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Talán nem tűnik szerénytelenségnek, ha azt a ki
jelentést engedjük meg magunknak, hogy igazga
tóságunk orsz~gosan elismert a különböző jellegű ku
tatási-fejlesztési tanulmányok, döntés-előkészítő 
felmérések kidolgozásában, szakmai találkozók, kon
zultációk szervezésében, lebonyolításában. 

Továbbtanulási és -képzési lehetőségek Baján 
Mindezek azt mutatják, hogy munkatársaink olyan 

szellemi potenciált képviseLnek, amelyet kihasználatla
nul hagyni nagy könnyelműstg lenne. Ezek a viszony
lag alacsony költséggel járó munkák az igazgatóság 
vállalkozási tevékenységét bővítették, hozzájárultak 
az eredményes gazdálkodáshoz. A helyzetből fakadó 
sajnálatos paradoxon, hogy azok a munkatársaink, 
akik esetenként több ttzmilliós nagyságrendű témának 
is felelős tervezői és vezetői voltak, egy jelképes 
összegű jutalmon kívül más módon nem részesed
hettek az eredményekbő!. Mindehhez hozzájárul még 
az is, hogyaköltségvetésból gazdálkodó szervezetek 
vállalkozási tevékenységét olyan mértékű elvonások 
terhelik, amelyek mellett azok már egyáltalán nem 
gazdaságosak. 

.. 
A tagozat épitőmérnöki 

szakán a képzés célja, hogy 
a hallgatók elsajátítsák a 
korszeru vízi infrastruktúra 
kialakításához és múködteté
séhez, valamint az egyéb 
vízgazdálkodási létesítmé
nyek tervezéséhez, építésé
hez és üzemeltetéséhez 
szükséges ismereteket. A 
hallgatók az első három fél
év elvégzése után öt szak
irány közül választhatnak: 

- vízi környezet 
- vízrendezés-vízhaszno-

sítás 
- vízellátás-csatornázás 
- víz- és környezetgazdál-

kodási informatika 
- víz- és közműépítés 

. Az 1995196-os tanévtől 
kezdődően lehetőség nyílik 
a végzett építőmérnökök ré
szére műszaki tanári másod
diploma megszerésére is. 

A Pollack Mihály Műszaki Főiskola Vfzgazdálkodási 
Tagozata igazgatójától információkat kaptunk 

az 1995-96-os tanévben induló képzésekr61, melyek 
ismertetésével a szakmai továbbképzési lehetőségek 

iránt érdeklődőknek szeretnénk segfteni, illetve 
mindazoknak, akiket foglalkoztat gyermekük 

továbbtanulása. 

A környezetmérnöki sza
kon a képzés célja, hogya 
végzettek alkalmasak legye
nek a környezetvédelmi el
járások megítélésére, kivá
lasztására, tesztelésére, az 
üzemvitel ellenőrzésére, 
résztervek kidolgozására, 
környeztvédelmi szakértői, 
tanácsadói, döntés-előké
szítési munkában való rész
vételre, közigazgatási, ön
kormányzati környezet
védelmi, hatósági, ellenőri, 
szakértői feladatok ellátásá-

ra, valamint oktatási, kör
nyezetpoli tikai, menedzseri 
tevéken ységre. 

A hallgatók a hat félév el
végzése után, az eredményes 
záródolgozat-védést és sike
res záróvizsgát követően 
kapják meg a főiskolai vég
zettséget igazoló építőmér
nöki, illetve környezetmér
nöki oklevelet. 

Környezetvédelmi mene
dzser, valamint vizgazdál
kodási menedzser szak
üzem mérnök-képzésre 

azok jelentkezhetnek, akik 
felsőfokú végzettséggel és 
legalább hat hónapos szak
mai gyakorlattal rendelkez
nek. Az egyéb felsőfokú 
végzettségűek egyedi elbí
rálás alapján, különbözeti 
vizsga letételével vehetnek 
részt a képzésben. Mindkét 
levelező tagozatos képzés 
indítását 1995. februáJjában 
tervezik önköltséges for
mában, minimum 25 sze
mély jelentkezése esetén. 

A felvételikről részletes 
tájékoztatót küld és bővebb 
felvilágosítással is szolgál a 
Pollack Mihály Műszaki Fő
iskola Vízga~dálkodási Ta
gozata tanulmányi csoportja. 
(Telefon: 791.326-344, fax: 
791.322-763, levélcím: 650 I 
Baja, Pf.: 107.) 

Olajszennyezés a Berettyón 

Ugyanakkor viszont munkánkra mind felsőbb 
szervei nk, mind pedig a területünk társadalmi, 
önkormányzati, tudományos és gazdasági szervezetei 
igényt tartanak. Ezt a tevékenységet kívánja fel vállalni 
és folytatni az 1994. december 14-én tizenkét taggal 
megalakult Vtzpart Mérnöki, Gazdasági, Kereskedel
mi és Szolgáltató Kft. A társaság alapítói olyan szak
emberek, akik korábban is jelentős részt vállaltak az 
alaptevékenységhez nem kapcsolódó munkákban. 
Miután több szakterületet képviselnek az alapítók, a 
társaság tevékenységi körét is átfogó módon hatá
rozták meg. E szerint a magas- és méLyépUő ipar, 
épületfenntartás, épUési szakipar, épUészeti, épUőmér
nöki tevékenység, szakmai tervezési tanácsadás, mű
szaki tesztelés és elemzés területén ktvánunk működni. 
Tevékenykedni kívánunk a műszaki, . természettudo
mányos kutatás és kfsérleti fejlesztés, a műszaki 
tesztelés és elemzés, a gazdasági tevékenységet segítő 
szolgáltatás, az üzletvitel i tanácsadás területén. 
Vállalunk közvetítői nagykereskedelmi, egyéb nem 
bolti kiskereskedelmi, ingatlankezelési és forgalma
zási, számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői és 
egyéb számítástechnikai munkákkal összefüggő meg
bízásokat. 

