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A végpont ján is öntöznek 
az apátfalva-mezőhegyesi 

rendszer csatornái nak 
A víz a termelésnövekedés 
és termésbiztonság a1fája. 
A nyári hónapokban kevés 

csapadék hullik ebben 
a körzetben és számítani 
lehet 25-30 hőségnapra is. 
nyen körülmények között 
a jó terméshozam ot ígérő 

Jelllngynrazot, 

,,-, -' 

, 

A Tiszának 
augusztusban is 

e~egendö az öntözövize 
Helyzetértékelés a Tisza

Körös-völgyi Együttműködő 
Vfzgazdálkodási Rendszerben 

1994. július 25-én Kiskörén a Tisza-völgyi vízügyi igaz
gatóságok illetékes szakemberei vezetői szintű megbeszé
lést tartottak, amelyet sajtótájékoztató követett, és ame
lyen az Országos Vizügyi Főigazgatóság képviselői is 
megjelentek. 

A megbeszélés rendkívül 
aktuális volt, hiszen az idén 
májusban, júniusban és júli
usban a sokéves átlagcsa
padék töredéke hullott, igen 
magas hőmérsékletek ala
kultak: ki, és a légköri aszály 
- vagyis a levegő páratartal
mának csökkenése - együt
tesen járultak hozzá ahhoz, 
hogy 1994. nyarát is aszá
lyosnak kellett minősíteni. 
Ennek az átlagost is megha
ladó mértékű aszály nak az 
értékelésére és a lehetséges 
intézkedések megtételére 
Kiskörén az összegyűlt 
szakemberek három előadást 
hallgattak: meg. 

Simon Mihály osztályve
zető - Kötivizig: A Tisza
völgyi vfzkészletek alaku
lása, a nyár folyamán várha
tó tendenciák. 

Török Imre György főmér
nök - Ativizig: Az elmúlt 
évtized Tisza-völgyi aszály
helyzetének értékelése, 
aszály-előrejelzés. 

Banesi István laborató-

helyzet, de az "országos 
aszály" megfogalmazás sem 
túlzott. A mezőgazdasági 
termékkárok már a gaba 
nában mutatkoztak, és most 
a kukorica, cukorrépa, nap
raforgó, burgonya, egyéb 
szántóföldi és kertészeti kul
túrák valamint a gyümölcsö
sök terén is nagyarányú 
károk várhatók. 

, kapásnövényeket csakis 
öntözéses technológiával 
lehet életben tartani. Ezt 
bizonyítja az utóbbi 12 

évben kialakult aszály is, 
mely az öntözetlen 

területeken jelentős, egyes 
években 3 milliárd forint 

nagyságrendű kárt <1--':---"1 ' riumvezető - Kötivizig: A 
Tisza-völgy vízminőségi 
helyzete. 

Az aszályos meteorológiai 
helyzet következtében az 
öntözéses gazdálkodás jelen
tősége fokozódott. A Tisza
Körös-völgyi Együttműködő 
Vízgazdálkodási Rendszer
ben azonban a vízgyűjtőről 
érkező csökkenő vfzhoza
mok és az intenzfv öntözés 
következtében csökkentek a 
felhasználható készletek, és 
mivel Szolnok város és 
Debrecen város ivóvizét is 
felszíni vízkivétel biztosítja, 
valamint a Kiskörei tározó 
vízszint jének csökkenését az 
erőmű üzemeltetése, illetve 
a Tisza-tó turisztikai célú 
igényei korlátozzák, elkép
zelhető, hogy - elsősorban a 
Körös vfzrendszerében - ön
Wzővíz-korlátozásra kerül
hetsor. 

okozott. 
Az aszálykárok 

enyhítésére a vízügyi 
igazgatóság, Békés 
és Csongrád megye 
mezőgazdasági 

és élelmezési osztályai, 
az Agrober és az érintett 

üzemek, illetve társulatok 
vízgazdálkodási 

tanulmányokat, konkrét 
terveket készítettek. 

Ezek alapján kezdődött 
1988-ban az Ap.áfalva-me
zőhegyesi öntözőrendszer 
építése. 1994 augusztus első 
napjaiban pedig a résztvevő 
szakemberek - a ~arosvfz 
Kft. meghfvottjaként - meg
győződhettek arról, hogya 
pitvarosi tározó határába 
hogyan jut fel a ~arosból 
átemelt víz. 
. A fővízkivétel a 44 kilo

méteres, részben burkolt 
főcsatorna, öt közbenső szi
vattyútelep és egy tározó 
megépítésével vált lehetővé. 

Az 1988-tól 1994-ig tartó 

Az értekezleten dr. Goda 
Péter igazgató (Kövizig), 
Beleznai Tibor igazgató (Ti
vizig), dr. Nagy István igaz
gató (Kötivizig) egészítették 
ki az előadásokat. Az OVF 
részéről dr. Szilárd György 
főosztályvezetóbelyettes és 
Schreffel Rudolf tanácsos 
szóltak hozzá. Az előadáso
kat és hozzászólásokat köve'" 
tően széleskörű sajtótájékoz

'----=------------------=--------------', tatásra is sor került, ahol az 
Az apátfalva-mezőhegyesi öntözőrendszer főművei újságírók, a ~agyar Rádió 

beruházást 15 százalékos hektár öntözött terület volt. 
saját erő és 85 százalékos 
állami támogatás felhaszná
lásával a Tisza ~aros-szögi 
VGT, a Dél-Békés megyei 
VGT és a ~arosvfz Kft. 
valósította meg. 

Az öntözőrendszer furtjei
nek kiviteli tervei és a mű
szaki létesítmények a pénz
ügyi lehetőségek függvényé
ben folyamatosan készültek, 
melynek megfelelően évről 
évre nőtt az öntözhető terü
let nagysága. 

1988 előtt e térségben 400 

A vízbeszerzés Békés me
gyében főleg csőlrutas, bá
nyagödrös, vagy esetleges 
vízbázisú belvízcsatomák
ból, Csongrád megyében pe
dig elavult, kis teljesítmé
nyű, ~aros mellé telepített, 
diesel üzemű szivattyúkon 
keresztül történt. 

A kapcsolódó üzemi beru
házásokat követően 8 ezer 
hektár válik öntözbetővé és 
az öntözési idény után a 
cukorgyár technológiai vize 
is garantálható. 

A rendszer a következő 
idényben fog vizsgázni, de 
már most is behatárolhatók 
olyan szakaszok, ahol bur
kolási munkák válnak szük
ségessé. A rendszer alsó har
madában újabb tározó kiala
kítása is szerepel az elkép
zelésekben. A fejlesztés le
hetősége tehát biztosított, 
melynek következtében az 
öntözhető területek nagysá
ga a 12 ezer hektárt is elér
heti. 

Rátky Pál 

és a ~agyar Televízió mun
katársainak kérdéseire az 
igazgatóságok vezetői és az 
előadók válaszoltak:. 

