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Vízügyi szempontból az 
egyik:'nevezetes térség Me
zőhegyes és környéke, ahol 
már a: múlt században nagy
szabású öntözőrendszer, az 
ún: Arad-csanádi rendszer 
terveit szövögették, de vé
gülis '- a mezőhegyesi cu
korgyár vízellátásával össze
kapcs9lva - csak egy kisebb 
legelő terület öntözését oldot
ták u;teg. A Maros vizét 
AradtÓl a Szárazéren keresz
tül BáUonyáig vezették, in
nen pedig a mintegy 40 km 
hosszan megépített élővíz
csatorpán juttatták Mezőhe
gyesig. Ez a vízellátó rend
szer - kisebb-nagyobb átala
kítás0ldcql, bővítésekkel - a 
mai mipig fennáll és üzemel, biztonságának növelése és agyesi öntözőrendszer, mely a 
de az első világháborút le- vízminőségi problémák kikü- Maros hazai vízkészletére tá
záró thanoni békeszerződés szöbölése érdekében az maszkodik, s több emeléssel 
óta magyar-román közös 199U-es évek elején megé- juttatja el a vizet Mezőhe
rer.dszerként. A vízellátás pült az Apátfalya-mezőhe- gyesig. Papfron.maradt az az 

Képessy-emléktábla 

Avatás Temesváron 
i 

I 

A niúlt századi nagy ár
mente~ítő és folyószabályozó 
mérnökgeneráció jeles tagja, 
Képes~y József neves vízi
mérnök halálának l20-ik év
fordulóján Temesváron, a 
Teme~-Bega Szabályozó 
Társul:at egykori székházá
nak falán (ma vasútigazgató
ság) m~gyar és román nyelvű 
emléktáblát avattak. Az em
léktáb~át Temesvár megyei 
jogú víÚ"os Pogármesteri Hi
vatala,: a Magyar Hidrológiai 
Társaság és a Meliorációs 
TrösztiTemesvári Kirendelt
sége h~lyezte el. 

Az avatásra Szegedről dr. 
Kováts Gábor vízügyi igaz
gató, Fejér László, a Magyar 
Vízügyi Közgyűjtemények 
igazgatója, Török Imre 
Györ.gy főmérnök, a MHT 
Területi Szervezetének elnö
ke utaztak. Az emléktábla 
Szegeden készült, az Alsó
Tisza vidéki Vízügyi Igazga
tóság af1yagi segítségével. 

A magyar delegációt Po
gány András temesvári egye
temi tanár kalauzolta, ő se
gédkeÚtt a tolmácsolásnál, ő 
egyéb~ént a MHT tagj a, a 
szegedi szervezet elnökségé
De is beválasztották , és fon
tos szerepe volt abban, hogy 
a tábla;'elhelyezését a város, 
illetve íl temesvári Meliorá
ciós Vállalatis támogassa. 

A magyar delegáció t dr. 
Gheorghe Ciuhandu mér
nök, Temesvár polgármeste
re és Dorel Borza mérnök, 
alpolgármester fogadta. Kö-

zös sajtótájékoztatót tartottak folyószabályozási munkála
a városházán, ahol helyi és tokban vezető szerepet j át
országos média-képviselők szott. illik tehát róla meg em
szép számmal jelentek meg. lékezni és pont itt Temes-

A vízügyi delegációhoz váron, ahol sokáig alkotott és 
később csatlakozott a dr. itt is hunyt el, egy hiyatalos 
Szalay István szegedi polgár- szolgálati út alkalmával. Itt 
mester vezette delegáció, ők nyugszik aGyárvárosi teme
Románia nemzeti ünnepére tőben ... 1842-46 között Bé
érkeztek. Részt vettek az em- kés megye tiszteletbeli mér
léktábla-avatáson, oly annyi- nökeként térképezési, víz
ra, hogy az emléktáblát a két rendezési, lecsapolási terve
polgármester együttesen lep- zési munkákkal kezdte pá
lezte le, mindketten rövid lyafutását. 
köszöntőt mondtak a szép Már fiatal mérnökként ki
számmal egybegyűlt érdek-tűnt társai közül azzal a kü
lődőknek. lönleges képességgel, hogy 

Az ünnepségen Képessy amit végzett, azt igen jó stf
Józsefről megemlékező be- lussalle is írta. Ugyanakkor 
szédet Török Imre György állandóan képezte magát, sa
főmérnök mondott a MHT ját pénzén is utazott Európá
k~pviseletében. ban, így igen széles látókörre 

,,,Nagyon becses könyvet tett szert és azt igyekezett át
tartok most a kezemben" - . adni szaktárs ainak, publiká
kezdte beszédét a szónok - cióiban. 
"Képessy József egyik leg- Élénk szakirodalmi tevé
fontosabb munkáját, a 'Ja- kenység'ére felfigyeltek és ta
vaslat Bánát közbenső vízhá- lán enÍlek köszönhetően, ke
lózatának szabályozásáról' rült a nagyszabású tiszai 
című írását, melyet itt, Te- munkálatokat irányító szak
mesvárott 1873-ban, a szerző embercsapatba ... Önmagát 
halála előtt három esztendő- specialistának tartotta ezen a 
vel adt~ ki. Ezen könyvpél- szakterületen, hiszen ezi
dány saját tulajdona volt... rányba képezte magát olasz-, 
... Most pedig egy kedves német-, franciaországi, hol
kollégámé, akitől kölcsön- landiai és belgiumi tanuI-
kaptam. . , mányútjain ... 

