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AZ ALSO-TISZA-VIDEKI VIZUGYIIGAZGATOSAG LAPJA 

Szakmai konzultáció 
Szegeden a víziközműröl 

'A kéttlap~s rendezvény 
színhelye a, Forrás Szálló 
volt, mely mj.nd a résztvevők 
elhelyezésével, mind a ta
nácskozás II?-egfelelő körül
ményeinek biztosításával se
gítette a konferencia eredmé
nyes munkáját. 

A rendez"Vény április 21-
én az A~G igazgatójá
nak, dr. Ko'váts Gábornak 
megnyitójávál kezdődött. Ezt 
követően dr. 'Horváth László
né, az Országos Vízügyi Fő
igazgatóság főosztál yvezető
helyettese üdvözölte a meg
jelenteket a rendezők nevé-
ben. I 

Első előadóként dr. Kováts 
Gábor, az A1'NIZIG igazga
tója ismertette az igazgató
ság tevékenységét, különös 
tekintettel a: területi és víz
gazdálkodási adottságokra. 

Ezután dr. 'Szilárd György, 
az OVF Vízgazdálkodási Fő
osztályának vezetője az idei 
feladatokról szólva kiemelte 
az ipari vízg:azdálkodással. a 
víziközmű szolgáltatással, az 
EU -direktív;ík következmé
nyeivel, a megyei szennyvíz
elhelyezési I<oncepciók elfo
gadásának r~ndjével, vala
mint a terül~ti vízgazdálko
dási tanácsdk megalakulá
sával kapcsoiatos, aktuálisan 
felmerülő fel~datokat. 

Rémai Jáhos, a KHVM 
Vízgazdák04ási Főosztályá
nak vezetője!A vízügyi szer
vezet európai integrációs fel
készülése címmel megtartott 
előadásában Iröviden össze
foglalta azo~at az ismerete-

i 

ket, amelyek az Unió alapve
tő működési és döntési me
chanizmusát jellemzik, külö
nös tekintettel az ágazatot 
érintő csatlakozási feladatok
ra. 

Dr. Juhász Endre, a Juhász 
és Tsa Bt. vezetőjeként 

összefoglalta és értékelte a 
vízügyi igazgatóságok me
nedzselésében készült me
gyei szennyvízelh,elyezési 
koncepciókat és meghatároz
ta az ezzel kapcsolatos to
vábbi lépéseket. 

Ezt követően Kardos Sán
dor, az A TNIZIG Víziköz
mű Osztályának vezetője is
mertette a Csongrád megyei 
szennyvízelhelyezési kon
cepciónak azokat az általá
nos érdeklődésre számot 'tar
tó tervezési kérdéseit, me
lyekből a megyei terv sajá
tosságai adódtak. 

Szabó Lajos, a KHVM fő
tanácsosa értékelte a minisz
térium részéről a megyei 
koncepciókat, majd dr: 
Horváth Lászlóné főosztály
vezető-helyettes tett,javas
latot a koncepciók elfogadási 
rendjére. Kiemelten kell ke
zelni a területfejlesztési taná
csok munkájának elősegíté
sét a koncepciótervek fel
használásával. 

A víziközmű szolgáltatás 
aktuális stratégiai kérdéseiről 
tartott előadást dr. Fel1yvesi 
Béla, az Országos Vízügyi 
Főigazgatós,ág főigazgató
helyettese. 

A tartalmas beszélgetések
re is lehető.séget adó ebéd 

után a Szegedi Vízmű Kft. 
vezérigazgatója, Rupp Ta
más és Bodor Dezső, a válla
lat műszaki igazgatója ismer
tette a város speciális kon
strukcióban működő víziköz
mű szolgáltatási rendszerét, 
majd röviden vázolták a sze
gedi épülő szennyvíztisztító 
telep technológiáját. Ezt kö
vetően a vendégek a helyszí
nen is megtekintették építés 
alatt álló beruházást. 

A nap további programja 
rendkívül emlékezetes város
nézéssei folytatódott, amely 
a szegedi zsinagóga látogatá
sával zárult. 

A hagyományos baráti ta
lálkozó alkalmat adott újabb 
elmélyült szakmai vitákra és 
egymás gondolatainak jobb 
megismerésére. 

A rendezvény második 
napján dr. Szlávik Lajos, az 
OVF főigazgató-helyettese 
tartott előadást Magyaror
szág vízgazdálkodási politi
kájáról. Az előadásban hang
súlyosan szerepeltek az or
szág vízgazdálkodás át meg
határozó tényezők, ennek 
kapcsán a vízgazdálkodási 
politika céljai, összhangban 
az EU-csatlakozás követel
ményrendszerének telj esítési 
lehetőségeivel és a megvaló
sítás eszközrendszerével. 

N agy Andrea, az OVF 
munkatársa előadásában ér
tékelte az igazgatóságok 
1997. évi tevékenység ét a 
beküldött beszámolók alap
ján. 

Ezt követően Molnár Fe-

rencné, lj. KHVM főtanácso
sa a címzett és céltámogatási ' 
törvényben 'előírt megvaló
síthatósági tanulmá~yok 

készülő kormányrendeleté
ról, illetve ennek elfogadási 
rendjéről adott tájékoztatást. 
Külön kitért az 1998. évben 
megalakítandó vízgazdálko
dási tanácsok szerepére. Ezu
tán ismertette az 1998. é~i ' 
Vízügyi Alaphoz beérkezett 
pályázatok főbb pénzügyi 
mutatóit. 

Dr. Filotás ildikó, az OVF 
hatósági f60sztályvezetője 
előadásában az utóbbi idő
szak törvényi változásainak 
- különös tekintettel a víz
gazdálkodási törvénynek -, 
és az azzal kapcsolatos jog
szabály-változás oknak az ál
lamigazgatási eljárásra gya
korolt hatásáróUartott ismer
tetést. Ezt követően tájékoz
tató hangzott még el az 
1997-98 évi K+F tevékeny
ségről is, 

Az értekezlet zárásaként 
Rémai János főosztályvezető' 
a minisztérium által néhány 
fontosnak tartott elvi kérdés
ről szólt, majd dr. Szilárd 
György főosztályvezető és 
dr. Horváth Lászlóné foglalta 
össze a kétnapos értekezleten 
elhangzottakat, megköszön
ve a résztvevők munkáját. 

Összességében megállapít
hatjuk, hogy az 1998. április 
21-22-i szakági konzultáció 
eredményesen és jó hangu
latban telt. 

Kardos Sándor 
Zsódosné Illés Ida 

Makón 19~8. május 5-én. a város ön
kormányzat~, a Magyar Hidrológiai 
Társaság, a Csongrád Megyei Mérnöki 
Kamara és a: Makó-térségi Víziközmű 
Kft. közösen rendezte meg a címbeli 
rendezvényt. !' 

Kardos Sándor, az ATNIZlG Víziköz
mű Osztályának vezetője mondta el 
hozzászólását - behelyezve a városi 
fejlesztési elképzeléseket az Európai 
Unióhoz csatlakozással összefüggésben 
elkészült országos és megyei szenny
vízelhelyezési koncepciókba. 

kes momentummal gazdagította a hall
gatóság ismereteit. 

Az érdeke~nek ígérkező előadássoro
zatot dr. Buz~s Péter polgármester nyi
totta meg, hangsúlyozva a téma fontos
ságát a városi életében és a fejlődés el
engedhetetlen feltételeként. 

A város vízellátásának és csatornázá
sának kialala.Úásáról, történetéről tartott 
élvezetes elő~dást Medgyesi Pál, a Ma
kó-térségi ~íziközmű Kft. ügyvezető 
igazgatója, a Csongrád Megyéi Mérnö
ki Kamara emöke. 

A város cs~tornázásáról és az új csa
tornázási és lszennyvíztisztítási prog
rarnról Németh Csaba főmérnök tartot
ta meg besz1ámolóját. Ezt követően 

A szennyvízelhelyezéssel kapcsola
tos beruházások finanszírozásával és a 
társulatok szerepével foglalkozott Fe
hér Ferenc, a Vízgazdálkodási Társu
latok Országos Szövetségének titkár
ságvezetője. 