Az eseményen kialakult 
véleménycserét összefoglal
va hangsúlyoznunk kell, 
hogy 1994-ben a korábbi 
évekbez hasonlóan a július
augusztus hónap kifejezetten 
aszályos, és az előrejelzések 
szerint a közepesnél erősebb 
aszály . előforrdulásának 
nagy valószínűsége van, kü
lönösen a ]'lagy-Alföld tér
ségében. Eszak-~agyaror
szágon és a Dunántúlon 
viszonylag kedvezőbb a 

Az Alsó-Tisza vidékét, 
ahol mintegy 30 köbméter/s 
vfzhozamnak megfelelő 
összes vízkivételi kapacitás 
működtethető, kisebb mér
tékben érinti ez a probléma, 
mint a Közép-Tisza vidékét 
és a Körös vidékét. A török
becsei duzzasztó működésé
nek köszönhetően ugyanis a 
Tiszában még augusztus 
hónapban is biztosttott az 
öntözőviz készlet. A ~aro
son - amennyiben az apadás 
tovább folytatódik - inkább 
vfzminőségi, mint vízmeny
nyiségi problémák miatt vál
hat szükségessé öntözési 
korlátozás. A Körösökön a 
területünkre Békésszent
andrás felöl a Szarvas-kákai 
rendszeren érkező vizek 
mennyiségének biztosítása 
válhat kritikussá. A vízkor
látozási tervek elkészültek, a 
vizkorlátozás sorrendjét az 
ide vonatkozó jogszabály al
kalmazásával taüldi egye .. -
tetések során dönti el a viz
ügyi igazgatóság. 

Török Imre György 

Gratulálunk! kárelhárttási - osztályon 
tevéke1J.ykedett. Felada
tát, mely az árvizvéde
lem beruházási és fenn
tartási, tervezési és ki
vitelezési munkáinak 
szakágazati előkészttése, 

ellenőrzése, koordinálá
sa, a védekezés irányitá
sa, nzindig kellő körülte
kintéssel, magabiztosan, 
nagy szakmai tapaszta
lattal látta el. 

Fővizkivétel aMaroson 

Augusztus 20. alkal
mából Biró Ferenc fő
munkatárs négy évtize
des vízügyi igazgatósági 
munkájáért, nyugdtjba 
vonuLása alkaLmából "A 
vtzügyért" miniszteri 
szakmai érem elisme
résben részesüLt. A szak
mai érmet dr. Lotz Ká
roLy miniszter adta át. 

Biró Ferenc 40 éves 
vizügyi szoLgáLatát a 
szentesi szakaszmérnök
ségen kezdte, majd a 

szarvasi szakaszmér
nökségen dolgozot~ 

197/. óta az á rvtzvé
de/mi és folyószabá
lyozási - legutóbb a viz-

Kitüntetéséhez gratu
lálunk, nyugdtjas évei
hez jó egészséget kivá
nunk! 



2 VíZPART 

Előadóülés és szennyvíztelep
bemutató Hódmezővásárhelyen 

Néhány gondolat a prog
ramhoz: A Hidrológiai Társaság hagyOlÚllyai köié tar

tozik:, hogy a jelent6'sebb fejleszt.ésekn1l, a tervez&, 
kivitelezés és az üzemeltetés kilönbW fázisairól 
el6adóüléseket, tapasZtalatcseriket és lamokat 
S7a'Vez. 

Ebbe a sorba mes.edik bele • Sa.1Ii E&zeti 
csoport és a Salldi TeriIleti sat ,_ ....... 
~szeptIInber l~s:r.erdáUJ"". 

A JIl'OIl"8lD: 
t.Svájci ~ ........ a szenny-

vtztiszt1tMban és Iszapk ___ ~ 

szippantott szenny vizeinek 
teljeskörű tisztítását. 

- A termelt biogázt több
célú an hasznosítja (iszap
kezelés hőigénye, gázmotor
ral elektromos energia 
fejlesztése stb.) 

A szakmai nagyközönség 
számára most apróbaüzem 
vége felé nyílik alkalom 
meggyőződni a tervezés, 
kivitelezés minőségéről, a 

1994. AUGUSZTUS 

Meghívó 
Előadás az áramló talajvízről 
A Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Területi Szerve

zete, a Magyar GeoflZikusok Egyesülete A!fóldi Csoportja, a 
Magyar Hidrológiai Társaság Szegedi Területi Szervezete, az 
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Alfóldi 
Kutatási Helyi Szervezete, a Mérnök Kamara Csongrád me
gyei Csoportja szervezésében 

prof. dr. Tóth József 
(Department of Ge%gy University of 
A/berta Dem~nton, A/berta, Canada) 

Régiónkban az elmúlt 
négy évben Hódmezővásár
helyen és Szentesen történ
tek jelentősebb fejlesztések 
a szennyvízelvezetés és -
tisztítás terén. Ezek között is 
kiemelkedő a hódmezővá
sárhelyi szennyvíztisztító 
telep építése az UTB Kft. 
fővállalkozásában, amely 
mind a technológia, mind a 
kivitelezés tekintetében a 
hagyományos gyakorlathoz 
képest minőségi változást 
képvisel. 

EI6ad6: Mr. K.S.1Jbasin. UTB Kft. 
l. A H6dmez6váúrhelyi SzeDDivfztisztftó Telep 

bemutatása a helyszfilen. El4ad6: Mr. C.s. Bhasin, 
UTBKft. 

"Az áramló talaj viz mint földtani tényező. Hatások és 
technológiai korszerűségről jelenségek" cimmel tart előadást. 
és arról, hogy viszonylag kis 

- A hódmezővásárhelyi 
telep a teljeskörű biológiai 
tisztításon felül olyan iszap
kezelést alkalmaz, amely a 

Az el6adóülés belye: Zsigmondy Béla Vfzközmd:
veket Üzemeltet6 és FiirckJszoIgaUtat6 Kft., H6cJme.. 
z6vásárbely, Szántó Kovács JánOs u. 65. 

szennyvízmennyiségek Az áramló talajvíz (a 
esetén - 10-15 ezer köbmé- mélységi, vagy "réteg"-vize-

. , ket is ideértve) a felszíni 
te~d - az lsz~pkezeles~:l . vizekhez, szélhez, jéghez és 
eloállított metan hogyan Ja- tektonikai erőkhöz hason
rul hozzá a telep energia- lóan, hatásos földtani ténye
szükségletéhez. zőnek tekinthető: lényeges 

környezetével való egymás- . 
rahatás jelenségei is térben 
és időben btzonyos törvény
szerűségek szerint rende
ződnek el. Jellemző különb
ségek alakulnak ki az áram
lási rendszerek nagyener
giájú belépő-, vagy táp-, és 
alacsony energiájú kilépő-, 
vagy megcsapolási területein 
fellépő hatások között. A 
különböző jelenségek fontos 
közös jellemzője viszont az, 
hogyegyidőben jelen van
nak a tér- és időléptékek 
olyan szélességű skáláin; 
amelyek földtani méreteket 
is magukban foglalhatnak. 
Habár az áramló talajvíz 
okozta jelenségek igen vál
tozatosak lehetnek, az 
alapvetően különböző típu
sok száma viszonylag kevés. 
Az egyedi sokféleség a "hid
J;ogeológiai környezet" há
rom alkotóeleme, tudniillik 
földtani felépítés, domborzat 
és klíma, modosító hatásá
nak tulajdonítható. 

környezetvédelmi követel- tört része az eddig ismert 
ményeket maradéktalanul hagyományos technológiá
teljesíti, ezen túlmenően a · kénak. 
szennyvíztisztítás és iszap- - 15 ezer köbméter/d a 
kezelés energiafelhasználása biológiai kapacitás, 20 ezer 

köbméter/d a mechanikai 
tisztítóegység kapacitása. 

- A folyamatirányítás szá
mtógépvezérel t. 

