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AZ ALSO-TISZA-VIDEKI VIZUGYIIGAZGATOSAG LAPJA

Az igazgatóság vezetője a
közelmtíltban elrendelte
annak vizsgálatát, hogyan
érvényesül a gyakorlatban a
gát- és csatorna6rök munkája
során ez a szemléletmód.
Ennek során sztírópróbaszeden egy-egy árvízvédelmi
szakasz, illetve belvízvédelmi körzet őreinek tevékenységét tanulmányoztuk. Tapasztalatainkról ezúton szeretném az olvasókat tájékoztatni.
A szakaszmérnökségek
területi adottságai nem egyformák. Míg az egyiknél az
árvízvédelmi töltések vannak
túlsúlyban, addig a másiknál
a belvízvédelmi- és öntöző
mtlvek, vagy kettős műkö
désű csatornák. Egyben
ru'onban megegyeznek, hogy
lé·:esítményeik karbantartását, üzemeltetését biztosítaniuk kell. Ennek a munkának
az elvégzése, megszervezése,
összehangolása, a feladatok
évszakonkénti meghatározása a szakaszmérnökségek
műszaki vezetése és az őr
személyzet közötti, állandó
kapcsolat révén lehet sikeres.
Ebbe a munkakapcsolatba
éppúgy beletartozik a rendszeres ellenőrzés, mint a
szolgálati könyvek vezetése
és a munkák végrehajtása.
Ezért fontos, hogy ennek a
munkakapcsolatnak egységes formáját kialakítsuk és
természetessé tegyük területi
egységeinknél.
Mára mindenütt kialakult

A nagy gazdálkodó szervezetek leépülésével (széthullásával!?) újak, kisebbek
alakulnak azért, hogy úgymond - így "gazdaságosabban" tudjanak miIködni. A gazdaságosság ott
kezdődik, hogy nem kell
annyi vezetonelyettes, osztályvezető, ilyen-olyan
vezető - többek között
munkavédelmi vezető sem.
Ezek bére mind megtakaritás - de meddig?
Tények, szomorú és
halálos tények jelzik - a
szó szoros értelmében -,
hogy ez a gazdaságosság
nem is annyira gazdaságos,
csak gondoljuk, bogy az.
Történt, hogy egy mező
gazdasági üzem is feloszlott. Munkavédelmis ugye,
nem kell, de gépkezelő, aki
a földet műveli, az kell. Ez
érthető, már amennyire. Az
újdonsült "gépkezelő" traktorral tárcsázta aratás után a
tarlót. A gazda megmutatta
a gépkezelőnek, bogy itt a
mezsgyehatár, ameddig tárcsázni kell. A traktoros
ráfordult a mezsgye szélére,

A meg változott gazdasági körUlmények az Alsó-Tisza
vidéki Vtzügyi Igazgatóság életében is mélyreható
változásokat hoztak. A vtzügyi szervezet átszervezése
során az igazgatóság létszáma jelentdsen lecsökkent. A
szolgálat ellátásának sztnvonala mindezek ellenére sem
csökkenhet, ami új szemléletet ktván a szakaszmémökségektdl, minden gát- és csatornadrtdL Tudomásul kell
venni, hogy az drjárások vtzgazdálkodási mr1veinek
karbantartását az drök helyett más nemfogja elvégezni
és mindezek mellett a szolgálati szabályzat által eldtrt,
egyéb feladatoknak is eleget kell tenni.
az a gyakorlat, hogy legalább
a havonta egyszer meg tartott
gát-csatornaőri értekezleteken megtörténik az elvégzendő feladatok személyekre
szóló meghatározása, kiadása. Ennek formája rendkívül változatos, a szegedi
szakaszménökség által rendszeresített feladatlapoktól
kezdve az őrök szolgálati
könyvébe történő bejegyzésen keresztül a szóban,
távmondatban, telefonon
kiadott szakaszmérnöki,
technikusi utasításokig.
A feladat végrehajtását a
technikusok, gát-csatornabiztosok ellenőrzik, illetve
igazolják. Ezeket a szolgálati
könyvekben rendszeresen a
legtöbb helyen megtaláltuk.
A mászaki vezetés és
őIjárások közötti kapcsolat
biztosítása, a munkák megszervezése, az elvégzendő
feladatokra vonatkozó javaslatok összeállítása szintén a
gát-csatornabiztosok feladata.

Tapasztalataink szerint az
elmondottakra különösen jó
példát szolgáltat a 11.03. és
11.08 árvízvédelmi szakaszok gátbiztosainak, Nagypál
Józsefnek és Benyó Györgynek a munkája, valamint
Bakos András batidai csatornabiztos ezirányú tevékenysége.
A végzett munkák dokumentálása, az őrjárásokat
érintő események leírása
általában jónak mondható,
ami a csongrádi szakaszmérnökség en még kiegészül
azzal, hogy az őrök havonta
adnak jelentést a művek
állapotáról, a szükséges beavatkozás okról és az esetleges változásokról.
A megnövekedett feladatok, a területek megváltozott
tulajdonviszonyai, az új
önkormányzati rendszer,
vagy az ár-belvízvédekezés
segédőri létszámának biztosítása, mind olyan - eddig
nem tapasztalt - nehézséget
jelent, aminek megoldása az

