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A regionális vízgazdálkodás i tervezés 1994-ben kidolgozott irányelveiről a Vízpart múlt év októberi számában
adtunk hírt. E munka folytatásaként - a VITUKI megbízásából - 1995 tavaszán javaslatot fogalmaztunk meg az
irányelvek gyakorlati alkalmazására. A munkát az OVF részéről dr. Németh Miklós irányította. A javaslatok összeállítása el6tt kikértük a vízügyi igazgatóságok f6mérnökeinek véleményét és figyelembe vettünk az irányelvekról
egy EU-szak:értó (Mr. Chandler) által adott szakvéleményt
is.
A munka keretben a következ6kre kellett javaslatot adnunk:
- a tervezési területi egységek lehatárolására
- a mintaterületek kiválasztására
- az irányelvek gyakorlati alkalmazására
- a tervezés id6beli ütemezésére
- a tervezés pénzügyi ütemezésére
- a tervezés végrehajtásának menedzselésére.
A tervezési területi egységeket három f6 változat szerint
határoltuk le, majd ezek megvitatása után a végs6 változatban 33 tervezési egységet (vízgyújt6t) jelöltünk ki.
Ezek Magyarország teljes területét lefedik. Átlagos nagyságuk 2820 négyzetkilométer. Meghatároztuk a vízgyújtók
külföldi részét is.
.
Mintaterületként a legproblematikusabbnak ítélt három
területet, az Általér (5), a Saj6-Bodva (22) és a Maros (32)
víz.e;YÚjtójét javasoltuk.

Nemr6gibeD 1bmePel1A a Szegedi VfztI&Yi ~pari 6.
SzoJpbtó lCft. D1III!bt4nai C6gtIk fmúDWnV cc)' 6W1
6vfordulój't. Lapunkban azzal k61z6ntjtlk aliterei
kollekUdt 61 Jdvmunk minden tagjbak jó eg6lza6get,
todbbi lzEp erecbMnycket, hogy az Gnnepi torth JdvGl
n6h6ny utóbbi ~ fot6j~ il bemutatjuk.

Az irányelvek alkalmazására vonatkozó gyakorlltti tennivalókat tíz pontban foglaltuk össze. (A külföldi vízgyújt6t
els6sorban árvízvédelmi, vízkészletgazdálkodási és vízmin6ségvédelmi szempontból kell szám1tásba venni, a vízgyújt6határt a közigazgatási határokhoz kell igazítani, a tervezési egységekből - mozaikszerűen - nagyobb régiók is
"összerakhatók" legyenek, stb.)
A torta meUetti poharak sem maradtak üresen ...
A tervezés id6beli ütemezésére sávos ütemtervet készítettünk, amely szerint 1996-ban a három mintaterületre készülne el a vízgazdálkodási terv, a többire pedig 1997-1999
folyamán. A tervezés id6szükségletét vízgyújtónként 15 hónapra becsültük.
A tervezés pénzügyi ütemezésénél az Európai Unió
PHARE-programja által el6irányzott 3 millió ECU-t - az országos összefoglaló költségeinek levonása után - a 33 tervezési területi egység között részben egyenl6, részben a haI
zai és a külföldi vízgyújtók arányába osztottuk föl.
A tervezés végrehajtásának menedzselésére az OVF-fel
folytatott konzultációk nyomán vázoltunk föl néhány ötletet,
illetve ajánlást (központi projekt-iroda létrehozása, a mintatervek tapasztalatai alapján a tervezési irányelvek szükség
szerinti módosítása, a vízmin6ségi célállapot e16zetes meghatároztatása, kapcsolatteremtés a kialakulóban lév6 megyei
Dorogon 500-as átmér6ja KPE-nyom6vezeték épftését
területfejlesztési tanácsokkal, stb.)
vállalta a Szeviép
Dr. Pálfai Imre