Minden bizonnyal 
Szilveszter napján történt 

az a havaria, melynek 
következtében a magyar

román országhatártól 
mintegy SS kilométerre, 

Berettyó-Széplak 
térségében nagyobb 

mennyiségű olajszennyezés 
került a Berettyóba. 

A romániai szakemberek 
ezután megkezdték 

a kárelháritást 
és tájékoztatták magyar 

partnereiket. Január elseje 
óta folyik a magyar 

szakaszon is a vfzminőségi 
kárelháritás. 

A nagymennyiségű olaj 
leszedé se a határszelvénytől 
hat kilométerre kiépített, 
olajleszedő állomáson kez
dődött meg. Mivel a Be
rettyón máskor is volt már 
olaj szennyezés, ezért Pocsaj 
térségében, igen jól megkö
zelíthető helyen a merülő
falakat néhány órán belül el 
lehet helyezni, olajcsapdát, -
szivattyút lehet üzembe he
lyezni. Ezúttal azonban 
olyan mennyiségben borítot
ta olaj a Berettyó felszínét, 
hogy egészen a Sebes-Kö
rösbe torkolásig több merü
[(Jfal, majd kishtdmezőkből 
úgynevezett szalaghtd telept
tésére is sor került. 

Kezdetben csak a debre
ceni székhelyű Tiszántúli 
Vízügyi Igazgatóság techni
kai eszközei és szakemberei 
dolgoztak, de hamarosan a 
Körös-vidéki igazgatóság is 
bekapcsolódott a munkába, 
sőt, debreceni és gyulai kol
légáink saját, valamint nyír
egyházi techníkai eszközök
kel román területen is részt 
vettek a kár elhárttásában. 

A veszélyt, a természeti 
kár esélyének mértékét a 
védekezési munka nagyság
rendje szemlélteti legjobban. 
Nem állunk messze az igaz
ságtól, ha kijelentjük - és ezt 

bátran tehetjük - , hogya 
magyar vízügy történetében 
az eddigi három legnagyobb 
méretű vízminőségi kárel
hárítás közé tartozik a még 
lapzártakor is folyó munka. 
Ehhez fogható csak az 1974-
es dunai pakuraszennyezés 
és az 1993-as felső-tiszai 
pakuraszennyezés volt. 

dult felmelegedés hatása 
bizonytalan. Néhány nap 
múlva a vízgyűjtőr61 nem 
indul árhullám, az állójég 
szétesik, elrohad és újból 
meg kell kezdeni a szeny
nyező anyag kiszedését. 
Pocsaj térségében ezt már 
megkísérelték debreceni 
kollégáink. 

Az eddigi tapasztalatok 
alapján az érintett vízügyi 
igazgatóságok és környe
zetvédelmi felügyelőségek 
vezető szakemberei egybe
hangzóan megállapftották, 
hogya megközelUően 1000 
köbméter szennyezőanyag 
eltávolUásávaL óriási kör
nyezeti katasztrófa esélyét 
sikerült minimalizálni. A 
folyóba került szennyezés 
néhány százaléka azonban 
még jelen van, ezzel bizo-

nyára még hosszú hóna
pokig találkozunk és nem 
lesz könnyű mérsékelni a 
környezeti ártalmakat, meg
gátolni a Hármas-Körösbe 
és a Tiszába jutását. Ott 
ugyanis már nincs reális 
esély további védekezésre. 

Ez az esemény, ez a tevé
kenység jól bizonyítja az 
állandó éberség szükséges
ségét, és azt, hogy a vízügyi 
szolgálat nagy tapasztalatú, 
ár- és belvízvédekezésben 
begyakorlott szakemberei 
feltétlenül szükségesek ah
hoz, hogy a természet vagy 
az emberi hanyagság okozta 
veszélyek ne eredményez
zenek jóvátehetetlen, helyre
hozhatatlan károkat. 

Török Imre György 

A Vízpart Kft. az alakuló ülésén kinyílvánította, 
hogy tagjai nem főállásban dolgoznak, bérjellegű 
iuttatásban nem részesülnek. Nem vállal továbbá a lift. 
olyan jeLLegű megbtzásokat, ameLyek az igazgatóság 
alaptevékenységével (hatósági, vtzkárelhárUási fel
adat) függenek össze. Leszögezték az alapítók, hogy 
nem kívánnak a már működő Szegedi Vízügyi Kft. 
konkurensei lenni, sőt a vállalkozások terén azzal 
kölcsönös együttműködést szeretnének kialakítani. A 
kft. alapító tagjai Molnár László osztályvezetőt és dr. 
Fekete Endre osztályvezető-helyettest bízták meg há
rom évi időtartamra az ügyvezetői teendők ellátásával. 

A Vízpart Kft. munkájában számítunk minden 
munkatársunk részvételére, aki egy-egy konkrét 
feladat megoldására akár mint szervező, akár mint 
kivitelező vállalkozik. Elképzelésünk az, hogya 
fentebb vázolt tevékenységi körbe tartozó megbízások 
teljesítésére munkacsoportokat alakttunk, amelyekbe 
az adott témában Leginkább járatos szakembereket 
htvjuk meg, függetlenül attól, hogy tagja-e a 
társaságnak, vagy nem. 

Reméljük, hogy a gazdasági év zárása után olyan 
eredményekről számolhatunk be, amelyekkel minden 
vállakozni szándékozó dolgozónk elégedett lesz. 

Dr. Fekete Endre 

A Berettyó jégbeállása 
előtt, a legnagyobb ütemű 
kárelhárítási időszakban 
mintegy kétszáz vízügyi 
dolgozó tevékenykedett, 
részben román, de leginkább 
magyar területen. Számos 
merülőfal, valamint három, 
úgynevezett szalaghfd segit
ségével sikerült a szennye
zés nagy részét visszafogni 
és eltávolítani. Az Ativizig 
részéről csupán technikai 
segttségre volt szükség , 
MBSZ-ünk kisWdmezői Kö
rösladány térségében, köz
vetlenül a torkolat fölött 
kerültek beépítésre. Ez az a 
hídmezősor, amelyajég 
beálltát követően is bentma
radt és jelenleg is a helyén 
van. A jeges árvíz veszé
lyének kockázata miatt 
azonban január 15.-én a 
tényleges védekezési munn
kálatokat fel kellett füg
geszteni. 