Képess)' József 1818-ban Itt Temesvár'on talán nem 
született Orosházán. Egyike a Fertő-tó, a Rápca, Répce 
volt a híres magyar vízimér- szabályozási, a Duna ártéri 
nök generációnak, a gróf Szé- rendezési terveiről, hanem a 
chenyi István által elindított Temes-Béga sz.abályozásáról 
és szervezett nagyarányú Ti- kell elsősorban említést ten
sza-völgyi árvízmentesítési, ni. 

elképzelés, amelyet 1968-
ban egy magyar-román kö
zös szakértői csoport dolgo
zott ki az Arad-csanádi öntö
zőrendszer műszaki megol
dására. 

A hordalékkúpon a gyako
ri vízhiányos állapotok mel
lett időnként a víz többlete is 
súlyos problémákat és káro
kat tud okozni. Hatalmas 
belvizek öntötték el a vidéket 

, például 1942-ben, 1966-ban 
és 1970-ben. A belvízi prob
lémákat a közös érdekű bel
vízrendszerek megfelelő 
szétválasztásával, illetve áta
lakításával - a magyar-ro
mán vízügyi együttműködés 
keretében - sikerült meg
nyugtqtó módon rendezni. 

A Maros hordalékkúpjá
nak felszín alatti vízkészlete 
rendkívül jó minőségű. -

(Folytatás a 4. oldalon) 

A Temes-Béga völgyi víz
szabályozó társulat több mint 
2 milJjó kataszteri holdra ter
jedő árterének költségvetés
sei ellátott mentesítési tervét 
dolgozta ki, ennek végrehaj
tásával mintegy 20 vízfolyást 
zaboláztak meg. A Béga ha- , 
józási csatorna átalakítás á
nak tervét is ő készítette ... 

Méltán örvendett közmeg
becsülésnek polgártár'sai kö
rében és a vízépítő szakmá
ban, rá, mint nagy előd ünkre 
mi, a mai szakemberek nagy 
tisztelettel emlékezünk." 

Az emléktáblát dr. Kováts 
Gábo~ vízügyi igazgató, dr. 
Szalay István és dr. Gheor
ghe Ciuhandu polgár'meste- , 
rek, s a Meliorációs Vállalat 
igazgatój a, Sima Dumitru 
kosi'orúzták meg. 

T. I. Gy. 

B~k ~ e esseg 
a Földön 

a ióakaratú 
embereknek! 
T isztelt munkatársaim, kedves nyugdíjas kolle

gáink, barátaink, s a VÍZPART minden olvasója! 
Közeledve az év végéhez, tisztelettel köszön-

töm Önöket. Összefoglalót, értékelést még korai lenne 
adni, az azonban elmondható, nehéz és változatos év 
végén kívánunk Önöknek b~ldog, békés Karácsonyt és 
sikeres Újévet. 

Árvízzel kezdődött az év, a Fehér-Kőrös gát ján gát
őreink, mérnökeink és a többiek bizonyították, ha kell, 
helyén a szívük, a rendkívüli körülmények között is 
képesek helyt állni. 

Az év kicsit más volt az előzőnél. Az időjárás fino
man figyelmeztetett, szükség van szervezett vízgazdál
kodásra. 

Ez persze gondokat is okozott, 'az öntözővíz-szolgál
tatásunk az előző évinek felét sem érte el, a belvizek 
szivattyúzás a megtöbbszöröződött. 

De a mi munkánk ilyen. A feltételeket a természet 
alakítja. 

Voltak, vannak örömeink, sikereink ... 
A vásárhelyi szivattyútelep rekonstrukciója nagyon 

szép műszaki teljesítmény. 
Jó minőségben elkészült a Dongér torkolati szaka

szának árvízvédelmi fejlesztése. 
Még márciusban felavatták Ópusztaszeren, a skan

zenben a tiszai gátőrl1ázat. Ezt a létesítmény t, ahol el
sősorban a gátőrök munkáját ismerheti meg a nagykö
zönség, több százezer (!) ember tekintette meg - a ven
dégkönyv szerint nagy sikelTel. 

Ugyancsak.a Dongér mentén épül az új gátőrtelep az 
egyik legrégibb, legkorszerűtlenebb helyett. 

Szeged belvár'Osáhan elkészült a tiszai vízminőség
védelmi szelvény műtárgya. 

Tovább bővültek a nemzetközi kapcsolataink, újra 
teljeskörűvé vált a jugoszláv-magyar vízügyi együtt
működés. 

A román-magyar közeledés szép példája a Képessy 
József-emléktábla .. 