Javaslat a regionális vízgazdálkodás i tervezés területi egységeire

Az. öntözés helyzete

- finálé elöH
Az Ativizig területén az utóbbi hónapban megduplázódott az öntöz6víz-kitermelés, az öntözésre felhasznált víz pedig majdnem három szorosa az e16z6 negyedév összes mennyiségének.
Mindezek kiváltó oka a hidrometeorológiai helyzet
romlása.
"Július ban az id6járás az
évszaknak megfelel6nél me-

legebb és rendkívül száraz
volt. A lehullott csapadék területünk legnagyobb részén
lényegesen elmaradt a sokéves átlagtól. A napfényben
gazdag id6járás tartós kánikulát eredményezett. H,úsz
nap körüli volt a hónap folyamán a h6ségnapok száma.
Az éjszakák enyhék, 15-20
fok közötti h6mérsékletúek
voltak. Júiusban tovább ero-

södött a talaj kiszáradása,
folytatódott a talajvíztükör
süllyedése." - olvasom a vízrajzi csoport tájékoztatójában. Az öntözés szempontjából a legnagyobb gondot a
légköri aszály jelentette.
Az els6 félév aránylag
kedvez6 hidrometeorológiai
viszonyai és a finanszírozási
gondok következtében rendkívül nehezen indult meg a

hatékonynak mondható öntözés. A rendszer~kben kis
mennyiségeket rendeltek,
igen kis vízsugárral. A szükséges átöbHtések után nem
volt intenzív elvételezés, ami
a veszteségeket megnövelte.
A vízfelhasználás alakulásának adatait részletesen
bemutatj uk táblázatunkban e
cikk folytatásaként, a
harmadik oldalon.

A Szeged és Nagylak közötti optikai kábel fektetését az
országban eli)ször hasít6eke segítette

ÉI6vízcsatorna Nagylaknál
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Helytálltak a szegediek!

Bizony, akárhogy is van,
a vizek háborúban is folynak,
vízügyi problémák, vízgazdálkodási feladatok
két, szomszédos ország
közös folyójával kapcsolatban - politikától
függetlenül - mindig is voltak és lesznek.
A vajdasági és a szegedi
vizügyi szakemberek ugyan
1993-ban és 1994-ben is találkoztak egy-egy alkalommal egymással, de a
Magyar-Jugoszláv Vizügyi
Bizottságnak - e szervezet a
két ország egymáshoz kapcsolódó vizgazdálkodási
feladatai végrehajtásának
magasabb szintű irányítására
hivatott - 1991. június 1014-én Szabadkán volt utoljára ülése. Az itt meghatározottak szolgáltak alapul a
most albizottsági szinten
ujólag felvett kapcsolat által
létrejött tárgyalásnak.
Az albizottság ezúttal
augusztus 22-én, Szegeden
ült össze, magyar részról dr.
. Kováts Gábor igazgató,
Török Imre György műszaki
Igazgatóhelyettes főmérnök
és Tripolszki Imre, a szegedi
szakaszmérnökség vezetője
vett részt.
A magyar területen lévő
közös érdekeltségű művek
szemléje után a bizottság a
következőket állapította
meg:
- a töltések és a hozzájuk
tartozó létesítmények rendszeres karbantartása, állapota
és árvízvédelmi képessége
kisebb hiányosságok mellett
- amelyek elhárítása folyamatban van - kielégitő.
- A négy év során elmaradt a folyó közös szemléje Csongrád és Törökbecse
között.
- Nem készült el a közös
érdekű Tisza-szakasz mind-

két irányba való kiterjesztésével, a vtzjárással, a jégvédelemmel, a vízhasznosítással és a vízminőséggel
foglalkozó tanulmány.
- Nem folytatódott a törökbecsei és a kiskörei vízlépcsőknek a Csongrád és
Törökbecse közötti Tiszaszakasz vízjárására gyakorolt
hatásvizsgálata.
- A vízhozam, a lebegő
hordalék és a vfzminőség
mérését nem az összehangolt
időrendi program szerint
hajtották: végre.
- Az albizottság javasolja,
hogy az időközben saját
területeiken külön-külön
végzett mérési eredményeket
a felek cseréljék ki.
- Az al bizottság szükségesnek tartja aktualizálni a
Magyar-Jugoszláv Vízgazdálkodási Szabályzat hidrológiai együttműködésre
vonatkozó feladatainak végrehajtását a Tisza vfzgyűj
tőjében.

Az évek során el nem végzett közös feladatok sürgetően igénylik a kapcsolatok mielőbbi teljes rendezését. A folyó nem ismer
politikai határokat, közös
gondjaink megoldásában
közösen kell gondolkodnunk., közös feladatainkat
közösen kell elvégeznünk.
Adjon az isten békét
hozzá!

