségszerű, hanem azért, hogy nekiJ
igazuk legyen. Minősltsék maguk ezt a magatartást.
Befejezem kissé hosszúra nyúlt elmélkedésemet
engedjék meg, hogy ismét idézzem az amerikai alelnököt
'A világ megint kritikus pillanat előtt áll, a könyörtelen
haladás megint áldozatokat kfván az egész világt6l. De e;:
alkalommal saját magunkat támadjuk és az ökológia
rendszert, melynek magunk is részei vagyunk. Egyre töbl
lelkiismeretes ember csatlakozik az ellenálláshoz. Eljött a;:,
idő, hogy ez legyen a világ civilizációs rendező elve .
FigyeLmeztetést kaptunk a ránk váró sorst6l, lsten és II
történelem emlékezni fog, hogyan döntöttünk'."
Az ünnepi beszédet dr. Dobler Lászlónénak, az Atiköfc
igazgató-helyettesének vízminőségi korreferátuma követt
térségünk vfzkészletének állapotáról.
(FoLytatás a 3. oldalon. )
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"Figyelmeztetést kaptunk
a ránk váró sorstól. .. "
( Folytatás a 2. oldalról.)
A víz világnapja alkalmából meghirdetett pályázat
díj ai nak kiosztására is a Deák gimnáziumbeli ünnepségen került sor..
A felhívásra kilenc középiskolából és nyolc általános iskolából összesen 143
pályamű érkezett (húsz középiskolás és nyolc általános
iskolás dolgozat, 121 általános iskolás és 22 középiskolás képzőművészeti alkotás).
A győztesek:
l. Általános iskolások
képz6múvészeti alkotásai:
I. díj: Ferenczi Szilvia, a
Sándorfalvi Általános Iskola
2. osztályos tanulója "Hajókirándulás" jeligéjű képe.
II. díj: Sebestyén Szilvia,
a Hódmezővásárhely, Hódtói Általános Iskola 6. osztályos tanulója "Jön az
árvíz" jeligéjű képe.
II. díj: Molnár Gergely, a
Juhász Gyula Tanárképző
Főiskola I. sz. Gyakorló
Általános Iskola 7. osztályos
tanulója "Hidrogén-oxid"
jeligéjű képsorozata.

2. Általános iskolás dolgozatok:
T. díj: Ábrahám Gergely, a
Csengelei Általános Iskola
6. osztályos tanulója "Vízvirág" jeligéjű pályamunkája.
II. díj: Éles Éva, a Juhász
Gyula Tanárképző Főiskola
I. sz. Gyakorló Általános
Iskola 8. osztályos tanulója
"A víz felhasználása Szegeden" jeligéjű pályamunkája.
II. dfj: Szegvári Általános
Iskola Kémia Szakköre:
Bagi Ferenc, Banka Pál, Katona Rita, Ternai Ágnes,
Virág Zoltán - tanáruk: Rozgonyi Zoltán - "Szivárvány"
jeligéjű pályamunkája.
3. Középiskolás képz6múvészeti alkotások:
I. díj: Bozsó Melinda, a
Deák Ferenc Gimnázium III.
f. osztályos tanulója "Ments
meg!" jeligéjű képe.
II. díj: Losonc Lúcia, a
Deák Ferenc Gimnázium L
d. osztályos tanulója "Természetesen" jeligéj ű képe.
II. díj: Wei ge rt Miklós, a
Tömörkény István Gimná-

Bozsó Melinda Ments meg!

című

zium I. iparművészeti osztály tanulója "A természet
két arca" jeligéjű pályamunkája.
A bíráló bizottság különdíját kapta Lázár Levente, a
Tömörkény István Gimnázium IIr. c. osztály tanulója "A Tisza" jeligéjű
pályamunkája.
4. Középiskolás dolgozatok:
I. díj: Szabó Tamás, a
Csongrádi Bársony István
Mezőgazdasági Szakközépiskola tanulója "Nem élhetünk nélküle" jeligéj ű pályamunkája.
II. díj: Mlinarics Réka, a
Szegedi Deák Ferenc Gimnázium tanulója "A víz
jelentősége életünkben"
jeligéjű pályamunkája.
II. díj: Gémes Ferenc, a
Szegedi Széchenyi István
Szakközépiskola IV. V.
osztály tanulója "A víz szerepe életünkben" jeligéjű
pályamunkája.
Az ünnepség Török Imre
György szavaival zárult.
Másnap, március 23-án

plakátjával nyerte meg a középiskolások
pályázatát

képzőművészeti

Dr. Bátyai

Jenő

1933-1994
Váratlan haláláról március 28-án értesültünk. Dr. Bátyai Jendt Szeged műszaki életében mindenki ismerte, hiszen helytörténeti,
tudomány- és technikatörténeti ismeretei,
adattára -kimertthetetlen tárháza volt a
történelmi események iránt érdekldddknek.
Vtzügyi szakmai életünk sokat köszönhetett
annak, hogy d drizte meg azoknak a régi
mérnököknek élet- és tevékenységtörténetét,
amely régi mérnökök annak idején
vfzügyeinknek meghatározó személyiségei
voltak.
Mint a MTESZ Csongrád megyei területi
szervezetének évtizedeken át meghatározó
vezetdségi tagja, a Magyar Hidrológiai Társasággal is mindig szoros kapcsolatot tartott
fenn. A társaság területi szervezetének

"Fórum a vlzr6l" címmel
kerekasztal- beszélgetést
rendezett a József Attila
Tudományegyetem és a Juhász G yu la Tanárképző
Főiskola a szegedi felsőok
tatási intézmények hallgatói
részére.
Az érdeklődők kérdéseire
dr. Kováts Gábor, dr. Major
Tibor, Mészáros Gábor, dr.
llosvay György főiskolai
adjunktus, dr. Szalma Elemér főiskolai adjunktus, dr.
Margóczi Katalin egyetemi
adjunktus, dr. Zimányi Mária megyei ti szti főorvos
válaszolt.
Az ünneplésből a legkisebbek sem maradtak ki: a
megye óvodáiban a vízről
szóló társasjátékokat osztottunk ki. A víz világnapja
rendezvényeivel igyekeztünk szűkebb és tágabb
környezetünk figyeimét felhívni arra, hogy a víz mindnyájunk pótolhatatlan kincse, az utókor számára is
megóvni mindnyájunk feladata!
Benke György
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Gondolatok
Vizekkel foglalkozó szakemberek társulati taggyűlésén
elmondta a Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat
elnöke, Patyi László
Az emberiség életfeltételeit alapvetően a Föld természeti kincsei biztosítják. E
kincs kihasználtsága az iparosftástól, a termelés korszerűsítésével hatványozottan
fokozódik. Az emberiség
növekvő igényeinek kielégítésére egyre többször avatkozik be a természet rendjébe, követ el olyan cselekményeket, amelyek káros hatás sal vannak a természetre,
amivel rontja saját túlélésének természeti körülményeit
is.
A természet adta kincseink
sorában nagyon fontos helyet
foglal el a víz. Éppen jelentáségénél fogva, valamint
hogy az utóbbi időben mind
több hatásnak van kitéve,
egyre nagyobb figyelmet
fordít a világ a víz védelmére.
1993-ban aZ'ENSZ 47.
közgyűlése és a riói kon ferencia döntött arról, hogy
minden év március 22-én
meg kell rendezni a víz
világnapját.
A víz az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb természeti kincsünk.
Az emberi élet feltételeit
pedig csak tiszta, egészséges
víz tudja biztosftani. Ez pedig a sorozatos emberi beavatkozással állandóan csökken. E nagyon fontos kincsünk megóvása valameny-

nyi ünk legfontosabb feladata.
A víz természeténél fogva
szinte kínálja magát a károsításra, amely tulajdonságával sajnos a világ különböző
részein nagy sikerrel vissza
is élnek.
Különösen érvényesek
ezek a megállapítások Európára és megkülönböztetett figyeimet érdemel e témakörban Magyarország.
Környezetünkben legroszszab b a helyzet nálunk. S ebből következik, hogy nagyon
sürgős a tennivalónk is.
Nekünk, akik valamilyen
módon kapcsolatban vagyunk a természet átalakftásával, a víz káros és hasznos
tulajdonságainak befolyásolásával, hatványozottak a
feladataink, az átlagosnál is
felelősségteljesebben kell a
kialakult helyzetet szemlélni
és értékelni.
Azt kérem Önöktől és a
Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat apparátusától
is, hogy gazdálkodás unk során, de munkánkban általában is figyeljünk oda e területen ránk háruló felelősségünkre. Nekünk már nem
elég az évnek csak egy napján. március 22-én e kérdésről megemlékezni, nekünk
tenni kell a helyzet romlásának megál1ftása érdekében.
Ez a mi felelősségünk.