Gazdaságos-e
a "gazdaságos"?
egy pillanatra leállt, hogy a
sebességbe kapcsolja a gépet, s mint aki jól
végezte dolgát, bátratekintés nélkül elindult tárcsázni. Csak arra lett figyelmes, bogy "felnyögött"
a gép, valami nagyobb
darabba harapott a tárcsa.
Leállt megnézni, hogy mi
az - bát... a gazda volt.
Egyik keze, válla és lábfeje
oda ... testén több helyen
mély tárcsanyom. Ugyanis
abogy ráfordult a földre, a
gazda, aki egyébként a
traktoros közvetlen rokona
volt, feltételezhetően akart
valamit igazítani a tárcsákon, vagy valami beszorult rönköt kipiszkálni, s
bement a tárcsák közé.
Nem gondolt arra, hogya
nagy sietségben a traktoros
azonnal indul is. Az viszont
indult, körültekintés nélkül.
megfelelő

Lehet, ha valaki csak
figyelmeztette volna a gépkezelőt - nem oktatta, mert
az túlzás lenne és gazdaságtalan, mert az idókiesés
-, csak figyelmeztette volna, hogy vigyázz, körültekintő légy, indulás előtt
győződj meg arról, hogy a
gép veszélyes közelségében
nincs-e valaki, akkor a
csonkolt és elhunyt rokont
nem siratnák a gyerekei, a
..gazdaságosabb" üzemeltetés közvetlen részese,
végrebajtója lehetne ma is.
Sajnos, egyre gyakrabban találkozik az ember
hasonló esetekkel. A rendeletek egymás után jelennek
meg, szigorodnak az elő
írások, csak az nincs, aki
ezekre a munkaadók figyeImét felbívná. A munkaadónak nincs ideje meg
energiája az előírásokat,

őri gárda nélkül lehetetlen.
De nem lehetséges lelkiismeretes munkavégzés nélkül
sem, mert minden elképzelés
annyit ér, amennyit a gyakorlatban megvalósítanak
bel61e.
Tapasztalataink szerint az
őrök a kiadott feladatokat legyen az fizikai munka,
vagy szolgálati tevékenység
- megfele16en ellátják. Javult a szolgálati fegyelem, a
szolgálati könyvek vezetése,
gyakoribbak az ellenőrzések.
Mindezekből egyértelműen megállapítható, hogy
gát- és csatornaőreink igazi
gazdáivá váltak a rájuk bízott
területeknek. Az új őrök is
beilleszkednek, többségük a
munkáját igen jól végzi.
V égezetül kötelességemnek tartom, hogy megemlítsem azok nevét (természetesen csak a munkájukat a
mostani vizsgálat során bemutató kollégáinkról beszélhetek), akiknek tevékenységét igen jónak ítéltük: Vass
Dezső csatornaőr (Pankota),
Megyeri Miklós gát6r (Dongér), Lénárt Ferenc gátőr
(Felgyő), Reichardt István
csatornaőr (Kopáncs), Tóth
Zoltán csatornaőr (Jászszentlászló), valamint RaIconczai
István gátbiztos (Bokros).
Ezúton kívánok minden
mnkatársamnak a jövőben
reánk váró feladatok megoldásához jó egészséget!
Varga Ferenc

közlönyöket, törvénytárakat
bújni, böngészni, hogy mit
is kell tennie, mert neki a
"gazdaságos" termelés a
feladata, célja. De kérdés:
ilyen áron? Ez már érthetetlen!
Nem azt mondom, bogy
minden kis, egy-két személyes, vagy akár 100 tagú
vállalkozásnak legyen külön munkavédelmi szakembere - ez is túlzás lenne -,
de az is túlzás, hogy nem
fogadnak meg ilyen szakembert szaktanácsadásra
sem.
Érdekes, hogy egy-egy
hasonló tragédia után mindjárt szakemberhez fordulnak, hogy mi is a teend6!
De ehhez tragádiára van
szükség.
Vajon mindig kell egyegy újabb eset, hogy ráébresszen bennünket a
felelősségünkre? Vajon
nem kellene-e bölcs elő
relátással olvasni a figyelmeztető jelekből és megelőzni a bajt - az élet minden területén?
Márkus Zoltán
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Ui gátörház
épül Jaksorban
Az igazgatóságunk által 1994-ben készitett rövid-,
közép- és hosszútávú árv(zvooelmi fejlesztési
tervben is szerepel a Hármas-Körös b;d parti,
11.08.02. számú, jaksori gát6rtelepének átépltése.
A gát6rház javarészt vályogból épült, kora
csaknem száz év. Az épület falai vizesek,
repedezettek, tet6szerkezetének faanyaga igen
rossz állapotú.
Az állagában igencsak
leromlott gátőrházat már
több évtizede csak utólagos bővítésekkel, a repedéskárok folyamatos javításával lehetett lakható
állapotban tartani. A további jelentős fenntartási
költségek elkerülése érdekében - beruházás keretében - épül az új, korszenl gárorház.
Az új főépület Takács
Lajos tervező igényes
munkája, a kivitelezést a
Szegedi Vízügyi Építőipari és Szolgáltató Kft.
végzi. A megvalósuló 2,5
szobás, korszenl gárorház
a gátőr és családja számára biztosít állandó szol-