Július 13-16. között volt
Szegeden a Magyar Köztársaság 1995. évi evezős
bajnoksága. A nem túl nagy
létszámú Szegedi Vízügyi
Sportegyesület evezős gárdája felnőtt bajnokot nem
avathatott az idén, de azért
derekasan helytállt és az
egyesületek versenyében 26
klub közül a kilencedik
helyen végzett.
Eredmények:
Magyar bajnok lett férfi
ifjúsági könnyúsúlyú egypárevezősben Lele László
és férfi ifjúsági kormányos
nélküli négyesben a Kószó
Ferenc, Ádám Péter, Danyi
Róbert, Lele László alkotta
csapat.
Ezüstérmet szerzett az
ifjúsági egypárevezősök
népes mezőnyében Ádám
Péter és a férfi felnőtt
könnyűsúlyú kormányos
nélküli kettesben a Csonka
Balázs
C saba-Hansel
együttes.

A Szegedi Vízügyi SE Tömeg sport Bizottsága az idei
év első felében a következő
sportolási lehetőségeket és
szolgáltatásokat biztosította
az SE tagjainak:
_ sífelszerelés kölcsönzése
(sfcipó. bot, léc) .
- napi, rendszeres úszás
(Sportuszoda)
- teniszpálya (télen fedett,
nyáron szabadtéri)
- kosárlabdát szerető és
művelő kollégáinknak hétfő
délutánonként fél 7-től az
Erdészeti Szakközépiskolában játéklehetőség
- ugyanott délután 5-től
teremlahdarugá~

13 éves mini egypáreveközött Polonyi Tibor
ezüstérmet, Pitrik Tamás és
Esküdt Linda pedig bronzérmet vehetett át. A 10-11
évesek versenyében Halupa
Eszter második, Benedek
Anita harmadik és Nyilas
Péter negyedik helyet ért el.
Az eredmények a két lelkes
edzőt, Várkonyi Istvánt és
Donka Attilát dicsérik.
Az idényben már csak
egy hazai verseny lesz, októberben a csepeli hosszútávú evezős verseny, addig
azonban még egy külföldi
szereplés hátravan: szeptember elején Ausztriában a
hagyományos villachi regatta. Onnan a szegediek
nem szoktak "trófea" nélkül
hazajonni. Reméljük, evezőseink az idén is sikeresen
szerepelnek és egy-két szép
serleggel gazdagítják a klub
zősök

Bronzérmes lett a férfi
kormányos nélküli
kettesben Csonka Csaba és
Kéri László, a férfi felnőtt
kormányos négyesben a
Csonka Csaba-Mármarosi
János-Kéri László-Sonják
Ferenc alkotta csapat Majoros Tibor kormányossal,
valamint a férfi ifjúsági
négypárevezős egységben
Kószó Ferenc, Ádám Péter,
Danyi Róbert és Lele László.
Negyedik helyen evezett
be a célba a férfi felnőtt

kettesek között Csonka
Csaba (SZOTE) és Hansel
Balázs (JATE), valamint a
férfi felnőtt nyolcasban
Csonka Csaba, Hansel Balázs, Mirmarosi János,
Dorka Péter, Ádám Péter,
Kéri László, David Tracey.
Lele László és kormányosuk, Majoros Tibor.
Hatodik lett a férfi tanuló
kormányos négypárevezős
egység: Sólyom Péter,
Antal Péter, Ádám Zoltán,
Linka Gábor, kormányosuk
Sobják Dániel.
egypárevezős mezőnyben
Sok tehetséges gyerekkel
Mármarosi János, az egye- indult a Csongrádi Vízügyi
temi kormányos nélküli Sportegyesület is, közülük a
felnőtt

- teke a városi bajnokságban.
Ezeken kivül biliárdozni,
asztaliteniszezni és tollaslabdázni lehet.
Az idei biliárd házibajnokságot mintegy 20 résztvevővel rendeztük meg, első
helyezett Czirok Ferenc lett.
Második: Sódar István, harmadik: dr. Kováts Gábor.
A hagyományos "Körös
Kupa" kispályás labdarugó
torna 1995-ben Szajolon
volt, a szolnoki kollégák
szervezésében. Sikeres szereplésünk csak ezüstérmet
hozott, noha véleményünk
szerint elsők lettünk!
1995. május 26-a a Közép-