A sándorfalvi másodikos rajzolót, Ferenczi Szilviát édesanyja kísérte el az ünnepségre,
hogy átvehesse első díját

Postabontás
Ativizig Közalkalmazotti Tanácsa Elnökének
Ativizig Szakszervezeti Elnökségének

ülésein gyakran vett részt, és hozzászólásával
is emelte ezeknek az üléseknek sztnvonalát.
Sokat tett elhunyt hidrológusaink emlékének
megörökttéséért. Legutoljára az d kezdeményezésére helyezték el Újszegeden PávaiVajna Ferenc emléktábláját vagy Mindszenten Vtgh Gyuláét. Sajnos, Huszár Mátyás
emléktáblájának elhelyezésére a szegedi
vtzmérce közelében már nem kerülhetett sor.
Bátyai Jend tevékeny tagja volt a Széchenyi
kör szegedi csoportjának, tudván azt, hogy
Széchenyi István emlékezete nemcsak a
vtzügy vagy a közlekedésügy szakemberei
számára fontos és lényeges, hanem teljes
műszaki életünk számára is.
Emlékét megdrizzük. Nehéz lesz nélküle.

Dr. Vágás István

Az utóbbi hónapokban éles
konfliktus alakult ki az igazgatóság gazdasági vezetése és a
társadalmi szervezetek között a
siófoki vízügyi üdülő üzemeltetése kérdésében. Végső
döntésével a Közalkalmazotti
Tanács megakadályozta az
üdüld hosszú távú bérbeadását,
s ezzel nagyon szükséges modernizálását is. E helyett a
szakszervezettel egyetértésben
úgy döntöttek, hogy az üdülőt a
szakszervezet - mint jogi személy - bérbe veszi és üze melteti, jelenlegi formájában.
A későbbi viták elkerülésére
a következőket le kell szögeznem, Meggyőződésem, hogy ez

a döntés hosszú távon nem szolgálja az üdülni vágyók érdekeit.
Az igazgatóság a költségvetési
gazdálkodás szabályainak és a
rendelkezésre álló anyagi
lehetdségeknek figyelembevételével az üdüld karbantartására
és üzemeltetésére nem tud
állami pénzeszközöket fordftani.
Társadalmi szervezeteink
nem tisztázták az általuk
elképzelt üzemelési formában a
társ kezelő szervezet - a Környezetvédelmi Felügyelőség részvételét és lehetőségeit.
Féld, hogy az üdüld műszaki
állapota - tgy értéke és használhatósága - tovább fog romlani, vagy pedig az üdülési
díjakat kell a bérbevevő szak-

szervezetnek drasztikusan
emelnie.
A gazdasági vezetés elképzelése szerint korszerű - fürdőszobás, félpanziós ellátású üdülési lehetőség nyílt volna,
sőt, a befolyó 300 ezer forint
éves bérleti díjat üdülési támogatásra gondoltuk felhasználni.
Az ellenvélemény t nyIlvánftók
nem gazdasági számítás ra, csupán megalapozatlan, szubjektív
véleményre támaszkodva ezt
megakadál yozták.
A jövdbeni siófoki üdülés
minden gondjáért a döntéshozók felelnek.
Dr. Kováts Gábor
igazgató
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- Feljössz az első emeletre, ott balra elfordulsz derékszögben, kilépsz a függőfolyosóra és a 4-es ajtón
becsöngetsz! A csengőt többször jól nyomd meg! Nem
azért mert süket vagyok,
hanem mert néha nem szól
rendesen. - mondja az eligazítást a telefonba, amikor
megbeszéljük, mikor mehetnék fel hozzá.
Egy órára egyeztettük a
találkozót és én oJyan izgalommal készültem erre, mint
a fiatal lányok az első randevúra. Nem láttam vagy
harminc esztendeje azt az
asszonyt, akit gyerekkoromban csodáltam, mert tartása
volt, s mert számomra ő volt
a megtestesült intelligencia,
amit ugyan akkor még nem
tudtam volna megfogalmazni. Akkor csak annyit érzékeltem, hogy nem mindennapi nő, egy hamisítatlan
úriasszony. Küllemre, belbecsre egyaránt.
Igyekeztem hát óra-percre
érkezni. Régről tudom róla
azt is, vendéglátom soha sehonnan nem késett el. Szégyellném, ha akár percet is
csúsznék a csengetéssel.
Az első ámulatba akkor
esem, amikor meglátom,
külsőre nem változott szinte
semmit a három évtized
alatt. Meglepetésemben
kicsúszik a számon az
illetlen kérdés:
- Aliz néni, hány éves?
- 9] -et töltöttem januárban. - válaszolja láthatóan
büszkén, s tessékel befelé a
szobába.
Mintha egy régi film diszJeteibe lépnék, a század első
évtizedeinek világába, egy
átmentett és megőrzött
korba. A csodás antik bútorok között egy letűnt világ
bája.
- Ülj le! Hozok kávét. sűrgölődik körülöttem, s
rosszalóan veszi tudomásul,
hogy nem kérek feketét.
Kicsinyke asztalt tesz a
két fotel közé, mézes süteménnyel és kolával, s bátortalanul kérdezi:
- Te nem is dohányzol?
Az igenlő válaszra felcsillan a szeme és szalad a cigi s
dobozért.
- Aliz néni dohányzik?
- esem a második ámulatba.
- Persze. A füst az tartósít.
Hát mit gondolsz, a kolbászt
miért füstölik? Hogy tartosftson. - mondja és látható
élvezettel gyújtja meg a "tartósító szert".
- Nem félek én ettől, meg
egyébként is jól érzem magam, nincs semmi gondom
az egészségemmel. Soha
nem is volt. Kétszer jártam
életemben klinikán: egyszer
a vakbé1műtétem miatt, egyszer meg az ővsömör támadott meg. Tudod, van nekem
egy életelixirem: a munka,
az, hogy még most is dolgozhatok. Ugyan már nem
sokáig, mert júliusban lejár a
szerződésem.

- S akkor mi lesz?
- Hát rámszakad az
öregkor. Bevégződik a negyven éves életritmus. De
majd megpróbálom feltalálni
magam. Többet megyek
majd Pestre alányomhoz.
Tudod Hanna ott él, van egy
szép lakása, s a hétvégeken
mindig felmegyek hozzá.
Péntekenként délután eluta-
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Még is lesz kft.!
Minden korábbi kósza hírrel szemben a
kormány jóváhagyta a vízügyi igazgatóságok átalakítására készített előter
jesztést, s így lehetőség nyílik a három
éve folyó szervezetkorszerűsítési folyamat lezárására.
ÁpriliS 15-e és július l-e között megalakul a tervezett két vízügyi kivitelező
kft., s valószínűleg ez évben megkezdődik a hírközlő hálózat privatizációja is.
A kormány lehetőséget adott a
mindenképpen szükséges létszámcsökkentés anyagi terheinek finanszírozására
és ami még fontosabb, a megalakuló kft.k forgóalapjának megteremtésére.
Örvendetes, hogy szolgáltató üzemünk
nem küszködik munkahiánnyal, sőt, piaci
pozíció nk jobb, mint egy éve, így fizikai
munkavállalóink foglalkoztatása javuló
lehetőségek között biztosítható. Ezúton is
arra kérjük munkatársainkat, bízzanak a
vízügyi kft. jövőjében, hiszen a vezetés is
hosszú távon kíván a kft.-re támaszkodni,
egyrészt, mint az esetleges védelmi
tevékenységben résztvevő, szakképzett
csapatra, másrészt, mint a vízgaz-

dálkodási létesítmények avatott, megbízható kivitelezőjére.
Aki azonban most nem vállalja a kft.be való átlépést, a jövőben nem léphet
vízügyi szolgálatba.
A közalkalmazotti viszonyból kikerülő
dolgozók részére viszont a kft. és a
vízügyi igazgatóság együttesen garantálja, hogy nem kerülhetnek hátrányos
helyzetbe. Miután a kormány biztosftotta
január elsejével visszamenőleg a száz
százalékos közalkalmazotti bértarifa
alkalmazásának lehetőségét, a két
intézkedés együtt - a több évi átszervezési folyamat lezárásával és jelentős
bérfej lesztéssel - 1994-re kedvező
lehetőségeket biztosft a vízügyi dolgozók
részére.
Kérem minden munkatársamat, segftse
elő a zökkenőmentes átalakulást.
Az Alsó-Tisza vidéki állami vízügyi
feladatokat a jövőben három szervezet
fogja végezni, de továbbra is egy családban.