gálati lakóhely~t, mig
árvizvédelmi készültség
esetén további két személy folyamatos elhelyezése lehetséges a kialalátandó szolgálati egységben.
A kivitelezés 1995. júliusában kezdődött és a
szerződés szerinti átadásátvétel időpontja 1995.
október 15. A munkával
jó ütemben és minőség
ben halad a kivitelező. Ez
pedig garancia arra, hogy
a négy tagú, fiatal gátőr
család idén novemberben
beköltözhessen új otthonába. (Biró Ferenc
felvételei)
KeUer Péter
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Vízminöségi kárelhárítási mütárgyak a Tiszán
A víz a természeti környezetünk mindenütt jelenlévő eleme, mely nemcsak formálja környezetünket, hanem meghatározza az élet minőségét. A környezet mindennemű szennyeződése a vízben összegződik, hiszen a víz a legjobb oldószer,
szállítója a szennyezésnek és egyben integrálja a környezeti ártalmakat.
Országunk törvényeit először megfogalmazó Könyves Kálmán királyunk kiemelkedő jelentőséget tulajdonított a "halászó vizeknek". Védelmét már 1100 körül dekrétumba foglalta.
A gyors ütemű társadalmi és gazdasági
fejl6dés miatt napjainkban egyre nagyobb
gondot okoz vizeink védelme, hiszen a lakosság, az ipar és a mezőgazdaság megnövekedett vízfogyasztása egyben fokozott szennyezést jelent élővizeinkre.
A működési területünkböz tartozó tiszai
és marosi folyószakaszokat több helyen
keresztezi k nyersolaj-, illetve gázvezetékek. Egyesetlegesen előforduló csőtörés
miatt viszonylag rövid idő alatt nagy
mennyiségű olaj kerülhet a folyóba, mindemellett távlatilag - a tiszai teherszállítás
beindulása után - a vízi szállítóeszközökről is kerülhet nyersolaj, illetve olajtermék a vízbe.
A víz felszínén az olaj gyorsan szétterül, ugyanis a nyugodt vízfelületen mindaddig terjedni képes, míg néhány mikron
vastagságot el nem ér, és így viszonylag
kis mennyiség is óriási vízfelületet tud
elzárni az oxigéntől, ami az élővilág károsodásához, pusztulásához vezethet. Ha a
víz felülete mozog, hullámzik, az olaj
lceveredése meggyorsul, és bár a felszínről
eltIlnik, káros hatása fennmarad, s6t,
fokozódik. Olyan mérgező anyagokat juttat a vízbe, melyek kis koncentrációban is
megsemmisítik a vízben élő fitoplank-

ton okat és a haleledelként szolgáló, egyéb
organizmusokat. Megsemmisülnek az
ikrázóhelyek és fékeződnek az anyagcserefolyamatok is. Amederfenékre
süllyedt olaj elzárja a mederfenék biológiailag aktiv felületeit az oxigént61, melynek következtében bomlási folyamatok
kerülnek túlsúlyba. Míg az oxigén jelenlétében a szerves anyagok gyorsan mineralizálódnak, oxigén hiányában ammónia, kénhidrogén, metán és egyéb
mérgező gázok képződnek.
Az eredményes kárelhárítás előfeltétele
az olaj továbbterjedésének korlátozása, illetve megakadályozása, valamint a szétterjedt olaj összegyűjtése, hogy eltávolHható legyen. Az olaj lokalizálás át, terelését világviszonylatban merülőfalas olajzárakkal, illetve azt helyettesítő anyagokkal oldják meg.
A merülőfalak olyan, a víz felszínén
úszó folytonos szerkezetek, melyek egy
része a víz felszíne fölött van, másik része
pedig a vízfelszínhez közeli rétegbe nyúlik le. Azon az elven működnek, hogya
vízfelszín közelébe eső réteg lezárásával
megakadályozható a felszínen úszó anyagok - jelen esetben ásványolaj-termékektovábbhaladása.
A vizminőségi kárelhárítási munkában,
az olaj szennyeződések elleni védekezésben a cél a folyékony szennyezés leszedése a víz felszínéről. Jelenlegi ismereteink szerint és belátható idő műszaki
lehetőségei alapján csak a víz felszinén
úszó olaj eltávolítása valósítható meg.
Az előzőekben leírtakból következik,
hogy a lokalizálás, terelés megvalósHásával együtt haladéktalanul meg kell kezdeni az olaj leszedését, mert eredményesen védekezni csak a két tevékenység
egyidejű, összehangolt végzésével lehet.

MerülGfal telepltése mindkét végén a parton rögzitett vezérkötéUel

A leszedés azonnali megkezdésének
elhúzódása veszélyezteti az addig elért
eredményeket, hiszen az első szél, az
áramlás ból adódó turbulencia a már körülhatárolt olajat a vizbe keveri.
Az Ativizig működési területén, Szeged
térségében négy helyen tartjuk szükségesnek - hat átfeszHési lehetőség biztosításával - vízminőségvédelmi szelvény
kialakítását. A szelvények a középvizek
és a kisvizek felszíni, úszó szennyező
déseinek megszüntetését szolgálják majd .
A folyók mederéleiben egy-egy, az úszó
terelőfalak átfesz!tő acél sodronykötelének megfogására szolgáló, lehorgonyzási hely kerül kialakitásra.
A terelőfal által összegyűjtött felszíni

szennyezőanyag szivattyúzással, nyomócsövön keresztül, a kiépHen1ő lejáró rampa mellett tervezett parkolóálláson várakozó tartálykocsiban kerül összegyűjtésre.
A nyomócső rá- és lecsatlakozásánál esetlegesen mellécsöpögő szennyezőanyag
szétfolyásának elkerülése érdekében, a
parkolóhely' kiemeit szegéllyel, gyűjtő
csomppal fog kiépülni.
A beruházási munka keretén bel.ül
1995-ben a Felső-Tisza parton és a Felső
Kikötősori hullámtéri területen valósulnak
meg a vfzminőségi szelvény parti létesftményei, a környezetbe illő parkositással
együtt.
Marsovszki Gergely