Dunántúli és az Alsó-Tisza
vidéki Vízügyi Igazgatóságok, Környezetvédelmi
Felügyelőségek, Vízügyi
Kft.-k sportnapja volt. A
sportágak és az elért eredmények a következote:
- Tenisz, vezetői páros:
2:1 Székesfehérvár javára
- Női bowling: 441:407
Szeged javára
_ Férfi bowling: 733:528
Szeged javára
- Női ügyességi: 4:4 (minigolf, dart, biliárd, asztali foci, tájfun, bika, rodeo, gokart)
- Férfi kosárlabda: 54:53
Székesfehérvár javára
- Kispályás labdarugás:
3:2 Székesfehérvár javára

gyújte~ényét.

Benke György

Az összesített eredmény
szerint 3,5:2,5 arányban
Székesfehérvár nyert, így a
kupa egy évig Székesfehérvár birtokába került.
A második félévben megrendezzük a tenisz egyéni és
páros háziversenyt, valamint
várhatéan a szolnokiakkal és
a Szegedi Vizmű Kft.-vel
közösen a hagyományos
sporttalálkozót.
FelWvjuk a sportbarátok., a
Vízügyi SE tagjainak figyeImét a tagdíjak pontos befizetésére! Számítunk mindenki támogatására. Minden jó
ötlet megvalósftásában
partnerek vagyunk!
Kurucz Gyula

~
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A vízlelhasználás alakulása
Öntözőrendszer

Horgaoldal
Szarvas Káka
Kurca
Nagytőke
Hódmezővásárhely

Marosj.p.
Apátf.-Mezóh.
Kákás
Mindsz.-Székkutas
Ferencszállás
Algyő

Levelény
Csanytelek
Vidraér
Tiszaalpár
Baks
Összesen:

I-VI. hó
kitermelt hasznosított
ezer m'
ezer m'

-

-

5 OOO
3 OOO

2744
2020

-

-

720
1803
1521
712
572
300
9256
450
4500
250
18

435
1022
1521
712
572
300
8469
450
'4500
250
18

28102

-

23013

öntözött halastó
ha
ha
288
1760
1890
1032
700
1980
3390
726
433
500
300

1887

600
-

1000

110
75
15
1371J'}

39
144
100

-

-

-

3170

I-VII. hó
kitermelt öntözött
ezer m'
ezer m'
l 191
9031
9799
1928
2447
4759
7019
2258
1634
440
10796
680
5100
1100
50
12

290
4147
5135
1322
1120
3056
4782
1590
1139
440
250
680

58244

25 091

Folytatás az 1. oldalr61.

halastó
ezer m'
901
605
250

-

-

9719

-

-

5100

1100
30
10

-

16575

Az első félévben hasznosított 23 millió köbméterből 9,5 millió került az
öntözőtelepekre, 13,5 millió pedig a halastavak feltöltésére. Ez az arány
augusztus végére megfordult, az öntözőviz-felhasz
nálás 15,5 millióval emelkedett, a halastavak vízpótlására pedig 3 milliót
használtak fel az elmúlt hónap folyamán. CE cikk augusztus 16-ai keltezésű, az
utalás tehát júliusra vonatkozik. A szerk.) így a hónap végére a hasznosított
vizmennyiség 41,7 millió
köbméterre emelkedett.
A kitermelt és hasznosított mennyiségek közötti
különbség a rendszerek

3

veszteségéból adódik, illetve attól függ, hogya szolgáltató a fogyasztóknak a
veszteséget az árban, vagy
II köbméterben kívánja
érvényesíteni.
1994-ben augusztus l-ig
54,2 millió köbméter öntözőviz kitermelésére került
sor, vagyis az 1995-ös 58,2
milliós kitermelés az előző
évi! kismértékben meghaladta.
Az idény augusztus végére gyakorlatilag befejezettnek tekinthető.
Az augusztus elején bejelentett igényeket alapul
véve az öntözővfz-felhasz
nálás 1995-ben az előző
évet meghaladó szintre volt
prognosztizálható. Ennek
megtorpanását az időjárás-

ban bekövetkezett változás,
vagy a gazdasági kényszer
okozhatta . Ma már úgy
tűnik, hogy augusztus hónapban nem .lesz a tavalyinak megfelelő 25 milliós, vagy azt meghaladó
felhasználás .
Mindebből is látható,
hogy a finálé előtt két héttel még nem állapítható
meg az öntözés mérlege. A
produkció eddig egyértelműen sikeres, az öntözésre
az idén is nagy szükség volt.
A végleges kassza még
nincs kész, az összes árbevétel nagyobb hányadának
kifizetése még nem történt
meg. Remélhetó1eg a pénztártól való távozás után
mindenki elégedett lesz.