Halastavak Magyarországon 

A folyamatnak sajnos még 
nincs vége. A Körösökből és 
a Tiszából vett mintákat a 
környezetvédelmi felügyelő
ségek laboratóriumaiban 
elemzik. Kis mennyiségben 

A halastavi halászat ha
zánk területén hosszú múltra 
tekint vissza. A Dunántúlon 
már a rómaiak is, építettek 
halastavakat. Az Arpád-kor
ban többezer "halastavunk" 
volt. Ezek a folyókanyaru
latok elrekesztésével ké
szültek. Legrégibb, ma is 
működ ő halastavunk a tatai 
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a Tiszában és a Hármas-Kö
rösben is kimutatható ás
ványolaj tartalmú szennye- 20 
ződés 80-270 mikrogramml 
liter töménységben, amely 
azonban nem bizonytthatóan 
származik a Berettyóból. 
Körösladány fölött viszont 
mintegy 150 kilométer 
folyószakasz partja, me
deranyaga, parti növényzete 

o 
1920 

még mindig szennyezett és a 
beállt jég között is található 
dermedt állapotban olaj. 

Öreg-tó, amelyet a XV. szá
zadban létesítettek. Az 
ebben az időben készült ha
lastavak inkább csak haltá
rolóknak nevezhetők, ahová 
a halbő időszakban a folyók
ból ejtett, nagy zsákmány 
egy részét hordták. 

A folyószabályozási és 
ármentesftési munkák és kü-

lönösen a vízminőség roml
ása következtében azonban a 
folyók bő halállománya erő
sen megcsappant. A mester
séges halastavak, illetve a 
tógazdaságok jelentősége 
viszont megnőtt. Domb
vidéken völgyzárógátas, 
síkvidéken körtöltéses ha
lastavakat építettek. 

-

/' ......... ~ 
I ~ . V 

1950 1960 1970 

A január utolján megin- A halastavak területének változása MagyarországOD 

Az első pontytenyésztés
seI foglalkozó tógazdaság a 
múlt század végén Simon
tornyán jött létre. Századunk 
elején körülbelül 3500 
hektáron folytattak tógazdál
kodást. 1920 és 1990 között 
az ábr"a szerint változott a 
halastavak területe. 1965 óta 
a berendezett terület 25-28 
ezer hektár között ingadozik. 
Évente a tavak területének 
általában 80-90 százalékát 
üzemeltetik. Legnagyobb 
halgazdaságaink: az Alföl
dön a hortobágyi, a bihar
ugrai és a szeged-fehértói, a 
Dunántúlon pedig a bikali 
(Baranya megye). Pisztrán
gos telepünk Lillafüred, 
Szilvásvárad és Tapolca 
mellett van. A Haltenyész
tési Kutató Intézet Szarva
son működik. 

Dr. Pálfai Imre 
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Szeged nagy inzsellére 
Vajmi keveset tudunk gyermekkoráról, de tudjuk, hogy 

dalmáciai horvát ősök leszármazottja ő, Vedres István, az 
ősök Vedricsek. Szögediesen Vödrics a család neve. Tehát 
Szegeden született 1765. szeptember 22-én. l 786-ban Pes
ten földmérői oklevelet szerzett, s ezután Szegeden, mint 
városi földmérő működött. 

Tipikus alakja a felvilágósodás és a reformkor idejének, 
haladó szellemű, sokoldalúan képzett, széles látókörű, 
gazdasági érdekIódésű mérnök, akár Jókai-hősnek is 
beillene ... A vízrendezés feladatait, mint később Beszédes, 
mindig a legszélesebb műszaki és gazdasági össze
függésekben, a nemzetgazdasági problémák távlataiban 
vizsgálta. (Már 1805-ben megírja "A Tiszát aDunával 
összekapcsoló új hajókázható csatorna iránti értekezés"-ét). 

Vedres István az író és szakíró, mérnök, közgazda és 
mezőgazda a sokoldalúságnak, több életre is elegendő 
aktivitásnak ragyogó példája. Mint szépíró, költő és 
színdarabíró a nyelvújítás idejének a kortársak által 
(Dugonics, Révai) is elismert alakja volt. Még fontosabb 
gazdasági-műszaki és mezőgazdasági szakirodalmi 
tevékenysége a kor világlátott gazdasági szakfróival, Pethe 
Ferenccel, Rumy Károllyal emeli egy sorba. 

Úttörő munkát végzett a futóhomok megkötése terén, s 
az erről írt tanulmánya : "A sivány homokság használ
hatása" e tárgykörben a kor legkiválóbb munkája (1825). 

Az erdősítési munkálatokat saját földjein kezdte már 
1789-ben, majd l790-ben Kistelek határában folytatta 
(Kistelek, ez időben Szeged Város tulajdona, hol mint 
szabad királyi város földesúri jogokat gyakorolt. Nagy 
tapasztalatokat szerez, azonban csak l806-ban kezdhetett 
nagyobb munkába. Csengele határában 200 ezer nyárfát, 80 
ezer fűzet és 140 akáccsemetét ültetett. Érdeme az ország 
első erdóhivatalának (erdő inspektorság) megszervezése is 
(1804). Sikereinek hatására azután egyre gyakrabban 
foglalkoztak az erdősítés kérdései vel: az országgyűlés az 
1807. évi XX. tc-ben intézkedett "a futóhomokos közhe
lyeken erdők plántálásáról", a császár pedig megszervezte a 
Selmeci Bányászati Akadémián az erdészeti fakultást. Így, 
amikor említett könyve 1825-ben megjelent, már nem 
keltett olyan figyelmet, mint amilyent érdemelt, a kortársak 
közül is kevesen tudták, hogy a kezdeményezés az ő 
érdeme. Utalva a már említett 1805-ös munkájára, Szeged 
kereskedelmi, közlekedési és ipari központtá fejlesztése 
érdekében szegedi hajózócsatorna-torkolatot, országos 
gabona-közraktárt, téli-kikötő és hajógyár építését 
javasolta. A javaslat reális alapokon nyugodott, hiszen 
Szeged az Aranybulla óta sótartó hely, a marosi sóhajóút és 
faúsztatás végpontja, a délmagyarországi hajó és malom
építés központja és fontos vásárváros volt. 