'Az elhangzott finanszírozási lehető
ségeket árnyalta hozzászólás ában 
Hancz Sándor, a Központi Környezet
védelmi Alap-kezelő Szervezet igazga
tóhelyettese. 

Dr. Forgó István, a városi tanács 
nyugalmazott elnöke a víziközműtársu
lat szerepéről tartott előadása sok érde-

A leendő társulatok szerepéről Joó 
Júlia t~lepülési képviselő, bizottsági el
nöl} vázolta 'a város elképzeléseit. 

A rendezvény zárszavát dr. Buzás 
Péter polgármester tartotta meg, hang
súlyoz;va a továbbfejlődés ben elfoglalt 
szerepét a szennyvízelhelyezési prog
ramnak. 

A rendezvényt kiegészítette a város 
víziközműveiről szóló rendkívől érde
kes kiállítás, amely~t Fehér Ferenc 
nyitott meg. 

A rendezvény véleményem szerint 
elérte célját, rávilágítva a szennyvízel
helyezés és az egész infrastrukturális 
kérdéskör fejlődést szolgáló szerepére. 

Kardos Sándor 

Gondolatok 
;. ; ~; 

negy ev utan, 
két választás 

között .•• 

Eltelt egy kormányzati ciklus, új választások köze
pén vagyunk. Mit jelent mind ez a vízügyi szol

gálatnak? 
Az elmúlt négy év olyan ritka időszak volt, amikor a 

vízügyi szolgálatot nem szervezték át. Igaz, előtte átes
tünk egy kemény műtéten, de a műtét jól sikerült, nem 
csak a beteg gyógyult meg, hanem még a lemetszett ré
szek is (zömmel) tovább éltek. 

AZ igazgatóság pedig az új helyzethez egyre job
ban alkalmazkodva eredményesen dolgozott, 

Koránt sincs minden rendben ... A közalkalmazotti jö
vedelem messze elmarad a vállalkozói szféra jöve
delmétől. A fenntartásra továbbra sincs elég pénz (ki
véve a közmunkával megsegített 97-es évet). A védel
mi és fenntartó gépekjó része elavult. Mégis - évek óta 
nem kellett létszámot csökkenteni, sőt, fiatal szakembe
reket építettünk be a szervezetbe. Épültek új gátőrhá
zak, fejlesztettük az árvízvédelmi és belvízvédelmi mű
veinket, megvalósítottuk az egyik legkorszerűbb szi
vattyútelep rekonstrukciót. Eredményeket értünk el a 
Duna-Tisza közi vízgazdálkodási rendszer fejlesztésé
ben, megőriztük társulatainkat és kft-inket. 

N em hisszük, hogy mivoltunk a kormányzat ked
vencei, vagy éppen kiemeltjei, de hagytak dol

gozni. Köszönhetjük ezt egységes, összetartó fellépé
sünknek, szakffiai igényességünknek, de egy kicsit a 
külső körülményeknek (Felső-tiszai ár- és belvizek, 
Gyula környéki árvíz, az Odera árvize stb.) is. 

Mit várunk? Mit szeretnénk? 
A vízügy mindig egy kicsit kormánypárti, de mindig 

egy kicsit ellenzéki is! 
vormánypárti, hiszen állami pénzből állami 
ftfeladatot lát el, ellenzéki, mert végső döntéseit 

nem a politika, hanem a természet (a hid-rológiai 
helyzet) és a műszaki tudomány determinálja. 

Itt, a magyar Alföldön a vízgazdálkodás alapfeladata 
150 éve ugyanaz, Ezt különböző szervezeti és finan
szírozási formákkal lehet szolgálni, de szolgálni kell. 
Ezt kívánja a társadalom érdeke, az embeli életek és a 
gazdaság védelme. 

D eméljük, ezt minden poli,tikai erő átérzi és így ér
~i. Mi a jövőben is legjobb tudásunk szerint sze

retnénk szolgálni polgártársainknak s ehhez kérjük po
litikusaink segítségét, pártállástól függetlenül. A Tiszá
nak ugyanis egyaránt van jobb és bal partja, középen 
pedig a sodorvonal! 

A Bács-Kiskun megyei 
önkormányzat Területfej -
lesztési Irodájának megbízá
sából a VÍZPART Kft. ez év 
elején elkészítette a "Megol
dási mintaprojekt a Homok
hátság vízszintsüllyedésének 
mérséklésére" című vázlat
tervet. A megbízónak az volt 
a kérése, hogy olyan minta
területet válasszunk ki, ahol 
természetvédelmi célú víz
pótlásra is van igény, továb
bá olyan tervet csináljunk, 
amely kevés kiegészítéssel 
alkalmas lehet egy PHARE
pályázat, vagy valamilyen 
más pályázati anyag összeál
lítására. 

A tervezési munkában az 
A TIVIZIG szakemberein 
kívűl részt vettek az Alsó
Duna-völgyi VIZlG és a Kis
kunsági Nemzeti Park Igaz
gatóságának munkatársai is. 

A kiválasztott mintaterület 

Dr. Kováts Gábor 

a homokhátságnak· Kecske
méttől nyugatra fekvő, mint
egy 800 km2-es része. Itt ta
lálható a Kiskunsági Nem
zeti Park három táj védelmi 
körzete: a Fülöpházi bucka
vidék (ezen belül a kiszáradt' 
Kondor-tó, ' Szívós-szék, 
Hattyú-szék, stb.), az Orgo
ványi rétségek (ezek ugyan
csak elvesztették korábbi vi
zenyős jellegüket), valamint 
a jóval alacsonyabb an fekvő 
Kolon-tó és környéke, Izsák
tól délnyugatra. 

A természetvédelmi víz
igény évi mintegy 10 millió 
m'-re, a mezőgazdasági (ön
tözési) vízigény - távlatilag 
3000 hektár öntözött terület
tel, főként szőlő, gyümölcsös 
és zöldség-öntözéssel szá
molva - 6 millió m'-re 
becsülhető. 

(Folytatás a 2, oldalon) 



I' 
1,(Folytatás az 1. oldalról) 
iA vízszétosztás és a víz-

hasznosítás során a talajba 
l~szivárgó vízmennyiséget 
h(nzávetőlegesen 4 millió 
rri'-re tehetjűk, így az évi 
mértékadó vízigény összesen 
20 millió m' . 

: Ennek avízigénynek a ki
elégítésére egyrészt az időn
ként lefolyó és a Kolon-tó
bill összegyűlő felszíni vizek 
(~elvizek), valamint az 
ugyancsak a Kolon-tóba szi
várgó talajvizek "visszafo:r:
útását", másrészt a közeli 
Duna-völgyi főcsatornából 
kivehető Duna-víz helyszínre 
j~ttatását javasoltuk, mégpe
dig egy lényegében közös 
vfzpótló rendszeren keresztül. 

iA terv~zett vízpótIó rend
szer a Kolon-tóból, illetve a 
D'una-völgyi főcsatornából 
in'Cluló nyílt, részben burkolt 
csatomákból (összes hosszul<: 
k~. 20. km), két szivattyúte
lepből, egy 6,25 km hosszú, 
1,:20 m belső átmérőjű nyo
~6cső-vezetékből és egy 
eineltszintú, 1,5-2 millió m' 
viz befogadására alkalmas tá
rqzóból áll. A vízpótló rend
s~ervízszállító-képessége 2,5 m'/s. 
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~kerazonzágospályázaton 

A vízpótló rendszer.meg
valósításának becsült költc 

sége 1,45 milliárd Ft. A pro
jekt finanszírozását 75%-ban 
PHARE vagy egyéb külföldi 
segély igénybevételével kel
lene megoldani. 

A rn:aradék 25% sajáterő
fedezetét a központi költ
ségvetésből vagy különféle 
pénzügyi alapokból (Köz
ponti Környezetvédelmi 
Alap, Területfejlesztési Alap, 
Vízügyi Alap, stb.) lehetne 
megteremteni. 