Rátky Pál

Vízügyes dinasztiák

A dédapa is gátör volt•••
A vessz~si ~rház (amely "hivatalosan" az 110103-as
számot viselte) nemzedékeken át a Szanka-családnak
adott otthont. A gát~ri szolgálat apáról fiúra szállt,
s a felnövekv~ fiúgyermekek számára természetes volt,
hogy folytatják édesapjuk mesterségét. Minderrm .
idilsebb és ifjabb Szanka J6zsef beszélt: egyikük
a maga mögött hagyott évtizedekre emlékezve, másikuk
a világ gyors változásával együtt jelentke~ nehézségeket
is fólemlftve. De véleményük egybecsengett abban,
hogy miért is választották ezt a nehéz szolgálatot:
a természet szeretete, az erd~, a víz, a szabad leveg~
vonzotta c1ket.

század másodi!} felében lépett
be a Szegedi ArvfzmentesUő
Társasághoz. A Tápétól három
kilométernyire álló őrház a
hetvenes évek elejéig volt a
család otthona: akkor, a veszszősi szivattyútelep létesítése
miatt, át kellett épfteni.
Szanka József 1949-ben
kezdett a vízügynél dolgozni, a
gátóri szolgálatot pedig 1970.
április 6-án vette át. A dátum
még a laikus számára is sokatmondó: a Szegedet és környékét fenyegető árvfzre mindannyian emlékszünk. így aztán
a ,,!úzkeresztségen" igen hamar át kellett esni: a szolgálatbalépést követő hatodik napon
elrendelték harmadfokú árvfzvédelmi készültséget..
... és attól fogva sokáig nem
alhatott nyugodtan a gátór - a
kritikus időszakban végig
éjszakai szolgálatot teljesitve
ügyelt a rábízott nyolc kilométernyi védvonal épségére,
folyamatos megerősítésére. A
,,harrnadfok" háromhetes idő
szakát két hét' viszonylagos
nyugalom követte, majd májusban ismét rendkívüli árhullám jött a Tiszán.
Szanka József azonban nem
maradt magára. Akkor már
nyugdfjas édesapja - akit
ugyancsak Szanka Józsefnek
hívtak -, valamint a korábban
szintén gátórként szolgáló
Bognár Sándor voltak segítségére. dk irányftották a KöfÖsökról, abelvizes teriiletekrőlodavezényelt többszáz
ember munkáját is: az árvfzveszély idején járásonként 3400 munkás is dolgozott, éjt
nappallá téve.
Ezen a védvonal-szakaszon
nem történt b~. Töltéskipúposodást észleltek ugyan, de homokzsákkal, kövekkel kellő
képpen megtámasztották a veszélyes helyeket, így aztán
még buzgárkitörés sem fordult
elő.

A legnagyobb nehézségek
vetnek elmúltával következett a töltés
megerősftésének hároméves
Id. Szanka József - ahogyan története már sokkal régebben időszaka. Szanka Józsefnek,
édesapja is - a vesszósi őrház- kezdődött: Szanka József munkavezetőként, mindenről
ban született. De a gátőrcsalád nagyapja valamikor a múlt tudnia kellett: mi, mikor, és
Id. Szanka J6zsef (jobbról) és Lele János