Nagyot mozdultunk előre abelvizcsatornák karban-
tartásában. 

Aközmunka lehetősége akár hosszú távra meg
ti oldhat ja ezt a kérdést. A jelentősége sokrétű. 

Tisztességes - de önhibájukon kívül munka-
nélkülivé vált - magyarok értelmes munkához jutottak, 
gát- és csatornaőreink e munkások irányításakor végre 
azt tették, ami a dolguk és láthatták munkájuk eredmé
nyét. 

Két új fiatal mérnökkel alapozzuk a jövőt, egyikük a 
vásárhelyi szakaszon, másikuk a~ MBSz-nél tanulja a 
szakmát. 

Év végéhez közeledve munkatársainknak jól elvég
zett, egész éves önzetlen munkájáért a korábban sok
szor megígért bér is megérkezett. 

Szellemi műhelyünkben 1996-ban is fontos és szín
vonalas tanulmányok készültek és ott voltunk a tudo
mányos élet lényeges rendezvényein is. 

Az országban nagyon sok a gond. Bombák robban" 
nak, bérgyilkosok tevékenykednek, kórházak jutnak 
csődbe, közéleti korrupciós botrányoktól hangos a saj
tó. 

Szeretném hinni, hogyavízügy kívül tud eze
ken maradni, hogy a béke szigete lehtlt e zűrza-
varos világban. , 

Remélem, hogy hitem szerint Isten áldásával, szak
mánk szeretetével és egymás megbecsülésével, biza
kodva tekinthetünk a közeledő új esztendőre. 

Dr. Kováts Gábor 
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Az elmúlt egy évet vizs- = lett. Kiemelkedően csa
gálva rögtön szembetűnik, padékos volt a tél és a késő
hogya' korábbi száraz évek- nyári-koraőszi időszak, ezen 
hez viszonyítva változás kö- belül is a december, az au
vetkezett be térség ünk időjá- gusztus és a szeptember hó
rásában: jóval több csapadék nap, amikor a sokéves érték 
hullott, lényegesen alacso- kétszerese jelentkezett. Szá
nyabb volt a légh6mérséklet mottevő volt a csapadékhi
és mélyen az átlag alatti lett ány márciusban, áprilisban, 
a napos órák összege. júniusban és októberben, de 

Megmaradt viszont az idő- a téli félév és a tenyészidő
járás iqőnként szélsőséges, a szak csapadékmérlege még 
rendkívül száraz és rendkívül így is pozitív maradt. 
csapadékos időszakok válta- A téli hónapok (december, 
kozásában, valamint nagy január, február) együttes csa
hőmérséklet-ingadozásokban padékösszege egyébként a 
megnyilvánuló v.alto,zékony-. Tisza vízgyűjtőjén 29 %-kal, 
s,ága, mély oaz, utóqbi évti. műkti<;lési területünkön 57 
.zedben egyre i.tillább jellem- -%-kat hafadta meg az át
zője lett a Kárpát-medepce lagpt. A csapadék jelentős 
meteorológiai viszonyain·ak. hányada hó fOlmájában hul-

Az időjárás kedvezett a lott le, így az utóbbi években 
felszíni' és felszín .alatti víz- megszokottnál vastagab b és 
készle~ek növekedésének: tartósabb hótakaró alakult ki. 
még a legvízhlányosabb Du- A bó a Dél-Alföldet no
na-Tisz~ közi bátságon is ér- vembertől április közepéig 
zékelh9tő volt némi javulás. 60-70 napot borította, leg
A meteorológiai és hidroló- nagyobb, 35 cm körüli vas
giai körülmények hatására tagságát január végén és feb
jelentős~en csökkent az aszály ruárban elérve. A vízgyűjtő 
erőssége: az 1996-os aszá- hegyvidéki részén a télvégi 
lyosságí index (PAl) az Ati- állapotokat jól jellemző 
vizig területén csak az enyhe március l-i hóvíztartalom 
aszály l.<üszöbértéke (5 QC- 190 %-a volt az utóbbi 30 év 

. ·~1O.9 =)J<örüli ér!ék lett. átlagának. 
A rendkívül kemény és el-

,.JO"tea' "'a' S húzódó tél a '96-os év első 
,gl • ' negyedében az átlagosnál lé-

nyegesen alacsonyabb hő
A működési területünkre mérsékleteket produkált 

lehulló:csapadék az átlagot (február, március). Hűvös 
99 =érel meghaladva 655 volt a nyár, különösen a jú-

; 
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hus, amikor többnyire kora
nyári jellegű volt az időjárás. 
Tartós nyári idő csak június 
első felében alakult ki, jól 
mutatja ezt az is, hogy az 
idei nyár viszonylag kevés, 
19 hőségnapjából 8-at ekkor 
regisztráltak. 

Szokatlanul hideg volt 
szeptemberben is, ilyen ala
csony hőmérséklet 50 éven
ként fordul elő. 