Két évvel később jelent meg acsatornaépítés kérdéséhez 
és az 1790/91-es országgyűlésen fel vetett "fundus 
publicus" gondolatköréhez kapcsolódó "Egy nemzeti 
jószág" című munkája, melyben - mai szóval - egy "gaz
dasági-műszaki fejlesztési alap" létesítésének kérdéseit, s 

Vedres István 
1765-1830 

szinte Széchenyi "Hitel"-ének gondolatait veti fel -
Széchenyi előtt, csaknem 25 évvel. Érdekes vízépítési terve 
a tiszántúli árapasztó (és öntöző) csatorna terve, melyet a 
"Túl a tiszai nagyobb árvizek eltéríthetéséről..." című 
tanulmányában ismertetett 1830-ban. Ez időben már nyug
díjas, hiszen 1821-ben nyugdíjba vonult, a bécsi és brünni 
tudós akadémiák tagja, oly épületek fémjelzik munkás
ságát, mint a városháza s a Budai országúton lévő városi 
kórház. 

Az 1825-ös országgyűlés után felmerül t a jobbágyfel
szabadítás kérdése, a felvilágosult megyei urak (Kárász, 
Beniaky, Hódi) s más világlátott birtokosok (Rónai, Návai, 
Jernei) bíztatására Vedres István, Virágh Péter főjegyző, 
Fadgyas Pál és Turai Pál ügyvédek a szegedi haladó pártot 
megalapftották és nemes példaadással a szegedi jurá
tusokból (a pesti egyetemen tanuló ifjakból) magukhoz 
hasonló érzésű és gondolkodású haladó szellemű ifjuságot 

neveltek, kiknek legjobbjai országos hírnévre jutottak (pél
dául: Klauzál Gábor, Osztrovszki József és Rengei (Aig
ner) Nándor). 1826-ban Varsányi előnév vel nemességet 
kapott, nemesi cimerében fő alkotóelem a mérnöki körző, 
címerállata pedig - az abban az időben Szeged környékén 
tízezrével élő - egy zászlótartó darumadár. 

Vedres magasépítési tervei jobbára megvalósultak, de 
egyéb javaslatai jórészt csak tervek maradtak. A valóság a 
városi mérnöki munkakör volt, mely Vedrest minden 
sokoldalúsága mellett is szűkkörű tevékenységre, az 
ezernyi apró-cseprő feladat mindennapos taposómalmába 
kényszerítette: felmérések, vitás telekkönyvi kérdések 
eldöntése, építési engedélyek kiadása, középítkezések, út-, 
híd- és gátépftések tervezése, kivitelezése, majd kar
bantartása stb., melyhez minden hazai és külföldi elismerés 
ellenére késő öregkoráig még csak segítséget sem nagyon 
kapott ... 

1830-ban 200 pengő forint alapítványt tett a Magyar 
Tudományos Akadémia javára. 

Meghalt 1830. novmeber 4-én, sírja a Szeged belvárosi 
temetőben található, a sír meglehetősen gondozott. Nagyra
törő tervei nem sikerültek, nem kerülhettek a megvalósulás 
útjára. Egy esetben azonban sikerült Vedresnek kitörnie a 
szűk korlátok közül. 

Amikor a városi tanács ismételten elzárkózott a szőregi 
határ ármentesítésére és vfzrendezésére vonatkozó javaslata 
elől - elhatározta, hogy azt saj át erejéből , maga hajtja 
végre. 

Bérbe vette a várostól a mintegy 4 ezer holdas szőreg
gyálai határt, (még nincs szabályozva a Tisza) lecsapolta, 
védgátakkal látta el, ármentesftette s az így művelhetővé 
tett területeken "a közjó előmozdítása és hasznos példa
adása végett" egy - a keszthelyi és a szarvasi tangaz
dasághoz hasonlítható - mintagazdaságot létesített, mely "a 
vedresházi mintagazdaság" néven 'került be a magyar 
gazdaságtörténelembe. A birtokon ellentétben a bérleti 
uradalmak szokásos mezőgazdálkodásával, a legbelter
jesebb gazdálkodást honosította meg, s az ipari növények 
népszerűsítését célzó len-, kender- és dohány termelés 
mellett új gyümö1cs- és szőlőfajták meghonosításával, 
vetőmagvak nemesítésével is foglalkozott. Sokat várt a 
selyem- és pamuttermelés elterjedésétől: ő volt az első, aki 
hazánkban gyapottermeléssel kísérletezett (és felismerte 
annak lehetetlenségét), s Szeged környékén az utak mentén 
eperfákat telepített. 

Gazdaságát az 1816. évi árvíz elsöpörte ugyan, de rövid 
idő alatt újjáépítette, s haláláig töretlen lendülettel folytatta 
tevékenységét: újszerű gabonaraktárakat épített, foglal
kozott a mezőgazdasági munka gépesítésének lehetőségei
vel, gazdasági iskola felállítását s a rétek hozamának 
növelésére öntözés bevezetését tervezte ... ilyen volt. 

Nevét ma Szegeden középiskola s utca őrzi, mi, műszaki 
utódok pedig őt a szívünkben ... 

Ágoston István 
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Az állapotfelvétel tapasztalatai 

Kevesebb jut fenntartásra -
a vízrendezési művek tovább romlanak 

A vizrendezési művek állapota az őszi felülvizsgálat 
tapasztalatai szerint minden évben tovább romlik, 
mivel a fenntartásra fordítható összegek évek óta 

csökkennek, vagy stagnálnak - de az áremelkedések 
figyelembevételével a ténylegesen végezhető fenntartás 

csökken ez esetben is. 

