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AZ ALSÓ-TISZA-VIDÉKI víZÜGYI IGAZGATÓSÁG LAPJA

Parton, vagy vízben?
Meggyőződésem, hogya
magyar vízgazdálkodás színvonala egy ágazat, a szennyvíztisztftás
kivételével
előbbre tartott, mint általában az ország. Érvényes ez
a szellemi erőkre és az anyagi szolgáltatásokra egyaránt.
A vtzgazdáLkodás politikai
megtámadtatása jóval a
rendszerváltás el6ft kezd6dötl (1974, Dégen Imre
nyugdíajzá a) s merész fordulattal (vízlépcső-szind
róma) '90-ben is tovább
folytatódott. Miért beszélek
fordulatról? Csak azért, mert
a hetvenes évek közepén
kiáltattunk olyan jobboldali
csapatnak (majdnem bandát
írtam), amely eléggé el nem
ftélhető módon a szakmát
elébe helyezi a politikának,
de mikor kiderült, hogy ez
nem csak "egy bizonyotl"
politikával szemben érvényes, akkor egyből mi lettünk: a "pártállam utolsó bástyája".
Nyilvánvaló, nincs itt
másról szó, mint arról, hogy
ez a több évszázados szakma, amelynek képviselői az
Alföldön a múlt században
megteremtették a modern
élet lehetőségének alapját. s
ma működtetik - mostoha
körülmények között - a nélkülözhetetlen infrastruktúrát,
nagy többségükben nem hajlandók szakmai lelkiismeretükkel ellenkező nyilatkozatokra és tevékenységre.
Mi történt az eL6z6 négy
évben?
Az önkormányzati törvény
kellően át nem gondolva
szétzilál ta, ellenőrizhetetlen
né tette a vízközmű-szolgál
tatást. Nem arról van szó,
hogy nem kellett átalakítani
a korábbi struktúrát, a megyei vízmű vállalatokat.
Azonban ennek az átalakulásnak gazdasági-műszaki
alapon és nem indulatoktól
vezényel ve kellett volna
végbemennie s az átalakulásnak nem a legtöbb vállalat elemeire bontásával kellett volna bekövetkeznie. Az
indítékok: önkormányzati
individualizmus és a vízár
lefelé srófolása. Ez utóbbi
máris megkérdőjelezhető,
kíváncsi lennék egy országos felmérésre. Hogy mi az
olcsó és mi a drága, egyébként is megítélés kérdése.
A folyamat ma megálltthatatlannak látszik. egyelőre
még a bomlás folytatódik s
évek kellenek valószinűleg,
míg a gazdasági-műszaki
szükségszerűség újra az
integrálódást veszi célba.
Még szerencse, hogya regionális vállalatok egyelőre
megmenekültek, hiszen
nagy térségek kiszolgálása
múlik rajtuk.
A víziközmű-vállalatok
történetének legújabb fejezete (mondhatnám divatja)
némely megyei jogú város
vállalatának külföldi segítséggel történő feldarabolása.
Nem vagyok általában a külföldi tőke jelenléte ellen, de
nem hiszem, hgy az eddigi

Hol vagyunk? - '94 nyarán, túl egy keserv~, három éves perióduson, de nem ismerve még a jöv6t, a
megfogyatkozott, de meg nem tört vizügyi társadalom joggal teszi fel a kérdést: ,,Hol vagyunk? A parton, vagy a vizben, áII,óvizben, netán ellenáramban,
avagy a sodrásban? Es ha a sodrásban, akkor mi
van előttünk?"
Ha elemezni akarjuk és minősíteni az elmúlt három évet, legjobb talán nagy köJtőnket idézni (Ady
Endre: Két kuruc beszélget):
"Most már nagyon jó
Mert nem lehet rosszabb..."
A vízügyi dolgozókat, beosztottakat és vezetőket
egyaránt az elmúlt években szó szerint a lét és nemlét nagy kérdései foglalkoztatták.
A szervezés és átszervezés mindennapossá vált,
küls() támadások vonták el a figyelmet a munkáról.
A politikai hátterű lejáratás egyenes v( ;ejárója
volt a gazdasági báttérbe szorítás. Az átszervezés
céllá vált, holott csak eszköz lehetet1 volna. S itt és
most nem csak a vízügyi igazgatóságokra gondolok,
hanem az egész vfzgazdálkodásra, a vfziközmd
vállalatokra, a vízgazdálkodási társulatokra, a vizügyi tervez6kre. Mert az erózió nem csak ránk
jeDemz6!
Egy Vtzpart-méretú újságban nincs hely a vizgazdálkodást teljes keresztmetszetében értékelni,
gondolatokat, kételyeket és reményeket szeretnék
tehát csak felvillantani.
egy vállalat négyfelé szabdal ása gazdaságos. Tudom,
mert láttam, hogy Franciaországban sem tudnak többet a vtzmű üzemeltetésr6l,
mint a magyar mérnökök
(újdonságként mutogatták
nekünk Le Mansban a számítógépes vízdíjszámlázást
és a térinformatikai rendszert és igen-igen elcsodálkoztak, hogy nem csak ismerjük, de évek óta alkalmazzuk is). Csak abban az
esetben érdemes együttmű
ködni, ha jelentős mértékű
és kedvező feltételű tőkebe
hozatal érvényesül.
A vízügyi igazgatóságot
mindez közvetlenül úgy
érinti, hogy mint első fokú
vízügyi hatóság, a vízjogi
üzemeltetési engedélyeken
keresztül köteles felügyelni
az új szervezetek előírásos
működését. De 2 kényszerítés eszközei nagyon gyengék, hiszen vízmű bezárását
elrendelni nagyon kétséges
eljárás, btrságolási jogunk
nincs, marad a rábeszélés.
Másik nagy szelete a
vízgazdálkodásnak, melyet
megalázóan érintett az
elmúlt négy év, a vízgazdálkodási társulatok tevékenysége. A mezőgazdasági tulajdonviszonyok változásával, a sok tízezer kistulajdonos megjelenésével bizonytalanná, sok esetben
felismerhetetlenné vált az
érdekeltség. Ez finanszírozási ellehetetlenülésre
vezetett, a társulatok erő
feszítéseket tesznek a jelentősen karcsúsodott szervezetek tovább éltetésében,
mert meggyőződésük, s
nekem is az, hogy a magántulajdonon alapuló mezőgaz
daság sokkal inkább igényli
a társulatot, mint a korábbi
nagyüzemek. Csak idő kell
ennek felismerésére. Ahol az
öntözés domináns , ott ez
már megjelenik, a belvfzgazdálkodás igényeinek felismerését pedig az időjárás
determinálja.