fűmagot

hogyan történt az ő területén.
A vesszósi szivattyútelep épftése is nagy feladat volt - és
akkor még nem is beszéltünk a
gátóri szolgálat egyéb teriileteiről: a belvfzvédelmi teriilet
folyamatos figyeléséról, a
csatornák karbantartásáról. Az
Öreg Kórössy Halászcsárdát61
Algyőig terjedő szakaszon
mindig akadt tennivaló.
A vesszósi védvonalon most
Török Gábor szolgál... Szanka
József 1989. december IS-én
ment nyugdíjba, de kapcsolata
munkahelyével nem szakadt
meg: egykori teriiletén "órjárásba" osztották be; ha a belvízvédelmi helyzet megkfvánja, akkor kisegfto1cént kell dolgoznia. Az utóbbi aszályos évtizednek köszönhetően erre
még nem volt szükség.
A fiú, ifjabb Szanka József
is folyta~a apja, nagyapja, sót,
dédapja mesterségét. d az
1l0102-es számú, Ballagitónál álló őrházba került.
Hozzá tartozik Szeged egész
belterülete, a Kórössy halászcsárdától a gyálaréti vadászházig. Tizennégy éve dolgozik
a vfzügynél; a ballagi-tavi órházban elődje Lele János volt,
aki nyugdfjba vonulás akor
adta át neki a szolgálatot
Ifj. Szanka József a szegedi
vízügyi szakközépiskolába
járt. Elóbb vadőrként dolgozott, aztán keriilt a vízügyhöz.
Mint mondja, a természet
szépsége mindig a szabadba
vonzotta: a folyó, az erdő jó
barátai...
Ám az is figyelemreméltó,
amit a "gátőr-nemzedék" legfiatalabb tagja az idők változásáról mondott. Véleménye
szerint ugyanis az utóbbi években természetes környezetünk
állapota fokozatosan hanyatlik.
Az engedély nélküli szemétlerakás, az ártéri erdők pusztulása, a védtöltés rongálása
mindennapos gondot jelentenek a gátór számára is.
A hulladékot már utánfutóról öntik a tiltott területre, a
töltésen autók hagynak mély
keréknyomokat (amelyekben
aztán összegyűlik az esővíz, s

rongálja a gátat), akadnak, akik
még a kuty:ijukat is gépkocsiból kilógatott pórázon tartva
futtatják ... A töltést lezáró
sorompó laka~át gátlástalanul
leverik. (Amikor idáig értünk a
beszélgetésben, idősebb Szanka József megjegyezte, hogy
,,azért régebben, amikor még a
gátőrnek -tekintélye volt,
ilyesmi nem fordult elő...")
Az ártéri erdő állapota is
egyre siralmasabb. A fák ,,nyakalásával" régebben értékes
védrozséhez jutottak, amelyet
nyáron partbiztosításra használtak fel: terméskővel megnyomtatva süllyesztették a védő rőzsepaplant a megfelelő
helyre. Ma már a rozseszedés
is a múlté, pedig emellett a
hulladékfát is össze lehetne
gyqjteni.
A különféle munkákra mozgósftható létszám leépftésével
tömérdek feladat maradt a
gátőfÖkre. ,,Amit győzünk, azt
elvégezzük magunk" - mondja
ifj. Szanka József. Ha kell, a
gátőrök összefognak, s a nagyobb, kézi erővel végezhető
munkákban segítik egymást.
Nem könnyű mindenkivel
jó kapcsolatot tartani. A magános1tással hirtelen sok tulajdonos jelent meg, s mindenki
igyekszik a saját érdekeit
érvényesíteni. Agátőrnek
pedig szót kell értenie a helyi
képviselókkel éppúgy, mint az

árvízi emlékmű alá, vagy a
Boszorkányszigetre "beköltöző" hajléktalanokkal, vagy a
kiosztott földek telek:határát az
engedélyezettnél kissé távolabb kijelölő kertgazdával is ...
A gátőr hatósági jogköre
kicsi, szükség esetén a közterületfelügyelókhöz fordulhatnak. De ifj. Szanka József jobban szereti szép szóval elintézni, amit csak lehet.
Azt sem tagadja, hogya fizetés kiegészítéseképpen ó is akár csak annak idején édesapja - kénytelen otthon, a ház
köriil állatokat tartani. Mindannyiuknak segítségükre vannak ebben a feleségek, akik maguk is vfzügyesek lévén - a
24 órás figyelőszolgálatban
osztoznak urukkal. (De már
pompás főztjükért bizony
egyedül kaszfrozzák be az elismeréseket, ha túróslepényre
éhes vendégsereg jelentkezik
be a Szanka-gátőrházba! )
Apa és fiú egyetért abban,
hogy ma már nem keresett a
gátőri foglalkozás. Az érettségizett fiatalok már más
terveket forgatnak a fejükben.
S még az is megeshet, hogy
ifjabb Szanka József lesz az
utolsó gátőr a család történetében: neki ugyanis három
lánya született. Hacsak a leendő vők közül nem veszi át
valaki a nehéz szolgálatot...
Kása Péter

ld. Szanka József töltés kaszálás közben (mellette jobbról
Dorán István szakmérnök)