A jelenlegi állapotban a 
csatornák elméleti vfzszál
lftó képességüknek csak 
töredékében felelnek meg a 
nagymértékű feliszapolódás 
és szi nte 100 százalékos 
benőttségükre való tekin
tettel. (A vízgazdálkodási 
társulatok, önkormányzatok, 
mgtsz-ek csatornái hasonló 
képet mutatnak). Ezen 
körülmények között egy 
fagyos, havas tél esetén 
alkalmatlanok a belvizek 
zavartalan levezetésére és 
így beláthatatlan károko
zással fenyegetnek a lakott 
területeken és a mélyártéri 
mezőgazdasági területeken, 
de a fennsíki területeken is 
károk keletkezhetnek. 

A kettős működésű csator
nák (250 kilométer) gazta
lanítása valamivel kedve
zőbb képet mutat, de a fel
iszapoltság mértéke itt is je
lentős. A romló tendencia, 
és a csatornák víz száll í
tásának ellehetetlenedése 
miatt az Ativizig vezetése 
elrendelte az igazgatóság 
kezelésében lévő azon vfz
rendezési művek állapotfel
vételét, amelyeket a vízgaz-

dálkodásról szóló törvényja
vaslat 3. számú mellék
letében az állami kizáróla
gos tulajdonában kívánnak 
meghagyni - jelentősen 
lecsökkentve az állam kö
telezettségét a vízrendezési 
művek fenntartására. 

A törvényjavaslat tükrözi 
a tulaj don v iszonyokban 
bekövetkezett vál tozásokat, 
rögzíti az állam, az önkor
mányzatok, a gazdálkodók, 
a természetes és jogi sze
mélyek feladatát, megválto
zott szerep ét, a szerepvál
lalás mértékét, valamint az 
ehhez igazodó jogokat és 
kötelezettségeket. Magába 
foglalja a vízgazdálkodás 
társulatokra vonatkozó 
alapvető rendelkezéseket. 

Az igazgatóság vezetésé
nek a célja az állapotfelvétel 
elkészItésével az volt, hogy 
a belvízvédelmi csatornák 
jelenlegi vfzszállftóképes
ségének megállapítására, a 
tulajdonviszonyok tisztázá
sára, a megváltozott állapo
tokra (csatornakeresztezések 
stb.), a csatorna melletti 
művelési ágakra (belvíz
veszélyezettség), a szük
séges fenntartási és beru-

házási munkákra a geodéziai 
felmérésen és helyszíni 
szemlén alapuló segédletet 
biztosítson. 

Az OVF normatív alapon 
történő fenntartási keretei
nek elosztása a jelenlegi 
keretek mellett nem fog 
javulást eeredményezni a 
fenntartás szfnvonalában, és 
ha az állam 1995-ben is ha
sonló nagyságrendű keretet 
biztosít a vízrendezési 
művek fenntartására, mint 
idén, az igazgatóság nem 
tudja vállalni a felelősséget a 
várható belvfzkárokért, 
illetve a belvizek kapcsán 
becsülhető nagyságú, bírósá
gi pereként. A privatizáció 
során ugyanis az mgtsz-ek
nél kisebb területtel ren
delkező magángazdálkodók 
bel vízérzékenysége jelen
tősen fokozódott, és egy 
belvíz a gazdálkodásnak a 
teljes csődjét jelentheti. 
Ezekre a tényekre az állam 
figyeImét fel kell hívni, 
hogyadöntésnél ezeket 
mérlegelje. 

A törvényjavaslat 3. sz. 
melléklete szerint az állam 
kizárólagos tulajdonába lévő 
vízilétesítmények az aláb
biak lennének: 

- Az 1 millió köbméter 
tározó térfogatot meghaladó, 
állandó jellegű belvfztá
rozók, azok töltő-ürftő 
csatornái val együtt, 

- a belvfzöblözetek és a 
bel vfzrendszerek főcsator
náinak közös működtetését 

"Vetró Mihály-hid" a Fehértó-majsai főcsatorna 23+129 kilométer szelvényében. 
(Fotó: Csizmadia Károly) 

segítő összekötő, vagy meg
csapoló belvízcsatornák és a 
2 köbméter/s vízszállftó
képességet meghaladó bel
vfzcsatornák, valamint azok 
működéséhez szükséges 
műtárgyak, 

- az államhatárt alkotó, 
vagy metsző csatornák, va
lamint a kiemel t főcsatornák 
(Duna-Tisza csatorna, Kis
kunsági főcsatorna stb.) 

Az Ativizig 1682 kilomé
ter hosszú belvfzcsator
nájából kezelésünkben 1291 
kilométer csatorna maradna 
(77 százalék). 

A Szegedi Szakaszmér
nökség terü letén a keze
lésünkben lévő 646,121 ki
lométer csatornából ez 
462,772 kilométer csatornát 
jelent, ami az állam kizá
rólagos tulajdonában marad
na (71,6 százalék). 

1994. márciusában tema
tikát dolgoztunk ki Tripolsz
ky Imre szakaszmérnökkel 
az állam kizárólagos tulajdo
nában maradó vfzrendezési 
művek áll apotfel vételéről, 
amit szakaszmérnöki érte
kezlet keretében Szentesen 
megvitattunk, illetve a 
módosftásokkal az igaz
gatóság vezetője és főmér-

A Dorozsma-majsai főcsatorna 35+180 
kilométerszel vénye 

nöke elfogadott. főcsatornáinak (dongéri, 
A tematika az állapotfel- algyői) a felmérését az Ati

mérést két ütemre osztotta, vizig geodétái végzik majd. 
első ütemben a geodéziai A csatornák geodéziai 
munkák elvégzése, valamint felmérésénél a hosszmérésű 
az állapot jellemzők rögzfté- (stacionálási) adatokat el
se, illetve dokumentálása fogadva a· műtárgyaknál 
(fotókkal is), a második illetve jellemző szelvények
ütemben a parti birtokvi- nél, de legalább 500 méte
szonyok rögzítése (kisajátí- renként vettünk keresztszel
tási kövek helyreál1ftása, vényeket. A műtárgyak 
kisajátítás, szolgalmi jog küszöbéhez, illetve a ter
bejegyzése a földhivatalok vezett fenékhez képest 
tulajdonlapjain stb.), ami mértük a feliszapolódás 
igen hosszadalmas és költ-
séges munka a megnöve- mértékét, a benőttséget oko-
kedett számú tulajdonosok zó fákat, bokrokat, cserjéket 