S most pár szót magunkról: 1990 végén a vízügy
elvált kényszerházastársától,
a környezetvédelemtől.
Meggyőződésem, hogy soha
nem tartoztak össze. A környezetvédelem olyan hatósági tevékenységet igényel,
amely mindentől független
kell legyen, mert minden
emberi tevékenységnek van
környezetalakitási kihatása.
Az is megkérdőjelezhető,
miért vízgyűjtőhatárokra
szervezett a környezetvédelmi felügyelőség, célszeruóbnek látszik a közigazgatási
határ. A vízügy természetesen foglalkozott, foglalkozik
környezetvédelmi kihatású
tevékenységgel, de legalább
olyan mértékben az önkormányzatok, az ipar, a mező
gazdaság is. Mindent azért
még sem lehet a környezetvédelmi szervezetekbe
integráIni!
Hogya környezetvédők
nek irányunkban az átlagosnál nagyobb az "affinitásuk", annak egyszerű oka,
hogy szeretnének profitál ni
a vízügy több évszázados
hagyományából, szakismeretéből, infrastruktúrájából, s
mert a víz ügy az elmúlt
években támadható, beteg
oroszlánnak látszott.
Úgy gondolom, mindkét
szakmának megvannak az
egymástól jól elkülönült
feladatai, abba kellene
hagyni az egymásra uszítást
és rendbe tenni a hatás- és
jogköröket. 1991 elején az
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság még közel 1200
munkatárssal rendelkezett és
több évtizedes, kialakult
rendben végezte hatósági,
szakágazati, kezelő-üzemel
tetői és kivitelezési feladatait.
Sokat bántották a vízügyi
igazgatóságokat azért, hogy
szervezetük, tevékenységük
jogilag ellentmondásos, de
egyetlen konkrét esetr61 sem
tud senki, amikor a vtzügyi
igazgatóság vállalkozói

tevékenységének érdekében
visszaélt volna hatósági
lehet6ségeivel.
Ezzel szemben ez az
összetett és speciális szervezet lehetőséget adott rá,
hogy fiatal szakemberek a
kivitelezésben megszerezzék
a műszaki gyakorlatot és vezetési ismereteket, melyeknek birtokában eredményesen tevékenykedtek mind az
árvízvédekezésben , mind a
hatósági, szakigazgatási
munkában.
De nem csak az emberek,
az eszközök is így voltak
naprakészen biztosíthatók.
A probléma akkor kezdő
dött, amikor az állam a saját
felelősségi körébe tartozó és
az élet-, avagyonvédelmet,
valamint a vízi közszolgáltatást biztosító művekre
Július 14-én a vfzkárelnem hogy a fejlesztési, de a hárítási osztály szervezészintentartáshoz szükséges sében szakemberek és megfenntartási pénzeket sem hívott vendégek a csongrádi
biztosította, s ezért a piac fahfdtól a szegedi medencés
felé kellett nyitni a meglévő kikötőig hajóúton vehettek
kapacitások kihasználása, az részt, amelynek szakmai
emberek foglalkoztatása hivatalos programja úgy neérdekében.
vezett kisvfzi folyamos beSajnos, ez a helyzet egyre utazás volt.
romlott, s közben a piaci
A vizügyi igazgatóság
lehet6ségek is szűkültek.
kezelésében lévő folyóÉrdekes paradoxon, hogy szakaszon a folyó medrének
az átalakítás lebetőségét alakulását, a partok, a partakkor kapta meg a vfzügy, biztosítási művek, a küIönamikor a szervezet több éves böző műtárgyak (hidak,
leépítését követően a piaci zsilipek, vfzkivételi művek
lehetőségek javulásával kez- stb.) állapotát, változását a
dett az egyensúlya helyre- szakembereknek rendszeállni. Jó tudni azt is, hogyaresen ellenőrizniük kell. Erre
vállalkozás
nyereségét
minden esetben visszafor- a legalkalmasabb időszak az,
gattuk az alaptevékeny- amikor a folyó vízállása alaségbe.
csony. A száraz időjárás köHa az állam az 1994-es vetkeztében e hónap elején
árszinten szükséges 7-9 olyan alacsony vízállások
milliárd forintot biztosította alakultak ki, amelyek a
volna, illetve ez évente ren- törökbecsei duzzasztást fidelkezésre állna, a vízügyi gyelembe véve legalacsogéppark és létszám hosszú nyabb vízszintek. Itt kell
ideig hasznosan foglalkoz- megjegyeznünk,
hogy
tatható lenne az állami amennyiben aSzegedtől
tulajdonú és felelősségű délre, 10 kilométerre épített
művek karbantartásában, vízlépcső most nem működ
illetve rekonstrukciójakor.
ne, akkor közel 2,5 méterrel
Mivel ezzel szemben az ez alacsonyabb vízállások lenévi lehetőség csak 2,6 mil- nének a Tisza igazgatósáliárd (a 12 v(zügy vonatko- gunkhoz tartozó szakaszán,
zásában), így előfordult az a melynek következményei:
képtele!! eset, hogy az Ativizig 300 kilométer hosszú hajózást akadályozó gázlók,
árvfzvédelmi fővédvona- vízminőségi problémák,
laira, 1600 kilométernyi bel- vízkészletcsökkenés miatti,
vízi főcsatornájára, 60 öntözővíz-szolgáltatási
szivattyútelepére; 80 őrhá- problémák. Abeutazáson
zára stb. összesen 50 millió részt vettek az Ativizig azon
forint fenntartási pénz marad szakemberei, akik a folyóval
az üzemelési-szakigazgatási foglalkoznak, a szakaszmérköltségek minimális mértékű nökségek képviselői is, s
kielégítése mellett. Hogy ez néhány fi atal kollégának
hova vezet a véd- és üzem- egyúttal jó tanulmányi
biztonság szfnvonalát tekint- kirándulást is biztosított ez a
ve, rábtzom az olvasóra a · program. A meghívottak
megUél~st.
" k ö z ü l megtisztelte a beutaS e~ Igy megy eve~ ota, zást a Közlekedési FelügyevagyIs az el nem vegzett let a vízi rendészet a
munk~k ~almozó.dnak, a M;hart, és néhány önkorleromlo muvek pedIg előbb- mányzat képviselője.
utóbb nem fenntartást, haA f I ó d '
hh
o y me er es a oz
· fl' . í ' . ,
nem te lJes e uJ tast Ige- k
l'd' N '
ak ak
nyelnek.
a~c~o? o ,m,ut~gy
~z Kérdés több százezer mal ertekelesen túlmenoen a
ember él~t- és vagyonbiz- meghívottak és szakemb~rek
tonságát szabad-e kockáz- a folyó egyéb használatanak
tatni pár száz millió fo- kérdésében eszmét cserélrintért. Kérdés: tisztességes, hettek, elsősorban a hajózás,
lelkiismeretes, szakrnájához a hajózás biztonságával
(Folytatás a 2. oldalon.) összefüggő kitüzőjelek, a

Kisyízi folyamos
beutazás a Tiszán
vízi rendészeti kérdések, a
strandok és a parthasznlilatok kérdései kerültek megvitatásra.
A szakmai megállapításokat úgy lehetne összefoglalni, hogya Szeged-Csongrád közötti Tisza-szakasz
mederállapota nem tekinthető kritikusnak, de számos
helyen olyan kanyarulat, fej16dési problémák és partbiztosltási rongáJ6dások észJelhetők,

amelyek miatt a beavatkozás már nem tűr sok
haladékot.
A hajózás műszaki feltételei lényegesen jobbak a
jelenlegi, nagyon visszafogott áru- és személyforgalom igényeinél, ez azonban
nem tévesztheti meg a szakembereket, mert amennyiben a jugoszláv válság megoldódik, előbb-utóbb a Tiszán nemzetközi áru- és személyforgalom fellendüléséveI kell számolni. Ennek
érdekében az Európai Gazdasági Bizottság minősítése
szerinti IV. osztályú hajóút
fenntartása érdekében három
kanyarulati problémát, valamint a Maros-torkolat kedvezőtlen mederviszonyainak
problémáját kellene megoldani.
Ugyancsak fontos lenne a
medencés kikötő ipari kikötőként való üzembe helyezése és az ezzel összefüggő
fenntartási munkálatok elvégzése, mert hamarosan a
megépített művek annyira
tönkremennek, hogy a
felújítási költségeik ki fi zethetetlenné válnak.
A folyón egyébként élénk
víziélet zajlik, különösen a
települések környékén. A
vízirendészeti szabályok betartása terén nem rózsás a
helyzet. Sok helyen illegális
fürdőzés, szabálytalan partés mederhasználat, a víziközlekedés szabályainak figyelmen kfvül hagyása tapasztalható.
A beutazás tehát mind
szakmai, mind egyéb szempontból hasznos volt, ősszel
megismételjük..