A projekt megvalósítása 
esetén egyrészt megment
hetők, illetve rehabilitálhatók 
lennének a térség vizes élő
helyei, másrészt - az öntözé
si lehetőség meg teremtés éVel 
- növekedne a térség népes-

A beérkezett pályázatokat 
bíráló bizottság értékelte, és 
az elismeréseket, díj akat 
1998. március 27-én ünnep
ség keretében adták át a De
ák Ferenc Gimnáziumban. 
EITől előző számunkban be
számoltunk. Arról viszont 
nem, hogy a helyezett és kü
lön elismeréssel díjazott pá
lyaműveket igazgatóságunk 
a Magyar Hidrológiai Társa
sághoz teIjesztette fel orszá
gos kiértékelésre. Ez meg
történt, és szép sikerekről 
számolhatunk be. 

Rajzpályázat 

Általános iskola alsó tago-' 
zat: 
,I. helyezett: Dobó Éva (9 

éves) - Sándorfalvi Általá
nos Iskola 

Ált. iskola felső tagozat: 

A Magyar Hidrológiai Társaság Szegedi Területi 
Szervezete, a Szegedi Akadémiai Bizottság, az Alsó-Tisza 

vidéki Vízügyi Igazgatóság, az Alsó-Tisza vidéki 
Környezetvédelmi Felügyelőség, a Csongrád Megyei 

Mérnöki Kamara, a Magyar Vízügyi Kivitelezési Kft., 
a Szegedi Városi Vízügyi Beruházási Kft., a Szegedi 

Vízmű Kft., a'VÍZPART Kft. és a Kiss Ferenc Csongrád 
, Megyei Természetvédelmi Egyesület Pedagógiai 

Szakosztálya pályázatot hirdetett az 1998. évi 
víz VILÁGNAPJA 

megünneplése alkalmából az Alsó-Tisza vidéki általános
, és középiskolás diákokszámára, három kategóriában, 

a víz, a vízkárok, a vízhasznosítás; 
a szennyvíztisztítás; a vízi környezetvédelem 

témakörben. 

I. helyezett: Nagy Katalin 
(13 éves) - Juhász Gyula Ta
nárképző Főiskola Gyakorló 
Általán0s Iskol&, Szeged 

Általános iskola: 
Dícséret: Vízparti Emlék 

("Szövevény") - Rókusi I. 
számú Ált. Iskola, Szeged 

$ 

Középiskola: 
I. helyezett: Miklós And

rás "Óvjuk az életet adó vi
zet" (számítógépes grafika) -
Hódtói Általános Iskola és 

,Gimnázium, Hódmezővác 

sárhely 
II. helyezett: Rátky Attila 

AVI 
ségmegtartó képessége és A zene a világ része, az emberi élet
vonzereje. A javasolt, s re- hez kapcsolódik. Mégis van benne va~ 
mélhetőleg megvalósuló lami, ami az embertől függetienné 
mintaprojektben szerzett ta- . teszi. A min,denség hangja, azaz musi
pasztalatok nyomán megala- ca mundana. Ott születik, ahol az em
pozott döntés hozható a tel- beri kultúra: folyóvölgyekben, pusztá
jes, mintegy 8000 km2 ki- kón, tengerparton. Teljesztik a f61ya
terjedésű Duna-Tisza közi mok és á tengeráramok. Vándorol, ter
hátság súlyos vízháztartási jed, szóródik. Minden dallam legalább 
problémáinak további keze- százféle változatban él; de az emberi 
lt'iséről. csoportok akaratlanul, ugyanazokat az 

kultúrák" területén, majd a görög fél
sziget partjain, s hogyan bontakoznak 
kia mai Európa zeneközpontjai: a Bo
deni-tó körül, az olasz tengerpartokon 
és a Rajna-Elba-Duna háromszögében. 
Csupa "vízi központ", vízjárta dombvi
dé~ vagy tengerszegély. 

Dr. Pálfai Imre 

"Élettér" - Tömörkény Ist
ván Gimnázium és Művésze
ti Szakközépiskola, Szeged 

Írásművek 
'Dícséretb((n'részesült: 
Huszta Edina "Csepp a 

tengerben" cÍillű írása - De
ák Gimnázium, Szeged 

Megyeri Orsolya "A Tisza 
gátvédelme" c. írása - Batsá
nyi Gimnázium, Csongrád 

Kárpáti Zsuzsa "A víz ze
néje" címú .írása (melyet 
most lapunkban is közlünk) 
- Tömörkény István Gimná
zium, Szeged 

Tóth Zsófia "Álomvilág 
álompartján" cfmú írása -
Csongor téri Általános Iskola 
és Gimnázium, Szeged. 

Az eredményekhez a szer
kesztőség is gratulál. 

Kurucz Gyula 

I Könyvaiánló I 

ősi dallamtípusokat őrzik évezredeken 
át, s mikor azt hiszik, hogya leg
messzebb szakadtak tőlük, önkéntele
nüllegközelebb járnak eredeti formá
jukhoz. 

A primitív dallam születése arra a 
korszakra vezethető vissza, mikor ,az 
ősember felfedezi a természet hangjait, 
s utánozni próbálja azokat. A víz és a 

angol főváros hívá~ának engedve cser
benhagyta korábbi gazdáját, nem sejt
ve, hogy az rövidesen I. György néven 
Anglia királya lesz. Hiindel ily módon 
abba a különös helyzetbe került, hogy 
új gazdája - akinek kegyét oka volt 
keresnie - azonos volt a régivel, akit 
annak idején ő hagyott cserben és aki 
joggal neheztelt rá. Az uralkodó ki
békítését az 1717 -ben szerzett Vízi ze
ne segitségével sikerült elérnie. A 
Themzén rendezett látványos vízi ün
nepség fényét jelentős mértékben emel
te a pompás szabadtéri muzsika, amely
nek több mint húsz tételéből, napjaink
ban rendszerint hatot szólaltatnak meg: 
a francia stílusú, ünnepélyes nyitány 
után tetszőleges sonendben és számban 
következnek a barokk szvit hagyomá
nyos ,táncdarabjai. 

Öl/ős Géza: 
Víztisztítás - üzemeltetés 

zene tehát már ebben a kezdeti sza
iA neves egyetemi tanár könyve a víztisztítás valamennyi 

f~ntosabb műveletének folyamat-mechanizmusait, a ter- kaszban is kapcsolatba hozható egy-

Ügy tűnik, minthá a zene élete vala
miképp a víz életéhez vdlna kötve: a 
nyílt vízi tájak, 'a nyitott partok szálló
keringő-forgó zenéjével. A vízi élmé
nyeket ábrázoló és megörökítő motí
vumok nem ritkák a barokk zeneszer
zők művei között. ilyen például Georg 
Philippe Thelemann: Vízi zene cÍillú 
szvit je, amelyet egy admiralitás 100. 
évfordulójára.írt. Erre az alkalomra 
komponált egy asztali zenét és egy sze
renádot. Az előbbit, nyitó tételéről 0-
verture-nek is neveztek. Alcíme szerint 
a mű: "Vízi zene", de magyarázatkép
pen Thelemann még hozzáfűzte ezt a 
címet: "Hamburgi apály és dagály." 
Ábrázolásának tárgya részben maga a 
tenger, örökké változó képeivel, rész
ben a tengerészek és a tengerparti varos 
életének egy-egy mozzanata. 