Dr. Kováts Gábor
igazgató

Együtt a Tisza partján ...
Fotó: Somogyi Károlyné

zom és vasárnap jövök viszsza. De gondolom nem erre
vagy kíváncsi, a vízügyről
beszéljünk. Az életem fő

helyszrnéről.
- Azelőtt úgy tudom, nem

dolgozott, s azt is, hogy
korán özvegyen maradt,
ezért kellett új életet kezdeni.
- Így igaz, nekem ott
kezdődött a második életem.
A nulladik klióméterről
idultam, amikor a vízügyhöz
kerültem 54-ben. Előtte két
évvel halt meg a férjem, s én
~5 évesen - egy gyerekkel ozvegyen maradtam. Dolg~z~om kellett, s noha ~rettseglm volt, sehol masutt
nem találtam állást, mint a
konzervgyárban. Paprikát
hasogattam két esztendeig.
A Gulácsi Jánosra te biztosan emlékszel. Főmérnök
volt a Kultúrmérnöki Hivatal ban. Ez volt a víz ügy
e loHd·Je. N os, oH·Itt lakott e b.
be n a mI. h'azu nkb an, s amIk or megtu d ta, h ogy a k on, b h'
H
zervgyar an arom muszak
k
ft '
os vagyo, a seg segemre
jött és elhelyezett a vizeseknél.
_ Négy évtizedet tapostam le, négy igazgatót szaggattam: a Dános Valért, a
Forgó Lacit, a Simády Bélát
és a Kovács Gábort. Mindvégig az anyaggazdálkodási
vonalon dolgoztam. Hetvenötévesen - 1978-ban - mentem hivatalosan nyugdrjba,
de azóta is dolgozom. Mindennap fél ötkor kelek, háromnegyed hatkor indul a
busz, ami engem Tápéra kiszállít. Ott vagyok hat óra
tfzkor. Hétkor kezdünk, így
van időm, hogy addig magamba táplálj am az aznapi
teendőket. Tudod, én negyven évig arra törekedtem,
hogy amit rámbíznak azt
pontosan elintézzem. Ezt
tudtam nyújtani cserébe
annak a munkahelynek,
amelyiket szerettem, amelyik erőt, egészséget és
életkedvet adott nekem, s
mindig elismerte a munkámat.
S már megy is, hogy előhozza a féltve őrzött doszsziét. Azt írta rá: Amire
büszke vagyok.
Az időrendbe rakott okle-

velek közül a számára leg becsebbeket mutatja meg. A
Dégen Imre aláírásával ell átott Árvízvédelmi Oklevelet,
a Forgó adta igazgatói dicséretet, a 62-es és 78-as keltezésű kiváló dolgozót, a
kiváló szakszervezeti munkáját elismerőt és a Munka
Érdemrend bronz fokozatát,
amelyen Losonczi Pál aláírása van.
Nézem az oklevelekre rótt
nevet: dr. Bertényi Ivánné
Gróf Alice. Nem tudtam soha, hogy a neve is oly nemes
· csengésű, mint ő maga. Ő
mindenkinek "csak" Aliz
néni.
De ha Gróf, és a ház, ahol
ülünk a Gróf-palota, akkor
itt valami kapcsolatnak lennie kell. S a tudakoló kérdésre Alizka hosszú történetbe kezd.
- Apám építtette ezt a házat 1913-ban. Akkor 9 lakás
volt itt összesen, most 21
van. Jól széttrancsírozták az
egykori nagy lakásokat.
Amikor készen lett, mi is
ideköltöztünk, az akkor
nyo1cszobás lakásunkból ez
az egyszoba maradt. Amikor
a háború után visszajöttünk
Németországból, a férjem
meg a fogságból egy üres
szobát találtunk. A bútorokat, amiket itt látsz, évek
alatt kutattam fel és vásároltam vissza, s 1964 óta egyedül élek közöttük. Akkor
halt meg édesanyám, s és én
akkor, 64 évesen lettem
nagykorú.
Sokáig beszélgettünk,
hisz hosszú élet áll mögötte,
rengeteg történéssel, még
több szereplővel. Míg mondta a regényt, egyre csak azon
gondolkoztam, mi a "recept"
arra, hogy az ember ily krisrtálytiszta szellemmel élhet
meg ily magas kort. Valami
titka van, mert nem hiszem,
hogy Isten adománya. Talán
a lelki béke, a kiegyensúIyozottság, az optimizmus, a
hit, az ember és az élet tisz~
telete - ami mind Aliz néni
sajátja - az, ami az élet
ilyen nagy adományát adhatja az embemek.

Kalocsai Katalin

(Önkormányzati és vfzügyi vezetők
megbeszélése)
A város "vizes" gondjainak megbeszélésére ültek le
Csongrád város vezetői az
Ativizig vezetőivel 1994.
március 24-én. A tárgyaláson Csongrád város részéről dr. Losonczy Zoltánné
polgármester, Konkoly Já' nos alpolgármester és Bárány István irodavezető, az
Ativizig részéről dr. Kováts
Gábor, Török Imre György
és Hajdú Dezső vett részt.
Megkérdeztük az Ativizig
igazgatóját, mik voltak a
legfontosabb témák.
H ke II b ocsatanom,
'
- EI ore
hogy az 19azgatosag
.
, , nagyon
nagy súlyt fektet a Tiszavölgyi önkormányzatokkal
való együttműködésre, érdekeink közösek, kölcsönösen
tudunk egymásnak segíteni.
A március 24-i tárgyaláson
mindenekeloHtt megá\lapod tunk, hogy belépünk a
Tisza-menti Önkormányzatok Szövetségébe pártoló
tagként. Ezen kívül még tfz
témát beszéltünk meg, s egy

kivételével, pozitfv megállapodásra jutottunk.
- Mi volt az az egy?
- Nem lehet vízügyi alapból támogatni a városi csapadékcsatornák karbantartását, csak új csatornák építését.
- S a többi kérdés?
- Beszélgettünk az úgynevezet~ vízlépcső útról, az
Ativizig támogatja, hogya
csongrádi szőlőkön keresztül
a jelenlegi "vak" út körforgalmú úttá váljék. Nagyon
fontos kérdés az alpári nyári gát ügye. Jelenleg nincs
fenntartója, de hosszútávú
földtulajdonosi érdek ellenkezik a nyári gát megszüntetéséveI. Megoldás még nincs,
de a vízügy vállalta, érdekeltségi arányában hozzájárul a gát további fenntartásához az esetben, ha a szükséges többi pénz előteremt
hető. Szóba került még a
Körös-toroki strand üzemeltetése, a város vízkárelhrítási
terve, a védekezéshez nyúj-

tandó városi segftség, a munkaerő biztosítása, a tiszai
kerékpárúthálózat fejlesztése, valamint a Holt-Tisza
tulajdoni kérdésének rendezése. A tárgyaló felek
megállapodtak abban, hogy
a Holt-Tisza jövője csak úgy
biztosítható, ha 'kezelője
teljes egészében az Ativizig,
vagy az önkormányzat lesz
és megoldják a vízpótlás
kérdését.
Egyetértettünk abban is,
hogy a város nagyviz-csatorna hálózatának bővftése csak
a tisztftómű egyidejű fejlesztésével lehetséges, ez a megállapítás azonban nem érinti
a jelenlegi, város feletti
szennyvízbevezetés megszüntetésére irányuló törekvést, melyet az Ativizig
maximálisan támogat.
A mintegy három órás
megbeszélést mi nagyon
pozitívan értékeljük, s
reméljük, mindkét tárgyaló
fél számára hasznos eredményeket fog hozni.
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Alsó-Tisza-vidéki
víztársu late>k
A közelmúltban
ünnepelfük az
Alsó-Tisza-vidéki vízgazdálkodási társulatok
150 éves tevékenységét. Az
1910-es években a víztársulatok érdekeltségi területét az
1. ábra szemlélteti.
A társulatok alapfeladata
az ár- és belvízmentesftés
volt, főleg a Tisza-szabályozás, valamint a termőföld
védelme a vizek károkozása
ellen. Munkájukat dícséri,
hogy megépítik Csongrád
megye összes árvízvédelmi
töltését, számos, akkor
korszeru zsilipet, szivattyútelepet, belvfzfőcsatornákat
hidakkal, átereszekkel.
Tevékenységükben a termőföld öntözése is megjelenik (Levelény, Felgyő,
Mindszent). Jól képzett
gátőrök, gépészek, műsza
kiak, mérnökök a szervezetek fóerői, a földmunkák
zömét pedig a kubikosok
végzik. Csongrád vármegye
régi ármentesítő társulatai a
Széchenyi kezdeményezte
Tiszavölgyi Társulat megalakulása előtt már kisebb
öblözetek alakjában itt-ott
létrejöttek (például: Vedres
István ,,kis vedresházai társulata", Sövényháza-Szegedi
társulat, Felsőtorontáli
Tiszai Ármentesítő Társulat
stb.).
A Tisza-szabályozás korszakalkotó munkájának és a
társulatok működése eredményeként megyénk területén a művelési ágak is
megváltoztak. A szántóföld
148 ezer kb-dal megnőtt, s a
szikesek és vízkárok miatt
terméketlen területek 58
ezer kh-dal csökkentek. A
kataszteri tiszta jövedelem
növekedett. A társulatok
munkáját gátolták a szabadságharc, forradalom és a két
világháború eseményei. A
társulatok történetében így
mintegy 50 év meddő
időszak volt.
A sorozatos árvizek mellett a legnagyobb alföldi
vízjárás az 1940-es évek
felszíni és talajvízjárása volt.
A nehézségek ellenére is
sikerült a társulatoknak
olyan vízi műveket készíteni,
mint a sámson-apátfalvi
főcsatorna mernosszabbl-