T. I. GY.
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Parton, vagy
Mosonyi Emil állásfoglálása
vízben?
a környezetvédők felelősségéről
(Folytatás az 1. oldalról.)
' kai dolgozókat csak az önvízügyi vezető meddig kormányzatok közreműkö
maradhat a helyén és med- désével, közerő 'segítségével
dig vállalhatja a felelőssé- lehet biztosítani.
get?
El tudjuk látni a kettős
A közvéleménykutatások működésű rendszerekben a
azt bizonyatják, a társada- mezőgazdasági vízszollom "megszokta ", hogy eb- gáltatást, sőt meggyőződé
ből a szempontból bizton- sünk, hogy ezirányú tevéság ban él, a politikusoknak kenységünket fokozni kelpedig nagyobb gondjaik vol- lene a mezőgazdaság érdetak. Igaz, 12 éve jelentős kében
árvíz térségünkben nem volt,
- mert e tevékenységi körde szinte bármikor lehet s ne ben a vízdíjból a csatornák
felejtsük azt sem, 6-7 mé- karbantarthatók
teres tiszai vízállás (éppen
- a belvízi szivattyúcsak I. fok) 6-7 méteres telepek működtetéséhez
vfznyomást jelent 80-100 elengedhetetlenül szükséges
éves zsilipeinken. S akkor szakszemélyzet foglalkozmég abban sem lehetünk tatható
biztosak, hogy az állami
- s nem utolsósorban az
költségvetés hiánya nem igazgatóság viszonylag kedfogja tovább szűkíteni eze- vező áron tud vizet szolgálket a sovány forrásokat is.
tatni.
Mire képes most az AtiEz nem mond annak a
vizig?
szándéknak ellen, hogya
Képes ellátni a rá háruló másodlagos öntözőmúveket
hatósági, szakigazgatási (például: szentes-donáti
feladatokat, a vállalkozá- öntözőfürt) privatizálni kell.
soktól megszabadult szaKépesek vagyunk szakmai
kaszmérnökségek egyre segítséget nyújtani a térjojJban bekapcs'o lódnak a ségben megj~lenő társadalterületi, hatósági munkába. mi-gazdasági kérdések megFőleg ami az ellenőrzést oldásának vízgazdálkodási
illeti. Igaz, a pénzhiány ezt vonzataihoz, például az
is gátolja, hiszen ana se jut Alföld-programhoz, ezen
pénz elég, hogy az ellen- belül a Duna-Tisza közi
őrzést végzők a 'helyszínre vízpótlás kérdéséhez, vagy
utazzanak. Képes kiállítani az idegenforgalom fejlesztéaz árvíz- és belvízvédekezés séhez (lásd: Tisza-völgyi
törzskarát, beleértve a véd- önkormányzati szövetség), a
vonalankénti, legalább két, vízi közlekedés fejlesztéhelyismerettel rendelkező séhez, stb.
műszaki t, de nem lenne
S persze kölcsönös elisképes tartós belvízvédekezés merésen alapulva egyre
esetén a szivattyútelepek jobban együthnűködünk az
folyamatos üzemeltetésére,
önkormányzatokkal, segítve
Fel tudna tölteni egy ma- őket és segítséget kapva.
ximálisan 60-70 tagú véMit várunk ajövőtől?
delmi osztagot, de ennek a
Tudjuk, csodák nincsenek,
technikai felszereltsége, az is csoda, hogya terübeleértve a járműparkot is, letileg integrált vízügyi
kritikán aluli.
szervezet megmaradt. De
A gátra segédőröket, fizi- szeretném hangsúlyozni: a
értő