- Megoldja a település 

Nagyistók Ferenc, 
a Szentesi Körzeti Csoport 

elnöke 

Konferencia a Tisza-völgyi 
holtágakról 

Igazgatóságunk, mint fővállalkozó 1993-ban öt 
vízügyi igazgatóság, hat környezetvédelmi felügyelőség, 
három egyetemi intézet és két nemzeti park mun
katársainak bevonásával elkészítette a Tisza völgyében 
található öt hektárnál nagyobb holtmedrek állapotának 
felmérését. A programot a Közlekedési, Hírközlési és 
Vízügyi Minisztérium és az Országos Vízügyi 
Főigazgatóság anyagilag támogatta és szakmailag 
irányította. A munkát lezáró értekezleten a résztvevő 
szakemberek úgy ítélték meg, hogy mindazt, ami a téma 
keretén belül elkészült, érdemes egy szakmai
tudományos rendezvényen a széles nyflvánosággal 
megismertetni. 

A Magyar Hidrológiai Társaság Szegedi Területi 
Szervezete, valamint a Magyar Tudományos Akadémia 
Szegedi Területi Bizottsága vállalta a konferencia 
szervezését. 

Így 1994. szeptember 6-án él' 7-én Szegeden köszönt-

het jük mindazokat, akik a nagy szakmai és társadalmi 
érdeklődéssel kísért munkában részt vettek. Az 1994. 
szeptember 6-án 10 órakor a Szegedi Akadémiai 
Bizottság székházában (Szeged, Somogyi u. 7.) kezdődő 
konferencián összesen II előadást hallgathatnak r.neg 
mindazok, akik a téma iránt érdeklődnek. Szó esik majd 
a holtágak szerepéről a vízgazdálkodásban, egyes térsé
gekben végzett felmérések tapasztalatairól, a holtágak 
táj- és természetvédelmi értékeléséről, azokról az öko
lógiai szempontokról, amelyeket a holtmedrek álla
potának és hasznosftásának megítéléshez figyelembe kell 
venni. A kétnapos rendezvény zárásaként a Tisza-völgyi 
holtágak rehabilitációjáról és jövőjéről hallbatunk 
előadást. 

Az előadók és a rendező szervek mindenldt meghívnak 
és szívesen látnak, aki jelenlétével megtiszteli a kon
ferenciát. 

Dr. Fekete Endre 

és sokféle változást tud a 
földkéreg különböző szint
jein előidézni. Alapvető kü
lönbség viszont az egyéb té
nyezőkkel szemben, hogy 
különböző lehetséges okok 
miatt a talajvíz hatásai nem 
feltétlenül nyflvánvalóak. 
Például: térbeni, vagy idő
beni távolság felismerhe-
tetlenné teszi az ok és oko
zat közötti kapcsolatot; fel
szín alatti mélység palástol
hatja a vízáramlás okozta 
jelenségeket; vagy a kapcso
lat olyan váratlan, vagy új
szerű, hogy létezésére az 
észlelő nem is gondol. 

Az áramló talajvíz földtani 
tényezői szerepének alapja 
az, hogy fizikai környeze
tével kölcsönhatásban van. 
A kölcsönhatások különböző 
változatait négy átfogó cso
portba oszthatjuk: l. kémiai 
oldás és kicsapódás; 2. 
anyag- és hőszállítás; 3. ke
nés; 4., pórusnyomás módo
sítása. 

A talajvíz általában regio
nális áramlási rendszerekben 
mozog. Következésként, a 

Az előadás keretén belül 
bemutatandó hatások és 
jelenségek hat csoportba 
osztbatók: 1. felszíni hidro
geológiai és felszín alatti 
hidraulika; 2. vfz- és talajké
mia; 3. növényzet; 4. talaj 
és kőzetmechnika; 5. ge
omorfológia; 6. felszín alatti 
transzport és akkumuláció. 

Az előadás ideje: 1994. szeptember 16. (péntek), 14 óra. 
Helye: MTESZ, Technika Háza, Szeged, Kígyó u. 4. n. emelet. 

Úgy látszik, a vizes szak
mában napi gondjai le
hetnek az Uristennek, mert 
1994. július 16.-án magá
hoz szólttotta Forgó Feren
cet! Olyan idegennek tűnik 
letrva ez a név .. . Túl hi
vatalos, mert ő soha nem 
mutatkozott be Ferencnek, 
mindig Feri volt, az is
merősöknek Ferikém, a 
fiatalabbaknak Feri bácsi. .. 

Az int~rjú ~I."aradt __ _ szivattyútelep, a rendszer 
főcsatornái és műtárgyai, a 
sándorfalvi halastó első 

1919. decemberében 
született egy négy gyerme
kes paraszti családban, 
ahol megtanult dolgo zni, 
küzdeni, kitartónak lenni. 

Én 1964. nyarán Csong
rádon az élete virágjában 
lévő, magas, szikár, mar
káns, napbarnttott arcú em
bert ismertem meg, akinek 
a dolgokról megvolt a 
maga véleménye, az ősi 
talajban gyökerező, csal
hatatlan tájékozódási ké
pessége. Olyan idős volt, 
mint édesanyám, én pedig 
fiatalabb, mint a fia. Azért 
kerültem Csongrádra, hogy 
utánpótlásául szolgáljak az 
akkori szakaszmérnöknek, 
aki friss diplomával a 
zsebemben Feri bácsi szár
nyai alá helyezett tanulni. 

Napokon keresztül és 
lelkiismeretesen tanultam 
az első munkámat, a nyúl
farknyi töltésépttés és zsili
pes míltárgy tervét, anvag-

megrendelést készttettem, 
normaórákat gyüjtöttem, 
ütemtervet készttettem és 
két hét múlva szépen kitert
tettem és elmondtam neki ... 

Végighallgatta, közben 
idegenül nézegette a sávos 
ütemtervemet, majd amikor 
végeztem, azt mondta: a 
jövő héten átjön egy bri
gád, meg néhány gép és el
készf.ti a munkát. Ezt a 
paptrt meg tegyem el, mert 
úgy az igazi, ha minden a 
fejemben van. Akkor nekem 
ez a magabiztosság, az, 
hogy egy pillanat alatt át
látja a teendőket, imponált. 
Később rájöttem, hogy ke
gyesen csalt. Ugyanis ő 
maga minden munkájának 
összes tervlapját nagyon 
lelkiismeretesen, töviről he
gyire átnézte, kijegyzetelte, 
kigyűjtéseket és ütemter
veket készitett. Csak tgy fo
gott neki a munkájának. 
Később megmutatta az én 
munkámról készült jegyze
teit, arról, melyet az ő ja
vaslatára kaptam, de min
den eshetőségre számttva 
felkészült belőle. 

Különös viszony alakult 
ki közöttünk. Én rövidesen 
a főnöke lettem, ő pedig a 
helyettesem. A korunkat 

illetően apa-fia viszony le
hetett volna köztünk, a 
szakmai felkészültséget ille
tően az ő oldalán a tapasz
talat, mellettem az elméleti 
felkészültség szólt. Refor
máló szándékaimat elsőként 
nzindig neki mondtam el és 
reagálását mértéktartóIlak 
tekintettem. Sajátos módon 
mondott véleményt: ha 

vitatkozott, akkor volt'gon
dolat, melyet formálnom 
volt érdemes. Ha dicsért, 
akkor előlről kezdtem az 
egészet, mert tudtam, nem 
akart rossz. elképzelésem 
miatt megsérteni. Néha nem 
ártott volna. ha fiaként 
kezel. 