Az időjárási elemek közül 
a napsütéses órák száma tér 
el legjobban a sokéves ér
téktől: 12 hónap alatt másfél 
nyári hónapnak megfelelő 
hiány gyűlt össze. A havi 
napfény tartam a szegedi mé
rőállomáson csak júniusban, 
Kecskeméten még akkor sem 
érte el az átlagot. 

Vízjárás 
A novemberi-decemberi 

előkészítő, majd a december 
végi kiváltó csapadék hatásá
ra a téli időszakban csak rit
kán előforduló nagy árvíz 
vonult le a Tisza vízrendsze
rében. A legkritikusabb hely
zetet produkáló felső-tiszai 
és körösi árhullámok te
tőzései az eddigi legmaga
sabb vízszinték közelében 
alakultak ki. A felső sza
kaszokon az év utolsó nap
jain tetőző ár az Alsó-Tiszán, 
a Hármas-Körösön és a Ma
roson is kilépett amederből, 

de ezeken a folyószakaszo
kon csak közepes árhullá
mok vonultak át. 

Védvonalaink közül egye
dül a Hármas-Körösön emel
kedett II. fokú készültségi 
szint fölé a vízszint (Szarvas: 
751 cm, december 31.), más
hol a tetőzések az L foknak 
megfelelő tartományban (Ti
sza, Mindszent: 709 cm, ja
nuár 8., Sz6ged: 661 cm, ja
npár 7., Maros, Makó: 428 
cm, január 5.) maradtak. 

A téli árvíz után a tavaszi 
hónapokban már csak kisebb 
áradások jelentkeztek, júni
ustól pedig a szokásos nyári 
kisvízszintek voltak jellem
zőek. Ekkor a száraz évek 
nyári kisvízhozamainál ma
gasabb, de a sokéves nyári 
átlag értékénél kissé alacso
nyab b volt a vízszállítás . 
Szeptember elejétől folyóink 
vízszintje ismét emelkedett, 
de az október végéig több 
hullámban jelentkező, kisebb 
árhullámok nem érték el a 
fokozati szintet. 

Folyószakaszainkon az el
múlt télen az átlagosnál 1-2 
héttel későbben (január ele
jén-közepén) jelent meg és a 
leggyakoribb' időpontban 
(február végén) tűnt el a jég. 
A jeges napok száma a Ti
szán átlagos (48), a HáImas
Körösön attól elmaradó (22) 
volt. Álló jég a Tiszán 19 na
pig, a Hármas-Körösön 13 
napig volt. Figyelemre mél-
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tó, hogya MaJioson csak 4 
napig volt jég és egyáltalán 
nem állt be a folyó. A legna
gyobb jégvastagság 10-20 
cm körül alakult, a Tiszáról 
30-150 cm magas torlódást is 
jelentettek. 

A talaj vízkészletének fel
töltődése már elég korán, a 
novemberi esőzések idején 
megkezdődött és december 
végére elérte az 1 m-es mély
séget. A téli-koratavaszi ked
vező beszivárgási feltételek
nek köszönhetően a telített 
állapot károkozás mentesen 
a felső fél méterben áprilisig, 
mélyebben egészen júniusig 
megmaradt. A nyári kiszára
dás a korábbi évekénél mér
sékeltebb volt, a kritikus 30 
%-os érték alá csak kevés 
helyen és csak rövid időre 
csökkent a víztartalom. 
Szeptemberben a felső fél 
méter ismét telítődött, majd 
az októberi csökkenést köve
tően egy méter mélységig 
közel azonos, 60-75 % körüli 
lett a víz tartalom. 

A hosszú, csapadékos tél a 
talaj víz tükör emelkedését is 
magával hozta. Az elinúlt tíz 
évhez viszonyítva jelentősek 
voltak a téli és a tavaszi vál
tozások, sőt a tavaszi maxi
mumok kissé magasabban és 
későbben alakultak ki. A víz
szint a nyári időszakban alig 
csökkent, ősszel pedig emel
kedővé vált, így a havi kö
zépvízszintek egyre jobban 

közelítettek a sokéves átla
gokhoz, sőt az elmaradás né
hol számottevően csökkent. 
Ezek a pozitív változások 
azonban al': aszályos ciklus
ban bekövetkezett talajvíz
szint-süllyedéseken érdem
ben inkább csak a tiszántúli 
részen javítottak. 

Kilátások 
Végezetül nézzük, hogy 

mi várható az előttünk álló 
hidrológiai év első felében. 

A hosszútávú meteorológi
ai előrejelzés szerint csapa
dékhiányra továbbra sem 
kell számítani: télen átlagos, 
koratavasszal az átlagnál 
csapadékosabb lesz az idő. A 
hőmérséklet a tél elején az 
évszaknak megfelelőnél va
lamivel alacsonyabban, ké
sőbb annál valószínűleg ma
gasabban alakul. Az idő
járás-előreje1zésből és a víz
gyűjtők jelenlegi hidrológiai 
állapotából kiindulva megál
lapítható, hogy a következő 
téli félévben nagy valószínű
séggel létrejöhetnek olyan 
feltételek, melyek kedveznek 
az árvizek és belvizek kiala
kulásának. 