. . és növényzetet (sás, nád 
miatt IS. b ) l ' , 

A geodéziai munkákat egy st . , ~ csato,rna s~.e ~en~e-
műszaki (mérnök, üzemmér- ~~k, valtozásat, a t?ltesez,es~ 
nök, vagy technikus), 4 )aroutak állap~tat, (gepl 
csatornaőr (figuráns) vé- fen~tartásra valo alkalmas
gezte két személygépkocsi- ságal), a c~atorna kereszte
val szélesebb csatornánál zéseket (Villany, gáz, tele
egy ladik alkalmazásával, fon, termá}v!z stb.)., . 
vonalas ütemterv alapján, A felmeres alapjan Javas
ahol névreszólóan (műszaki latot tettünk az elvégzendő 
és csatorna) két évre üte- feladatokra. 
mez tük az állapofelmé- Az állapotjellemzésnél a 
réseket. A nemzetközi főcsa- benőttség, feliszapoltság, 
tornák (köröséri, gyálai vonalvezetés mellett az il
határcsatorna, Vereskereszt- legális mederelzárásokat, 
Madarásztó) és a Duna- vízkivételeket, műtárgyak 
Tisza közi térség kiemeit állapotfelvételét (Ultós 

műtárgyak üzemképességét) 
a parti művelési ágakat 
(belvízérzékenység), táro
zási, vízvisszatartási lehető
ségeket vizsgáltuk. 

A felmért csatornák közül 
a Dorozsma-majsai főcsa
torna felmérésnek tapaszta
latait a következőkben is
mertetem. 

A főcsatorna hossza: 
38+630 kilométer, torkolati 
elméleti vízszállító kapaci
tás: 4,7 köbméter/s. Az álla
potfelvételt 1994. június 13-
23.-a között végeztük négy 
csatornaőrrel (Borda Sándor, 
Berente Zoltán, Berkó An
tal, Tóth Antal), két sze
mélygépkocsival. A csator
naőrök ügyességének, szor
galmának köszönhetően az 
igen nehéz terepen (lásd: l
es sz. fotó) 9 nap alatt vé
geztünk a geodéziai felmé
réssel. 

A szintezési jegyzőkönyv 
számítása, a rajzi feldolgo
zása, az értékelés leírása és a 
tervdokumentáció összeál
lítása II munkanapot igé
nyeIt. 

Csizmadia Károly 

A Magyar Hidrológiai 
Társaság Szegedi Területi 
Szervezete mozgalmas, 
rendezvényekben gazdag 
évet zárt 1994-ben. 

Hidrológiai társasági hírek - szíkes tavakhoz kirán
dulás 

- megemlékezés az 1970-
es árvízről, Szeged árvíz
védelmi rendszerének re
kon strukci ój áról Az év kiemelkedő ren

dezvénye volt márciusban a 
Víz Világnapjának megün
neplése, mely az ifjúság 
széles rétegeit mozgatta 
meg, betekintést adott a 
szakmába, a fiatalok gondo
lataiba, környezetünkről 
alkotott véleményébe a 
szakma számára. 

Az év másik, nagysikeru 
rendezvénye volt a Kiskun
sági Nemzeti Park~an tett 
látogatás, a szikes tavak 
megteki n tése. Megdöb
bentő volt látni a korábban 
nagy területeket borító ta
vak visszahúzódását, az 

élővilág átalakulását a 
mintegy 15 éves, tartós, 
száraz időszak következ
tében. 

Országos érdeklődésre is 
számot tartó esemény volt 
szeptemberben a Tisza
völgyi holtágak rehabilitá
ciójáról dr. Fekete Endre 
tagtársunk által szervezett 
rendezvény, melyen a vfz
gazdálkodással, környezet
védelemmel foglalkozó 
szakemberek cserélhették ki 
gondolataikat, beszélhették 
meg a holtágak jövőjével 
kapcsolatos elképzeléseiket. 

Az év során a társszerve
zetekkel is jobb együtt-

működést alakítottunk ki, 
mely közös rendezvények 
szervezésében csúcsosodott 
ki. Ilyen rendezvényünk 
volt a Magyar Hidrológiai 
Társaság Békés Megyei 
Területi Szervezetével 
közösen Szeghalmon az 
arzénmentesftésról, a réteg
vizek komplex kezeléséról 
szóló eszmecsere, a Szen
tesi Körzeti Csoporttal a 
hódmezővásárhelyi új 
szennyvíztisztító telep -
UTB - megtekintése, vala
mint a Magyarhoni Földtani 
Társulat Alföldi Területi 
Szervezete, a Magyar Geo
fizikusok Egyesülete Al-

földi Csoportja, az Orszá
gos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület Al
földi kutatási helyi szer
vezete közreműködésével a 
MTESZ székházban "Az 
áramló talajvíz, mint föld
tani tényező: hatások és 
jelenség" címmel megren
dezett előadás. 

Az év során több tagtár
sunk részesült komoly tá
rsasági elismerésben, mely
hez ezúton is gratulálunk és 
továbbra is számítunk a tár
saságban kifejtett önzetlen, 
áldozatkész munkájukra. 
Kvassay-díjas: dr. Vágási 
István tagtársunk, Pro Urbe 

díjas: dr. Molnár Béla tag
társunk. 

A díjak átadására ünne
pélyes körülmények között 
Egerben a Kárpát Medence 
Vízgazdálkodási Konferen
ciáján került sor. 