szervezet másodlagos, a
Dr. Mosonyi Emil professzor rövid hivatásától, foglalkozásától, vagy társakör és a finanszírozás egyensúlyának· eszmefuttatása a nyugati környezetvédők dalmi szerepétől. A környezetvédő magamegteremtése az elsődleges. . ESHA Info kiadványában 1994. április tartás sem függhet senki szakterületétől.
IS-én jelent meg angol nyelven "Kör- Lehet, hogy egy biológus jobban ismeri
Reméljük, változik szaknyezetvédelem
és humanizmus" címmel. az ökológia kérdéseit, mint egy mérnök,
mánk politíkai megítélése s
Ennek főbb gondolatai:
de a mérnök, vagy a közgazdász is ismerezzel, ha lassan is, anyagi
Sokan vélik úgy, hogya "környezet- heti a természetet, s kölcsönösen tanulelismertségünk. (Nem a
védő" megnevezés szakmai ágazatot, hatnak is egymástól.
fizetésünkről beszélek, bár a
vagy foglalkozást jelez. Pedig az emberi
Minden emberi beavatkozásnak, létevízügyi dolgozók bérszínvotevékenységeknek mindegyike a ter- sftésnek környezeti hatásai lehetnek, de a
nala igen alacsony, hanem a
mészethez, a környezethez kapcsolódik, megvalósftásról hozott döntésben
vízgazdálkodási tevékenyígy nem lehet olyan specialista, aki min- nemcsak a természetre, hanem a társaség finanszírozásáról).
den környezetvédelmi kérdésben kiisSzeretnénk. ha a követmerhetné magát. A környezétvédelem dalomra és a gazdaságra vonatkozó
kező években a vízgazdáltehát nem szakmai ágazat, nem is fog- következmények mérlegelésének is szekodással, és nem állandó
lalkozás, hanem emberi magatartásforma, repelniük kell. Sajnos, az utóbb említett
szervezetmódosítással fogszemléletmód és hozzáállás emberi élet- két szempontot éppen a környezetvédők
hajlamosak elhanyagolni, vagy alábefeltételeink megóvásához.
lalkozhatnánk. Minden szercsülni.
Az a környezetvédő, aki egyolA környezetvédelem kifejezés jelentése
vezeti változtatás az embea humanizmus tartalmáéhoz hasonló, dalúan igyekszik saját érdekeit erősza
rekben bizonytalanságot
amely a történelem folyamán kialakult kolni, ellenségévé válhat eredetj szánokoz és sok pénzbe kerül.
szemléletés magatartásmód volt. A dékának, hiszen indokolatlan igényeivel
Szeretnénk, ha a műegye
humanizmus az ember, a környezet- olyan helyekről vonhatja el az erőfprrá
temre újra jelentkeznének
védelem a természet iránti megbecsü- sokat, ahol azok hatékonyabbak lehettek
hallgatók vizes szakra, és
lésünket hivatott előmozdítani. A hu- volna.
szeretnénk, ha a végzett
manista felfogás nem függött senki
Dr. Vágás István
hallgatóknak munkát tudnánk kínálni.
Szeretnénk, ha 60 éves
kort elért kollegáinkat fehér
asztaL meLLett, s nem a temetőben búcsúztatnánk. Az
utóbbi években, sajnos,
feltűnően sok ilyen korú,
ismert vízügyi szakembert
temettünk el.
Szegeden, földmérneki okleAz Alsó-Tisza-vidéki VízSzeretnénk azt, hogy ügyi Igazgatóság területén
vele révén, és elsősorban
végre az országgal együtt működő Vízgazdálkodás i
mint földmérő működött,
induljunk el a mélypontról, s Társulatok Területi Szöegyúttal azonban igazi polia hiedelemmel ellentétben vetsége által alapított Vedhisztor volt, mert nemcsak
nem szeretnénk, hogy nagy res-díjat az idén a Csongrád
műszaki, hanem irodalmi,
művészeti területeken is
árvíz legyen, de még kevés- és Környéke Vízgazdálkoalkotott. Ráadásul Csongrád
bé szeretnénk megélni a dási Társulatnak adomámegye és más megyék táblamásodik szegedi árvízka- nyozták 1993. évi munkája
bírája
is volt, a bécsifés
tasztrófát.
alapján.
brünni tudományos társasáA szakmai képességünk Díj átadására ünnepélyes
gok tagja. Műszaki alkotásai
talán - még adott, az anya- keretek között június 29-én
közül elsősorban az árkerült sor Csongrádon a
giak nem rajtunk múlnak.
vízvédelemben ki fej tett
Szeretnénk, ha az új or- körös-toroki strandon, ahol a
Vedres István meUszobra
tevékenysége érdemel emlíszággyűLés megaLkotná az új társulat dolgozói nevében
a róla elnevezett
tést, bár térvei, tanulmányai
szakközépiskolában.
vtzügyi törvényt, s ezzel Jakus József igazgató vette
nem
valósultak meg teljes
(A
szerző
felvétele)
át
Tóth
Istvántól,
a
szövethosszú távra kijeLölné heegészében.
Miudenesetre
ség elnökétől a Vedres
"k A '
l b"l'
lyünket a hazában.
t 'es a. b'
vesszu ".
partat an, .Ira o- saját birtokán, a környéken
,
le'kp l ak e tte,
I stvan-em
" ' l ' ló lzottsag eppen ezert ]ava- gazdálkodókkal összefogva,
Dr. Kováts Gábor dCJ d '
solta ezú ttal a szövetség Vedresházán, a mai Tiszaa ol mt anyozasaro szo
kl
o Az
eve.. e . 'l
' , k a csongra'd'l
d'" d'
e l no"k segene
sziget környékén, a Szé,
unnepe yes 9~t~ ason társulat díjazását, amellyel chenyi-Vásárhelyi-féle idő
resz;. vet~e~ ~ A~IVIZ!g ve- az elnökségi tagok egy- ket megelőzően- már ' árvíz
zetol, a tars!ntez~eny~~ hangúan egyet is értettek.
védelmi töltéseket épített.
s?rában h,at ylzg_~?álkodaSl
A díjátadás kapcsán felNagyszerű tervet készített a
t~rsul~t kepVISel?l es Csong- merülhet, vajon miért pont
Duna-Ti
sza-csatornáról,
rad varos alpolgarmestere. A Vedres Istvánról nevezte el a
úttörője volt a homokfásí<:son?Tádi~.. sikere már ,évek szövetség ezt az elismerést.
Ha röviden áttekintjük tásnak, ezáltal tehát elődje
- Mindenekelőtt az ágazat ota erl~lodott. ~zt a t~rsuvolt Vásárhelyi Pálnak és
költségvetésének, kötelezett- latot, Jru~~ a le~klsebb tars~- Vedres István életútját és Kiss Ferencnek egyaránt.
ségvállalásának az átte- lat~t tar~~ák ,szam~n az. At:1- munkásságát, akkor nem Közgazdasági cikkeket is írt,
VIZ~g terule,ten, ez 19,~ IS, ~a kétséges, hogy neve jól illik
kintése jelenti a legfon- a t~rsulat erde~e~tse~I ten:- egy Alsó-Tisza-vidéki víz- jeles nyelvújító~ voJt, a retosabb feladatot. Tisztán kell let~t, csat0l1!ah~loz~tat, mu- gazdálkodási társulat mun- formkor igazán értékes alakugyanis látni, milyen moz- velllek szamat, Jegyzett kasikereinek elismeréséhez. ja, de vidéki lévén, neve
gástere van az infrastruk- .tőké~ének értéké t vizsgáljuk.
Vedres István Szegeden nem került szóba ol)' gyaktúrára ügyeit irányító mi- A tarsulat azonban - ha született 1765-ben és ran sem korában, sem a utóniszternek. Az ágazatokon munkáját, foglalkoztatott ugyanitt hunyt el l 830-ban. kor idején, mint a fővárosi,
belül a MÁV helyzete lát- létszámát, árbevételét, és a Egész életét Szegeden töl- hozzá hasonló hazafiaké.
Az Alsó-Tisza-yjdéki
szik a legsúlyosabbank, de tagjainak nyújtott szolgál- tötte. Itt dolgozott, itt al- társulatok - értékelvén Vedtatás
mértékét
tekintjük
-,
kotott.
Síremléke
a
szegedi
más - siketesebbnek látszó res kiválóságát és külöágazatokon belül is találha- már nem nevezhető kis Belvárosi temetőben találha- nösképpen a vízügyekkel
társulatnak.
És
különösen
tó,
egyszerű
rózsaszín
mártunk sok megoldásra váró
kapcsolatos értékeit - , igaproblémát. Ugyanakkor a nem tekinthető annak, ha a ványlap a temető Bajai út zán jól választottak, amikor
szolgáltatás színvonalát, a felöli kerítésétől mintegy 20
már elindftott, eredményes megrendelőknek végzett méterre, avasut melletti az általuk alapított díjat róla
tevékenységek - a távközlés munka rninőségét és gazdál- téglakerítésbe falazva.
nevezték el.
fejlésztése, az úthálózat kodási eredményeit számba
Vedres városi mérnök volt
Török Imre György
bővítése - szintén igénylik
az ügyek áttekintését. Már
csak azért is, hogy ezekből
még több hasznot lehessen
kihozni. Meg kell továbbá
vizsgálni a privatizáció további lehetőségeit.is ezeken
a területeken.
- Négy év elteLtével mivel
Lenne eLégedett?
- Az lenne az igazi siker
számomra, ha nem menne el
Magyarországról egyetlen
befektető sem azért, mert
még nem találta kellően fejlettnek az infrastrukúrát 'cl
bekfektetések számára.
Vedres István mellszobra a róla elnevezett szegedi szakközépiskolában. (A szerző felvétele)
felelősségi

A vízügyi tárca minisztere:
Lotz Károly
Lotz Károly Budapesten
született 1937. április 30án. 1951-tól 1953-ig gyöngyösoroszi kiteJepítésük
alatt kőbányai segédmunkásként dolgozott. Ezután
végezte. középiskoláját, és
1957-ben érettségizett a
szentendrei ferences gimnáziumban. 1959-ben finommechanikai műsze
rész-szakmunkásvizsgát
tett. Az MKKE elvégzése
után 1963-ban szerzett
diplomát. 1970-ben ENSZösztöndíjasként NagyBritanniában tannlt. 1975tól az ENSZ Iparfejlesztési
Szervezete (UNIDO) megbízásából fejlesztési szakértői munkát végzett Braziliában, Mexikóban, Kubában és a szervezet bécsi
központjában. 1976-ban
egyetemi doktori címet
szerzett közgazdaságtanból. Az 1990-1994-es Országgyűlésben a gazdasági
állandó bizottság tagja,
1992 februárjától alelnöke,
a fogyasztóvédelmi albizottság elnöke. 1992-től
SZDSZ-frakcióvezetőségi

tag. Az IPU magyar-indiai
tagozata elnöke, a magyargörög tagozat alelnöke és a
magyar-brit tagozat tagja.
1991-tól az Európa Tanács

gazdasági és fejlesztési
bizottságának tagja, 1992től alelnöke, valamint a
tudomány és tecbnológia
állandó bizottság tagja. A
magyar Atlanti Tanács
alelnöke.
- Mit tart miniszteri hitvallásának?
- Cél, hogy a közlekedési,
hírközlési és vízÜgyi ágazatok szilárd alapjára nyugodtan építkezhessen az ország. Hitem szerint a magyar gazdaság modernizációjának valóban a hazai infrastruktúra fej lettsége az
alapja. Ha ezt sikerül megvalósítani, ennél többet nem
is tudna tenni ez az ágazat a
közös ügy szolgálatában. '
- Ön szerint mi az eLkövetkezendő időszak Legfonosabb
feladata?