Téma: a Maros

és a víztisztaságvédelem
ber 31., részvételi dfj nincs. Igényesetén a területi szervezet feltételrendszerét, a befogadó terhelhetőségének figyelembe
a helyszínen fizetendő szállást és ebédet biztosít.
vételét, a szennyvíz, tisztított szennyvíz élővfzbe vezetésének lehetőségét az öntisztulás figyelembe vételével, a be*
A MHT november 13-15.-e között tartja Szegeden, a fogadó és a szenny viz elkeveredését, levonulását, a kaForrás Szállóban I. Víztisztaságvédelmi Konferenciáját, tasztrMaelbárítást a víztisztaságvédelem érdekében. Fogmelynek védnökei: Baja Ferenc (KTM), Lotz Károly lalkoznak a falusi szennyvízelbelyezésekkel, az alkalmazott
(KHVM) és Dunai Imre (IKM) miniszterek.
és alkalmazandó kisberendezésekkel, szikkasztással és ezek
A plenáris ülést követően a konferencia résztvevői a hatásaival a környezetre. Nagy figyelmet szentelnek a
következő szekciókban folytatják munkájukat:
szennyvíziszap-hasznosítás kérdéseinek és ezen belül a
- felszini víz
mezőgazdasági hasznosítás ésszerű lehetőségeinek.
- felszin alatti viz
Ennek a szekciónak a keretében kiemeit témaként kezelik
- szennyvíz és szennyvíziszap.
a mezőgoazdaság és mezőgazdasági ipar jelenlegi
A szekciók munkájában részt vesznek szomszédos szennyezettség ét, valamint azon, új technológiák
országok szakemberei is. (A konferencia hivatalos nyelve a alkalmazásának lehetőségét, amelyek a jelenlegi súlyos
magyar, tolmácsolásról a szervezők gondoskodnak.)
vizszennyezéseket lényegesen csökkentbetik.
Az első szekció keretében részletesen foglalkoznak nagy
Ebben a szekcióban foglalkoznak a legnagyobb kontavaink - a Balaton, a Fertő-tó, a Velencei tó - vízminő- centrált szennyezőkkel és az ipar vfztisztaságvédelmével.
ségével, trofitásával, bakterológiai viszonyaival, az előEzen belül a csatornázott területeken az előtiszUtás
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mészetes kis tavak és a bányatavak vizminőségi és -védelmi
gazdasági kérdéseivel. Az ipar által a közcsatomába boHidrometeorológiai észlelő és jelzőszolgálat a Maros- problémáival.
vizgyűjtő romániai területén
A felszíni viz-szekció a Duna, a Tisza és mellékfolyóik, csátott szennyvizek hatásaival, tiszUtásával a szennyA Maros és mellékfolyói hegyvidéki vizgyűjtőjén épített valamint a másod- és harmadrendű kisvizfolyások, épített viztelepeken, illetve hatásjavításával, az ipari előtisztitással.
Külön foglalkoznak az ipartelepeken keletkező és onnan
tározók szerepe az energiatermelésben, árvízvédelemben, csatornák víztisztaságvédelmi ~rdéseit tárgyalja részlenem
szabályozott módon eltávozó szennyeződések
vízkészlet-gazdálkodásban
tesen. A szekció foglalkozik a íiordalékviszonyokkal, valaA Jeges árvíz a Maroson c!mű videofilm bemutatása
mint a felszíni vizb6l nyert ivóvíz vízminőségi kérdéseivel. környezeti hatásával (pl. szél, csapadék, lemosás ), az
Árvízvédelmi fejlesztések a Maros vízrendszerének
A második szekcióban a talajvizek, parti szűrésű vizek, a alkalmazott ipari technológiák hatásával és kapcsolatával a
magyarországi területén
rétegvizek, karsztvizek, ezek kitermelbető, hasznosítható, felszíni és felszín alatti vizek minőségének alakulására.
Lényeges az ipar általános és konkrét víztisztaságvédelmi
Közös hidraulikai és hidrológiai vizsgálatok a Maros megőrizendő készleteinek víztisztaságvédelme érdekében
teendő jogi, technikai, műszaki intézkedések, eljárások meg- munkáinak megszervezése és erre a célra megfelelő szakmai
közös érdekú szakaszán
vitatása a terv. Fontos vitakérdés lesz az ásvány- gyógy és tapasztalattal és alapképzettséggel rendelkező szakemberek
A Maros és mellékfolyóinak vizminőségi kérdései
Vízminőségi célállapot-vizsgálatok a Maros magyar- hévízhasznosítással összefüggő vízminőség i és víztisz- működése jogi feltételrendszerének biztosítása.
A felsorolt témakörökben felkért előadók tartanak a hazai
országi szakaszán
taságvédelmi kérdések csoportja és az ilyen használt vizek
helyzetr6l - összehasonHtva a nemzetközi eredményekkel
Öntözési együttműködés és fejlesztésének lehetőségei a megfelelő elbelyezési, visszavezetési lehetőségei.
Maros közös érdekú szakaszán.
A harmadik szekció szennyvizekkel és -iszapokkal fog- - átfogó előadásokat. Ezen túlmenően várják további
A konferencia várhatóan november 28-án 10 órakor kez- lalkozik. Megvitatják a csatornázási rendszereket és kap- előadások bejelentését - az egyes ~rületeken elért szakmai
d6dik és 29-én 14 órakor zárul. A jelentkezési határidő októ- csolatukat a viztisztaságvédelemmel, a szennyvízelbelyezés eredmények bemutatására.
A Magyar Hidrológiai Társaság árvízvédelmi és belvizvédelmi szakosztálya a szegedi területi szervezettel és a
MTESZ Csongrád megyei szervezetével közösen magyarországi és romániai előadókkal konferenciát rendez
november 28-29-én abból az alkalomból, hogy az idén
fejeződött be a Maros árvízvédelmi létesítményeinek
kiépítése, illetve 1995-ben emlékezünk a Maros két legnagyobb árvizére a 20, valamint a 25 éves évfordulón. Ezért
is lett a szakmai megbeszéléssorozat főcime: Maroskonferencia 1995.
A szegedi Technika Házában rendezendő konferencia
előzetes programja:
Megnyitó, köszöntések
A Maros-völgyi Vízügyi Igazgatóság bemutatkozása
(Marosvásárhely)
Az Ativizig bemutatkozása
A Maros szerepe a Tisza vízrendszerében
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A Maros - Gyergyóújfalunál
Az Ativizig és a marosvásárhelyi székhelyű Vízügyi
Igazgatóság (',Apele Romane"
Filiala Teritoriala Trrgu-Mures)
megállapodása értelmében lehetőség nyílott arra, hogy az
igazgatóságok egy, vagy több
dolgozója tanulmányút kereté.ben megismerkedjen a szomszédos szervezet felépítésével,
feladatai val, vízügyi létesftményeivel és szakembereivel.
Bár már korábban is volt kapcsolat a két igazgatóság között -