A víztársulatok érdekeltségi területe
az 1910-es években
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csatorna, a szentesi szivattyútelep, az algyői szivattyútelep és főcsatorna, a
dongéri főcsatorna torkolati
zsilipje stb.
1948. október l-től a társulatokat államosították,
vagyonuk az államra szállt,
személyi állományukat az
1948-ban létrehozott Országos Vízgazdálkodás i Hivatal
vette át. A vizek rendezése,
a Vízi'étesftmények kezelése, fejlesztése és fenntartása
állami feladattá vált. A
Népköztársaság Elnöki
Tanácsának 1957. évi 48. sz.
törvényerejű rendelete a
V ízgazdálkodási Társulatok
szervezéséről intézkedik. A
jogszabály a társulatok feladatkörébe utalta a helyi
vízkárelhárítással és a helyi
vízrendezéssel összefüggő
vízügyi-műszaki feladatok
ellátását, különösen pedig az
egy birtokhatáron túl terjedő, a vízügyi igazgatóságok kezelésébe tartozó
belvízcsatornákhoz csatlakozó levezető csatornák,
nyári gátak építését, felújítását, fenntartását és a védműveken a tényleges vízkárelhárítás feladatok végrehajtását.
A jogszabály lehetővé
tette a társulat alakítását,
vagy működésének kiterjesztését az öntözéses gazdálkodás célját szolgáló
művek létesítésére, üzemeltetésére is, továbbá a települések lakói számára vízés csatornamű társulat létrehozatalát is.
Az Alsó-Tisza vidékén
jelenleg működő hét vízi társulat mindegyike 1977-től
kezdődően valamilyen formában foglalkozik a víz-

A tervszerű fejlesztést
Csongrád megye öntözésfejlesztési koncepciója határozta. meg. A fejlesztések a
nagyüzemi mezőgazdas4!li
fejlesztésekhez kapcsolódtak.
Az 1960-as, 1970-es belvizes éveket követően a vízrendezési munkák kerültek
előtérbe, de az 1982 óta jelentkező aszályosabb ciklus
hatására az öntözést is a
meliorációs munkák részeként lehetett támogatni. A
támogatásnál a MÉM 55
százalékos, a V A 27,5 százalékos támogatása kedveően hatott a társulati öntöző
művek fejlesztésére. (Állami
öntöző főmű fejlesztésére
csupán Tiszaalpár térsé-

gében volt lehetőség). A
vízitársulatok a következő
öntözésfejlesztésekben vettek részt:
Kiskunmajsa és Környéke VGT: Bács-Kiskun
megye keleti részén található homokos, semlyékes
területén építettek öt kisebb,
vfzháztartást szabályozó
tározót, melyeket öntözési,
belviztározási és szabadidős
célokra is hasznosítanak. A
tározók átlagos területe 1,54,5 ha, 80-170 ezer köbméter tározó kapaci tással.
(Balástya, Forráskut, Kunfehértó, Zsana, Pétertomya).
2. Csongrád és Környéke
VGT: a csanyteleki és vidreéri vfzkivételek korszerusítésével a halastavak (1 ezer

1:

ha) vfzellátását tudják biztosftani, és közel 600 ha öntözésfejlesztésre nyílt mód.
3. Tisza-Kunsági VGT: Az
állami fóműhöz kapcsolódóan a tiszaalpári öntözőrendszernél végeztek kivitele zé si és üzemelési feladatokat.
4. Szeged és Környéke
VGT: Az öthalmi öntözésfejlesztést követően, a levelényi és a ferencszállási vízkivételek korszerusftésével
közel 3 ezer ha területen biztosították az öntözést.
5. Tisza-Maros szögi
VGT: területén jelentős ön~
tözésfejlesztési beruházások
indultak és folynak jelenleg
is. A tápéi réti öntözócsatorna és a Maros jobb parti,

kákási öntözőrendszer fejlesztését követően a Mező
hegyes-apátfalvi öntöző 
rendszer fejlesztését végzik.
6. Dél-Békés megyei VGTvel közösen, több mint 300
millió forintos költséggel
körülbelül fele-fele arányban. A beruházás üzembehelyezése 1994-ben lesz. A
cservölgyi vízkiétei től a
Maros vize 5 emel és sel jut
el Mezőhegyesig két tározó
kiépítésével és 6 ezer ha-ra
juttatják el a vizet.
7. Szentes és Környéke
VGT: a nagytőke, kurcai
fővfzkivételek és a Szarvaskákai öntözőrendszer fejlesztését követően a TiszaMarosszögi VGT-vel közösen végzi a Mártély-mindszenti öntözőrendszer fejlesztését, melynek fővízki
vételét és közbenső szivattyútelepét már üzembe
helyezték.
A Szentes és Környéke
Vfzgazdálkodási Társulat
mintegy 18 ezer ha bejelentett öntözőterület és 350
hektár halastó vízigényét
biztosítja az Ativizig szentesi szakaszmémökségével
közösen. A vfzitársulatok
által öntözött területeket a 2.
ábra tünteti fel.

*

Az öntöző fejlesztések
eredményeként az AIsóTisza vidéken mintegy 200
korszeru öntözóberendezés
működik.
A mezőgazdasági üzemek
átalakulása az öntözés viszszaesését eredményezheti,
de az elkészült művek fenotartására, állagmegóvására
figyelmet és pénzt kelJ fordítani.
Csizmadia Károly

VIzgazdálkodási társulatok
1994.
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Megjelent
a Környezetvédelmi
Az Akadémiai Kiadó és Nyomda gondozásában 1993
végén - két kötetben, több, mint ezer oldalon - megjelent
a Környezetvédelmi Lexikon, amely ebben a műfajban az
elsó hazai próbálkozás. F&zerkeszt6je: Láng István akadémikus. A szerkesztésben. a clmszavak megirásában és a
lektorálásban népes gárda. mintegy százötven szakember
vett részt. köztük néhány vízügyes koUéga is.
A

sze rkesztőbizo t tság

- az
tanúsága szerint - "olyan
kiadvány t igyekezett összeállíta ni , amely a szűkeb b értelemben vett környezetvédelmi
forgalmakon túlme n ően a
kapcsolódó tudományterületek
legfontosabb kifejezéseit is
magában foglalja". A lexikonban valamennyi fő tudományterület, vagyis a természettudományok, a társadalomtudományok, az orvosi tudományok, a
mezőgazdasági tudományok és
a műszaki tudományok kűrnye
zetvédelemmel összefüggő
címszavait megtaláljuk. Jelentős helyet kaptak és gyönyörű,
szines képekkel illusztráltak a
természetvédelmi tárgyú cikkek. De egészében véve is
nagyszerű a képanyag. Az
ábrák szemléletesek, jól egészítik ki aszöveget.
A környezetvédelem fogalmának tágabb (talán túl tág)
előszó