A vizet azonban hangszer készítésére 
is használják, mint például az először 
az ókorban készített vízdob, amely két 
tökhéjból álló afrikai, ma is használatos 
dob. A vízzel telt nagyobbik héj ban le
beg, nyitott részével lefelé a kisebbik, s 
ezt veri kezével ajátékos. 

mással. Az emberi művelődés legfőbb 
vezéshez és üzemeltetéshez nélkülözhetetlen, alapvető új élettörvényeit a vízrajzi tagozódásból is 
k~tatási ismereteket a nemzetközi és a hazai eredmények, kiolvashatjuk. Általában a kultúrák ter
a~apján foglalja össze. A több mint 400 ábrával illusztrált jesztője és elszórója a víz, a maga két
k9tet értékét növeli az a 97 táblázat, amely áttekinthető féle alakjában: mint folyó, mely távoli 
r~ndszerbe illeszti a víztermelés és -kezelés, valamint az területek közt teremt kapcsolatot, s 
üiemeltetés legfontosabb gyakorlati tudnivalóit,. a problémá mint tó vagy tenger, mely nol elválaszt, 
rn,egfogalmazását, keletkezésének lehetséges okát, az ellen- hol összeköt. 
őizés módszereit, feladatait és a lehetséges megoldási módo- Érdemes megfigyelni, hogyan ter 
k~t. A gondos kiállítás ú, csaknem ezer oldalas kötet ára jednek a Föld legősibb nagy zenekultú-
3500 forint - megrendelőlapot a 4. oldalon találnak a Víz- rái, a Hoang-ho, az Eufrátesz és az In
párt olvasói. dus mentén felfelé haladva, az "öntöző-

A kor másik nagy zeneszerzőjének, 
Handelnek "vízi zenéje" említhető még 
meg. A népszerű szvitmuzsika közis
mert történeti előzmooye az a viszály 
volt, amely az 171O-es években Handel 
és a hannoveri választófejedelem kö
zött tánladt: a zeneszerző ugyanis az 

A víz mégis elsősorban az életközös
ségek számára a legfontosabb. Ha a víz 
nem volna, talán csak néhány napig lé
tezne az ember. 

Kárpáti Zsuzsa 
Szegedi Tömörkény István 

Gimnázium 12.C 
i 
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án küldöttközgyűlést tartott, ahol az elnök
s~g beszámolt az elmúlt két év munkájáról, 
eredményeiről, gondjairól, pénzügyi gazdál
~odásáról. 
l Tájékoztató hangzott el a Maty-éri Kht. 

(tagjai: Magyar Kajak-Kenu Szövetség, 
szegedi Vízügyi SE, Magyar Evezős Szö
.)etség, Herman Ottó Horgász Egyesület) 
megalakulásáról, működéséről. 

I' Elnökségi tagokat kooptáltak: Baranyi 
Sándor, dr. Csonka Csaba személyében. 
i Az 1998. évi Kajak-Kenu Világbajnoksá

gpt a Szegedi Vízügyi SE ingó- és ingatlan
t&lajdonunk díjmentes átadásával segíti; a 
s~ervező bizottság igénye alapján edzőink, 
sportolóink segítségét is felajánlottuk. 
: Az elmúlt időszak sporteseményei: 
"Evezés: 
: Dr. Csonka Csaba, Lele László, Kónya 

Qábor, Kitk,a Gergely, Keller Péter, Szalma 
~lemér, Sobják Ferenc ért el kiemelkedő 

eredményt. Gratulálunk nekik és edzőiknek! 2. helyezett: Czirok Ferenc 
3: helyezett: Bajnóczi Ferenc 
4. helyezett: Rátky Pál 
Tenisz hírek: 

1998. évben a XV. Szegedi Nemzetközi 
"Dr. Simády Béla" Evezős regatta emlék-' 
versenyen két 3. és két 5. helyezést értünk 
el. Szabadtéri teniszpálya-lehetőség 1998-

Budapesten a Ferencvárosi Tornaklub ban az Izometria 's'portstúdió Gömöri úti 

versenyén egy 1. helyet és egy 2. helyet sze
reztek evezős sportolóink. 

Teke: . 
Az 1997-98-as Városi Teke Bajnokságot 

decemberben 3. helyen zárta csapatunk, ta
vasszal a 7. helyen végeztünk. 

Biliárd: 
A háziverseny 1998. évi csoport mérkőzé

sein 22-en vettek részt, a döntő végeredmé
nye: 

1. helyezett: Sódar István 

fitness-központjában egy salakos teniszpá
lyát heti hat alkalommal, meghatározott 
időben bérelünk 1998. április B-tól október 
30-ig, a következő időpontokra: 

hétfő 16-19 óráig (II.) 
• kedd 16-19 óráig (I.) 

cs ü törtök 16-19 óráig (I.) 
péntek 14-19 óráig (I.) 
szombat 9-11 óráig (I.) 
vasárnap 16-18 óráig (I.) 
KDT VIZIG-KÖFE és A TIVIZIG-

KÖFE Kft. sporttalálkozó volt 1998. május 
8-án Székesfehérváron: 

Vezetői tenisz: 2:0 Székesfeh~rvár' javára 
(az idegállapot döntött); 
Női teke: 316:311 Székesfehérvár javára 

(szomorú vereség); 
Férfi teke: 362:349 Szeged javára (papír

forma); 
Kosárlabda: 54:44 Székesfehérvár javára 

(félidőben még mi vezettünk); 
Női ügyességi: 4: 1 Szeged.javára (szeb

bek,jöbbak vagyunk); 
Lövészet: 626:521 Székesfehérvár javára 

(hazai puska előnye); 
Labdarúgó mérkőzés: 3:2 Székesfehérvár 

javára (izgalmas küzdelemben vereség); 
Összesítésben: 5:2 Székesfehérvár javára, 

a kupa ott maradt, de csak azért, hogy 1999-
ben visszavágjunk és visszaszerezzük! 

Kurucz Gyula 
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VIZPART 

Tökebevonás a Szeviépnél 
Mindezek mellett az elmúlt év

ben már nyÜvánvalóvá vált, hogy ~ 
további fejlődés lehetőségeit a kft. 
adottságai behatárolják, ezért szük
ségessé vált;egy új jövőkép kialakí
tása. 

Az igazgitóság, mint tulajdonos 
a gazdálkod,ás stabilitásának meg
őrzése, az eredményesség növelése, 
a piaci fol~amatoknak megfelelő 
tőke-, létszáfu-, eszköz- stb. -struk
túra kialakítása érdekében - a kft. 
menedzsmentjének bevonásával -
hosszabb iqeje vizsgálta'egy, az 
ágazati elvá!ásokkal összehangolt 
üzleti stratégia kialakításának vari
ánsait, illeqve meg valósításának 
feltételeit. , 

'Ennek ketetében az OVF ezirá
nyú elvi engedélye, illetve felhatal
mazása alapján elemez tük annak a 
lehetőségét is, hogy a kft. tőkeere
jének növelése, tevékenységi pro
filjának pia~cal összehangolt for
málása, inn'ovációs készségének 
erősítése stb! az egyszemélyes for
ma megtartá~a, vagy a társaság ve
gyes tulajd9núvá alakítása esetén 
biztosítható-~ jobb hatásfokkal. 

Az elemzések, valamint a lehet
séges befektetókkel történő előze
tes egyeztetések eredménye azt 
mutatta, hogy a hosszabb távú fej
lődés biztos~tása olyan vegyes tu
lajdonú működtetés mellett való
sulhat meg, ~ol a befektető a pénz 
mellett megpatározott technológi
ákhoz, illetve piacokhoz való hoz
zájutás lehetőségét is megnyitja a 
társaság előtt. 

Az adotts~gok és mások tapasz
talatait figyelembe véve nem multi
nacionális cégeket kerestünk meg, 
a közös vállalkozás létrehozására, 
hanem olyan vállalati csoportba 
tartozó céget, amely a fenti célok 
megvalósítá~át adottságai alapján 
várakozásai~k szerint megfelelóen 
elősegítheti. : 

A SZEVIÉP Kft. tevékenységé
ben az elIDúlt években a folyós za
bályozási, i~lletve a folyóhoz 
kapcsolódó itzon építési feladatok 
váltak meghhtározóvá, melyek ki
vitelezéséhe~ speciális eszközök, 
úszómunkagépek szükségesek. 