(A hidrológiai összefogla
ló táblázatai ezen és a 3. ol
dalon találhatók.) 

Lázár Miklós 
I ; 
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Dr. Berencsi György emlékezete 
1913-1986 

i 
Tíz éve, 1986. november 20-án hunyt el 

dr, Berenési György, a Szentgyörgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem Közegészségtani 
és JáTványtani Intézetének egykori tanszék
veze~ő egyetemi tanára, az egyet.emnek 
t5Sbb ,éven át oktatási rektorhelyettese, az 
Altalános Orvostudományi Karnak éveken 
át dé~ánja, számos bel- és külföldi tudomá
nyos 'társaság tagja, a Magyar Hidrológiai 
Társ~ság Szegedi TerUleti Szervezetének 
tevékenyelőadója, az 1995-ben 75 éve 
fennálló Hidrológiai Közlöny c. tudomá
nyos folyóiratnak egykori szakíró munka
társa, :Illő, hogy halálának évfordulóján ke
gyelettel emlékezzünk rá, 

1952-ben lépett a hidrológiai szakírók 
sorába, Már az első, ilyen jellegű, a Hidro
lógiai Közlönyben megjelent "Az ivóvíz 
geopatológiai jelentősége" c. tanulmánya is 
figyelmet keltett. Ebben sorravette az ivó
víz különféle tulajdonságait, a benne oldott 
alkat~észek emberi szervezetre gyakorolt 

hatásait, különösen pedig a nyomokban ki
mutatható elemek szerepét. Felfigyelt az al
földi lakosság "transz-mineralizálódására", 
az ivóvíz ben foglalt ásványok fogyasztásá
ban történt áthangolódására, amelyet a ta
lajvízből táplálkozó kutak ,vizének fogyasz
tásáról az artézi víz fogyasztására való átté
rése okozott. 

Az 50-es évek elején, amikor még az or
szágos ivóvízellátási program kibohtakozá
sa messze állott a megvalósulástól, ér
zékletes képet festett a magyar Alföld fo
lyóvizektől távoli településeinek ivóvíz-vi
szonyairól az általa jól ismert Püspökla
dány lakóinak akkori (1950-beli) helyzetét 
jellemezve .. 

,,70-80 évvel ezelőtt (vagyis 1870-1880 
táj án) a község lakói kizárólag a felszíni- és 
a talaj vízből táplálkozó, ásott kutakat hasz
nálták. A lakosság hordókban gyűjtötte az 
ivóvízkutakból a vizet, A századforduló 
Püspökladány vízellátásában gyökeres vál-

tozást hozott. Megindult az artézi és nem
artézi, de 70-80 m mély kutak fúrása," 

Dr, Berencsi György hosszú pályafutása 
középsó és befejező szakaszában megérhet
te azt az általános fordulatot, amely a 60-as 
és a 70-es években az ország, igy az Alföl
dünk lakosságának szinte az egészét jó mi
nőségű, vezetékes ivóvizhez juttatta. Mél
tán említhetjük őt e fordulatnak nemcsak 
úttörójeként, hanem a megvaíósítás közre
múködójeként is, 

A hidrológiai tudomány sokféleségét és e 
sokféleség egységét mutatta dr. Berencsi 
György érdeklődésének egy másik fontos 
köre is: a fürdés járványtana, 1959-ben ál
lapította meg egy Hidrológiai Közlönyben 
megjelent cikkében (Vecsey Zoltán társ
szerzővel közöseri), hogy a szikes tavaknak 
és a fafusi kacsaúsztatóknak nemcsak nyá
ron, hanem télen is lehet járványügyi szere
pe. Télen az ezek jegén eleső, korcsolyázó 
gyerekek ruhájukkal felszedhetik a jég fel-

szántott porát. A ruhára. tapadó jég olyan 
helyzetet alakíthat ki, mintha a gyermek a 
tó, vagy az úsztató vizében megfürdött vol
na. A tífusz és a paratífusz kórokozói vi
szont a hideget és a fagyot nagyszerűen ké
pesek kiállni. 

Akiknek az 1966 és 1986 közötti két év
tizedben a Magyar Hidrológiai Társaság. 
Szegedi Területi Szervezetének elóadóülé
seit alkalmuk volt látogatni, azok rendsze
resen részt vehettek dr. Berencsi György 
professzornak a saját maga készítette,vetí
tett képeivel kísért úti- és élménybeszámo
lóin. Ezekről sem hiányzott telmészetesen a 
vízügyi-közegészségügyi kérdések korsze
rű szemléletű ismertetése és a világvi
szonylatban elért fejlődés bemutatása .. 

A hidrológusok közössége az orvosok 
közösségével együtt őrzi dr, Berencsi 
György professzor emlékét. 