értel m ezéséb ő l e red, hogya
lexikon meglepő bőséggel
tartal maz vízügyi, illetve vízgazdáI kodási tá rgyú címszavakat, olyanokat is, amelyek
csak kevés szállal, vagy nagyon
átté telese n kapcsolód nak a
k ö rn ye z e t v éde l emh ez.
Viszonylag részletes ismertetést
olvashatunk az áJlóvizekról, az
árvízvédelem ról (többek között
a szegedi partfalépítés fényképével), a Balatonról, a belvfzvédelemről, a bős-nagy
marosi vfzlépcsőrendszerról, a
csatornázásról, a Dunáról, a
folyószabályozásról, a szennyvíztisztftásról.
Néhány kiragadott érdekesebb címszó: alternatív eszmerendszerek (ökofilozófiai eszmék), Assisi Szent Ferenc (az
ökológia védőszentje), Environmental Partnership for Central
Europe (Környezetvédelmi
Partnerkapcsolat Közép-Európa

indennapi problémáink közé sorolhatók folyóink
holtágainak megoldására váró feladatai. Régóta
foglalkoztatnak ezek a megoldasra váró problémák, mivel
közvetlen környezetemben IS egy holtág található. Az
ezzel kapcsolatos teendők az évek során csak fokozódtak,
de érdemleges intézkedés nem történt. Ezek a dolgok
ösztönöztek pályázatom megírására.
Mint tudjuk, a 19. század második felében megindult
folyószabályozásokkor már nem a folyó döntötte el, hogy
melyik kanyarjától fog megválni, hanem az ember.
Mérnöki tervezések alapján jöttek létre a mai értelemben
vett holtágak. A holtág az Értelmező Szótár magyarázata
szerint: valamely folyó természetes JÍton elhagyott régi
medre, vagy szabályozás során elzárt ága, legtöbbször
átvágott kanyarulata. Több fajtája lehet:
a) melyben már csak álló viz van
b) teljesen kiszáradt meder
c) olyan holtág, melyben csak áradások alkalmával
folyik viz, ezért vize iLOIMz, medre holtmeder.
Magyarországon az alföldi terület, a Tisza és a Körösök
vidéke igen gazdag holtágakban, ami a ritkább lefűződés
me lle tt a folyó sza bályoz ás ok ered ője. Holtág aink
egyedülállóakká nőttek Európában, különleges növényés állatvilágukkal, kellemes földrajzi helyzetükkel. Azonban a veszélyek erősödtével e páratlan jelenségek a végső
elöregedés szakaszába léptek. S hogy melyek ezek a veszélyek? A horgászok, halászok beetető tevékenysége, a
szennyvizek illegális bevezetése, a part mentén található
állati maradványok, a nyaralók kultúrálatlan életmódja, az
eutrofizáció , az eliszapolódás mind a mérgeződés
melegágya . Az agyafurtabb emberek azonban nem
szennyezik ezeket a vizeket. Ez eddig jó is lenne, de sajnos őket sem a környezetvédelmi tudat hajtja, hanem a
haszonélvezet. Erre példa a tiszaugi eset, ahol a holtág
körüli nádat a téesz aratja, a vízpartot eladták zártkerteknek. Arról nem is szólva, hogy a halászati engedély
birtokában a téesz horgászengedélyeket árusít, végzi az
őszi lehalászást, de az utánpótlásról megfeledkezik.
A szolnok-alcsi Holt-Tisza is veszélyben van. A kajakés kenupálya létesítése jó ötletnek ígérkezett, de arról
nem volt szó, hogy a part menti szakaszon kiirtsák a fákat
és a nádast! Pedig ez történt, és később területrendezés címén a többi fára is sort kerítettek. Ezen kívül az Áfor
bázistelepének a szennyvize is ide került, a parton levő
házak szennyvíz-szikkasztóinak tartalmával együtt. Az
otthagyott nyomokból ítélve e partszakaszon is járnak
turisták. Sorolhatnám még a példákat, hisz a Tiszának
igen sok holtága létezik, csak az a kérdés, hogy meddig.
másik veszélyről (ami holtágainkat érinti) alapjában
véve senki sem tehet. A párolgás szintje évi 700 milliméter, amit a 450-500 milliméteres csapadék képtelen
pótolni , s ezt még tetézi az utóbbi esztendők aszálya.
Minthogy természetes úton nem kapnak vízutánpótlást,
ezt mesterségesen (vízátömlesztéssel) kell megoldani,
mert ha a vízszint viszo nylag ne m áll andó, az egész

Le~ikon

Számára), Európai Közösség
környezetvédelm i tö rvénykezése, globál is kö rn yeze ti
problémák (13 pont), körn yezeti ha tásv izsgá lat, magyarországi környezetvédelmi mozgalmak, Valdez-elvek (környezetvédelmi magatartási kódex
cégek számára), zöld konzumerizmus (a környezeti szempontokat is fo ntosnak teki ntő fogyasztói magatartás).
Némi ajánlott irodalmat sajnos csak az életrajzok tarta lmaznak, pedig az a terjedeIntesebb egyéb cikkek után is indokolt lenne, nemkülönben az,
hogy e kis ta nulmánynak is
beillő cikkeket szerzőj ü k neve
is jelezze.
A Környezetvédelmi Lexikon
nemc ak a környezetvédőknek,
de szinte mindenkinek ajánlható, mert érdekes, szép és hasznos kiadvány. Kár, hogy nem
ingyen adják (a két kötet ára
4800 forint).
A mi Vfzgazdálkodási lexikónunk, melyet 1970-ben adtak
ki, s amely a maga korában
magas színvonalú volt, mára
megérett az átdolgozásra, a
bővítésre. Új kiadás minden
bizonnyal jó szolgálatot tenne.

Munkavédelmi
konzultáció

A MUFOSZ (Munka bizto nság i és Fogl alkozás egészség ügyi S zöve tség)
Bé kés-Cso ng rád megyei
területi szervezetének vezetősége megválasztását követőe n nagy terveket szőve tért
haza Péce lr ől, a M unkavédeimi Kama ra országos
értekezl etéről. Me gmutatj uk
- mondtuk - , hogyan kell a
mun kavédelmet népszerű 
síteni, miként lehet életet
varázsolni a munkavédelmi
mozgalomba. Első lendületből egy régi igény kie légítése és hagyomány feleleven'rtése szolgált ötletül. A
vfzügyeseknél szokás volt,
hogyamunkavédelmi szakemberek szakmai továbbképzés céljából évente
összejöttek, előadást hallgattak meg az időszerű munkavédeImi kérdésekről, a konzultáció keretében egyéni
problémáikra választ kaphattak, a felszabadult eszmecsere, tapasztalatcsere
során emberileg is közelebb
kerültek egymáshoz. E hagyomány felújítása, a megDr. Pálfai Imre jelent munkavédelmi tör-

M

A

(A víz világnapjára
k észíte tt pályáza t)
rendszer menthetetlenül elpusztul. Az országban néhány
helyen (Szarvas, Cibakháza) már megkezdték a mentéseket a holtágakért. Egyezmények jöttek létre, tervek
készültek el. Miért ne tartozhatna Szeged városa is ezek
·· '?
koze.
veszélyek után most felsorolnám azokat, amiket fenyeget a veszély. Az ember nem is gondolná, hogya
holtágaknak és partvidékeiknek mennyire gazd ag és
sokféle az állat- és növényvilága. A még nem szennyezett, tiszta v izű ágakban a vízfelületet békatutaj , tündérrózsa, tündérfátyol borítja. A védettek közül a széles levelű nöszörfű, a sárga n őszirom és a Tisza-parti margitvirág
honos. Ezeken a helyeken található a világ legkisebb zárvatermő növénye, a mákszemnyi vizidara. A galériaerdőben a feketeharkály elnyújtott, magas hangját lehet hallani. A sűruoen erdei cickány, vízi denevér, vadmacska és
vidra is előfordul. A halastóvá átalakított holtágakról a
víz nagy szervesanyagtartalma miatt eltüntek a békatutajok, a tündérrózsák, a gyűrűs süllőhínárok. A partokat
széleslevelű gyékény és nád szegélyezi. A törzsvendégei
és lakói a vizeknek kétségtelenül a madarak. A búbos
vöcsök, a vörös gém, a bölömbika, a tőkés és cigányréce,
a kis és a pettyes vízicsibe szinte mindenütt fellelhető. E
vízi világ hangulatához hozzátartozik a nádi tücsökmadár,
a nádiposzátafélék és a nádi sármánz hangja. A holtágak
vizének gazdag a halfaunája is. Keszegfélék, ponty, szivárványos ökle, csuka, törpeharcsa egyaránt megtalálható. Kétéltűekben szintén bővelkedik ez a vadvizes
vidék. Gyakori a tavi béka, a vörös hasú unka, de a tarajos és pettyes gőte is előfordul.
Térjünk át egy másik folyóhoz, illetve annak holtágához, amely valamikor kapcsolatban állt a Tiszával,
ugyanis bele torkollott. Ez a holtág pedig az újszegedi
Holt-Maros. Körülbelül 4 ezer méter hosszan kanyarog
Újszeged belsejében. Ezt a holtágat is folyószabályozások
révén választották el a Marostól. A folyó a romániai
Gyergyói havasokból érkezik hazánk területére és Új szeged északi határánál torkollik bele a Tiszába. Ha a
holtágakat rangsorolnánk, a Holt-Maros az utolsók között
szerepelne, hiszen az évek óta tartó folyamatos szennyezés teljesen tönkre tette. Csoda, hogy még nem pusztult el
teljesen . Kisgyermek korom óta figyelemmel tudtam
kísérni , mivel házunk ablakai pont reá néznek. Eleinte
még némi törődést tapasztaltunk. Az 1970-es évek végén
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vény mélyebb értel mezése,
alkalmazhatósága érdekében
az Országos Vízügyi Fő
igazgatóság az Alsó-Tisza
vidéki Vízügyi Igazgatóság
bevo násával a Cso ngrád
Megyei Pedagógiai és Közmű v elődési Intézet közreműködésével Országos Vízügyi M unkavédel mi Értekezletet szervezett az ország
vízügyi gazdálkodó szervezetei nek (igazgatóságok,
vízi társulatok, vízművek és
más munkaadók) munkavédeimi vezetői, szakemberei részére 1994. február
17-1 8-án Szegeden.
Az értekezlet első napján
az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfel
ügyelőség két elismert
szaktekintélye, Dr. Varga
László és Lantos Géza fő
osztályvezetők tartottak
előadást, majd azt követően
konzultációt.
Az előadások és konzultáció témája a megjelent és
érvényben lévő új munkavédeImi törvény és végrehajtási utasításból adódó teendők, az azokban foglaltak