A vegyes tulajdonú társaság kia
lakítása első~orban e profil erősíté
sén keresztülikívánja a hosszabb tá
vú fejlődés céljait szolgálni. , 

Magyaror&zágon a Kőolajveze
ték Építő Viállalat rendelkezett 

Az igazgatóság által a 202211994.' (III. 23.) számú Kormányhatározat szerint alapított egyszemélyes 
SZEVIÉP Kft. az elmúlt években stabil gazdálkodást mutatott, a vállalkozói piac egyes területein 

kedvező piaci pozíciókat, megfelelő üzleti hírnevet szerzett. 
Ebben többek között szerepe volt az alapítás kedvező kondícióinak, a menedzsment sikeres 

. irányító és piaci munkájának, az igazgatóság és a kft. együttmú'ködésének, 
valamint nem utolsó sorban a SZEVIÉP dolgozóinak. 
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olyan gépparkkal (cölöpös úszó- mindkét tulajdonos fél által dele- nevén SZEVIÉP Rt., törzstőkéje 
test,45 tonnás hidraulikus kotró, 2 gált 1-1 képviselő egyöntetűen 300 millió Ft, ez 268 millió forint 
db önálló uszály); mely alkalmas egyetért. értékű törzsrészvényből és 32 mil
arra, hogy a Dunán, illetve Tiszán Ez a döntésmechanizmus nagy- lió forint értékű osztalékelsőbbségi 
létesülő bármilyen műtárgy kivite- részt az eddigiekben is biztosította részvényból áll, mely utóbbi a 
lezését elvégezze. a géplánc SZEVIÉP Kft. általi SZEVIÉP Kft-t illeti. 

A folyót keresztező csővezetéke- használatát, a dolgok logikájából A tulajdonosok előzetes meg-
ket, illetve a csupán sodorvonalbakövetkezően megalapozottan bíz- egyezése alapján a me~edzsmentet, 
bevezetésbe kerülő szennyvíz veze- hatunk abban, hogya tőkeegyesí- valamint az rt. tisztségviselőinek 
tékeket e géplánc segítségévellehet tést követően a géplánc üzleti ala- többségét a befektető SZEVIÉP 
műszakilag, korrekt módon elvé- pon történő igénybevételének lehe- Kft-én keresztül az A TIvrzrG je-
gezni. tősége az 50 %-os tulajdon alapján löli ki. 

E géplánc nélkül- néha még ma a korábbinál jobb eséllyel lesz biz- A fentebb említett gépparkhoz 
is végzett bevezetések - nem tud- tosított. és a hozzákapcsolódó technológiá-
ják betartani a hajózás által megkö- A tőkeegyesftés oly módon kerül hoz való hozzáférésen túl a kialakí
veteit LKHV - 4,5 m-es alsó szin- végrehajtásra, hogya SZEVIÉP tott megoldás a fejlődéshez szüksé
tet, amelynek betartása pedig szük- Kft. tőkebefektetéssel részesedést ges forgó eszköz biztosítás ának le
ségszerű. szerez a LICENC TRADE Rt-ben. hetőségét is magában hordja, rész-

A jelzett követelményt teljesíteni Ebből következik, hogy a vegyes ben a partner részéről történő kész
nem tudó vállalkozások várhatóan tulajdonú társaságként való mű- pénz tőkeemelés útján történő ren
folyamatosan kiszoruln ak erről a ködtetés az egyszemélyes SZEVI- delkezésre bocsátása, részben pe
piacról. ÉP Kft. mint vagyonkezelő fenn- dig az által, hogy a LICENC 

A fent vázolt konfigurációjú gé- tartása mellett történik. TRADE Rt. az MITI Befektetési 
pet a KVV-től az előző évben meg- A SZEVIÉP Kft. a tőkebefekte- Részvénytárs~g portfoliójába tar
vásároita a PORR-DUNA KVV tés sel, mely vagyonának döntő tozik és így a vállalatcsoport - a 
Folyamszabályozási és Vízépítési többségét, de nem az egészét érinti, kft. lehetőségeihez képest - stabil 
Közkereseti Társaság. E társaság- tulajdonképpen a.LICENC TRADE pénzügyi hátteret képes biztosítani 
nak 50-50 %-os tulajdonosa a LI- Rt. szervezeti keretei felhasználá- a jelentős volumenű vállalkozások
CENC TRADE Rt. és a PORR sával biztosítja idegen tőke bevo- hoz, illetve fejlesztésekhez. 
Osztrák Konszern érdekeltség i kö- nását, vagyis új gazdasági társaság A konstmkció kidolgozása során 
rébe tartozó Földgép Duna Kft. alapítása helyett a tulajdonosok a rendkívül fontosnak tartottuk, hogy 

A LICENC TRADE Innovációs meglévő rt.-t használták fel közös azt a vízkárelhárítási szerepkört, 

l'ü-vd, mely a MITI Befektetési 
Részvénytársaság portfoliójába tar
tozik, a fentiekre tekintettel vettük 
fel a kapcsolatot közös tulajdonú 
társaság kialakítása, működtetése 
céljából. 

A géplánc SZEVIÉP által törté
nő hasznosítását it LICENC 
TRADE Rt.,. valamint a SZEVIÉP 
Kft. tőkeegyesítése, másrészt a 
PORR-DUNA KVV -vel kötendő 
szerződés alapozza meg. 

A tőkeegyesítés elhatározását 
megelőzően természetesen ponto
san megismerkedtünk a PORR
DUNA KVV működését szabályo
zó megállapodásokkal. 

Ezekben mindkét tulajdonos fél 
számára garanciák vannak beépítve 
arra vonatkozóan, hogy a társaság 
csak úgy végezhet bármelyik tag
nak, illetve harmadik személynek 
építőipari szolgáltatás t, ha azzal 

befektetésre. amelyet az egyszemélyes kft. ala-
A befektetést követően az rt. leg- pításával a k0:t:mányhatározat cél-

nagyobb tulajdoni' háIlyadával 49 zott, a SZEVIÉP Rt. működésével 
%-kal a SZEVIÉP Kft. rendel- összefüggésben is biztosítani tud
kezik. A LICENC TRADE Rt. ré- juk. Ennek megfelelően a vízkár
szesedése 46 %. elhárítási feladatok ellátása tár

A zártkörűen működő részvény- gyában a SZEVIÉP Rt-vel kötött 
társaság harmadik tulajdonosi köre szerződés, tartalmilag ff SZEVIÉP 
a részvénytársaság, illetve a SZE- Kft-vel azonos feltételekkel bizto
VIÉP Kft. menedzsment je, mely- síga az rt. részvételét a védekezési 
nek együttes tulajdoni hányada 5 feladatok ellátásában. 
százalék.' A vízkárell'lárítási biztonság nö-

A tőkebefektetés t követően a LI- velését szolgálja továbbá a fentebb 
CENC TRADE neVe a tulajdoni már jelzett géplánc azáltal, hogya 
arány, továbbá a SZEVIÉP név vízkarelhárítási, illetve a vízügyi 
piaci ismertsége miatt SZEVIÉP ,beruházási feIadatok megvalósítá
Rt.-re változik. Az Rt. új székhelye sában J!endelkezésre áll. 
a kft. volt telephelye: Szeged, Iri- Tekintve, hogya SZEVIÉP Kft. 
nyi J. u. 1. vagyonának döntő töb bségét a 

A feltőkésített és átalakított LI- SZEVIÉP Rt-be befektette, termé
CENC TRADE Rt. (a tőkebefekte- szetes módon gondolkodni kellett a 
tést követően) Szerkezet- és Víz- SZEVIÉP Kft. munkavállalói, il
építő Részvénytársaság, röv~dített letve alvállalkozói sorsáról. 

A SZEVIÉP Rt. a SZEVIÉP Kft. 
valamennyi dolgozóját a jelen
legivel megegyező feltételek mel
lett tovább alkalmazza. ' 

Mindazok tehát, akik a munkál
tató személyében bekövetkező vál
tozást elfogadják, azonos munka
helyen és munkakörben dolgoznak 
tovább. A SZEVIÉP Rt. termé
szetesen számít a Kft. korábbi al
vállalkozói hátterére is. 

Magam részéről úgy értékelem, 
hogyatöbbhónapos előkészítő 
munkálatok és egyeztető tárgyalá
sok kapcs án nemcsak a konstrukció 
lényeges elemeit, hanem a meg
valósításhoz szükséges sok apró 
részletet is átgondolták, illetve 
megtervezték a partnerek. 