Vedres-díj a Csongrád és Környéke
Vízgazdálkodási Társujatnak
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Tanulmányasíkvidéki
vízrendezés feladatairól
A tanulmány mindenekértékeli a belvízvédelmi rendszerek állapotát, s
megállapítja, hogy jelentő
sen csökkent azok védelmi
képessége. Ennek alapvető
oka a fenntartásra fodítható
pénzösszegek fokozatos és
nagyarányú csökkenése. A
mai állapot kialakulásához
hozzájárult a rendkívül
hosszantartó száraz periódus, mely nem tette igazán
próbára a rendszereket,
vagyis a védképesség csökkenése ellenére nem alakultak ki súlyos konfliktushelyzetek. Azok a belvfzcsatornák, amelyeket öntözővíz
szállftásra, halastavak vízellátására, vagy egyéb vfzhasznosítási célra is használtak, jobb állapotban vannak,
mint a többiek. Hátrányos
következményei vannak viszont annak, ha a belvfzcsatornát szennyvizek és egyéb
használt vizek elvezetésére
is igénybe veszik.
A tanulmány áttekintést
nyújt az 1980-as évek közepe óta elért kutatási-fejlesztési eredményekről, majd a
vízkárérzékenységnek a tulajdonviszonyok és a területhasználat átalakulása következtében bekövetkező változását világítja meg. A vízkárérzékenység a magántulajdon térhódítása miatt erő
teljesen fokozódik, de ilyen
irányban hat az öntözéses
gazdálkodás szélesebb köru
bevezetése is. Ennek nem
mond ellent, hogy megnő az
igény a belvizek minél nagyobb hányadának helyszínen tartására, a belvizekke1
való okszeru gazdálkodásra.
A vízkárérzékenység a természetvédelmi és környezetvédelmi értékrendszer erősöelőtt

A Közlekedési, Hírközlési és Vizügyi Miniszté·
rium vízügyi vezetése igazgatóságunkat tisztelte meg
azzal a megbfzatással, hogy - széles szakért6i gárda
bevonásával - fogalmazzuk meg röviden a sikvidéki
vizrendezés eJ6ttünk álló legfontosabb és legsürg6·
sebb feladatait. Tanulmányunkat a következ() ról·
kért szakért6k irásos véleménye birtokában állitot·
tuk össze: dr. Bartha Péter, dr. Bárdy Pál, Bodnár
Gáspár, dr. Nagy István, Pálinkás Lajos, Rónay
István, dr. Stéfán Márton, Szunyog Zoltán és Tóth
László Menyhért. Az 1994. áprilisában befejezett
tanulmány terjedelme 2S oldal, a teljes anyag - a
függelékként csatolt szakért6i véleményekkel együtt
-70 oldal.
dése, továbbá a települések
fejlődése miatt is növekszik.
A legfontosabb feladatokat hat csoportba sorol va
foglalja össze a tanulmány.
A tulajdonviszonyok változásából eredő feladatok a
sfkvidéki vfzrendezéssel
szembeni igények újbóli és
lehető legpontosabb feltárásával oldhatók meg, figyelembe véve természetesen a
hidrológiai viszonyok, vagyis a belvízi veszélyeztetettség id6k során bekövetkező
változását is. A síkvidéki
vízrendezésben az állami
szerepvállalás mértékét fokozatosan csökkenteni kell.
Kizárólagos állami tulajdonban csak azok a belvízvédelmi létesítmények maradjanak, amelyek valamilyen
formában kapcsolatban vannak az árvízvédelmi rendszerrel, két belvízrendszert
kötnek össze, országhatárt
kereszteznek, illetve amelyek vfzszállítóképessége 2
köbméter/s-nál nagyobb.
A fenntartási feladatok nagyon fontosak. Érvényt kell
szerezni annak a szemléletnek, amely szerint a hangsúlyt a kárelhárítási tevékenységről a kár megelő-

zésére kell helyezni. A szűk
költségkeretek miatt megnő
a jelentősége a feladatok
rangosorolásának, a költségkímélő módszerek alkalmazásának, több, a többcélú
hasznosítás kfnálta, pénzügyi forrás igénybe véteIének.
A felújítási (rekonstrukciós) feladatokat a kapacitásbővítő beruházási munkák
elé kell helyezni, a pénzforrásokat elsősorban ezekre
célszerű fordítani. Itt is nagyon fontos a prioritások
megálIapftása, amelynél fő
szempont, hogy a felújítás
elmaradása esetén mennyire
nő meg a kockázat.
Fejlesztési (beruházási)
munkákat, vagyis jelentő
sebb csatornabővítést és a
szivattyútelep-kapacitás növelését csak a legindokoltabb esetben szabad elkezdeni. Szorgalmazandó viszont abelvízcsatornák

lati rendszerbe illesztve,
azaz integráltan kell végezni .

Az üzemeltetési és védekezési feladatok magasabb
szfn vonal ú ell átását az
üzemeltetési szabályzatok
korszerűsítése, a rugalmasabb, dinamikusabb szemléletű üzemrend kialakítása
segítheti. Az üzemeltetési
költségek a több célra igénybe vett bel vfzrendszereknél
megosztandók. A belvfzvédekezés sikere érdekében
megbízhatóbb bel vfzelőre
jelzési mód·szerekre és korszerűbb technikával fölszerelt, védelmi egységekre van
szükség. A tulajdonosi és
kezelői viszonyok átalakulása folytán a belvfzvédekezési tevékenységi és felelős
ségi köröket újra kell szabályozni. Megnövekszik az
igazgatóság koordináló, érdekegyeztető szerepének jelentősége és a tájékoztatás
fontossága.
A kutatási feladatok valós
problémákra irányuljanak.
Az eredmények gyakorlatba
történő átültetésére nagyobb
figyelmet kell fordítani. A
tájékoztatás során hangsúlyozandó, hogyasíkvidéki
vízrendezéssel lényegében a
természetes és az épftett környezetet védjük, és a gazdálkodás egyik lényeges alapfeltételét teremtjük meg ,
tehát nem öncélú vízügyi
tevékenységről van szó.
A KHVM az ismertetett
tanulmányt - a szakértői
véleményekkel együtt és
fényképekkel illusztrálva - a
közeljövőben meg fogja jelentetni.

Belvíz- és öntöző
csatornák
ideiglenes elzárása
Az elmúlt 12 év aszályos
ciklusa a meglévő
vfzkészletek
helybentartása,
az intézményes vízpótlás
felé irányftotta a figyelmet.
A hidrológiai viszonyok
változása (a csapadék
csökkenése, a talajvízszint
csökkenése) mellett
a mezőgazdasági
tulajdonviszonyok
változása
és a természetvédelmi
elvár ások fokozták
a hiányzó viz pótlásának
igényét.
A korábbi, 1940-es,
1970-es bel vizes évek
belvfzelvezetési igénye
helyett a hasznos vizekkel
való gazdálkodás,
a víz visszatartás, a tározás
lépett előtérbe.