értelmezése volt, hiszen a
mun ka ad ókra és munkaváll alókra nézve egyaránt
újszerű és szokatlan feladatok várnak. Egyi k oldalról
növe li az ö nállóságo t,
szabad döntés tárgyává teszi
a követelmények, előírások
végrehajtásának módját - a
másik oldalról szigorítja az
elvárások
teljesülését,
szigorúan elle n őrzi megvalósulásukat.
A törvénnyel kapcsolatos
előadás, konzultáció egyesek szerint elvont, sokat
ismételt témakör, míg mások
szerint jó alkalom a pontosításra, tapasztalatok átadására.
Más szervezésben is
hallgattunk már előadást
hasonló megközelítésben, de
minden esetben - így most
is - az ismétlésen túl kaptunk újabb és újabb szakmai
magyarázatot, instrukciót a
teendőinkhez. A rendezvény
nyitott volt - nem csak
vízügyesek vehettek részt,
hanem bármely munkáltató
munkavédelmi szakembere
(Folytatás a 7. oldalon.)

fákat telepítettek a Bérkert utcai és a Torockói utcai elágazás között, medret kotortak, a partot feltöltötték a
Hargitai utcai részen. Minden annak érdekében történt,
hogy pihenőhelyet, csónakázŐ' tavat létesítsenek. Sajnos
ez azóta sem valósult meg. Azóta megkezdődött a teljes
mértékű pusztulás. A kitisztftott mederbe a közeli téesz
virágkerté~etének elhasznált termálvizét engedték bele.
Ez a víz éjszakánként kénes bűzzel árasztotta el a környéket. Szellőztetni szinte lehetetlen volt, mivel az egész
holtágat ez a kénes párafelhő takarta.
hhez a szennyeződéshez hozzájáruit, hogy a környék
lakói szennyvízelvezetőké nt használták. Nem
gondoltak azonban arra, hogy szennyvizüket állóvízbe
engedik, amely kertjeik talaját és környezetük levegőjét is
károsítja. E l őford u lt az is, hogy elhullott állatok tetemeit
is bedob álták a vízbe. A holtágat szegélyező partot szemétlerakó helyként használj ák még most is. A környékbeli lakókon kívül mostanában eg yre tö bb tehera utó
jelenik meg, törmel ékekkel és eg yéb hull adékokkal
megrakodva. Ezeket vagy a mederbe, vagy a partra rakják
le. Figyelmeztetéseinkre cinikus hangon válaszolnak:
őket ide utasították. A házakkal és kerítésekkel lezárt
partszakasz védelmét megoldották (a telepített fák kis erdős ávvá növekedtek). Itt a víz - ha szennyezett is - még
él, ellentétben azzal a nyitott partszakasszai, ahol minden
elpusztult. A hajdani szép, dús nádasok eltüntek, az állatvilág kipusztult ezen a részen. A Torockói utca és a Bérkert utca közötti szakaszon még előfordulnak vízi állatok.
Igaz, hogy a halak fokozatosan kipusztultak, de a vízimadarak nem hagyták el megszokott helyüket.
Sokszor látni tőkés réce családokat, vízicsibéket, nádirigót, nyáriludat és szárcsát. Hüllők közül a mocsári teknős . és a vízi sikló honos. A partvidék fái között gyakran
látni fácánokat, sőt néha még a kertekbe is bemerészkednek. Meg kell még ernlftenem a víz fölött zúgva cikázó, vagy könnyedén libbenő barna csíkos és sávos szitakötőt, a viz felszfnén szaladgáló vidrapókot és a víz
alatt kalimpál va úszkáló óriás csíbort.
emélem, pályázatom elolvasása után még több ember
döbben rá, hogy nem csak élő vizeink szennyezésének vizsgálatával, illetve korrigálásával kell foglalkoznunk, hanem holtágainkkal is, mert előbb-utóbb ezek a
vizek tényleg holt ágakká válnak. A költségvetés megalkotóinak fülébe nehezen jutnak el a néma természetért
aggódó jajkiáltások. Természeti értékeink (köztük a holtágak) egy része világértékké lépett elő. Ez a megmaradt
vagyonunk a Föld vagyonának részeként értékelendő .
Ebben a korszakban, ahol szinte mindenki a máról holnapra élés híve, nagy kísértés természeti kincseink elpazarlására. Mindannyiunk felelőssége hát, hogy örökségünk ne váljék tállencsévé!
Kovács Krisztina,
a Tömörkény István Gimnázium
Ill/D. osztályos tanulója

E

R

1994. MÁRCIUS

VíZPART

Munkavédelmi
konzultáció
(Folytatás a 6. oldalról.)
- , ezzel a lehetőséggel
többen éltek is. Az értekezlet színvonalát meghívottként emelték a VIOSZ Vízügyi Országos Szakszervezet - , a MEDOSZ megy ei
bizottsága és az OMMF
Csongrád Megyei Felügyelőség képviselői is. Az
értekezlet elnöki tisztét az
Ativizig igazgatója, Dr.
Kováts Gábor látta el, aki
jelenlétével is bizonyította,
hogyamunkavédelmet
mindenkor szívügyének
tekinti . Sajnos ennek jelentőségét még nem minden
gazdálkodó
szervezet
vezetője ismeri el.
Az előadást követő konzultáción a kérdések áradatának szinte nem akart vége
szakadni. Nem győzték az
előadók a kérdéseket megválaszolni.
Az előadást követő
konzultációt állófogadás
követte, melyet az értekezletnek helyet adó intézet
igazgatónője , dr. farkas

Katalin meleg szavakkal
nyitott meg. E szakmai
beszélgetés keretében új
barátságok köttettek, a
régebbiek megújultak. Másnap szakelőadások hangzottak el, videofilmekkel színezve a lánghegesztés
biztonsági berendezéseiről
(Autogéntechnika Kft.) ,
korszerű, környezetbarát
vegyszereket használó,
víztakarékos felülettisztftó
berendezésekről, nedves (!)
homokszóró (fémtis.zta
felületet biztosító) technológiárói (Snooker Kft.,
Karcher gépei), korszerű,
olcsó (és kevésbé olcsó)
védőfelszerelések, védő

eszközök alkalmazásáról
(Haberkorn Hungaria Kft.,
Comasec-Respirátor Rt.)
Az értekezletet munkavédeImi eszközöket bemutató
kiállítás tette színesebbé,
szintén elősegítve a beszerzés lehetőségeit , új források
felkutatását.
Meglátogattuk a vízügyi
emlékhelyet és az Ativizig

védelmi osztag telepét, ahol
ár- és belvízvédelmi célokat
szolgáló berendezéseinek,
gépei nek megtekintésére,
bemutatására került sor.
A szervezők a tőlük telhetőt igyekeztek megtenni,
hogy a résztvevők szakmailag többet, újabbat kapjanak,
problémáik megoldására
útmutatást nyerjenek, megismerjék egymást, érezzék jól
magukat és szakmaszeretetük továbbra is töretlen
maradjon. A záróülésen a
résztvevők nevében szóló
Fehér József (a szolnoki
igazgatóság munkavédelmi
vezetője) meleg köszöntő
szavaiból és más visszajelzésből ítél ve úgy éreztük,
hogy az értekezlet jól sikerült, elérte a kitűzött célt.
Hasonló rendezvényekre a
továbbiakban is szükség és
igény van, szívesen leszünk
máskor is házigazdák.
Márkus Zoltán,
az Ativizig munkavédelrni
vezetője, a MUFOSZ
területi vezetője