1995 tervezzük az alábbi 
programok megszervezését: 

- ártézi kutak létesítése, 
ivóvízellátás a századfor
duló környékén Makón, 
Hódmezővasárhelyen 

- a Víz Világnapjának 
megünneplése 

- a vízgazdálkodási léte
sítmények vegyszeres gaz
talanftási (biológiai) tapasz
talatai 

- erdélyi kirándulás - ter
mészetföldrajz, vízgazdál
kodás 

- Szeged város szenny
vízelvezetési, szennyvíz
tisztítási koncepciója 

- Maros-konferencia 
Minden aktív tagtársunk

nak köszönjük a tavalyi 
munkát, reméljük, az idén 
még többen kapcsolódnak 
be társaságunk munkájába. 

Minden tagtársunknak és 
l!1in,den olvasónak Boldog 
Uj Evet kívánunk . . 

Novák GyuJa, 
a Szegedi Területi 

Szervezet titkára 
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Decemberben az átla
gosnál enyhébb és csapa
dékszegényebb volt az idő
járás. 

A területünkre 10-14 
napon lehullott 32 milli
méter csapadék a sokéves 
decemberi érték 80 szá
zaléka lett. A csapadék
eloszlás viszonylag egyen
letes volt, az igazgatóság 
északi fele maradt kissé 
szárazabb. A legmagasabb 
értéket Vetyehátról (46 
milliméter), a legalacso
nyabbat Pankotáról (J 9 
milli méter) jelentették. A 
hónap utolsó harmadában 6-
8 napra kisebb hótakaró is 
kialakult, melynek vastag
sága általában 5-10 centi
méter alatt maradt. 

December első két dekád
jában sokat sütött a nap, a 
havi napfény tartam (Szeged: 
73 óra) így lényegesen meg
haladta a szokásos értéket. 

néhány tized fokkal meg
haladva -] ,4 oC lett. 

A hegyvidéki vízgyüjtő-' 
területen jelentkező c~apa

dék hatására kisebb árhul
lámok vonultak le a Tisza 
vfzrendszerében. Folyósza
kaszainkon a vízszintemel
kedés nem volt számottevő, 
a tetőzés a Tiszán, Sze
geqnél 242 centiméternél, a 
Maroson, Makónál - 6 cen
timéternél alakult ki. A leg
alacsonyabb vízállás Sze
gednél 61 centiméter, Ma
kónál-81 centiméter lett, át
lag alatti. 

Az enyhe időjárás követ
kezében folyóink jégmen
tesek maradtak. 

A talaj nedvesség lassú nö
vekedése december is foly
tatódott. Az előző havinál 
10-15 százalékkal magasabb 
vfztartalom értékek 35-55 
százalék körül alakultak. 

A talajvfztükör helyzete 
lényegében nem változott, 
így - az ilyenkor már emel
kedő - sokéves átlagvfzszin
tektől való elmaradás kissé 
nőtt. Az azonos arányban 
előforduló emelkedések és 
süllyedések általában 10 
centiméter alattiak voltak. 

(KészUette: 
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. Szabályozások 
a ·KÖfös-Ber.ettyó 

vízgyűjtőn 
A Réz, Meszes, és Bihar 

hegységek, az Erdélyi érc
hegység, a Zarándi hegység 
és a Maros hordalékkúpja 
által határolt 28 ezer négy
zetkilométer kiterjedésű 
vfzgyűjtőt az emberi törté
nelem kezdetén is a Be
rettyó, a három Körös és a 
Maros uralta, sok más, ma 
már nem létező vízfolyással 
együtt. 

A Réz hegység lábánál 
eredő Berettyó, amely elóbb 
északra, majd nyugatra 
folyt, a szabályozások előtt a 

Nagy-Sárrét 
mocsárvilágában 

terült szét. Áradásai Borz
pusztánál kitörve egye
sülhettek a Tisza Hortobá
gyon pangó vizei vel , s tor
kolltak Mezőtúmál a Sebes
Körösbe. A Hunyadi-me
dencében, Körösfőnél eredő 
Sebes-Körös vizének hajdan 
a kétharmada veszett ej a 
Kis-Sárrét lapályaiban . 
Túlfolyása Körösladánynál 
volt, innen Köröstarcsát 
megköze1ítve találkozott az 
egyesült Fehér- és Fekete 
Körössel. A Nagy-Biharban 
eredő Fekete-körös, e hegy
ség vizeit gyűjtve egybe, 
Dobozt érintve, Békésnél 
ömlött egykor a Fehér
Körösbe. Az Erdélyi Érc
hegységben eredő Fehér
Körös elóbb a Fekete-, majd 
a Sebes-Körös sel egyesült, 
Mezőtúrnál találkozott a 

A Szegedi József Attila Tudomány
egyetem Természeti-Földrajzi Tanszé
kén az 1994-95-ös tanév 1. félévében 
"Hidrológia" eimmel tartott előadá
saim nyomán készitett kollokviumi dol
gozat szövegét ajánlom az olvasók fi
gyelmébe! 

Dr. Vágás István 

kas csatangol, kies mezők és 

Körös 12 átmetszéssel kiala
kított új medrében folyva 
Körösladány alatt egyesül a 
Kettős-Körössel. A Fekete
Körösön összesen 71 átvá
gás készült. Azzal, hogy 
Szanazugnál bevezették 
vizét a Gyula-Békési nagy
csatornába, 

mentesftették 
Doboz és Békés 

helységeket 
részét a szabályozatlan 
folyók áradásaiból keletke
zett mocsarak borítják." 

mosolygó lakhelyek támad- az áradásoktóL A Fehér-

Huszka Mátyás (1778-
1843) 1823-ban írott érte
kezéséből: " A sokhelyt 
látható templom és a ma
gasabb helyeken állott házak 
téglái kétségtelenné teszik, 
hogy ezen elhagyott nádas 
vidéket egykor számos lakó 
lakta." 

A török kiűzése után a 
vízszabályozást a népesség 
szaporodása előtérbe hozta. 
A XVIII. század szabályo
zásai még csak helyi ér
dekeket szolgáltak, egy-egy 
nagyobb családi birtoktest 
körültöltésezésével. Innen 
vette nevét például a Pityeri
gát, vagy a Pikó-gát. Elsza
porodtak a vízimalmok is, 
bár a medrek elgátalásaival 
ezek az árvízveszélyt fo
kozták. 