gondoljunk csak a rendszeres
közös bejárásokra - és voltak
~dományos konferenciák, ahol
a szakemberek találkozhattak, de
talán most nyílt el6ször alkalom
arra, hogy egymás -tevékenységébe mélyebben betekinthessenek. Az Ativizig vezetése e
sorok Wját jelölte ki e feladatra,
amit - kételyei ellenére örömmel vállalt..
Június 25-én keltünk útra
Török Imre György főmérnök
kel, hogy egynémely kulturális

~
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és turisztikai nevezetesség megtekintésével egybekötött, kilenc
órás út után ,,átadjon" Marton
Vasile (László) mémöknek, aki
kintlétem idején állandó kalauzom lett. Közös munkánk során
elsősorban a vízgazdálkodási
művek helyszíni tanulmányozását, Uzemelési tapasztalatainak
megismerését tartottuk a legfontosabbnak. Ezért a kint töltött
bő hat hét alatt közel II ezer
kilométert tettünk meg, hogy
minden, fontosabbnak tartott
létesítményhez eljussunk. Megnéztünk 16 állandó és 9 idő
szakos tároz6t, számos kisebb,
vízellátási célzatú, álló és moz,gatható gátat. A rengeteg látnivalór61 tanúskodik a több mint
száz fénykép, amit utazásunk
ideje alatt készltettem.
El6ször vázlatosan szólnék. az
igazgatóság elhelyezkedésér61,
felépítéséről. Az 1989-es forradalom előtt megyei szintil és
megyei területi tagozódású
vízügyi szervezetek miIködtek.
Ezekre alapulva, de most már a
vízgyiljtóelvet figyelembe véve
jöttek létre az új vízügyi igaz-

rosvásárhelyi a Maros vízgyiljtőjén elhelyezked6 vízfolyások kezelóje. Működési teIillete 29 ezer 390 négyzetkilométer, ami Románia területének
kb. az egynyolcadát jelenti. A
kezelésébe tartozó, nyilvántartott
vízfolyások összes hossza II
ezer 189 kilométer. A "nyilvántartott" jelzót azért fontos
kiemelni, mert a vízmosásokat,
az öt kilométemél rövidebb és a
200 Vs-nál kisebb, közepes
vízhozamú vízfolyásokat nem
tartják számon.
Az igazgatóság a nagy távo1sá$ok miatt két aligazgatóságot ml1ködtet Aradon és
Gyulafehérvárott. A ml1ködési
területet tíz szakaszmérnökség
(system) fedi le, melyek a
nagyságuktól ftlggóen 4-5 járást
(formatio) irányítanak. Az igazgatóság összlétszáma 1343,
ebb6l a fizikai munkát végzők
805-en vannak.
Az igazgatóság finanszírozását tekintve alapvetően önellátó. Költségvetéstól csak az
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árvízvédelmi képesség fenntartására kap pénzt, illetve a nagyobb beruházások (pl. tároz6építés) történnek közpénzekb6l.
Egyéb költségei.khez a fedezetet
a felszíni vizekb6l történ6 ivóés ipari vízszolgáltatás díjaiból
biztosítják. Ez tulajdonképpen
nyersvízszolgáltatást jelent,
vagyis a víztisztítást már más
cégek végzik. A vízfolyásokra
telepített álló, mozgatható vagy
vegyes szerkezetil gátak által
felduzzasztott víz gravitációs
úton jut el a víztisztító telepre,
vagy közvetlenül a felhasználóhoz. A leírtakból következik, hogya megépített mil több
évre, vagy akár évtizedekre