AMérnöki Kamara hírei
A szakmai
felel6sségbiztos/tásról
A sza!<mai tevékenység
a
Kamara úgy tud tagjai segítségére lenni, ha meg szervezi
a közös fellépést.
A biztosítóknál sokkal
kedvezőbb biztosítási díjat
tudunk elérni, ha közösen
megyünk oda, nagy tételben,
mintha mindenki különkülön köt szerződést.
A Mérnöki Kamara szervezete nem elég erős ahhoz,
hogy a feladatot magára vállalja, ezért brókercég bekapcsolását tartjuk szükségesnek. Ki kell hangsúlyozni,
hogy az ügynökség bekapcsolása nem jelent semmiféle díj növekedést, mivel
a biztosítók minden esetben
bekalkulálják az értékesítési
költségek fedezetét - legyen
az a brókernek kifizetett
jutalék, vagy a saját apparátus fenntartási költséghányada. Ma már általánosan
elismert tény, hogya biztosítótársaságnak többe kerül a
saját eladási szervezetén keresztül létrehozni a szerző
déseket, mint a brókereket
jutalék formájában díjazni.
A bróker tevékenységét
független tanácsadóként, a
tisztelt ügyfél mindenkori
igényére és érdekében fejti
ki, tehát nem a biztosítókat
képviseli, hanem versenybe
állítja a biztosítókat és így a
mérnököket a legkedvezőbb
pozíciókhoz segíti, miközben díjmentes tanácsadással
is szolgál.
A Mérnöki Kamara mellett működ ő bróker a mérnöktársadalomnak fontos,
felelősség biztosításában

valamennyi műszaki jellegű
biztosítással fogalkozna,
éspedig nemcsak az egyénileg működő mérnökök, hanem a mérnökirodák, vállalkozók számára is (tervezői
felelősség, építés, szerelés,
számítógép hardware-software biztosítások). Fel vállalhatná továbbá kiegészítésképpen a mérnökirodák
vagyon biztosítását is (tűz,
betörés, üveg, stb.).
A kamara mellett működ ő
brókeri tevékenységre három cégtől kértünk és kaptunk írásos ajánlatot.
Valkó-International, 1066
Budapest, Teréz krt. 40.
A WT Windischh-Grlitz,
1050 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 12.
Rendite, Budapest, Deák
Ferenc u. 31.
Az ajánlatok értékelését az
ügyvezetés elvégezte , és
megbízta a Valkó-International Co. Ltd. Biztosítási
Közvetítő és Tanácsadó
Brókerirodát, hogya Mérnöki Kamara egyéni mérnöki tevékenységet végző tagjainak biztosítási lehetősé
geit dolgozza ki, és kamaránkkal egyeztesse.

A korszerű
tagnyilvántartásrói
Elkészült a mérnökkamarai tagnyílvántartás számítógépi programja. A
sokszáz lapból álló kartonrendszer felváltása - reményeink szerint - a tagok
érdekeit is szolgálja. Igaz,
hogya tagnyílvántartást
végző munkája bővül, de a
sokszempontú lekérdezés
lehetővé teszi az adott

témában legjártasabb, adott
feladathoz legjobb referenciákkal rendelkező tagjaink adatainak gyors legyűjtését. A program a válogatási szempontoknak
megfelelő tagokról név- és
címlistát nyomtat, igény
esetén akiértesítéshez
öntapadós levélcimkét is.
A nyílvántartás kiterjed a
jelöltség idejének figyelésére, a kamarai tisztségek,
tudományos fokozatok és
címek tárolására, de nem
kerülhettük el az etikai
vétségek és tagdíjfedezési
elmaradások adattárba vételét sem.
Tudjuk, hogy bármely
nyilvántartás - ha mégoly
korszerű is - annyit ér,
amennyit a benne lévő adatok minősége és feltöltöttségi szint je. Már a tagok
nyilvántartó lapjain szereplő
alapadatokat (név, cím tagozat) rögzítettük, de a hatékony használathoz a tagság
segítségére van szükség.
Kérjük, hogy kiegészítő adataikat juttassák el a Mérnökkamara Titkárságára (Szeged, Stefánia 4.)
Segítségül a gépi nyílvántartás törzskartonjának tartalma:
Tag sorszáma, Tagozat,
Név, Szül. év, Lakcím (irányítószám, helység, utca,
házszám), Tagsági viszony
(tag, jelölt), Kamarai tisztség, Tárgyévi tagdíj (fizetett-e), Tagság kezdete (év,
hó, nap) és alapja, Tagság
vége (év, hó, nap) és oka,
Tudományos fokozat, Tudományos cím, Etikai vétségek
száma, Megjegyzés, Iskolai
végzettségek (végzettség, iskola-kar megnevezése),
Szakértés(ek) (engedély száma, megnevezése), Referenciák (mű, alkotás, tanulmány
stb.).

Képek a vízügy
"történelem könyvéből"
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Vízügyi szakemberek tanácskoztak

A fenékgát helyetti szívatásról
A Vízügyi Tudományos Kutató RT igazgatósági ülését
március 30-án Szegeden tartotta. A tanácskozáson részt vett
dr. Kemény Attila, a Környezetvédelmi és Területfejlesztési
Minisztérium közigazgatási
államtitkára is.
- A környezetvédelem és a
vizügy elválaszthatatlan egymástól - mondta -, ezért szívesen tettem eleget a meghívásnak. Létérdek, hogy re mek
~zakembergárda tevékenykedj en ezen a terü leten, hiszen a
tárcánk feladata a vízminőség
és a vízmennyiség védelme .
Ezen túl szerettem volna megis-

merkedni a kutató problémáival, az elmúlt év eredményeiveI, hogy lássam, miben szorul
segítségre.
- Csak nem az anyagiakban?
- De igen. Megrendelés-hiányosak. Ma is költségvetési cégek a partnereik:, innen a forrá<;hiány. Sajnos a '94 évi költségvetés ismeretében túl sok megrendelési garanciát nem ígérhettem. A minisztérium Iehetősé
gei szűkösek, de vannak elképzeléseim. Így, remélem, hasznos volt a mai fórumon való
részvételem.
Az igazgatósági értekezleten
jelen volt dr. Hajós Béla. a

Közlekedési, Hírközlési és
Vízügyi Minisztérium helyettes
államtitkára is. 6t a Parlament
előző napi döntéséről kérdeztem. A kormánya szigetközi
dunai vízpótlásra a fenékgát
építésének módszerét javasolta,
a képviselők viszont a szivatytyús megoldás mellett voksoltak.
- Az Országgyűlés politikai
döntést hozott, nekünk ezt
végre kell hajtani. A szivattyúzási helyek kijelölése már megtörtént. A kormány javaslata
egyébként a legolcsóbb és legegyszerűbb lett volna műsza 
kilag. Ez tudta volna a káreny-

Húszéves
a Vízügyi SE
Az Ativizig szakszervezeti tanácsa mellett
sportcsoport 1970-beli újjászervezése nagy lendületet adott az igazgatóság
sportmozgalmának. A 44 órás munkahét
kapcsán megnövekedett szabadidő ésszerű
kihasználása fokozta a dolgozók sportolási
igényét.
1973 végére igénykéntjelentkezett a sport
szervezésének magasabb szintű kielégítése,
amit célszerűen sportegyesület létrehozásával lehetett elérni. Az igazgatóság állami
és társadalmi vezetésének egyetértésével
1974.január 22-én megalakul t a Szegedi
Vízügyi Sportegyesület. Az alakuló közgyűlés kajak-kenu, kézilabda, tájékozódási
futó szakosztáJyok és tömegsport bizottság
létrehozását határozta el. A sporegyesület
alapító elnöke: Wolf Mihály, titkára: Kónya
Sándor. A kezdeti elnökség további tagjai:
Tripolszky Imre, Szenczi Mária, Tóth
István, dr. Simády Béla, Gera Sándor,
Molnár Ambrus, Maglóczky András, dr.
Kováts Gábor, Kun Sándor, Dobi László,
Szabó Ödön, Török Imre, Bajnóczi Ferenc.
működő

a városi kézilabdasport fejlődése határozta
meg. Többször nyert megy ei bajnokságot,
és kiemelkedő eredményt ért el a Magyar
Népköztársasági Kupában. Több sikeres
külföldi szereplés után a szakosztály anyagi
nehézségek miatt szűnt meg.