Dr. Vágás István 

--------~------------------------------~----------~--~~----~~~~----~--~------~------------------~------------------------------~~ 



Lépten-nyomon tapaszta~ 
lom, hogy az emberi kap
csolat,okban mindig is jelen
tős szerepet játszó PR-ről az 
emberek jó része azt sem 
tudja; eszik-e, vagy isszák. 
Ha ai'onban azt kérdezném 
valakitől, szeretné-e, hogy az 
embereknek mindig jó be
nyorn:ásuk legyen róla, is
meIjé1.<:, elismerjék és bízza
nak ~enne, vajon kell-e 
ügyeInk a megjelenésére, 
beszédére, cselekedeteire stb. 
ahhoz, hogy bárki valóban 
jó, vagy jobb képet alkosson 
róla, és kell-e netán tennie is 
valanl:it azért, hogy ezt a 
kialak\Jlt jó véleményt meg
őrizz~ (esetleg fokozza), az 
illető bizonyára igent m'on
dana, ~ viszont már azt je
lenti, hogy akarva-akaratla
nul n~gyjából egyetért a PR 
lényegé"el. 

A 80-as évek végén, a 90-
es év~k elején a vízügyi 
szolgálat egészét - valamifé
le zölej sötétségből eredően -
igen ~rős támadások érték. 
Aki c~ak hallott valamit a 
vízügyról, de valójában nem 
ismerte ezt a szigorú rend 
szerin:t működő. rendkívül 
fegyetrnezett j munkájában 
mindig; megbízható szerveze
tet, aztikönnyen félre lehetett 
vezetn~, azzal könnyen el le
hetett I;litetni azokat a rossz
indulatú, alaptalan, néha egé
szen buta zöldségeket, amik 
a vízühi szolgálatot igye
keztek! a lehető legsötétebb 
színekben lefesteni. Főható

ság~ a lako,sság hiteles tá-o 
jékozt~tása, a vízügy valódi 
arculatlÍnak megmutatása, a 
méltatlfnul bemocskolt kép 
letisztí,tása érdekében első
sorban:a vízügyi igazgatósá
gok segítségét kérték. Erre a 
munká;ra - PR-összekötő

ként, mint a minisztériummal 
ebben ~ témában közvetlen 
kapcsoiatot tartó személyt -
igazgatpm engem jelölt ki. 
Meg~ondom őszintén, jó 

ideig éll sem tudtam, mi fán 
terem '1z al tudomány. A mi
nisztérium és az Országos 
Vízügy~ Főigazgatóság inst
rukciói alapján ugyan, de 
mégiscsak valahogy ösztönö
sen te~tük, amit tettünk ... 
Szerenqsére ma már úgy néz 
ki, hogy eddig jól. Talán e
zért is k~phattuk azt a lehető
séget, nogy részt vehettünk 
egy olyan szaktanfolyamon, 
ahol a yalóban élményszám
ba menő, rendkívül magas 
színvonalú előadásokat a 
szakma:ma ismert legtekinté
lyesebb: hazai tudorai tartot
ták sz~unkra. 

A Magyar Tudományos 
Akadérriia által kiállított PR
okleve~emet a minap volt 
szerentsém ünnepélyes 
keretekjközött átvenni dr. 
Varga Miklóstól, az OVF fő
igazgat6jától. Ez ösztökél ar
ra, hogy néhánY' szót szóljak 
anól, rn,i is az a public rela
tions (PR). 

!' 

~ 
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A szakirodalomban talál- célközönségnek számítanak háttér, a rend, a fegyelem, a 
ható definíciók több oldalról a szervezet munkatársai és az szolgálatra való bármikori 
közelítenek a témához. ott Il}úködő érdekvédelmi készenlét. 

Csak példaképpen néhány szervezetek, a külső kapcso- Mindenki tudta, aki folyó 
PR-meghatározás: latokat pedig a funkcionális, mellett él, hogy árvíz bár-

- Dr. Van der Meiden:,,A gazdasági és pénzügyi szer- mikor előfdrdulhat, de aztis 
PR = egy szervezet kommu- vek, a szakmai szervezetek mindig tapasztalhatta, hogya 
nikációjának szervezése." és kamarai képviseletek, va~ vízügyi szolgálat tisztában 

- Marinovich: "A vállalat lamint a társadalmi szerveze- van a feladatával, a lakosság 
vezetése által koordinált, tek jelentik. minden körülmények között 
nlinden részterületre kiterj~- A PR igyekszik feltárni a számíthat a segítségre. . 
dő tájékoztatási tevékenység, rész-közvélemény-csoportok Másrészt igazgatóságunk 
amelynek célja, hogya vál- igényeit, figyelembe véve a vezetői - saját bőrükÖn is é
~alat termékei iránt bizalmat szegmentálásnál a potenciá- rezve a vízügyet izgatéÍ gon
keltsen, majd tevékenységét lis, a tudatos, de még pasz-dokat _ a területünkön kiala
értékelve a megszerzett bi- szív, illetve az együttműkö- k~lt jó véleményt minden
zalmat fenntaI;tsa, ápolja." désre vagy konfrontálódásra képpen meg kívánták és meg 