A Szakaszon generációk
nak volt mestere, szakmára, 

emberismeretre, precizitás- üteme. Otthonosan mozgott 
ra, emberségre nevelt. más szakaszok területén is, 

Nem volt könnyű sorsa, segttőként, tanácsadóként, 
keményen megdolgozott épttésvezetőként. 
szakmájáért. Segédmun- Munkájáért számtalan
kásként kezdte, majd vtz- szor kapott erkölcsi és 
mesterképzőt végzett, mun- anyagi elismerést. sok
ka mellett érettségizett, szoros Kiváló Dolgozó, két 
technikus minősitőt tett. alkalommal a Vtzga~
Szakmai ismerete és szerve- dálkodás Kiváló Dolgozója 
z6készsége révén lett az és az Árvtzvédelmi Emlék
igazgatóság legmegbtzha- érem háromszoros kitünte-
tóbb épttésvezetőjévé vált. tett je. 

A csongrádi Szakasz Munkabtrása határtalan, 
területén a kapacitás le- kötelességtudása példamu
kötéshez már harminc évvel tató , szervezőkészsége 
ezelőtt sem volt elegendő 
k "lt' t"fi f" trigylésre méltó volt. A 03-o segve eSI nansz rozasu C 'd D ' b l 

k ' '11 lk k as songra - onger amun a, ezert va a oztun. "'d l "d l 
Természetes, hogy ezeknek p~rtl arve e ':ll ve vona 
a munkáknak a nagy részét ~e~ele;n~~zet~e volt, n~:g
Forgó Feri kapta. Meg- tJ,cv.asalg. e",! regl, en 
nyugvás volt őt épttésveze- tgertem meg nek!, ha ~rvtz 
tőnek tudni mert nemcsak lesz. akkor sz.akertő kozre
a kivitelezis szakmai előf- működésére. a védvonal be
rásait ismerte, de kapcso- mutatására éS,a v~d:kezési 
latot tudott tartani a beru- tapasztalatok atadasara - a 
házókkal és mindazon külső fiataloknak - módot talá
szervvel, mely a kivitelezőt lunk. Terveztünk egy élet
bármely előfrás kapcsán pályáját bemutató interjút. 
ellenőrizheti. Sajnos, ez. sem készülhetett 

Talán mindezért jutott már el. Helyette az. emlékek 
neki több, műszakilag igé- maradtak és s"ándékunk, 
nyes, nagy vo/umena mun- hogy emlékét kegyelettel 
ka, mint például a csany- megőrizzitk. 
teleki halastó, a vidreéri 
beruházás keretében épttett Hajdu Dezső 
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Tisztelt Olvasó! 
Új sorozatot indttunk újság unkban. Sze

retnénk bemutatni vtzügyi múltunk kiemelkedő 
személyiségeit lehetőleg úgy, hogy nem csak 
szakmai eredményeik, de emberi nagyságuk is 
bemutatásra kerüljön. 

A mai világunkban divat lett - libera
lizmusra hivatkozva - nacionalizmusnak 
bélyegezni mindazt, ami úgy kezdődik, hogy 
"magyar". Nagy vizes mémökeink (micsoda 
véletlen!) kivál6 hazafiak is voltak, s erre 
büszkék lehetünk! 6k is tgy érezték. 
Meggyőződésem, hogy az az ember (és az a 

szakma), aki és amely megtagadja vagy 
elfelejti gyökereit, nem mélt6 ajövőre. 

politikáját. Nagyon egyetértek az abban 
letrtakkal. Csak egy sz6val vitatkoznék: azt 
trja a dolgozat egy helyen. hogya" kül
detéstudatot" váltsa ff!l a "szolgálni és szol
gáltatni " szemlélet. En úgy gondolom, hogy 
küldetéstudata Budhának, Mohamednek, 
esetleg Leninnek volt. A vtzügyi mémököknek, 
vfzmestereknek, gátőröknek és kubikosoknak 
"csupán" hivatástudatuk s úgy gondolom, ezt 
meg is kell őrizni. E nélkül már a szakma java 
nem dolgozna a szolgálatban. 

S még valamit: e számunk mellékleteként 
olvas6ink kezébe adjuk Magyarország vtzügyi 

Hivatástudat, szabna és hazaszeretet nélkül 
ezt a foglalkozást nem lehet művelni, nem 
lehet "szolgálni és szolgáltatni". 

Dr. Kováts Gábor 

H u !5»zá r Mátyás 
A múlt évben volt 150 

éve, hogy eltávozott az élők 
sorából Huszár Mátyás, a re
formkor nagy mérnöke, s 
tudtommal nem sokan emlé
keztek meg róla. Pedig ért 
annyit a munkássága, mint 
sok középszerű politikusé, 
költőé, íróé. Nélküle nehe
zen lett volna Tisza-szabá
lyozás s a melIékfolyók új 
mederbe terelése. Magam 
többeket kapacitáltam, hogy 
szegedi munkássága kapcsán 
örökítsük meg emlékét 
Szegeden - nem találtam 
meghallgatásra. (Bátyai Jenő 
támogatta az ügyet, sajnos, ő 
közben elhalálozott). Most 
mellém szegődött a jó sze
rencse s felkértek, hogy egy 
sorozat indításával emlékez
zünk meg a múlt nagy mér
nökeirőI. 

Huszár Mátyással kezdem 
a sort, adózva emlékének, 
munkásságának -

ha megkésve is. 

Kisnemesi családból szár
mazott, annak is azon fajtá
jából, amelynek tagjai any
nyira voltak nemesek, hogy 
volt kutyabőrük, de amúgy 
csak a "hét sziJvafányi" terü
lettel rendelkeztek. Gondol
kodásban azonban különbek 
voltak a zsíros földekkel, 
gazdag erdőkkeJ bíró nemes 
társaiknál, hiszen látták, 
hogy a felemelkedés egyet
len útja a tudás. (Ez pedig 
már a polgárosodás útja). S 
ezt a Napóleon-fémjelezte 
kor bőven igazolta. 

Alapiskoláit szülőhelyén, 
a Bars megyei Kisherestyén
ben végezte, majd 1796-ban 
a közeli pozsonyi akadémián 
folytatta. Itt elsősorban hu
mán előadásokat hallgatott, 
logikát, bölcseletet, erkölcs
tant, de megismerkedett a 
matematika, fizika, hidro
technika alapelemeivel is. 

.., 778- .., 843 

meg}/e térképét készítő, de 
már az Esterházyak tatai 
uradalmánál működő Litzner 
János mellett töltötte, majd 
1806-1808 között Szatmár
németi város mérnöke lett. 
Közben elnyerte a Hely
tartótanács külföldi ösztön
díját s a legnevesebb kora
beli mérnökök munkájának 
tanulmányozásával is le
hetősége nyílott tudása to
vábbfej lesztésére. Kapcso
latba került Pronyval, a Pon
tini mocsarak lecsapolójá
vai, Andreossyval, a dél
franciaországi vízrendezések 
végrehajtójával, Wiebeking
gel, a Rajna szabályozójával 
stb. 