;

4

VIZPART

1995. AUGUSZTUS

Kitüntetés az Alsó-Tisza
vidékéért munkálkodóknak
ban javaslatot, első évben
1995. szeptember hó 1. napjáig, majd ezt követően
minden év január hó 31. napjáig.
4. A javaslat tartalmi
~-az CD6lCIi
kellékei:
1
jotalmaz4 eDik
a. A javasolt személy
ftcmfdeHnt - A1I6-Tiaza személyi adatai (név, leányVJd&tft elDIweztllet
kori név, egység-osztály
)i"ln'''' alaPfIOtt.
megjelölése, beosztás);
A k6v ...' ........ t6aeIIdjak
b. az elismerés alapjául
d ji a".... alIPD6
szolgáló érdemek, szakmai
életút ismertetése;
~~
c. javaslattevő aláírása.

Júliusban az évszaknak megfelelőnél melegebb és rendkívül száraz volt az időjárás. A
lehullott csapadék területünk legnagyobb részén lényegesen elmaradt a sokéves átlagtól,
~ama,yi
ta16aD
csak néhány kisebb körzetben (a Tisza mentén és Békés megyében) volt átlagos vagy e
kWneJbCI6~
fölötti havi összeg. Az 5-8 napon, fóleg a hónap első felében jelentkező eső mennyisége
Dy6jt6 dOJ&OZ6i 1IIDDkIJ6aIk
nagy területi eltéréseket mutatott. A november óta halmoJ:6dó csapadékhiány ismét nőtt.

uol.,..,...

Ativizig terilleti c:sapadék (mm)

maxilIUlm

átlag
sokévi átl. viszonyftott
csapad.(%) eltérés (mm)

minimum

Id4szak

helye
ll8

Batton a

helye
4

Cson

d

29
349

58
85

-21
~1

A közalkalmazottak jogA napfényben gazdag időjárás tartós kánikulát eredményezett. A hónap folyamán alig
állásáról szóló 1992. évi
változó napi csúcshőmérsékletek többnyire 30 fok fölé emelkedtek. 20 nap körüli volt a
XXXllI. törvény 77 §-a, vahőségnapok száma. Az éjszakák is enyhék, 15-20 fok közötti hőmérsékletúek voltak.
lamint az Alsó-Tisza vidéki
Vízügyi Igazgatóság 1995.
Tárgybavi napfénytartalom (óra)
Tárgybavi légb6mérséklet (oq
évi Kollektiv Szerz6désének
Állo35. pontja alapján a követokévi havi átl. viszonyított
.maximum minimum
átlag
mM
kezőkról rendelkezem.
eltérés a sokévi
%
eltérés
dátum
dátum
havi átl.-t61
l. §.
Szeged
323
104
+12
34
12.
14
l.
23,4
+1,7
1. Az Alsó-Tisza vidéki
Vízügyi Igazgatóság a vízA h6eleji kisebb áradást követ6en eleinte intenzlvebb, később mérsékl6d6 apadás alakult ki folyóinkon.
ügyi szolgálatban tartósan
A középvlzszintek - a Hármas-Körös duzzasztott szakaszát leszámítva - nem érték el az átlagot.
kiemelkedő teljesítményt
nyújtó dolgozói elismerésére
,.Alsó-Tisza Vidékért" elneTárgybavi felszfni vfzállás (an)
vezésll kitüntetést alapít.
Vúmérce
közép
maximum
minimum
2. A kitüntetés posztumusz
dátum
mederteltség (%) eltérés
dátum
is adományozható.
Körös, Szarvas
473
29.
404
462
55
l.
O
2. §.
Maros, Mak6
157
l.
19.
15
-29
9
~3
Tisza, Szeged
309
l.
30.
84
154
33
-60
l. A kitüntetés odaitélhet6ségének feltételei:
- példamutató emberi maJúliusban erősödött a talaj kiszáradása. Ugyan a felső 20 cm-es réteg a hónap nagyobb
gatartás;
részében még megtartotta 50-60 % körüli nedvességét, de a mélyebb rétegek vizhiánya
- magas színvonalú szakegyre nőtt: 20-50 cm-es mélységben már csak a kritikus 30 % körüli, 50-100 cm-ben 50 % mai tevékenység a kitüntetett
körüli volt a víztartalom. Az utánpótlás megszllnése következtében most már területünk saját szakterületén;
- a vízgazdálkodásban
legnagyobb részén megindult a talajvíztükör süllyedése. Az általában 10-50 cm közötti legalább tlz év szolgálati idő;
vízszintcsökkenés megfelelt az évszakban szokásos változásoknak, így a sokéves átlagoktól
- a kitüntetés időpontjában
az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi
való elmaradások egyelőre nem nőttek.
Igazgatóság dolgozója, vagy
nyugdíjasa, illetve a kitünTaI!Vvfzklit
Tárgybavi közepes talajvfzállá<i (cm)
tetett utolsó munkahelye az
száma
helye
terep alatt
változás az elmúlt
igazgatóság volt.
eltérés a sokéves
2. A kitüntetést évente az
h6naphoz viszonyítva
haviátlagt61
igazgatóság január l-i állo453
Vásárhely
408
-24
mányi létszámának 1 %-a
-88
kaphatja meg.
473
Mez&egyes
598
-ll
-203
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Kecskemét