Az öntözési igények kielégítését a meliorációs fejlesztések - öntözést is figyelembe vevő - támogatása is
segítette . A csapadékok
helybentartása a talajvízszint
szabályozására is kihatnak,
valamint az öntözési, jóléti,
halászati, horgászati, üdülési
célokat és az ipari üzemek
vfzigényének kielégí!ését is
szolgálhatják. A tározók,
vízvisszatartások az erdő
gazdasági, természetvédelmi
öntözővízszállításra történő
vízigények kielégítése melátalakítása (ahol erre igény
lett a mikroklfmára is kedveés lehetőség van), továbbá a
zően hatnak.
belvfzvédekezés korszerű
A belvízcsatomák fenntartechnikájának megteremtése.
tásának több éve jelentkező
A síkvidéki vfzrendezés
pénzügyi gondján is enyhítfejlesztését a teljes vfzgazP.I. het, hogyameglévő belvízdálkodási, sőt területhasznáelvezető csatornákat alkalmassá tesszük öntözővfz
szállítására is (kettős műkö
dési csatornák). A különböző pályázatok szintén hasznos an segíthetik a belvizek
visszatartását, a vfzháztartás
szabályozását. A bel vizekkel
való okszerű gazdálkodás a
kisebb-nagyobb tározók, övgátak létesítését, a belvfzcsatornák bögézését eredményezheti.
A tervezett munkáknak ilfőcsatornát és a többi Du- telep és nyomócsővezeték köbméter/s-os, Kiskörös
leszkedniük
kell a vízgaz' na-völgyi vízszálJftó csa- szükséges a víz továbbjut- magasságában l köbmédálkodási rendszerek, és a
tornát azonban föl kell újí- tatására, a vízválasztóig ter/s-os kapacitással. A víztermészetvédelmi területek
tani, az eredeti víz szállító történő fölemelésére. A szállítás ebben az esetben
fejlesztési elképzeléseihez.
képességüket helyre kell hátság keleti lejtőjén a is nyflt csatornák, esésnöA magyar állam tulajdonáállitani.
meglévő belvízcsatornák velő és nagynyomású sziban, a vízügyi igazgatóságok
vattyútelepek, valftmint
kezelésében II ezer 770
nyomócsővezetékek
kilométer belvízcsatorna, és
fgazgatóságunk - a Bács-Kiskun Megyei Önkorkombinációjából kialakított
5 ezer 66 kilométernyi pamányzati Hivatal megbtzására - ez év tavaszán
rendszerrel történik.
tak, a vízgazdálkodási társutanulmány formájában kidolgozta a Duna-Tisza közi
A vízpótló-vízszétosztólatok kezelésében 16 ezer 41
hátság középső térsége (a Soltvadkert-Pálmonostora
vízvisszatartó komplex
kilométer belvízcsatorna és
közötti terület) vtzpótlásának elvi műszaki meg15 ezer 819 ezer kilométerrendszer becsült beruházási
oldását. E tanulmány szerves folytatása annak a nényi patak van.
költsége 2,1-2,5 milliárd
Az önkormányzatok tulajhány éve folyó, az egész Duna-Tisza közére kiterjedő
forint. A fajlagos üzemeldonában 2 ezer 869 kilométetési költség a rendszer
nagyszabású előkészttő munkának, melynek célja az
ter belvfzcsatorna és 3 ezer
teljes kihasználása esetén
itteni súlyos vfzháztartási helyzet okainak tisztázása
272
kilométernyi patak van,
12-15 fori nt/köbméterre
és a megoldás módozatainak fölvázolása. A muna magánkézben lévő csatorbecsülhető.
kában - külső szakértőként - részt vettek az Alsónák hossza még elhanyagolA vázolt műszaki megolDuna-völgyi Vizig, a Kiskunsági Nemzeti Park és a
ható, de a privatizáció hatádást
az
érdekelt
önkorKiskunmajsai Vtzgazdálkodási Társulat szakemberei
sára növekedésük várható.
mányzatok polgármesterei
is.
(A vízgazdálkodásról szóló
és a megyei területfejL -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---l
törvény elfogadása után ez
lesztési bizottság tagjai
az arány megváltozhat).
A Duna-völgyi főcsator megfelelő átalakítással előtt 1994. június 21-én
Az ország 30 ezer 680 kinából az A változat szerint alkalmassá tehetők a víz Jászszentlászlón ismertetlométer belvfzcsatornájából
Soltszentimre és Akasztó továbbszálIítására és szét- tük és megvitattuk. Itt a
öntözővfz szállítására is
között lehetne kivenni a 3 osztására. A víz eljuttat- Bács-Kiskun megyei közalkalmas csatornák hossza
gyűlés elnöke fölkérte
köbméter/s vfzhozamot, s ható a Dongérbe is.
jelenleg mintegy 3 ezer kiA B-változat a Duna-völ- igazgatóságunkat a terveelóbb nyílt csatornán és két
lométer, az öntözővizet szállító főcsatornák hossza 4500
esés növelő szi vattyútele- gyi főcsatorna mentén két zési munka folytatására,
kilométer.
pen keresztül a hátság szé- vízkivételi helyet javasol: a részletes tanulmányt elkéA térségben jelentkező
léig lehet vezetni . Innen Soltszentimre és Akasztó szítésére.
Dr. Pálfai Imre
vízkészletek helybentartásánagynyomású szivattyú- közötti vízkivételi helyen 2
hoz egyes belvfzrendszerek