A tárgyalások során messzeme
nően sikerült képviselni és érvé
nyesíteni a SZEVIÉP Kft. és ezen 
keresztül az gazgatóság érdekeit. 

A LICENC TRADE Rt. március 
12-i közgyűlésén elfogadta az igaz
gatóság, a SZEVIÉP Kft. valamint 
a menedzsment által aláírt, a fent 
leírtakat tartalmazó szindikátusi 
szerződést és módosította a rész
vénytársaság alapító okiratát, az el
nevezés, a székhely, a tőke, a tiszt
ségviselők és mindazon kérdések 
vonatkozásában, amelyek a megál
lapodás végrehajtása szempontjá
ból szükségesek voltak. 

A részvények lejegyzésére 1998. 
április végéig kelül sor. 

A SZEVIÉP Kft. vagyonának 
nagysága a konstrukció következ
tében nem változik, mert a befekte
tett részvénye).c értéke, illetve a 

megmaradó ingatlan együttesen a 
jelenlegi törzs tőkét elérő, illetve 
kismértékben azt meghaladó saját 
vagyont képvisel. 

Az egyszemélyes Kft. tevékeny
ségi köre, és működésének módja 
azonban kétségtelenül változni fog, 
ennek konkrét tartalmát 1998. év 
végéig fogja az igazgatóság kiala-
kítani. . 

Az igazgatóság és a társaság ve
zetésének reményei szerint a társa
sági jogban, aZ üzleti életben ke
vésbé jártasok számára talán kissé 
bonyolultnak túnő tőkebefektetés
sei az állami vagyon hasznosulásá
nak esélyeit, valamint a vízkáreIhá
rítás biztonságát hosszabb táv on 
egyaránt a jelenleginél előnyöseb-
ben tudjuk biztositani. . 

Dr. Simon Sándor 
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A verítékes honfoglalás 

Ezen a eimen adott hírt a JELEN című 
aradi függ~tlen politikai napilap május 

14-i száma ból a nagyszabású polgári vé
I 

delmi gyak9rlatról, ami "Maros '98" néven 
zajlott keleti szomszédunknál. 

A háro~apos védelmi gyakorlat egy 
telmészeti katasztrófa - a Maros áradása -

!, 
esetére kívi\nta felkészíteni a polgári véde-
lem egységpit, az együttműködő intézmé

nyeket és s~ervezeteket, a rendőrséget, pol
gárőrséget, :8. hidrológiai védelmi munká
kat végző é~ ellenőrző szerveket, a mentő
söket, a m~ntésbe bekapcsolódó polgári 
szervezetek6t (pl. a hegyi mentőket, akik a 
magasban, fákon, vagy.egyéb kiemelkedő 
tárgyakon nienedéket találókat hoznák le). 

Természetesen a lakosságot is szimulált 
"éles helyzetbe" kívánták hozni, hogy az 

esetleges valódi árvízkor legyenek fogal
mai arról, mit és hogyan kell cselekedniük. 

A gyakorlaton - ahol három megyéből 
mintegy négyezer ember és számos techni
kai eszköz mozgósftására került sor -

Békés és Csongrád megyéből egyhúszta
gú küldöttség is részt vett. Az Alsó-Tisza 

vidéki Igazgatóságot Andó Mihály főta
nácsos, az Árvízvédelmi és Folyószabályo
zási Osztfí.ly vezetője képviselte, aki a Ma
ros folyó árvízvédelmi rendszeréről és áz 
árvízvédekezés szervezetéről tartott nagy 
elismerést kiváltó eladást. 

B .. Gy. 

(A Tisza-szabályozás története) 

Az elmúlt két évszázad legnagyobb kör
nyezetalakító vállalkozása a Kárpát-meden
cében a "legrnagyarabb folyó"-nak tartott 
Tisza szabályozása volt. 

A kor, amelyben az átfogó szabályozási 
munka megkezdődött, az alföldi magyarság 
gazdasági és szellemi felemelkedését tűzte 
ki céljául. 

S valóban, az a fél évszázad, amely alatt a 
Tisza-szabályozás legfontosabb feladatát, az 
ármentesítés t és a lecsapolásokat elvégezték, 
megnyitotta.az utat az országrész gazdasági 
fejlődése számára .. 

A szabályozás történetéről, s a XX. szá
zadban végrehajtott belvízrendezési, öntözé
si munkálatokról szóló ismeretterjesztő kiad~ 
vány szerzői egyúttal mérleget is vonnak, 
milyen gazdasági, környezet- és természet-

védelmi előnyök, valamint hátrányok szár
maztak a Tisza és mellékfolyóinak átfogó 
rendezéséből. . 

A számos színes és fekete-fehér képpel il
lusztrált, reprezentatív kiadványt nemcsak a 
téma iránt érdeklődó diákok és a szélesebb 
közönség, hanem az alföldi régió történeté
vel foglalkozó szakemberek is haszonnal 
forgathatják. 

A kötetet a mellékletekben szerepló idő
rendi összefoglaló, a szakkifejezések kislexi
kona, a földrajzi névmutató, valamint a Ti
sza-szabályozás vezéralakjainak rövid élet
rajzai teszik teljessé. 

A 215 oldalas kötet 1800 forintos áron a 
könyvesboltokban kapható, vagy megrendel
hető - űrlapot a 4. oldalon találnak érdeklő
dó olvasóink. 
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!Hogy érzi magát, fiatalember? Hogy érzi magát, fiatalember? 

[;3@[fi])QDfr@]fr~®gO~8 ~@)g@~ [p@Ü'@[f 
ev agy - mint márciusi számunkban is - : ifjú hölgy?) 

Ezzel a címmel új sorozatot indítottunk: fiatal 
munkatársaink mutatkoznak be rendre. 

Másodikként a Csongrádon dolgozó 
Fejes Péter, most pedig Kozák Péter vállalta, 

hogy elmond magáról egyet-mást, 
válaszolva a cimbeli kérdésre. IBirtelen, de nem teljesen 

váratlanul ért a felkérés , 
h~gy mutatkozzak be. A so
rdzat előző részeit olvasva 
felmerült bennem a gondolat, 
hqgy vajon mír is írnék ha
sqnló helyzetben ... 

gozat6t, részt vettem néhány 
tanulmányi versenyen. 1991-
ben szereztem területi víz
gazdálkodó szakirányú tech
nikusi oklevelet. 

1994. júliusában - friss Frank Szabolcs baráto=al 
diplomával a zsebemben ha- egyetemben - Gyulára, árvé
zaérkezve - első utam a Ste- dekezni. Nem sok időt töltöt-

Vallomását 
az olvasók szíves figyelmébe ajánljuk. 

:Talán legjobb az elején 
k~zdeni. Született szegedi lé
v~n, iskoláirn egy részét itt 
végeztem. A középiskola 
elŐtt fogalmam sem volt, mi
lien mesterséggel kellene 
m;egismerkedni. Szülői rá
b(fs.zélésre a Széchenyi Ist
ván VízügyiSzakközépisko-

. lába kerültem. 
!Azok közé tartoztam, aki

ket komolyan érdekeltek az 
ott tanított tudományok. Ír
tar néhány pályázatra dol-

A technikusi oklevéllel a 
zsebemben kisétáltam a 
Mars térre és áttanulmányoz
tam a bajai buszjáratok indu
lását. 

Ezután három év bajai 
agycsiszolás várt rám (főis
kolai szinten). A tanulmányi 
versenyen elért helyezésem
ből adódóan az A TIVIZIG új 
vízügyi igazgatója ösztöndí
jat ajánlott fel számomra . 

A bajai évek során sok ba
rátra tettem szert, akikkel 
még a mai napig is tartjuk a 
kapcsolatot. 

fánia 4. szám alá, az Alsó
Tisza vidéki Vízügyi Igazga
tósághoz vitt. Első állomás
helyem a Műszaki Biztonsá
gi Szolgálatnál volt. 

Nekem nagyon tetszett az 
itt folyó munka. Érdekesek 
voltak a kollégákkal közösen 
végzett bejárások. Próbáltam 
megismerni az embereket, 
némi területism~retet meg
szerezni. Azt hiszem, talán 
még barátokat, jó ismerősö
ket is szereztem. 