biztos bevételi forrást jelent
némi karbantartási költség
ellenében. Az igazgatóság 11
ilyen vízellátási célzatú gátat
Uzemeltet és külön meg kell
említeni azt a 12 álland6 tározót,
amelyek vízeromilvek számára
biztosítják a folyamatos, vagy az
igény. szerinti (csúcsra járatás)
vízell.átást
Az e16z6ekben említetteken
kívül bevétel származik még a
folyami kavics, homok értékesftéséb6l is, mint építkezési
adalékanyagokból.
(FolyUlljuk)
Versegi UszI6

Vízügyes dinasztiák

A Tiszához nöH

Szabó-család
Messziról a kémény látszik,
közelebbról a korom-szin csodamasinák, szivattyák és
gépmonstrumok mázeuma még közelebbről pedig egy
család sorsa. Beszélgetve,
őszinte érdeklődés sel lehet
bepillantani a vízügyes gépész,
mindszenti Szabó-familia életébe. Éppenséggel a szentesi
szivattyá-telepen ülünk az árnyas platán tövében, szembenézve az Alsóludvárr6l, Mindszentről és máshonnan szabadtéri mázeumba jutott gépezetekkel. Abol könnyebben tud
a mt1ltr61 a mában, a holnapra
is gondolva szólni Szabó Mihályék családja
A szentesi szivattyátelep
találkahellyé lett: itt van az
apa, idősb Szabó Mihály és
felesége a mindszenti telepr6l,
ugyanonnan Zoltán "ifiár" aki munkabírásában és mu nkaszeretetében éppen nem
urias -, azután a helybéli Vfzügyes családtagok, ifjabb
Szabó Mihály és felesége. S itt
a legifjabb Szabó-gyerek, a két
és fél éves Misike, no meg a
novemberben meg születendő
baba, Szabóné Erzsébet
asszonnyal.
A tovatllnt nyár utolsó,
langymeleg simogatás a végigsiklik a familián, s talán a lengedező szellő is a tavaly meghalt legidősebb Szabó emlékét
idézi. O került elsőként vízügyi
alkalmazásba, hogy azután
folyvást ebbe a vonzáskörbe
tartozzék a család.
- Apám a leállamosHott
malomból jutott 1948-ban a
mindszenti Tisza- gátra, szivattyátelepre. így kezdődött a
mi sorsunk a vízügynél. A sorba 1958-ban én is beálltam, és

az apámtól vettem át a tele(}gépész feladatkört a
nyugdíjazásakor, 1967 -ben.
Akkortól a születendő családtagok sorsa mintha meg lett
volna írva Mivelhogy a gyerekek ott nőttek föl a Tiszánál,
a szolgálati házban, végigélték
a vízügyes mindennapokat,
apró koruktól fogva látták és
tapaszta1ták a kemény, de szép
munka legkisebb részleteit mondja idősebb Szabó Mihály,
majd ahogy belekezdett a
történetbe, akkora lendülettel
folytatja is.
Igy bontakozik ki a kemény
sors és szép élet, amiben Szabóné Kati néni máig kitartó h1l
társ és természet szerint részes.
Természet szerint, mert hiszen
a vízügynél a feleségek is "vizes" alkalmazottak a szivattyátelepen, avagy agátőrházban.
Az ügyelet, a karbantartás, a
rend közös kötelesség és eredmény. Önmaguknak is elszámolni tartoznak, mert mint
mondják, ilyen a vízügyes becsület, ahol nem elsősorban az
ellenőrzés, vagy főnöki szó a
vezető

fokmérő.

Az indíttatás talán véletlenszeru, de tény, hogy a gyerekkor, s az apa munkája, az anyai
nevelés, a munkában való,
mindenkori részvétel a Szabófiúka! is a tiszai munkához terelte. Nem csoda, mert hallgatva a mindszenti szivattyágépész mondandóját, szinte a
század vízgépészeti históriája
bontakozik ki így csak az tud
beszélni, akinek lételeme a
szivattyúk, gőzmotoros masinák világa. Csoda-e, ha magával ragadja a hallgató t, amint
végignézi a szemnek is lenyű
göző, kiváló teljesHményll