A Duna-Tisza közi hátság
középső térsége vízpótlásának
elvi műszaki megoldása
A szóban lévő, körül beIül ezer négyzetkilométer
kiterjedésű terület vízpótlási igénye évi 30 millió
köbméter. Ennek megoszlása: természetvédelmi vfzigény 5 millió köbméter,
jóléti tavak és halastavak
vfzigénye 5, öntözési vízigény 10, egyéb vízigény
(talajvízdúsítás, előtározás ,
stb.) 10 millió köbméter. A
csúcsvizigény 3 köbméter/s.
A tanulmány a helyi
vízkészletek hasznosítására
- 12 különböző helyen 422 ha összterületű belvíztározó létesítését javasolja,
és előirányozza a szennyvizek újrahasznosítását, bár
erre ebben a térségben kevés lehetőség van, ugyanis
a szennyvizek zömét legalábbis egyelőre - helyben szikkasztják el.
Jelentős javulás a külső
vízforrás ból történő vízpótlástól remélhető. A
Duna-völgyÍ főcsatorná
ban , mely a Kvassay-zsilipnél bevezetett Dunavizet szállítja - 3 köbméter/s szabad vízkészlet
elvileg rendelkezésre áll, a
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vízgazdálkodás i, és környezetvédelmi vizsgálata szükséges, koncepció szintű tan ulmán y tervek elkészítésével. A 85 sfkvidéki belvízrendszert célszerű nemzetgazdasági hasznosság szempontjából sorolni. A kialakult sorrend alapján évente
öt-hat belvfzrendszer tanulmányterve készülhetne el.
Ezzel elérhető, hogy az évtized végére a sfkvidéki vfzgyüjt6k közel harmadára kiterjedő korszeru tanulmánytervek lesznek, amelyek
alapján műszakilag, ökológiailag és gazdaságilag egyaránt megalapozott éves és
középtávú szakágazati beruházási terv készíthető. (A
legjobb döntések meghozatala érdekében a műszaki
megoldásokat több változatban és gazdaságossági elemzéssel együtt kell kimunkálni). Az Ativizig jelenleg
Jászszentlászó térségére
készít ilyen tanulmánytervet.
Beruházásként kezelendő
a belvfzcsatorn~ öntözővfz
szállftásra alkalmassá tétele,
ha az nagyobb arányú átalakftást és újabb műtárgy-épf
téseket jelent. Az új létesítményeket környezetbarát
módon, tájba illesztve kell
megtervezni és megvalósítani olyan módon, hogya
belvfzcsatornák bögézése a
belvizek zavartalan levezetését is biztosítsa és károkat ne
okozzon.
A főcsatomákba becsatlakozó mellékcsatornák torkolatánál az ideiglenes, vagy
végleges elzárások már
jelenleg is hasznosan szolgálhatják a vfzkészletek
helyben tartását.
A belvfzcsatomákon célszerű olcsóbb, betétpallós elzárásokat megvalósítani,
vagy a meglévő műtárgyak
hoz kapcsolódóan (biztosítva az elzárások elbonthatóságát), vagy a szükséges elzárási helyen önálló, egy
méter széles járóhidas, cölöpös műtárggyal. A cölöpös
betétpalIós elzárások cölöpjének verése történhet hfdról, vízről, daruról (bármikor), vagy mederelzárásról
(olyan időszakban, amikor
nincs belvízveszély).
A cölöpös, ideiglenes mederelzárás költsége 5 méter
fenékszélesség, l: 1,5 rézsű,
2,5 méter vízszinttartás esetén a járóhíd nélküli, meglévő műtárgyas megoldással
mintegy 300 ezer forint, a
járóhidas megoldással mintegy 4-500 ezer forint. A hasonló számyfalas, betonpilléres műtárgy bekerülési
költsége mintegy 1,5-2
millió forint (a víztelenítés
és szádfalazás figyelembevételével). Az elzárások üzemelés-korszerűsítést és fenntartási igényt is vonnak
maguk után .
A Duna- Tisza térség égető
vízhiányára való tekintettel
az ors zággyűlés az Alföldfejlesztési program keretében (24/1991. április 17. határozat) kiemeit helyen kezeli a térség vízvisszatartási
és vfzpótlási feladatait. Az
olcsóbb cölöpös mederelzárássaI 4-5-ször több műtárgy
valósítható meg rövidebb
határidővel.

Csizmadia Károly
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Szerény remények, Nemzetközi konferencia
a vízerömüvekröl
szép eredmények
az idei országos
.evezős bajnokságon

A szegedi felnőtt kormányos nyolcas a bronzéremmel.

Személy szerint nagyon bíztam benne, hogy nem megyünk haza magyar bajnoki cím nélkül a július 7-lO-ig tartó országos evezősbajnokságról, a Maty-éri (Jróf Széchenyi
Jstván-evezőspályáról. Bár a korábbi évekhez képest kisebb
létszámmal é-s szerényebb reményekkel indultunk, versenyzőink, a Szegedi Vízügyi SE evezősei kitettek magukért.
Sobják Ferenc edző és versenyző fantasztikus tempót
diktálva elhitette versenyzőtársaival, hogy ők a legjobbak,
hogy ezen a versenyen más nem nyerhet, hogy a férfi felnőtt kormányos négyesek között csak ők lehetnek a bajnokok. Kitűnő rajtot fogtak, végig vezettek, az ellenfeleknek
egy pillanatnyi reményt sem adtak ... és győztek. Személy
szerint is köszönöm nekik azt az örömöt, amit a parton álló,
nekik szurkolóknak szereztek és mindnyájunk nevében itt
is gratulálok. Sobják csapattársa Kéri László, Mármarosi
János, Csonka Csaba és a kormányos Molnár Zoltán volt.
A többiek eredményei következzenek itt - ők sem
vallottak szégyent: az egyetemi kormányos nélküli kettesben Hansel Balázs és Csonka Csaba harmadikként ért
célba, az ifjusági könnyűsúlyú egypárevezősben Lele
László, a serdülő egypárevezősben Danyi Róbert és Lele
László harmadikként, a kormányos nélküli négyesben
Ambrus Attila, Kovács Gyula, Hansel Balázs, Csonka
Csaba másodikként, a női felnőtt könnyűsúlyú kormányos
nélküli négyesben Matusovits Andrea, Matusovits Melinda,
Imre Zsófia, Szok Ilona másodikként, a férfi felnőtt kormányos nélküli kettesben Mármarosi János és Kéri László
harmadikként evezett át a cél vonalon.
A kormányos nélküli négyes - Dorka Péter, Tarjáni
Tibor, Hansel Balázs, Ambrus Attila - és a női felnőtt
nyolcas - Gavallér Anikó, 'Matusovits Andrea, Szok Ilona,
Matusovits Melinda, dr. Vastagh Agota, Danyi Andrea,
Bárdos Edina, Imre Zsófia, kormányos: Tánczos Györgyi negyedik lett. A klasszikus számban, a férfi nyolcasban a
VÍzügyisek - Kéri László Mármarosi János, Csonka Csaba, Dorka Péter, Hegyközi Ferenc, Károlyi Tamás, Sobják
Ferenc, Dézsi Péter, kormányos: Molnár Zoltán - bronzérmet vehettek át.
Rajtuk kívül álltak még szegedi versenyző a dobogón, de
sajnos, nem szegedi szinekben. Szögi László, aki a groningeni főiskolás világbajnokságon az egypárevezősök
versenyében világbajnok lett, itt ötször vehetett át aranyérmet. Dani Zsolt, - aki Mitring Gáborral együtt a kétpárevezősök versenyében olyan világraszóló eredményt ért el
Angliában, amilyen száz éve nem esett meg az azóta évente
megrendezett Henley-regattán: megnyerték a versenyt,s a
regatta történetében ilyen még soha nem volt - szintén
aranyérmet nyert az országos bajnokságon. Ők mindketten
tagjai a szeptemberben Indianapolisban (USA) megrendezendő evezős világbajnokságra induló magyar válogatottnak. (Szorítunk értük!)
A dobogón láthattunk még két szegedi lányt, a tavalyi
bajnokainkat, Dani Zitát és Balázs Gabriellát, akik az idén
már sajnos, mohácsi színekben indultak. (Kár!)
A ' ver~eny végül is eredmnyesnek mondható, a Szegedi
Vízügyi SE evezősei jól szerepeltek. Elismerés minden versenyzőnek és köszönet az edzőknek, Sebesvári Mihálynak,
Remes Sándornak és Sobják Ferencnek. Az egyesület elnöksége nevében is további sikereket kívánunk mindnyájuknak!
Benke György

Hat témakörben adhattak
be a szakemberek dolgozatokat, melyeket plenáris és
szekcióüléseken vitattak
meg. A konferenciát a legrangosabb, világhírű szakemberek támogatták és szervezték, főrendező a Hydropower an Dams című nemzetközi tudományos folyóirat, az UNESCO, valamint
az JAHR nemzetközi tudományos szervezet.
A megnyitó ülésen Mrs.
Alison Bartle asszony üdvözölte a megjelenteket és
Göncz Arpád, a Magyar
Köztársaság elnöke tartott
megnyitó beszédet. Ezt követően dr. Mosonyi Emil
professzor, a konferencia elnöke ismertette a konferencia szervezésének körülményeit, a konferencia célját. Az UNESCO részéről
dr. Szö1l6si Nagy András, az
JAHR részéről dr. Starosolszky Ödön, a Budapesti
Műszaki Egyetem részéről
dr. Haszpra Ottó ödvözölte
a kongresszust.
Göncz Árpád megnyitójában és az üdvözlő beszédekben az előadók egybehangzóan hangoztatták,
hogy napjainkban, amikoris
a különböző foszilis energiahordozó-használatok miatt világméretű környezeti
károkkal néz szembe az
emberiség, az atomerőmű
veknek pedig a nukleáris