5. §.
1. A kitüntetés adományozásáról az igazgatóság
dolgozóiból álló bizottség
dönt.
2 . A bizottság kuratóriumból és a kuratórium elnöke által kijelölt tagokból
áll.
A kuratórium elnöke az
igazgatóság vezetője.
A kuratórium tagjai:
- az igazgatóhelyettesek
- a közalkalmazotti
tanács képviselője
- a szakszervezeti elnökség képviselője
A kuratórium elnöke által
jelölbető tagok:
- egy osztályvezet6
- egy szakaszmérnök
(egységvezet6)
- egy főtanácsos
- egy főmunkatárs
- egy gátbiztos (csatornabiztos).
3. A bizottság munkájában

nem vesz részt, aki kitüntetésre javasolt
4. A bizottság - a javaslatok alapján - titkos szavazással dönt a kitüntetésben
részesülő személyekről.

A döntéshez legalább 6
szavazat szükséges.
5. A posztumusz elismerés
átvételére a bizottság által
megjelölt hozzátartozó jogosult.
6. Méltatlanná válik az
elismerésre az a személy,
akit a biróság jogerős ítéletével a közügyek gyakorlásától eltiltott, vagy szabadságvesztés büntetésben részesített, illetve aki jogerős
fegyelmi büntetésben részesült.
A méltatlanná vált személytől a bizottság a kitüntetést megvonja.
igenlő

6.§

1. A bizottság titkári feladatait az Igazgatási Osztály
vezetője látja el.
2 . A kitüntetés adományozásáról nyilvántartást
kell vezetni.

7. §.
Ez az alapító okirat az
aláírással egyidejIlleg lép
hatályba.
Szeged, 1995. július 31.
Dr. Kováts Gábor
igazgat6

3. §.

Havi csapadékösszegek alakulása az Ativizig ferü/etén
J995. július
mm

1. A kitüntetés díszdobozban elhelyezett emlékplakett - Fritz Mihály
szobrászmtlvész alkotása -,
amelyhez adományozó okirat
(oklevél) jár.
(Az emlékplakett leírása:
42,5 mm átméfÓjll - aranyozott - vertérem.
Az előlapon tiszai táj, a
víztükörre vízszintes sorokban írva: ALSÓ-TISZA
VIDÉKÉRT.
A hátlapon az Alsó-Tisza
vidék vfzrajzi térképe, a városok jelölésével, SZEGED
nevének is feltüntetésével,
jobboldalon a VfZÜGY
kerek emblémája.)
4. §.

•

sokéves havi átlag
tárgyévi havi összeg

1. A kitüntetés a (2) bekezdésben foglaltak kivételével minden év március
12. napján, az l879-es szegedi nagyárvfz évfordulóján
kerül átadásra.
2. A kitüntetés első alkalommai 1995. október 23.
napján kerül adományozásra.
3. A kitüntetés adományozására az igazgatóság
bármely dolgozója tehet frás-
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