1995-ben egy hideg téli éj
szakán megcsörrent a tele
fonom: a központi ügyelet 
hívott, hogy reggel indulok -

tünk ott, de néhány olyan ta
pasztalatot is szereztem, 
amelyről a tankönyvekben 
nem nagyon írtak. 

1996. februárjában én is 
megkaptam azt a bizonyos 
kis levelezőlapot, amely ki
lenc hónapos, teljes ellátás sal 
járó, bentlakásos elhelyezést 
biztosított számomra a szent
endrei laktanyában. 

A szolgálat ideje alatt sok
féle tevékenységet kipróbál
tunk. Telepítettünk hídmezőt 
Ercsiben, három hét alatt hi
dat építettünk Szátokon (állí
tólag még mindig áll!). 

Itt is sikerült néhány jó 

baráttal találkozni. 1996. ok- elvárásoknak legjobb tudá-
tóber 31-én léptettek elő tar
talékos műszaki hadnaggyá 
és utána le is szereltek. 

Már katonaviselt ember
ként mentem az MB SZ-re, 
ahol felhívott dr. Pálfai Imre, 
hogy lenne a vízgazdálkodác 

si osztályon egy hely, és rám 
gondolt. 

Így keTÜlteni arra a helyre, 
ahonnan ezt a'kis bemutat
kozást iom. 

Itt is sok munkába bevon
tak (pl: mártélyi Holt-Tisza 
rehabilitáció, Szárazér reha
bilitáció, stb.). Igyekszem az 

som szerint megfelelni. Je
lenleg a 'Budapesti Műszaki 
Egyetem levelező tagozatára 
járok és újabb vizsgaidőszak 
előtt állok. 
Magánéletemről annyit, 

hogy jónéhány éve fog
lalkozok a küzdősportokkal. 
Menyasszonyommal (aki 
szintén építőmérnök) élek 
Szegeden, és gyűjtÖgetünk a 
jövőre tervezett esküvőnkre. 

Hogy hogy érzem magam? 
Hát, általában jól. 

Kozák Péter 

I ~idrometeorológiai helyzetielentés I 
I . • 

iÁprilisban az átlagosnál kissé szárazabb, melegebb, változéhmy volt az időjárás. Az 
ig~zgatóság néhány északi és keleti körzetében a sokéves értékeknél 20-30 százalékkal ma
gMabb, máshol átlagos, a középső és déli részen 20--30 százalékkal az átlag alatti havi csa
padékösszegek alakultak id. A jelentősebb esőzések a hónap első kétharmadában jelentkez
tek. A 10-16 csapadékos napon lehullott mennyiségek összességében az átlaghoz közeli, de 
attól kissé elmaradó területi átlagot eredményeztek. 

I 
Ativizig területi csapadék (mni) 

" maximum nunimun1 átlag 
Időszak sokévi átl. viszonyftott 
i 

helye helye csapad.(%) eltérés (mm) i 
I 

tárgyhavi 79 Városföld 24 Algyő 45 92 -4 

~ov. l-től - - - - 219 93 -17 

I ) . 
!Az első pentád és az utolsó dekád napjait leszámítva az eget többnyire felhő borította, így 

a havi napfény tartam lényegesen kevesebb lett az ilyenkor szokásos napos órák számánál. 
Ai napsütéses időszakokban a nappali hőmérsékletek nyarat idéző magasságokba 
e~elkedtek, ezzel szemben a hónap közepén, amikor hűvösebbre fordult az időjárás, hajnali 
fagyok is előfordultak. 

Állo-
Tárgyha~ napfény tartalom (óra) Tárgyhavi léghőmérséklet (oc) 

i okévi havi átl. viszonyított maximum minimum átlag 
JPás 

eltérés a sokévi i. % eltérés dátum dátum 
havi átlagtól 

~zeged 134 71 -56 25 4. -1 15. 12,4 +1,2 

:Folyók vízjárása: A Tisza-vízgyűjtő hegyvidéki részén a dél-alföldinél lényegesen több 
esp esett, helyenként a sokéves havi mennyiség tövbbszöröse. A völgyekben összegyüleke
zq; vizek két hullámban vonultak le a vízrendszerben. A legmagasabb szintek a Felső-Ti
sz~n, a Bodrogon és a Körösökön jelentkeztek. Az Alsó-Tisza vidékén a víz ugyan kilépett 
a~alacsonyabb hullámtéri területekre, de árvédelmi készültséget (l. fok) csak a Hármas
K6rösön kellett elrendelni. 

I· 
I 

Tárgyhavi felszíni vízállás (cm) 
I 

;Vízmérce maximum minimum közép 

!. dátum dátum mederteltség (%) eltérés 

:Körös, Szarvas 244 14. 27 27. 112 23 -241 

iMaros, Makó .36 14. -16 31. 2 14 -98 

,Tisza, Szeged 324 14. 137 27. 203 37 -116 
i 

Iralajnedvesség, talajvízjárás: A talaj felső rétegének vízkészlete ugrásszerűen megnőtt. A 
h~nap végére 20 cm-es mélységig stabil 70 százalék körüli víztartalom alakult ki. Mélyeb
b~n számottevő változás nem volt, maradt a 90-95 százalékos nedvesség. 

'A száraz télvége erősen éreztette hatását a talajvizek kora tavaszi szintváltozásaiban. Az 
alig változ6 vízál1ásokat aZ áprilisi csapadék sem tudta az évszaknak megfelelő mértékben 
emelkedővé tenni. Az előforduló áradások legfeljebb a 10-15 cm-t érték el, de illkább a 
stágnálás volt továbbra is a jellemző. A havi középvízszintek sokéves átlagtól való elmara-
d~sa a terület legnagyobb részén tovább nőtt. . 

i TaIajvízkút Tárgyhavi közepes talajvízállás (cm) 
s~áma helye terep alatt változás az elmúlt eltérés a sokéves 
i hónaphoz viszonyftva ha vi átlagtól 

:453 Hódmezővásárhe1 286 -1 +17 

1473 Mezőhegyes 506 -3 -112 

1883 Kiskunfélegyháza 309 O -139 

mm 
Havi csapadék:Qsszegck: - Ativizi.g, 1997-1998 

. ---,--o sokéves ... . ha.vi átlag 
. tá,gYGvi . 

hayi qssz.eg 

MEORENDEL6LAP 
Utánvéttel megrendelern a 

Vfztisztftás - üzemeltetés .. példányban 

.. példányban 

.. példányban 

A verítékes honfoglalás 

A Balaton múltja és jelene 

c. kiadványokat. 

A megrendelő/intézmény neve: 

. .................................................................. . 
A megrendelő postázási címe: 

................................................................... 
A megrendelő szám1ázási címe: 

.............................................. ' .................... . 

Cím.: Vízügyi Múzeum, Levéltár 
és Könyvgytljtemény 

1054 Budapest, Alkotmány u. 27. 
T.: 332-8515, TJFx.: 311-6899 

Virág Árpád: 
A Balaton 

múltja és jelene 
Annak ellenére, hogy az 

utóbbi négy évtizedben szá
mos tudományos kötet fog
lalkozott a Balaton kialaku
lásának történetével, élővilá-

gával, infrastrukturális álla
potával, a most megjelent 
monográfia mégis hiányt pó
tol, hiszen a legfrissebb ada
tokra építve, a tudomány kor 
szerű szempontjai szerint te
kinti át a balatoni kutatások 
és műszaki fejlesztések törté
netét, s teszi mérlegre a ko
rábbi megállapításokat. 

A több mint 800 oldalas 
kötet által tárgyalt kérdések 
közül biztos sokakat érdekel 
a tó szabályozások előtti ter
mészetes állapota, folyama
tos feliszapolódásának oka; 
az eutrofizáció hatása a víz 
minőségére; a Balaton élő
világa és nádasai; a növény
evő halak, valamint az an
golna betelepítése és a töme
ges halpusztulások okai; a tó 
vízminőségének és természe
ti környezetének védelme; 
vagy a balatoni üdülőkörzet 
igazgatására és fejlesztésé
nek szervezetére vonatkozó 
legfontosabb jogszabályok és 
programok. 