- PRSA (Amerikai PR- kész, aktív partnereket. kívánják őrizni, a vízkárok 
Szövetség): ,,A PR segít egy OA PR-programok a megis- elleni védekező létszám-gép
szervezetnek és közönségé- mert igények különböző' eszköz kényszerű csokkenté
nek abban, hogy kölcsönösen szintű kielégítését célozzák. se ellenére is ezért a PR
alkalmazkodjanak egymás- A szervezet lehetőségeinek munkát első pillanattól rend
hoz." megfelelően irányulhatnak a kívül fontos tevékenységnek 

- Magyar PR-Szövetség: tájékoztatásra, de céljuk le- tartották és tartjákrna is. 
,,A PR: egyének, szervezetek h~t a közvélem~ny tám,ogatá~ Négy megyére kiterj edő 
és környezetük közötti kap- sanak megnyerese, a vallalati működési területtel rendelke
csolat alakításának eszköze. célok megértése és elfogadá
Célja, hogy kétirányú kom- sa eredményeként. 
munikáció szervezésével A PR-munka sikere jelen
kedvező kapcsolatot alakít- tős mértékben függ attól 
son ki és tartson fenn.'" hogy sikerül-e megszólítani 

- Nyárády Gáborné dr. a célcsoportot és niegfogal
előadás ában a PR fogalmáról mazni számára a kfvállt üze
a következőket hallhattuk: netet. 
Minden gazdálkodó szerve- A PR igen gazdag eszköz
zet eredményes működésé- tárral rendelkezik, igénybe 
nek egyik alapfeltétele az al- veszi a személyes, a csoport
kalmazottaival való jó kap- es a tömegkomrn:unikiició 
csolat kialakítása és ápolása. szóbeli és írásbeli, illetve 
A közönségkapcsolat .megje- nyomtatott és audiovizuális 
lölésére az angol public re- eszközeit. Emellett a PR sac 
lations szó vált áItalánosan játos eszközökkel is rendel
elfogadottá, ennek rövidítése kezik, ezek: a sajtó-kapcsola
a PR. tok, a szponzorálás és a lob-

A PR kulcsa a tudatosan byzás. 
szervezett kommunikáció a Az alkalmazottairól gon
szervezetek és azok célcso- doskodó, a partnerei által 
port jai között. E tevékenység megbíZhatónak tartott és. a 
célja a kedvező befogadói közügyek iránt is elkötelezett 
környezet biztosítása a válla- szervezet felkelti a sajtó, a 
lat, illetve termékei vagy SzpoI).zorok es a kormányzati 
szolgáltatásai számára. Ez szervek, a hatóságok képvi
csak a szervezeti kommuni- selóinek figyelmét' is. Jóin
káció minden szinten meg va- dulatú támogatásuk elnyeré
lósuló koordináláSával lehet- se nemcsak image-jaVÍtó ha
séges, beleértve az alkalma- tás ú, hanem tágabb lehetősé
zottak tájékoztatását, az ügy- geket is rejt magában. 
felek udvarias kiszolgálását, Ajó PR-munkához jó PR
kulturális reridezvények tá- terv kell. A tervezés során - a 
mogatását, vagy hfrértékű in- részletekről most nem szólva 
formációk átadását a sajtó - pontosan meg kell határoz
képviselői számára stb. ni a célokat, az üze~eteket, 

A PR vezetési funkció is, azokat a csoportokat, akik
melynek feladata a szervezet nek az üZenet szól, a mód
filozófiájának meg fog alma- szereket, ahogyan ezeket el
zfisa. A közönséggel való j uttathatj uk az érintettekhez, 
kapcsolattartás sikerének a költségeket és a várható 
előfeltétele a szervezet egy- eredményeket. 
séges, pozitív képet sugárzó Az Alsó-Tisza Vidéki Víz
arculata. . ügyi Igazgatóságnak (és ta-' 

A PR-t a bizalom straté- lán minden igazgatóságnak a 
giájának is nevezik, mert cél- maga területén) a környeze
ja a szervezet iránti, hosszú- tével való kapcsolatot ille~ 
távú bizalom kialakítása. tően általában jó tapasztala-

A PR egyben gyakorlati tai vannak. Ennek két alap
lépések sora is, ami körülha- vető oka van. Egyrészt a víz
tárolja a szervezet külső és ügyi szolgálatot ai "átala
belső célcsoportjaít, tájéko- kulás" előtt a kívülálló is egy 
zódik igényeikról, megfogal- szigorú szabályok szerint 
mazza részükre a megfelelő működő, magabiztos, határo
üzenetet, szakszerűen eljut- zott és rendkívül megbízható 
tatja az információt a cÍID- "félkatonai" szervezetnek 
zetthez és elemzi a visszaha- tudta, aminek legkeményebb 
tás t. "fegyvere" a jó felkészült-

A PR szempontjából belső ség, a megfelelő technikai 

• 

ző igazgatóságunk PR-mun
kájának alapelve, célja a tár
sadalom és a vízügy kapcso
latánakjavítása, a természeti 
és gazdasági folyamatok kö
zötti összefüggések bemuta
tása, a társadalmi igények 
megismerése és lehetőség 
szerinti kielégítése, a lehetsé
ges megoldások alternatívái
nak ismertetése, a vízügyi 
szolgálat mindenkor valósá
gos képe, gondjaink, problé
máink, eredményeink meg
mutatása. 