Olasz, francia, valamint 
német tartományokat meg
járva, hazatérve kora legmű
veltebb mérnökének tekin
tették, aki a magyaron kívül 
bírta a latin, a német, az 
olasz s a francia nyelveket 
is, jogi ismeretekkel, s a ma
ga korában modern világ
szemlélettel rendelkezett, 
otthonosan mozgott a csilla
gászatban s bírta a nyel v
újítás legújabb szerzemé
nyeit. Itthon egy évig gróf 
Károlyi Antal szolgálatában 
állott, akinek birtokai 
Csongrád, Békés, Bereg és 
Szatmár megyékben voltak. 
1811-től három évig Szat
már vármegye mérnöki teen
dőit látta el, ebben az idő
szakban úrbéri és erdőtérké
peket, épület- és hídterveket 
egyaránt készitett. 

felmérése meghaladta a 
Nagyváradon rendszeresftett 
munkatársak idejét, ezért na
pidíjas I1)érnököket alkal
maztak. Igy került munka
kapcsolatba a következő ge
neráció még ifjú nagyjaival 
(Vásárhelyi Pállal, Schmidt 
Györggyel, Keller Ignáccal, 
Litzner Miklóssal, Holecz 
Andrással, Varga Jánossal és 
Vörös Lászlóval). Nagyvá
radon gyökeret verve 1818-
ban a Tisza Tokaj-szegedi 
szakaszának, valamint a Be
rettyó, a Körösök s a Horto
bágy felmérésére s a szabá
lyozási tervek elkészítésére 
kapott megbízást. A vízrend
szer felmérése 1818-ban már 
meg is kezdődött a Lipszky
féle országos térképek 
alapján. (Erről tudni kell, 
hogy az első modern orszá
gos térkép volt, amiről már 
leolvashatók voltak a szabá
lyozandó vízfolyások). Erre 
támaszkodva osztotta ki a 
feladatokat Huszár, az első 
menet 

Szegedr61 indult 

s Abádig tartott (ma Abád
szalók). Szegeden feleleve
nítve a lugosi tevékenysé
gébe foglalt Maros-felvételt, 
a szegedi Rondella falába el
helyezte a város első állandó 
vízmércéjét. (1821 ?) 

Maga a mérési munka az 
alsóvárosi Nagyboldoga
sszony templomtól indult. Itt 
szerkesztett szintezési uta
sítása tanulmány-szintű, az 
első ilyen jellegű munka ha
zánkban. Az emberfeletti 
iramban végzett munka 
1823-ban befejeződött, 
összesen 70 darab térképlap 
készült el, minden korábbi 

hazai munkát felülmúló pon
tossággal, összesen 4 ezer 
forint költséggel, amit a só
alapból fizettek. Megemlí
tendő, hogy anagy pontos
ság annak volt köszönhető, 
hogya haditérképészekkel 
szemben csökkentette az 
irányzási távolságot 95 mé
terre. N agy merészség volt 
az osztrák hadi tanáccsal 
szemben, hallatlan vakmerő
ség. Külön adalék, hogy 
"mehet a sóhivatalba" szó
lásunk innen eredeztethető, 
hivatkozva a munkabérek 
kifizetésének nehézségeire. 

A Tisza említett szakasza 
s az erdélyi hegyek lábáig 
végzett grandiózus munka 
rendkívül 

sokrétO ;'olt. 

A t~rképes ábrázoláson 
túl, bemutatja az egyes fo
lyók hosszát, esésviszonyait, 
s a szállított hordalék meny
nyiségét, a környező vidék 
fekvését, sőt a vidéken 
megtelepedő vegetációt is. 
(Itteni munkássága közben 
nevezte el az addig csak 
Nagy-Körösnek titulált Kö
rös-szakaszt Hármas- Kö
rösnek s Bodoky a Sebes
köröstőI felfelé lévőt Kettős
Körösnek). Foglalkozik az 
egyes vízfolyások befoga
dóival s a meder állapotával 
is. Sorra veszi a fokokat, a 
kiszakac;ló ereket, melléká
gakat, szól a malmokról, hi
dakról, védőművekrőI s fel
méri a hajózási lehetősé
geket. Községenként említi 
az elöntésekből keletkezett 
károkat Csongrád, Békés, 
Bihar s Arad megyékben. 
Felfigyeltek rá, s a nagy
váradi megbízatását megtart
va 1824-től a dunai mappá
ciót vezeti, közben elfo
gadják a szintezősze"reken 
tett korszerusítési javaslatait 
is. (A Voigtlander cég szállí
totta ez időben a műszere
ket.) A kisebb eszközöket 
(pantográf) maga tökélete
síti. 

Ez időben már a dunai fel
vételeken dolgozik két ko
rábbi kiváló munkatársa, 
Vásárhelyi Pál és Lányi Sá
muel is. Mivel a munkálatok 
kezdeti szakasza a katonai 
felmérések adatainak kiegé
szítését jelentette, kezdetben 
igen gyorsan haladtak. Ha
marosan megkezdődtek 
azonban a surlódások az 
os~trák katonai hatóságok
kal. Például: előbb nem en
gedélyezték a komáromi 
erőd előtti Duna-szakasz tér
képezését - majd pedig le
foglal ták az elkészült tér
képeket, dokumentumokat. 
A bonyodalmat csak fokoz
ta, hogy Huszárék precíz 
munkája nyomán a szük-
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ségesnek tartott adategyez- ratikus útvesztőkön kallódó 
tetésből jelentős korrekció tervek alapján legyártva - a 
lett, ami az Építési Igazga- halála körüli években hozta 
tóság osztrák vezetőit önér- forgalomba il bécsi Voigt
zetében sértette. Ez lehetett lander cég .. . 
az oka, hogy amikor felme- Újra egy magyar, akit ki
rült Huszár felvételének kér- semmiztek. Irinyi már 1836-
dése - az osztrákok részére ban erre a sorsra jutott, ami
fenntartott - központi (po- kor Rómer István 60 forintot 
litikai) testületbe, azt mun- adott a robbanásmentes gyu
kájának elismerése mellett fa feLtalálásáért, Jedlik 
ugyan, de határozottan elu- Ányos meg még nem tudja, 
tasították. Az indok a kinti hogy 18 évvel megelőzte Si
munkában való nélkülözhe- emenst... (Hét éven belül há
tetlensége volt. Pontosságá- rom nagy rászedett, s hol 
ért tehát negatíve is felfi- vannak még a többiek, van, 
gyeitek, - keresték most már 
a hibát. A műszaki vonal er- aki még meg sem szüle-
re nem adott lehetőséget, lett tett...) 
más, _ hiszen a ,,korrekciós Bizonyíték, hogy mit al-
tevékenység" mély sebeket kottak őseink a kémiától az 
hagyott a felsőbbrendűsé- elektrotechnikán át az opti
gükben sértett, felső veze- káig, a műszaki tudományo
tőkben. Nem sokáig kellett kig a legtöbbször kisemmi
várni az osztrák hatóságok- zettség volt az osztályré
nak, s mikor Huszár _ fellel- szük, s ők mégis tették a 
kesülve a nemzeti nyelvért dolgukat, mi se legyünk ki
folyó mozgalom sikereitől, sebb hitűek, az emlékezetük 
egyik műszaki jelentését nem engedi. 
magyarul terjesztette fel (s Régi ideám, hogy Szege
abból kivonatot kellett ké- den a rakpart valamely ré
szíteni, hogy megértsék), a szét róla nevezzék el, esetleg 
szolgálati szabályzat meg- a Rondellát magát. Többeket 
szegésén felbőszülő osztrák kapacitáltam a tavalyi évfor
vezetők többé már nem duló előtt, nem sikerült. Jó 
kezelték nélkülözhetetlen- volna, ha tiszteleghetnénk 
nek. Gondosan kitervelt haj- Huszár Mátyás emléke előtt 
szát indítottak ellene és Szegeden, hiszen a Tisza
l829-ben már szinte a há- mappáció, a marosi szintezé
romszögelési munkálatok' sek rendkívüli módon kötik 
befejezése előtt leváltották, Szegedhez, Vásárhelyi Pál 
helyére ideiglenes jelleggel talán sohasem, legalább is 
- korábbi munkatársát - sokkal nehezebben végez
V ásárhelyi Pált állították, hette volna grandiózus mu n
Huszárt pedig visszaküldték káját Huszár Mátyás tettei 
Nag~vá~adra~~ Körös~khöz nélkül. Simády Béla, jó em
ke.rulett fOtgazgato~ak. lékű vízügyi igazgató igérte: 
Mmdezt az l828-b~1ll hlva- kutassátok fel Huszár sze
t~lba~.lépett V!zi és Epít~.sze- gedi vízmércéjének terveit s 
~t \Olgazga~o Rauch~uller ennek alapján egy mellék
IOtezte - lelektelenul. Az vízmércét állít a Vízügyi 
osztrák büro~ácia telj~s ,di~ Igazgatóság! 
adalt aratott; egy kIvalo Sajnos, ez sem jött össze 
magyar tehetseg az ország s pedig , 
a haladás szolgálatában 
végzett több évtizedes lelkes 
és páratlanul eredményes 
munka után. kinyíratott! 
Egészsége teljesen feIőrlő
dött a bürokrácia malomkö
vein. MeJlőzve, anyagilag 
háttérbe szorítva, sőt teljesen 
elfeledve halt meg Nagyvá
radon 1843-ban. Félreállítá
sa annyira teljes volt, hogy -
egészen napjaink techni
katörténeti kutatásainak 
eredményéig - még az utók
or is alig tudott valamit 
munkásságáról, érdemeiről, 
s hiteles arcképe sem isme
retes. (A Vízügyi Múzeum 
tulajdonát képező, de külö
nös módon a Szegedi Víz
ügyi Emlékhelyen található 
festmény visszaemlékezések 
leí!ásán alapul.) 