gépeket a csarnokban, s hozzáveszi a modern kor pár szekrény méretú technikáját, amivel ma szolgálják az árvédeImet és az öntözővíz továbbítást?
- Szép világ ez a mienk, de
igen meg kell kapaszkodn~ ha
meg akar felelni az ember a
szolgálat kívánalmainak. Akkor még nem is emlftem, mi
mindent el kell látni a ház
körUl, hogyan lesz rend, a
vízügyi létesítményeknél elvárható módon - sóhajt rövidet
Katalin asszony. Innentől
néhány gondolatnyi id6ig a
munkában nevelődés kerül
előnybe. A család megélhetését
segítő jószágtartás, egykoron a
nyolc tehén körüli tennivaló
igazából megpróbálta a család
apraját-nagyját. Az állandóságot jelent6 vízügyi feladatokkal együtt
- Modem ma már a technika, nem a folyvást fontos
tüsténkedés van előtérben,
hanem a felelősségérzet. Meg
ami önként és vállalt módon is
ezzel jár - szólal meg a szentesi szivattyátelep vezetője,
ifjabb Szabó Mihály. Vagyis
Miska. Mivel sorrend szerint
az apa a Mihály, fia a Miska, a
most aprócska gyerek, örökmozgó unoka pedig a Misike.
Megtoldják még a mondatol
többen is, hogyafülükre
fekve, nagy álommal akkor se
lehet sorsára hagyni a miIködő
szivattyl1t, ha bármilyen modern a technika és a jelző
rendszer. Mintha végszóra,
jelszerű hosszabb-rövidebb
csörgéssel jelenlétéról tanúskodik a telefon. Vízügyes
munkahelyeket fűz láncolatra,
mindig tudja, akinek szól. Egy

rövid, két hosszá, vagy éppen
fordítva, megszokott, ki szólaljon a készülékbe.
Lám, olyan ez Szabóéknál,
mint régi mesterségeket hordozó családoknál. Valamiféle
belső jelzés erre a pályára
indította őket. Feleségestől,
merthogy így szokás. Az anya
és menye épp ágy a "vizes
munka" részese, tanfolyami
szakmai alapokkal, mint a
családban a férfiak. Katalin
már Miska felesége volt, amikor az, mint az idősebb fill az
apa oldalán, vízügyi alkalmazott lett Mindszenten.
- Gondoltam akkor, no
elkérem magam Szentesre, itt a
vízrajzi adottságok miatt kicsit
könnyebb a sors, mint a
mindszenti parton - meséli az
apa. Rögvest kiderül viszont,

hogya "főnökség" jobbnak
látta, ha a felelősségteljes
helyen marad a nagy tapasztalatá szakember. Szentesre pedig kerüljön akkor az apa nevét
örökölt fiú. Két éve, hogy a
szentesi telepvezető nyugdíjas
lett, Miska pedig a szivattyáte.1ep vezetője Szentesen.
Ámde otthon, Mindszenten
meg a báty' örökébe lépett
Zoltán, elköszönve a villanyszerelő szakmával az áramszolgáltatótól. Mintha rendeltetésszeru volna, hogy a fiak
állomása a vízügy.
- Emlfthetem, micsoda vonzó a természet, a vízpart, az
egészséges élet. Mert igaz.
Mint ahogyan az se feledhet6,
hogy gyerekkorban az iskolába
három kilométer gyaloglás járt
minden nap, s a szénagylljtő

gereblyét is már akkor kézbe
vettem, mihelyst odébb tudtam
ht1zni - kapcsolódik a mértéktartón beszédes Zoltán az eddigiekhez.
Innen már csak lépésnyi a
mondandóban s a valóságban,
hogyanapsütéshez hozzátartozik a sz1lr6höz jutott uszadék
lapátoIása, s a szabad élethez a
szányogok hada, a mindennapokhoz a gyakran munkanappá
vált ünnep. De így is szép ez.
Meg jó. Mondják mindannyian. Épp csak a jelen id<>'
ben legifjabbat, Misikét nem
kérdeztem még a vízügy dolgairól. Mondhatni, nem is ér
rá: működ6, berregő játékkistraktoron ülve kanyarog
még a felnőttkor felé.

B.P.

#
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Az idei augusztus hőmérséklete átlagos. csapadék csak délnyugaton. a mlIk:ödési
terület középső részén és keleten haladta meg a sokéves átlagot. A nagyobb
mennyiségek a hónap végén jelentkeztek. A hidrológiai év csapadékhiánya kissé
tovább nőtt.

1995. SZEPTEMBER

Evezöseink elnyerték
a villachi polgármester
kupáiát

Nos. reményeim fényesen
teljesültek. A csodálatos panorámájú. ausztriai vízi paraAtivizil területi csapadék (mm)
dicsomban az idén 34. alkaminimum
átlag
maximum
lommal találkoztak a világ
sokévi átl. viszonyított
Id4szak
evezősei . A 13 ország 136
csapad.(%) eltérés (mm)
helye
helye
klubjának versenyzői között
ott voltak az európaiakon
20
Szentes
81
Balás a
37
76
-12
kivül az amerikai. brazil és
386
84
-73
az izraeli evezősök, egy-egy
számban a világbajnokságnál
A viszonylag kevés eső ellenére gyakran volt borult az ég. fgy keveset sütött a Nap. és a is népesebb mezőnyök álltak
hónap legnagyobb részében az éjszakai lehülés sem volt jelentós. Nem fordultak elő rekord rajthoz.
melegek. de - a hónap végi hirtelen lehülést nem szám(tva - a napok majd mindegyike
A Szegedi Vízügyi Sportnyári nap volt, és 13 hőségnap is kialakult
egyesület nagyon szerény
létszámmal. öt versenyzővel
volt részese a nagy találkozóTlirgybavi napténytartalom (6ra)
TlÚ'lybavi légb4mérséldet (oc)
Állonak. eredményeikre azonban
okévi havi átl. viszonyított
.maximum
minimum
átlag
más
nagyon büszkék lehetnek.
eltérés a sokévi
%
eltérés
dátum
dátum
havi átl.-tól
Szeged

254

88

-36

33

9 13.

l.