Ehhez igyekszünk minden 
eszközt megragadni, ami cé
lunk elérését segítheti. Jó 
kapcsolatunk van a régióban 
működő rádiókkal-televízi
ókkal-újságokkal, alkalman
kéntfrásainkkal, híreinkkel 
megjelenünk a helyi lapok
ban, riportokban szerepe
lünk a rádióban, televízió
ban, részt veszünk különbö-
ző városi rendezvényeken, 
tájékoztató esteken, aktív ré
szesei vagyunk a Ijidrológiai 
Társaság rendezVényeinek, 
szakaszmérnökségeink "test
közelben" tevékenyen részt 
vesznek a területükön lévő· 
települések vízgazdálkodási 
gondjainak megoldásában, a 
jelentősebb vízügyi esemé
nyekről rendszeresen tájé
koztatjuk országgyűlési kép
viselőinket és a régió veze
tőit, lapunkkal- aVízparttal 
- pedig megkeres ünk min
denkit, akihez vízügyi szol
gálatunk kapcsolódhat. 

A munkában kezdettől 
fogva számítottunk minden 
osztály és minden szakasz-, 
mérnökség véleményére és 
segítségére. A vízügyi PR
munka nem egy-két "beava
tott" öncélú tevékenysége, 
hanem a legegyszerubb víz
ügyi munkástól az igazgatóig 
minderiki feladata, munkánk 
sikere is mindnyájunk közös, 
jó hozzáállás ától függ. 

Benke György 
PR-vezeUí 
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Megélénkülö 
~ roman-magyar 

kapcsolatok 
(Folytatás az 1. oldalról) 

Ez a készlet Békés megye 

legfontosabb 
ivóvízellátási 

bázisa. 

Innen látják el ivóvízzel- re
gionális rendszereken ke
resztül- többek között Oros
házát, sőt Szarvast, és szó 
van Gyoma-Endrőd bekap
csolásáról is. Az értékes fel
szín alatti készlet védelme 
érdekében, annak öntözési 
célú fölhasználását korlátoz
ni kelL Az ön tözési vízigé
nyeket a Maros, esetleg a Fe
hér-Körös vízkészletébőlle
hetI;le kielégíteni, de ehhez a 

meglév6 
vízpótló 

rendszerek 
.fejlesztése 

szükségeltetik. Nemrégiben 
'több vízpótlási változatot 
megvizsgáltunk. Ezek közül 
azok látszanak legked ve
zőbbnek, amelyek illagyar
román közös rendszer formá
jában jönnének létre. Egyik 
megoldás szerint a Romániá
ban lévő Szemlaki öntöző
rendszer északi irányban tör
ténő kitelj esztése révén lehet 
újabb vfzhozamokat a Szá
razérbe juttatni. Egy másik 
megoldás szerint aSzárazér 
romániai szakaszának bőví
tésével a jelenlegi másodper
cenkénti 1 m' helyett akár 3 
m' vízhozamot is lehetne 
Magyarország területére ve
zetni, amelyet azután a 
meglévő belvízcsatorna-há
lózat és új öntözőcsatorriák 

révén szét lehetne. osztani a 
területen. A vázolt megoldá
sok a bíztatónak ígérkező, 
magyar-román szakértői 

konzultációk során alapo
sabbkidolgozást nyerhetnek. 
A finanszírozás nehézs'ége
inek áthidalására a PHARE 
segélyprogramja és külö
nösen annak ahatármenti 
térségekre vonatkozó cél
programjai kínálnak lehető
s~get. A folyamatban lévő 
előkészítő munkákba és tár
gyalásokba a magyar és ro
mán vízügyi szervezetek 
mellett a természetvédelmi 
képviseletek is bekapcsolód
tak, ugyanis a vízviszonyok 
javítása e vidék természeti 
értékeinek a megvédését is 
elősegíthetné. . 

A Maros hordalékkúp fel
,szín alatti készletének ponto
sabb meghatározása és föl
használásának szabályozása 
céljából közös magyar-ro
mán 

szakért6i 
tárgyalás 

zajlott le nemrégiben Szege
den, amely a nemzetközi víz
ügyi kapcsolatok történe
tében úttörő jelentőségű, hi
szen az egyezmények ér
telmében eddig csak a fel
színi vizek terén alakult ki 
együttműködés. 

A legújabb romániai poli
tikai változások nimélhetőleg 
kedvezőek lesznek a ma
gyar-román vízügyi kapcso
latok további alakulására, és 
segítik beérlelni az elmélyül
tebb, szorosabb együttműkö
dést igénylő kezdeményezé
seket. 

. Dr. Pálfai Imre 

A közös ~izottság a medgyesbodzási 
regionális vízbázis egyik kútjánál 
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