Es hogy a kép teljes le
gyen: az általa kialakított, 
tovább fejlesztett műszere
ket - egy szintezőt és egy 
vfzmérőszárnyat - a bürok-

megmozgattuk 
a megmozgathatót. 

(Talán a Helytartótanács 
iratai között... idő kellene 
rá ... ) Ha már e kettő nem 
ment, egy hannadikat kelle
ne megpróbálni, fellelni 
Nagyváradon lévő sírját, ha 
még egyáltalán lehetséges. 
Segítségül kellene hívni a 
Hidrológiai Társaságon ke
resztül az Erdélyi Mérnökök 
Egyesületének Nagyváradi 
Csoportját, hátha ez még 
megejthető, megmenthető. 
Ne feledjük el! Megérdemli. 

Ágoston István 

(Felhasznált irodalom: 
A magyar vtzszabályazás 
története 1973., Vtzrajzi 
értekezés ... Gyula 1985). 

1799-ben egy fél évet 
szolgált a budai csiIlagdában 
is Bogdanich Dániel Imre 
mellett, ki akkor segéd
csillagászként működött, de 
a XIX. század egyik legna
gyobb magyar csillagásza 
lett. Ez a kis kitérő kiváló is
kola volt, hiszen a helymeg
határozás tudományát - ami 
Mikovinyi korszerű elvein 
alapult - kiválóan tudta al
kalmazni a későbbiek folya
mán a Körösök, a Tisza s a 
Duna mappációs munkáin. 
1799-1800 között már Kas
sán találjuk, hol a jogakadé
mia hallgatója, s az akadé
mia végeztével I 800-ban ke
rül a pesti Institutum Geo
metricumba (ez a Műegye
tem jogelődje), ahol 1802-
ben műszaki vizsgát tesz, 
majd 1804-ben diplomát 
szerez. 

1815-ben a kamara bőví
tette mérnöki állományát és 
Huszár Mátyás is megpályá
zott egy állást. Kérését mél
tányolva Lugosra nevezték 
ki, hol a lakosok többsége 
román lévén (román ortodox 
püspöki székhely) bizonyára 
könnyen adaptálta más vo
natkozású új latin tudását. Itt 
a Maros szintezésén dolgo
zott, sőt egyes szakaszairól 
szabál yozási tervet i s ké
szftett. Munkásságát min
denki elismerte. Oly híre 
kel t, hogy 1817 -ben báró 
Vay Miklós generális királyi 
biztos a Szamos felmérését 
is elküldte neki, hogy készít
sen szabályozási terveket a 
felvételek alapján. Vay meg
ismerve Huszár hatalmas 
humán és műszaki műveltsé
gét (Vay is irodalmárkodott, 
írt) felkérte őt, hogy köl
tözzön Nagyváradra, hol 
18 I 5 óta a Temesváron mú
köd ő területi építési hiva
talnak alárendelt kirendelt
ség működött, azonban Hu
szár kezdeményezésére si
került elérni, hogy önálló 
építé i hivatallá, majd ke
rületi hivatallá szervezzék. 

Vízkorlátozás nélkül: sőt ... 

Gyakorlati idejét megyei 
mérnökként Heves vár- A Körösök vízgyújtőjének 

A mezőgazdasági vízszolgáltatás helyzete az idei idénykezdettől augusztus 1 O-éig 
Az öntözés i idény kezdetén még úgy tűnt, hogy megtörik az 

évek óta tartó aszályos periódus, de mára a helyzet sokat 
változott. 

Igazgatóságunk működési területén az év első felében 
körülbelül egy hónap csapadékösszegének megfelelő hiány 
mutatkozott, de az öntözendő kultúrák szempontjából ekkor 
még jókor érkeztek az esók. 

Ezt támasztják alá igazgatósági és társulati üzemeltetésben 
lévő vfzkivételeink adatai is. 

A körülbelül július második felétól tartó rendkfvül meleg és 
csapadékszegény időjárás vfzkivételeink termelési adatait 
jelentősen megnövelte: 

I. félév július-augusztus 10-éig 

Kitermelt vízmennyiség 18869 OOO m3 50931000m3 

Felhasznált, 
átadoU vizmennyiség 13 200000 m3 37100 000m3 

A fokozottan jelentkező igényeket sikerült vfzkorlátozás 
elrendelése nélkül kielégíten i, de egyes öntözőrendszerekben 
megnövekedett feladatokat rótt a szolgáltatókra, és a 
vIzkormányzókra a csatornákon hirtelen kialakult 
vfzfolyásgátló akadályok elhárftása. (Híllárosodás, béka-lencse 
levonulás). 

Természetesen a kedvezőnek mutatkozó temlelési értékek 
nem adhatnak egyértelmúen örömre okot, hiszen vízkivételeink 
kihasználtsága rendkívül szélsőséges . Jó kihasználtságúnak 
csak a kurcai-, és a Szarvas-kákai vízkivétel mondható, még 
VIszonylag megfelelő a Maros jobbparti-, a cservölgyi-, és az 
algyői vízkivétel kihasználtsága is. Ugyanakkor messze 
elmarad a lehetőségektől a Tisza-alpári-, a vidreéri- , a 
csanyteleki és hódmezővásárhelyi vízkivételek üzeme. Ennek 
oka részben a még mindig tartó szövetkezeti átalakulás, a tulaj
d<?nviszonyok rendezetlensége, de elsősorban a gazdaság 
mmden terülelén jelentkező fedezethiány. 

Csányi Péterné 
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Életutak: H:gedŰ: István villa,:osmérnök A talpra állás lehetősége 
"A palyamat ket pofonnak , . f, . , 

köszönhetem .. .!" a VIZI tarsulatoknal 
"Balástyán születtem, 

1926. november IS-én. 
Édesapám szabómester volt, 
és nem panaszképpen mon
dom, de elég szegények vol
tunk. Egy biciklivel ketten 
jártunk át Kistclekre, a pol
gári iskolába, mert a nővére
met is nekem kellett cipelni. 