21.0

-{),l

A hónap folyamán az Ativizig tiszai. marosi és a Hármas-Körös Békésszentandrás alatti
foly6szakaszain a sokéves átlag alatti. alig változó vfzszintek voltak.

Előző számunkban

a szegedi evez&ök
országos bajnoki
szereplését ismertettem.
Soraimat azzal az óhajjal
zártam,
hogy a hagyományos őszi
villachi regattáról az idén
se jöjjen~k haza üres kézzel
evez&eink.
;;; ;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;;;;;:;;;;;:;;;:;:;;;:::;;;;;:;;:;;;;:;:;:;;;;;:;;;;;::;;;::;::;;:::;:::....
A villachi polgármester által az ifjúsági kétpárevező
sök győztesének felajánlott
dfj sorsát egyesületünk két
csapata egymás között döntötte el. A győzelmet három

másodperc előnnyel a Lele
László-Danyi Róbert duó
szerezte meg az Ádám PéterKószó Ferenc páros előtt. Az
ifjúsági egypárevezősök
bajnokának az Ausztria Bank
ajánlott fel serleget. ami
végül a 43 versenyző közül
Ádám Péter birtokába került
Ötödik evezősünk. Mármarosi János a felnőtt egypárevezősök versenyében 21
induló között szerezte meg a
rendkfvül szép eredményt
jelentő második helyet.
A kis csapat nagyszerű
szerepléséhez mi is büszke
örömmel gratulálunk!
Benke György

~

Atépiil a csongrádi
állami vízmérce

Tlirgyhavi felszfDi vizállás (cm)
Vfzm~rce

maximum

minimum

dátum

476
-25
101

KÖl'Ös, Szarvas
Maros,Mak6
Tisza, Szeged

ll.

14.
31.

közép

dátum

461
-ó5
79

l.

24.
2.

mederteltség (%)

468
-49
88

55
7
28

eltérés

-1
-74
-92

Az augusztusi csapadék nem javftott a talaj nedvességállapotán. A felső 2 cm-es rétegben
ugyan a hónap végére 70%-ig emelkedett a vfztartalom. de mélyebben folytatódott a
kiszáradás. így itt már rendkivül alacsony. mindössze 20-30%-os volt a víz aránya.
A talajvízszint területünk legnagyobb részén tovább süllyedt, bár kissé lassuló ütemben .
Az általában 1-2 cm-es vízszintcsökkenés mellett több helyeI!- stagnáló. néhol kissé
emelkedő vízállásokat is mértek..·A sokéves átlagtól való elmaradások lényegében nem
változtak. (Készítette: a vfzrajzi csoport)
TaI~v1zI"it

száma

helye

Tlirgyhavi közepes taIajvizálllb (cm)
terep alatt

változás az elmúlt

eltérés a sokéves

h6naphoz viszonyítva

havi átlagt61

453

Vásárhely

473

Mez6begyes

624

-26

-206

829

Kecskemét

486

-10

-134

Az idei vízrajzi beruházások közül a
legnagyobb a csongrádi állami vízmérce
átépítése . Működési területünkön a
szegedi mellett a legfontosabb tiszai
vfzmérce a csongrádi.
1991 végén kezdődött el a kezelésünkben lévő tiszai és marosi vízmércék
átépítése. Az első kettőt - a szegedit és a
tiszaszigetit - Phare-segélyből korszerűsítettük. a makóit vfzrajzi beruházási
keretból. Az átépítés során a mércék nem
csak új alépítmény t kaptak (részben vagy
teljes egészében). hanem korszerű
elektronikus regisztrálóval is felszerelték
mindegyiket. Ezek a műszerek nem csak
sűrűbb adatsorhoz juttatnak bennünket.
hanem a távjelzés lehetőségét is magukban hordozzák. A Maroson, a
komplett távjelz6 rendszer már meg is
valósult.
Az összes. kezelésünkben lévő vízmércéb61 a csongrádi volt a legrosszabb
állapotban. A mérce egy része hiányzott
(-150 cm alatt), másrészt a meglévő igen

régi. középvfzi tagon 5-6 cm-es eltérések
voltak az eredeti helyzethez képest. Ezért
1994-ben megterveztettük - dr. Ördögh
József okleveles mérnökkel - a mérce
átépftését. A Szeviép Kft. az idén kapott a
kivitelezésre megbfzást.
Az átépítés során korszerű, új mérce
épül a teljes észlelési tartományban.
másrészt regisztráló alépítmény is készül.
melyhez még az idén a műszert is meg
tudjuk vásárolni. Mivel az új regisztráló
műszer távjelzéssel is kib6víthet6. ezért
fontos feladat lesz a távjelzés kiépítéséhez
szükséges anyagi források előteremtése.
Az átépítés tervezésekor alapkövetelmény volt. hogy a régi. muzeális
értékű (1887-ben épült) középvízi tag
eredeti formájában megmaradjon. Az
átépítés során a régi. öntöttvas vfzmércelapokat megtiszUtják és lefestik. a
mészkő lépcs6 is eredeti formájában
marad meg.
Lábdy Jen6

Havi csapadékösszegek alakulása az Ativizig ferü/etén
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