UNESCO Intézet igazgatójának, valamint Liska
professzornak, a szlovákiai
bősi vízerőmú egyik tervezőjének hozzászólása.
A konferencia jó lehető
séget biztosított a szakemberek számára, dialógust a
különböző problémák feIveszennyezés veszélykocká- nagymarosi vtzlépcs6rend- tésére és a nézetek ütköztezata óriási,fokozott figyelem szer közismert dilemmá- . tésére, egyeztetésére. Sajnáirányul a megújuló energia- j?nak: ~olitikai ~satate:ének latos, hogy napjainkban a
források felé (napenergia, arnyekaban zajlott. Flgye- napi sajtóban a széles közvészélenergia, bioenergia , le~e méltó, hogy ,igen szép lemény számára nyilatkozó,
vfzenergia). A vízerőművek, s~ammal vettek res~t s~!o- vtzlépcs6t ellenz 6 környe mint környezetkímélő erő- vák szakemberek, akik tobb zetvéd6 szakemberek távol
művek tervezése, létesítése, nyelvű sza.~n:.ai .~zóróanya- maradtak, vagyis nem haszüzemeltetése terén már év- _gokkal, kozottuk magyar nálták ki ezt a lehetőséaet
százados tapasztalat áll ren- nyel~vel,is ellátt~. a ~onfe- hogy kifejtsék aggályaiÍ~at:
delkezésre!
~encl a_ r:sztvevol t es az véleményüket, esetleg vitába
Számos megvitatni való erdeklodoket, :z.ek?en :Iá: szálljanak a vízerőművek
van, számos tapasztalat ki- t~.masztva a bos~ ~Izero~u kérdésében legnevesebb
cserélésére van lehetőség. Akozvetlen gazdasagI hasznat, nemzetközi szakembertá rvízerőműveknek szinte vala- é~. ~?y.~b j~rulékos előny~~t, sasággal, netán meggyőzzék
mennyinek sajátossága, k?zottuk ~lemelve a POZltlVőket, vagy vállalják, hogy
hogy többcélú hasznosítást k~rn!,ezetl hat~s?kat, m~nt őket győzzék meg.'
biztosítanak (hajózás, tá- ~el~aul a Cs~l~k?z m~llekKétségtelen , hogy mint
rozás, vízi sport, üdülés, a~~~~ yí~po~.lasat, eza:ta! a minden nagyléptékű műszaVIZI elovIlag fonnmaradasat. ki alkota's kérde' se' ben a VI' stb.). A Föld várható további
A
'
. z első. na.pi p~enáris ták ezügyben is szükségesek
túlnépesedése következtében .. l'
mik
l - b
u e~en, ~ _ ons t; so~o~ ~n és nyilván voltak és lesznek
a fenntartható fejl6dés egyik a vlzeromuvek leteslteset, mindenkor de ami a vfzerőkulcskérdése a Föld népes- t ervezese
' 't
"
,
mege1ozo- k ozgazműveket illeti hosszú távon
ségének energiaszükséglete, dasá~i elt;mzésekről, dö~té~- a jövőben ez fajta energiaannak kielégítése gazdasá- el~eszftesekről volt s:o, e~ forrás, ez a fajta energiagosan és környezetkfmélően. ar~ol, ~o~~ a hos~z~tá~u hasznosttás nem kerülhet le
Erre kínál lehetőséget a musza~l, ~ozgazda~agl, ~or- a napirendr6l, éppen többnyezetl, tarsadalml hatasok célú környezetkímélő gazvízenergia hasznosítása.
A konferencián szinte a ~ro~nos:tizálá~a és korre~t daságos volta miatt. 'Erről
világ minden tájáról megj e- ertekelese milyen nehez győződtünk
a ko felentek ,a neves szakemberek. felad~t, különösen fig~~le~~ rencia előadás::Ya .án. n
Termeszetes, hogy ez a re meltó volt dr. Szollosl
PJ
konferencia azért a B6s- Nagy Andrásnak, a párizsi
Török Imre György
Július 11-13. között Budapesten nagyszabású
nemzetközi tudományos konferenciát rendeztek,
amely a vízerőművek, a vfzerő-hasznosítás témakörében adott lehetőséget a szakembereknek nézeteik,
tapasztalataik kicserélésére, a tudomány továbbfejlesztésére.
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Hidrorneteorológiai
helyzetjelentés
Júniusban változékony és dekád ban mért alacsonyabb
a hónap legnagyobb részé- (minimum: 7 oC, l-én), és
ben csapadékszegény volt az az utolsó 10 napon mért maidőjárás.
gasabb (maximum: 36 oC,
A havi csapadékösszeg (29 28-án) hőmérsékletek átlamilliméter) még a sokéves gaként 19,6 OC-os havi hő
átlag 50 százalékát sem érte mérséklet alakult ki.
el. Az 5-10 csapadékos
napon, szeszélyes területi elFolyók vfzjárása:
oszlásban, többnyire záporok, zivatarok formájában
A vízgyűj tőket ért zájelentkező eső a legcsapa- porok, zivatarok kisebbdékosabb helyeken is a nagyobb áradásokat indlsokéves átfag alatt maradt tottak el folyóinkon. A keze(maximum: 56 milliméter, lésünkben lévő szakaszon
Felgyő). A legszárazabb jelentéktelen emelkedéseket
északi, északkeleti részen hozó árhullámok legmagahelyenként 20 milliméter sabb szintje a Tiszán, Szealatti értékek is el6fordultak gednél 361 centiméter (l(minimum: 9 milli méter, én), aMaroson, Makónál
Tiszaalpár).
155 centiméter (l9-én) volt.
A nyári félév első két hóAz utánpótlás hiányában a
napjában jelentős, 52 millihónap végére apadásba
méteres csapadékhiány alaforduló vízállások legalacsokult ki. Tehát két hónap alatt
nyabb szintje Szegednél 121
a földek egy nyári hónap
centiméternél, Makónál 3
csapadékösszegének megfecentiméternél alakult ki. A
lelő értékkel kevesebb esőt
havi középvfzállás Szegeden
kaptak terü1etünkön.
A hónap első felében (és 228, Makón 61 centiméter
lett.
főleg a mások dekádban) az
esős napokon kívül is gyakran borult volt az ég, így a
havi napfény tartam (256
óra) mintegy 20 órával kevesebb lett az átlagnál.
A hűvös és meleg idősza
kok átlagos középhőmér
sékletet eredményeztek ebben a hónapban . A tavaszias
jellegű elsp és második

Talajnedvesség,
talajvfzjárás:
A talaj felső fél méterében
már korábban is taj1asztalt
víztartalom-csökkenés júniusban is folytatódott. Ez
kül önösen azért krtikus,
mert ebben a rétegben a hó

végére már 30 százalék alá
süllyedt a nedvesség. Az 50]00 centiméteres réteg még
tartja vtztartalmát, itt még
mindig telítettséghez közeli
értékeket mértek.
A talajvíztükör teljes tefÜletünkön süllyedt az elmúlt

hónapban. A .süllyedés átlagosan 30 centiméter körüli
volt, de előfordult 40-60
centiméteres is. A sokéves
átlagoktól való elmaradás
lényegesen nem változott.
(Készítette: a vfzrajzi
csoport.)
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