Talán soha sem lettem 
volna vizügyes, ha nem ka
pok két óriási pofont a rajz
tanáromtól, ráadásul lányok 
előtt! Még a polgári ba jár
tam (15-16 éves lehettem), 
amikor kiderült, hogy tehet
ségem van a szabadkézi 
rajzhoz, s már úgy volt, 
hogy képzőművész leszek. 
Háborús idők jártak, s a rajz
tanárunk gyakran eljárt üz
letelni, feketézni, csencselni; 
ilyenkor, mint legjobb rajzo
l,9ra, rám bízta az osztályt. 
En ja.vftottam a többiek raj
zait. Igy persze nem volt ak
kora a fegyelem, lehetett 
malmozni, meg rendetlen
kedni. 

Egy alkalommal valami 
köcsögfélét kellett volna le
rajzolni, az óra vége felé jött 
vissza a tanárom (nagyon 
rosszkedvű volt, talán nem 
sikerült az aznapi üzlet), 
nézi a rajztáblámat, hát 
,!incs rajta egy vonás sé! 
Ugy dühbe jött, hogy hir
telen lekevert két hatalmas 
pofont, de akkorát, hogy a 
csillagokat láttam. Attól fog
va én azzal a tanárral nem 
álltam szóba többet. Pedig 
még a szüleimnél is járt, 
próbálta rávenni őket, hogy 
képzőművészeti iskolába 
irányítsanak tovább, ingyen 
járhattam a rajztanfolya
maira, tehát segíteni akart. 

A polgári iskola után a 
szegedi felsőipari iskolába 
jártam, amelynek mai utódja 
a Déri szakközépiskola. Ott 
oktattak elektrotechnikát is. 
De csak két évet tanulhat
tam, mert édesapámat beWv
ták katonának, ~s annyira 
elszegényedtünk, hogy még 
a logarlécet sem tudtam 
megvenni. 

Akkor jött a, vizügy: a 
Felsőtorontáli Armentesftő 
és Belvfzszabályozó Társu
latot 1944-ben államosítot
ták, s én mint óradfjas raj
zoló kezdtem ott dolgozni. 
Ezután jelentkeztem a Kan
dó Kálmán Műszaki Főis
kola erősáramú tagozatára, s 
munka mellett végeztem el a 
felső iskolát. 

Közben volt egy-két kité
rő: a dél-magyarországi 
áramszolgáltatónál is dol
goztam, s ott ért 1956. Bár 
én nem politizáltam soha, 
mégis engem választott~ a 
munkástanács elnökévé. Igy 
aztán belekerültem a dolgok 
sűrújébe. De büszkén mond
hatom, nálunk egy pofon 
sem csattant, egy embert 
sem zavartunk el. Összesen 
ennyi volt. Aztán persze en
gem is letartóztattak, négy 
év börtönbüntetésre ítéltek, 
amiből két és fél évet töltöt
tem le. Amnesztiával szaba
duItam 1959. augusztus 4-
én. Erre nagyon pontosan 
emlékszem, mert igen jelen
tős dátum az életemben ... 
Később az áram szolgál

tatótól a budapesti hídépítók 
szegedi vállalatához kerül 
tem karbantartó villanysze
relőnek. Aztán jött a Me
gyevill, a Csongrád megyei 
villanyszerelő vállalat. 

Innen kanyarodott az utam 
ismét a vízügyhöz, mostmár 

véglegesen. Találkoztam 
Vágfalvi Józsi bácsival (a fia 
most is a vízügynél van), aki 
megkérdezte: "Nem akarsz 
~ozzánk jönni tervezőnek?" 
En persze boldogan men
tem ... Ez 1966 vége felé tör
tént. Ott is maradtam 1986-
ig, akkor mentem nyugdíjba. 

Egyedül végeztem a víz
ügy nél ezt a fajta munkát. 
Gát- és csatornaőrházak, gé
pészeti épületek villamosí
tása, szivattyútelepek, kábel
hálózatok, átemelők terve
zése, és még sorolhatnám. 
Egyszer még telefonvonalat 
is kellett csinálni ... 

Ha visszagondolok, szép 
munka volt a szentesi, az 
ószentiváni s~ivattyútelep 
villamosítása. Erdekes volt a 
Deszk-Fehértónál lévő át
emelő problémájának meg
oldása is... Volt még a sze
gedi régi téli kikötő kivilá
gítása, az ma már sajnos 
nincs meg ... 

Maty-ér: a villamos dolgo
kat én terveztem, s ennek 
nagy része meg is valósult. 

Aztán a szegedi Móra Fe
renc múzeum előtti világító 
szökőkút: úgy '64-'65 körül, 
már nem emlékszem ponto
san. Szinte csak egy-két he
tet kaptam a munkára, vala
mikor augusztus előtt. Meg
ható élmény volt: este 9-10 
óra között kapcsoltuk be elő
ször, az oldala aranysárgán 
világított, a közepe kékes
fehéren, és a múzeum lép
csőjén úgy 50-100 fiatal ült, 
és amikor beindult a fény 
meg a víz, akkor megtapsol
ták a látványt... 

Talán furcsán hangzik egy 
műszaki szakember szájá
ból, hogy nem vagyok híve a 
túlzott automatizálásnak. 
Azt mondta egyszer egy ta
nárom, hogy automatizálni 
csak szükséges és elégséges 
mértékben szabad, s úgy 
gondolom, ez nagy bölcses
ség. 

Csodá10m a régi gépeket, 
'i bevallom, hogy ~okszor 
ajnáltam a régi sZIvattyú

gépeke! villamosüzeműre 
cserélni. Képzeljen el egy 
szoba mérelŰ. csiga formájú 
öntvényt! Per ze nem csak 
az én szívem fájt: különösen 
az idősebb gépészek mond
ták, hogy egészen a kezük
höz nőtt a régi masina. 

A vfzgazdálkodási társu
latok alapfeladataik pénz
ügyi fedezetének megte
remtése céljából különböző 
- az FM és a KHVM által 
kiírt - pályázatokon ered
ményesen szerepelnek. Pá
lyázataik a környezetükben 
lévő, mezőgazdasági műve

lésű területek öntözővizel
látására és a már kiépített, de 
pénzügyi fedezet hiányában 
jelentősen feliszapolódott 
belvízlevezető csatornák 
rendbetételére irányulnak. 
Időrendben először a 

KHVM írt ki pályázatot 
közcélú vízilétesítmények 
beruházási munkáinak fede
zetére 25 illetve 30 száza
lékos Vízügyi Alap-támoga
tásra. Ezzel a lehetőséggel 
három társulat tudott élni. A 
Szentes és Környéke VGT a 

"~""""I közelmúltban üzembe-

Fotó: Somogyi Károlyné 

A hetvenes árvíz idején az 
volt a feladatom, hogy kivi
lágítsam a védtöltést a Ma
ros és a Tisza vonalán végig, 
a román-jugoszláv határig. 
Csanyteleken fölü) volt a mi 
védelmi szakaszunk. Gene
rátorokat telepítettünk a töl
tésre, az adta az áramot. 

Kitüntetés? Büszke va
gyok az árvízvédelmi em
lékérmernre. Az viszont fájt, 
hogy '56 következménye
képpen húsz év alatt 
kaptam kiváló dolgozó 
járó csillagot, másodszo 
csak a ,nyugdíjba vonulás 
előtt. Ujításért, a hódme
zővásárhelyi felsőlúd 
szivattyútelep korszerűsí
tésért kaptam "Kiváló újftó" 
miniszteri kitüntetést, 
fokozatot, meg 18 ezer fo
rint újítási díjat. Ez nagy szó 
volt ám a hetvenes évek kö
zepén! 