1804-ben Vay Miklós 
(1756-1824) hadmérnök, 
tábornok kapott királyi biz
tosi kinevezést a Körösök 

nának." Köröst is új mederbe vezet-
I856 és 1861 között Bo- ték, amely Szanazugnál ve

doki Károly vezetésével szi fel a Fekete-Köröst és 
nagy lendületet vettek a sza- Kettős-Körösként Békés 
bályozás munkái , bár a szá- városánál tér vissza egykori 
razabb évek az érdekeltek medrébe. A Kettős- és Se-
áldozatkészségét csökkentve 
csak 1870 után engedtek 
lehetőséget folytatásukra. 
l869-ben állították fel a 
folyammérnöki hivatalt 
Gyulán, majd az 1870-es 
évtized újabb árvizei által is 
kimutatott hiányosságok 
tanulságai nak birtokában, a 
tervek végleges kiegészf
tésével, l895-re fejezték be 
a Körös vízgyűjtő teljes 
rendszerének szabályozását. 

bes-Körös egyesülve, Hár
mas-Körösként viszi az 
egész vízrendszer vizeit 
Csongrádnál a Tisza folyó
ba. 

Berettyóval, Szarvasnál szabályozási munkáihoz. 
pedig ez az egyesült folyó az Mellé rendelték 1818-ban 
Ős-Marosba torkolIt. A Huszár Mátyás kamarai 

A szabályozás eredmé
nyeként az Ős-Berettyó 
Hortobágy vízfolyással 
egyesült alsó szakaszát Hor
tobágy-Berettyó főcsator
nának építették ki, amelyet 
árvízkapu választ el a Hár
mas-KöröstőL A mai Be
rettyó Bakonszegtó1 Szegha
lom alatti Sebes-Körös 
torkolatáig ásott medrű. A 
Kis-Sárrét ingoványaiba 
egykor belevesző Sebes-

A folyók medrének szabá
lyozásával egyidejűleg épül
tek meg az árvízvédeImi 
töltések, majd az árvízvé
delem hatékonysága nyomán 
fokozatosan a belvfzrendsze
rek, ezt követően az öntözés 
és víztárolás létesítményei, a 
körösi duzzasztóművek is. 
Minden mai létesítés alapja 
azonban a múlt újrakezdett 
folyószabályozási, meder
rendezési és töltéséprtési 
tevékenysége volt. A táj itt 
leírt rendezése nélkül a 
törökkori állapotokon nem 
változtathattunk volna. 

Botlik Anikó, 
a JATE IL éves földrajz 

szakos hallgatója 
Maros a távolabbi hegy
vidékeiről hozott, és a pe
remvidéken lerakott hor
dalékát kerülgetve, állan
dóan változtatta medrét. 

mérnököt, megbfzva őt a 
vízrendszer folyóinak tér
képezésével. Térképe és ta
nulmányterve lett a Hely tar
tótanács által is elfogadott 

Emberi beavatkozás nél- kivitelezés alapja. Hosszabb 
kül ezen a vidéken ma is a zavarok, áttervezések után 
víz lenne az úr ... 

1242-ben, a tatárjárás ide
jén a nádasok ba, a mocsarak 
szigeteire a lakosságnak 
csak egy kis része tudott 
menekülni. A tatárok elvo-
nulta után a vidék ismét 
gyorsan fejlődött. A "közép
kor lakossága a vizeket 
társául fogadva, utat, élelmet 
és védelmet kapott tőle. 
1566-ban Gyula várával 
együtt a Körösök síkja is 
török uralom alá került. A 
falvak elnéptelenedtek, el
pusztultak. A vizek korlát
lanul elhatalmasodtak. 

Idézzünk Acsády Ignác 
(1845-1906) múlt század 
végén írt, történelmi mun
káiból e korról: "A termé
keny földet, mely kincseket 
rejt méhében, alig van em
ber, ki megművelje. Mér
földeket lehet bejárni, míg 
emberi lakóhelyet talál az 

végül l 840-ben Bodoki Mi
hály vármegyei mérnök 
kezdhette meg a munkála
tokat, s fia, Bodoki Károly 
(1814-1868) folytathatta. Az 
1844-45-ös évek árvizei 
ösztönözték összefogásra az 
érdekelteket, s 1845-ben 
Gyulán létrehozták a Körös 
Szabályozási Társulatot. Ez 
a társulat csatlakozott a Szé
chenyi István által 1846-ban 
megalakított Tiszavölgyí 
Társulathoz. Széchenyi 
"Hitel" -ben kifejtett szavai 
szerint: ,,Milly 

szép 
tartományokat 
nyerhetnénk 

egy csepp vérontás nélkül a 
hazánknak, $ mennyire sze
lfdülne és nyájasodna még 
anyaföldünk levegője is, ha 
nád és zsombék helyett, 

Kitüntetett 
közal kal mazottak 
A vízügyi szolgálat érdekében végzett, kiemelkedő 

munkájuk elismeréseként a közalkalmazottak jog
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 39. §-ának (3) 
bekezdése alapján 16 vízügyi dolgozót tüntetett ki kü
lönböző cfmekkel dr. Kováts Gábor vízügyi igazgató. 
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Tibor. 
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A hónap folyamán válto
zatosan alakultak -a hő
mérséktetek. Az első héten 
rendkívül hideg volt, a 
derült égboltú éjszakákon 
-10 OC-ot is mértek (3-án). 
A második héten viszont az 
átlagosnál jóval enyhébb 
időjárás 15 OC-ig megemelte 
a hőmérő higanyszálát (12-
én). A havi középhőmér
séklet - a sokéves átla.lwt a vt7rai7i c .wnort) utazó. Az OTS7.á1!" ieJentékenv ameJvhen mm:t róka P.s far- Nyomás: Nice press Invest, Szeged 