Mint vízügyi sportegyesületnek, már a
megalakul ás előtt és azt követően az volt a
célunk, hogy a vízi sportágban ütőképes,
erős szakosztály t hozzunk létre, egyértelműen a minőségi sport fejlesztésével.
Figyelembe véve az anyagi lehetőségeket,
valamint a város szakember-ellátottságát,
1974-ben kajak-kenu szakosztály alakult,
mely fokozatosan fejlődött - asportolók
létszámát és a hajóállományt tekintve is. A
kajak-kenu szakosztály négy évig műkö
dött. E négy év alatt sok gyermekkel szerettettük meg a sportág at. Kiugró eredményeket ugyan nem értek el, de évről-évre
egyre több jó helyezést szereztek a különböző versenyeken. 1978-ban sportfelügyelőségi kezdeményezésre, a Magyar
Evezős Szövetség, valamint az OVH
egyetértésével felvetődött az a javaslat,
hogy a Vízügyi SE vegye át a SZEOL-AK
evezős szakosztályát. 1971 február elsejei
időponttal került az evezős szakosztály
sportegyesületünkhöz - amely azóta is
töretlenül fejlődik és működik -, ezzel
egyidőben megszünt a kajak-kenu szakosztály. Evezős szakosztályunk sportolóinak eredményeiről többször olvashattak a
Vízpart hasábjain, ezek részletezésétől most
eltekintek.

Kézilabda-szakosztály:
Az egyesület megalakulásával, a korábban is vízügyi dolgozókra alapozott,
Szegedi Dózsa SK kézilabda szakosztály
megszűnésével egyidejűleg jött lére. A
szakosztály létrehozásának létjogosultságát

- Furcsa, hogy (/ drágább

megoldás/'ll s~avazfak. Nem ?
- Tizenkét variációt terjesztett elő a konnány. abban a
szivattyús módszer IS szerepelt.
de még egyszer mondom:
politikailag is mérlegelték a
kérdést.
V.F.S.

mm

Kemény Attila államtitkár (a képen balról) és Hajós Béla
államtitkár-helyettes ( jobb szélen) a tápéi gáton.
(Fotó: Nagy László)

Havicsapadékösszegek
1993-1994.

Kosárlabda-szakosztály:
Kezdetben a csapat a tömegsportmozgalom keretében a Szegedi Városi Alapfokú
Bajnokságon vett részt, melyet megnyert.
1975-től a Csongrád Megyei Kosárlabda
Szövetség által kiírt Megyei Kosárlabda
Bajnokságban szerepelt, melyen többször
harmadik helyezést ért el.
A kosárlabda csapat teljesítésének értékét
növelte, hogy évről-évre megelőzte a
bajnokságban olyan egyesületek csapatait,
amelyek anyagi és személyi háttere sokkal
kedvezőbb volt. Az igazgtóság dolgozóiból
álló csapat minden évben részt vett a Székesfehérvár-Szeged sportta1álkozón, ahol
színvonalas mérkőzéseken dőlt el a
Februárban változékony,
még sportegyesületünknél enyhe, csapadékos volt idő
tájékozódási futás, asztalitenisz és túramo- járásunk. A területünkre 812 napon a sokéves átlag kötor szakosztály.
zel másfélszerese, 44 milliméter csapadék hullott - hó
Tömegsportbizottság,
alakjában. A hónap második
felében 10-30 centiméteres
tömegsport-szakosztály:
hóréteg alakult ki. A keleti
Egyesületünk legnagyobb tömegeit körzetek kaptak kevesebb
mozgató sportcsoportja, melynek versenyei, csapadékot (minimum: 27
illetve rendezvényei a következő versenyek- milli méter, Mezőkovács
ből álltak: házi bajnokságok, városi bajnok- háza) , máshol 40-50 milliságok (sportszövetség - felügyelőség - méter körüli, délen e fölötti
KISZ), MEDOSZ versenyek, sporttalálko- mennyiségeket mértek (mazók. Az éves versenynaptárban a legna- ximum: 70 milli méter, Hódgyobb létszámot a házi bajnokságok ver- mezővásárhely).
A csapadékban bővelkedő
senyzői adták, melyeket a következő sporttéli félév (november-április)
ágakban rendeztünk meg: sakk, billiárd,
első négy hónapjának csaasztalitenisz, tollaslabda, tenisz, kis- és padékösszege területünkön
nagypályás labdarugás, lövészet, teke, te- kevéssel meghaladja a 200
nisz.
millimétert, mel y a sokéves
Külön meg kell említeni a Székesfe- átlaghoz viszonyítva 50
hérvári Viziggel 1976-tól megrendezett milliméteres többletet jelent.
sporttalálkozókat, 1979-ig évente két alka- A Tisza teljes vízgyűjtőjén a
lommal, 1980-tól évente egy alkalommal.
téli hónapokban szintén
Az előttünk álló feladatok közül a többlet alakult ki , itt az
legfontosabb a megmaradt két szakosztály átlagos mennyiség mintegy
(evezős, tömegsport) "életben tartása" a mai 140 százaléka hullott. Az
nehéz gazdasági körülmények között, tá- enyhe tél miatt a várhatónál
mogatók , sponzorok segítségével. Az lényegesen kevesebb hó
evezős szakosztályon keresztül a verseny- halmozódott fel az alföldi és
sport támogatása, a tömegsport keretében az a hegyvidéki területeken is.
egészség megőrzése, a kondíció karban- A február végén mért hóban
tartása, a mindennapi mozgási, sportolási tárolt vízkészlet mindössze
20 százaléka lett az átlaglehetős ég biztosítása. Ezen célok megnak, ez 28 éve a legalacsovalósftásához szükséges az eddigieknél is
nyabb érték.
nagyobb összefogás, baráti segítség.
Mi vel februárban közel
Ennek jegyében kívánok a Szegedi Víz- két hétig egyáltalán nem
ügyi SE minden tagjának, támogatójának jó sütött ki a nap, a havi napegészséget a következő 20 évre is.
fény tartam lényegesen, 25Kurucz Gyula 30 órával is elmaradt a sokgyőzelem.

Kajak-kenu, evez6sszakosztály:

hítést a legjobban biztosftani.
Természetesen a szükséges vízhozamok a szivattyúzással is
biztosíthatók. A költségek drágábbak lesznek, hogy milyen
mértékben, azt még nem tudni
ponto an. Egy-két milliárd
közötti összegről van szó.

Működött

éves értéktől. Szegeden csak
67 órát regisztráltak.
Rendkívül szélsőségesen
alakultak a hőmrésékletek.
A hónap elején és végén az
évszaknak megfelelőnél
lényegesen melegebb (maximum. 18 oC), a középső
dekádban jóval hidegebb
(minimum: -11°C) volt az
időjárás. A havi középhő
mérséklet - 1°C körüli
értékkel meghaladva a sokéves februári átlagot Szegeden 1,8 oC lett.
A február eleji magas
hőmérsék1.etek átmenetileg
felgyorsftották a hóolvadást
folyóink hegyvidéki vízgyűjtőterületén. Az összegyülekező hóléből kisebb
árhullámok indultak el,
melyek a Tiszán, Szegednél
ll-én 299 centiméteres, a
Maroson, Makónál lO-én 25
centiméteres legmagasabb
vízszi nttel vonultak le. A
tetőzést követő völgyelés
Szegednél 25-én 144 centiméternéi, Makónál 23-án
-47 centiméternél alakult ki.
A havi középvfzállás a
sokéves átlagvízszint alatt
maradt: Szegednél 205,

Makónál -23 centiméter lett.
Az enyhe idő következtében
folyószakaszaink lényegében jégmentesek maradtak. A helyenként' megfigyelt kisebb partmenti jégképződés csak 1-2 napig tarott.
Az első dekádban a talaj 1
méteres mélységig teljesen
átnedvesedett. A vfzkapacitáson felüli vízmennyiség
így - a hónap középső
havas, fagyos időjárású harmadát leszámItva - tovább
szi várgott a talajvíz felé,
illetve a mélyen fekvő, kötött talajú területeken kisebb
elöntéseket is okozott.
Mivel a csapadék hó alakjában jelentkezett, mérséklődött, helyenként megállt a
talajvizek emelkedése; intenzívebbé csak az utolsó
napokban vált. Az egy hónap alatti változás általában
10-20 centiméteres, néhol
30-50 centiméteres volt. A
sokéves havi átlagtól való
elmaradás lényegében nem
változott.
(Készitette:
a vizrajzi csoport.)
VíZPART
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