Tavaly március l-ig, már 
mint nyugdíjas, rendsze
resen bejártam dolgozni. En
nek nagyon örültem, mert 
így nem volt annyira nehéz a 
váltás, a nyugdíjba vonulás. 
De azóta is tovább dolgo
zom, több-kevesebb rend
szerességgel kapok alkalmi 
megbízásokat. Utoljára a 
magyarcsanádi őrházat ter
veztem. 

Viccesen azt mondják a 
tervezők: az a legjobb terv, 
ami nem valósul meg, mert 
abban nem lehet hiba. De -
bár ez öndicséretnek hang
zik - nem emlékszem, hogy 
jelentősebb kifogás lett vol
na a munkámmal szemben. 
Ezt talán annak is köszön
hetem, hogya Megyevillnél 
sokféle dolgot láttam-csinál
tam, sokféle gyakorlati ta
pasztalatot szereztem. Ezért 
később, ha kaptam egy fela
datot, akkor tudtam, hogyan 
lehet a, legjobban megcsi
nálni. Ugy gondolom, a ter
vezőasztalhoz senkit sem 
lenne szabad gyakorlat nél
kül odaültetni. 

Hobbi? A rajzolás korán 
abbamaradt, de nyugdíjas 
korom óta szeretek kertész
kednl. Hát ennyi ... Elégedett 
vagyok, mert szép pályát vá
lasztottam. Hála annak a 
hajdani két pofonnak ... !" 

Nyilas Péter 

helyezett Mindszent-Szék
kutasi öntözőrendszer to
vábbi ütemének elindítá
sához kapott anyagi segítsé
get. 

A Tisza Maros-szögi VGT 
az Apátfalva-Mezőhegyes 
öntöző rendszerhez kapcso
lódó kövegyi mellékág ki-

Júliusban rendkívül meleg 
és száraz volt az időjárás. 

A működési területünkre 
5-10 csapadékos napon, 
szeszélyes elosztásban, 34 
milli méter eső hullott. A 
záporok, zivatarok formá
jában jelentkező csapadék 
területi átlagában 16 mil
liméterrel maradt el a sok
éves átlagtól, e fölötti érté
keket csak a déli, délkeleti 
körzetekben mértek (ma
ximum: 77 milliméter, Sze
ged környékén). A legke
vesebb esőt az igazgatóság 
középső része kapott, itt 10 
milliméter körüli összegek is 
előfordultak (minimum: 9 
millirnéter, Szentes). 

Júliusban tehát tovább nőtt 
a csapadékhiány: a hidro
lógiai év kezdete (novem
ber) óta 35 milli méter, a 
nyári félév kezdete (május) 
óta 68 milliméteres a hiány. 

A megelőző h6napokhoz 
hasonlóan a napfény tartam 
most sem érte el a sokéves 
átlagot. Szegeden 28 órával 
kevesebbet, 283 órát sütött a 
nap. 

A hőmérséklet szinte 
egész hónapban igen magas 
volt. 22-26 hőségnapot re
gisztráltak, amikor 30 oC 
fölé emelkedett a hőmérő 
higanyszála (maximum: 36 
oC, 30-án). 25 oC alatti napi 
csúcshőmérséklet csak egy
szer, a hónap második he
tében fordult elő, ekkor 
mérték a havi minimumot is 
(13 oC, II-én). A havi kö
zéphőmérséklet 23 7 oC lett, 
2 OC-kal magasabb az át
lagnál. 

A kezelésünkben lévő 
fol yószakaszokon em I ítésre 
méltó vízállásváltozás nem 
volt. A csapadék.hiány miatt 
kiürülő felszín alatti vrz-

Tájékoztató 
az FM 

ésa VA 
támogatási 

pályázatairól 

építését kezdheti meg. A 
harmadik és a jövőre nézve 
igen fontos beruházás a Sze
gedi VGT pusztaszeri ön
tözésfejlesztési munkáinak 
indítása. 

A másik nagy jelentőségű, 
a KHVM által kiirt pályázat 
a társulatok kezelésében 
lévő közcélú vízilétesít
mények fenntartási mun
káira vonatkozott. E pályá
zaton való részvételre mind 
a hét, felügyeletünk mellett 
működő társulatnak lehető
sége volt, mellyel éltek is. 
Végeredményben 37,6 mil
lió forintos nagyságrendű 

készletekpól egyre kevesebb 
utánpótlást kaptak folyóink. 
Az alacsony mederteltség 
mellett lassan apadó víz
szintek legmagasabb értéke 
l-én, a Tiszán, Szegednél 
109 centiméter, Makónál 
-57 centiméter volt. A havi 
középvízállás Szegednél 82 
centiméter, Makónál -31 
centiméter lett. 

A szárazság következ
tében a talaj felső fél méte
rében kritikus a nedvesség
állapot. A hónap végére 
egyre több helyen már 20 
százalék alá csökkent a 
vfztartalom. Ennél maga
sabb, 50-60 százalék körüli 

fenntartási munkához 5,3 
millió forint vízügyi alap
támogatást nyertek el. 

A harmadik, az FM által 
kiírt pályázat, melyre a 
9S1J994. (VI. 17.) kormány
rendelet adott lehetőséget, a 
vízitársulatok kezelésében 
lévő közcélú vízfolyások és 
vízi létesítmények felújítá
sára nyújt anyagi segítséget. 
A pályázat kiírása alapján a 
társulatok 40 százalékos 
támogatást kaphatnak az 
évek óta elmaradt és feltét
lenül szükséges felújítások 
pótlása érdekében. A pályá
zatokat a társulatok a terü
letileg illetékes megyei FM
hivatalokhoz benyújtották. 

A benyújtott 'Pályázatok 
összességében 178,6 mülió 
forint nagyságrendű fejlesz
tésre irányulnak, melyhez 
71,6 millió forint FM-támo
gatást pályáztak meg. A 
pályázatok elbírálása jelen
leg folyamatban van, várha
tóan szeptember elején lesz 
végleges döntés. 

Fehér József 

értéket csak azokon a terü
leteken mértek, ahol jelen
tősebb záporok enyhítették a 
felső 20 centiméter vízhiá
nyát. Fél méter alatt a csök
kenés mérsékeltebb, itt 50 
százalék közelében van a 
telítettség. 

A talajvízszint változó 
mértékben, de mindenhol 
süllyedt területünkön. A 
csökkenés általában 20-50 
centiméter közötti volt, tehát 
jelentős. A sokéves átlagtól 
való elmaradás mérsékelten 
nőtt. 

(Készttette: 
a vtzrajzi csoport.) 

HAVI CSAPADÉKÖSSZEGEK 
1993. -1994. 

llItII 

111J-

1DD 
!lJ 

ID" 

lD' 

iD 

SD 

~O 

3D 

~Q 

1D 

D 
ft 

VíZPART 
Az A\só·Tis/..a-vidéki 

Vlzügyi 19azgató,ág lapja 
Szerkeszti a szerkesztlibi:lOttság, 

elnöke: dr. Kovát.~ Gáhort 
Felelős szerkesztó: Pálfy Katalin 

l'ell'lős kiadó: Christian Theodose és D1usztus Imre 
Szerkesztőség: H-6710 Szeged, Pf.: 390, Stefánia 4. 

Telefon: 61J481-281- Telefax: 481·333 - Telex: 82·239 
Kiadás és szedés: Délmagyarország Kft. 

Nyomás: Nice Press Invest, Szeged 