Kézikönyvként is szolgál
hat tehát a könyv, melyet az 
Országos Vízügyi Főigazga
tóság gondozott - leginkább 
azonban az eddigi 'kutatáso
kat bemutató, 1150 biblio
gráfiai tételt tartalmazó, is
meretterjesztő munkának te
kinthető. 2900 forintos áron 
rendelhető meg. 

VíZPART 
Az Alsó-Tisza. Vidéki Vfzügyi Igazgatóság lapja 

Szerkeszti a szerkesztő bizottság, 
élnöke és felelős kiadó: dr. Kováts Gábor 

Felell5s szerkesztő: Pálfy Katalin 
Szerkesztő: Benke György 

Szerkeszt&ég: H-670! Szeged, Pf.: 390, Stefánia 4. 
T.: 62/.312·933 - Tfx.: 323-774 - Tx.: 82-239 
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AZ ALSO-TISZA-VIDEKI VIZUGYIIGAZGATOSAG LAPJANAK MELLEKLETE 

I Dr. Simády Béla (1931-1993) I 
, 

Öt éve, hogy dr. Simády 
Béla Állami-díjas mérnök 
1993. május 19-én elhunyt 

A Magyar Hidrológiai 
Társaság Szegedi Területi 
Szervezetének 1978-1991 
kozötti elnöke, az Alsó
Tisza vidéki Vízügyi Igaz
gatóságnak 1971-1991 kö
zött igazgatója, a Magyar 
Bélyeggyűjtők Országos 
Szövetségének 1991-1992-
ben elnöke, a Magyar Eve
zős Szövetségnek több 
esztendőn át alelnöke volt. 

Szegeden, 1931. no
vember 24-én született. If- . 
júkora és iskoláinak leg
nagyobb része Csongrád 
városában telt, majd 1956-
ban szerzett mérnöki ok
levelet a Budapesti Mű
szaki Egyetemen. Később, 
1972-ben ugyanitt szerzett 
szakmérnöki oklevelet, il
letve szivárgás-hidraulikai 
tárgyú értekezése alapján 
1974-ben műszaki doktori 
címet is. 

Mérnöki gyakorlatát a 
MÁV szentesi építési fő
nökségén kezdte. 1962-
ben lépett a vízügyek szol
gálatába az Álsó-Tisza vi
déki Vízügyi Igazgatósá
gon, kezdetben mint cson
grádi, majd szegedi sza
kaszmérnök, s 1966-tól 
mint termelési igazgató
helyettes. 1971-től 1991. 
évi nyugdíjazásáig igazga
tó volt. 

Elméleti és gyaJcorlati 
mérnöki munkássága az 
ár- és belvízvédekezéssel, 
továbbá jelentős vízügyi 
létesítmények építésével 
kapcsolatos. 1966-ban és 
1967-ben abelvízvédelmi 
felvonulási munkákat irá
nyította. 1970-ben a Ma
ros folyón a makói buz
gársor védelmét vezette, 
utána hat héten át a Tiszá
nál a szegedi olajmező 
körzeti védélemvezetője. 

A nagy árvízvédekezést 

követően elvi és gyakorla
ti irányításával tervezték 
és építették meg Szeged 
város megújított árvízvé
delmi rendszerét: a lát
ványként is nevezetes ti
szai partfalakat. 

Elgondolásai szerint lé
tesült Szeged mellett a ké
sőbb Széchenyi Istvánról 
elnevezett Maty-éri eve
zőspálya, amely egyúttal 
belvíz-, öntözővíz- és ha
lászati víztározására is hi
vatott, többcélú létesítmény. 

Dr. Simády Béla húsz 
éves igazgatói és a Hidro
lógiai Társaság Szegedi 
Területi Szervezetében 14 
éven át betöltött elnöki 
működésében szerencsé
sen egyesítette az elméleti 
és gyakorlati tudományos 
tevékenységek támogatá
sát, a társadalom érdeklő
désének és rokonszenvé
nek ébrentartás át és a 
szakirodalom új er~dmé
nyekkel gyarapítását. 

Cikkeket írt hazai és 
vajdasági folyóiratokba, 
munkatársai szakirodalmi 
munkásságát messzeme
nően segítette és fontos 
könyvkiadványok megje
lenését tette lehetővé; Ne
ki köszönhető a Hidroló
giai Közlöny szerkesztése 
szegedi feltételeinek biz
tosítása. 

Szeged városa, amely
riek léte mindenkor árvíz
védelme eredményessé
gétől függött, a magyar 
hidrológiai tudomány, 
amelynek aZ árvizek kér
dése világviszonylatokat 
tekintve is mindenkor 
erőssége volt, dr. Simády 
Béla elévülhetetlen műkö
désére is mindenkor emlé
.kezni fog. Lapunk ezzel az 
írásait is közreadó, archív 
fotókkal illusztrált emlék
számmal tiszteleg dr. Si
mády Béla emlékének. 

Dr. Vágás István 

•• .1.-_- ______ ._ .• _ 
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--Dr. Simády' Béla -- ----
Az 1879-es szegedi árvíz 

és árvízvéd'elmünk feladatai 

EMLÉKSZÁM 

Az emberiség mai fejlődésének tízezernyi serege - a kormérnökei~ telezhetetlensége miatt, hanem ha
iramában száz év nagy idő. A szege- nek vezetésével- küzdelmes évtize- tástalanságuk következtében. 
di, azóta már történelemmé vált dek során, meglehetősen mostoha A hegyvidéki tározás térszükség
l879-es árvízkatasztrófának ma már műszaki feltételek között, kézi erő- lete olyan magas - legkevesebb 2,6 
nincsen élő tanúja. Mi, ut6dok még- vel, talicskával, kordéval épftette fel milliárd köbméter -lett volna, hogy 
is kötelességünknek tartjuk a vissza- ezt az évszázadokr p sz616 monu~ ezzel sem akkor, sem ma nem lehet 
emlékezést annak ellenére, hogy mentális műve~ aIIlely az6ta is Eu- arvízmentesítés címén foglalkozni. 
csak feljegyzésekból ismerhetjük, r6pa legnagyobb árvfzvédelmi rend- A további elgondolások pedig, leg
mi történt azokban a napokban és szere. - alábbis részben, nem tették volna fe
miért történt mindaz. E rendszernek sok csodálója volt, leslegessé a töltésrendszei-t. Bog-

Hazánk gazdasági felemelkedésé- és különösen akkor, amikor az ele- dánfy Ödön (1906) véleménye sze
nek/alapfeltétele volt a Tisza szabá- mek erejével ném, -vagy csak rész- rint egyes kisebb helyi. hibáktól el
lyozása, a Tisza kiterjedt alföldi ár- ben sikerült megbirkóznunk: szá- tekintve a mű egésze "elhibázottnak 
területének teljes árvízmentesítése. mos bírálója is akadt. Tény, hogya nem mondhat6". 
Enélkül sem a mezőgazdaság, sem Tisza árvizeinekszintje a szabályo- Erdős Ferenc (1919) ugyan qle
az ipar, sem a közlekedés nem lehe- zás kezdete 6tamindenhoI, de külö- derbóvítési javaslatokat dolgozott ki 
tett volna biztonságos az ország mai nösen az als6 szakaszokon jelentő- főként a Tisza Szolnok-Csongrád és 
területének negyedrészében. Amint sen megemelkedett, fgy az árvfzve- . Szeged-Törökbecse közti szakaszá
megteremtődtek a szabályozási szély is lényegesen növekedett. A ra, de ő is leszögezte, hogy nem 
munkák elvégzésének feltételei, védműveket emiatt állandóan erősí- annyira az addigiak hibái, hanem a 
azonnal fel is' vetették azok mielőb- teni és magasítani kellett, mind a jövő időszak szükségszerű fejlődése 
bi elvégzésének szükségességét. mai napig. Ez azonban nem a Tisza- miatt teszi meg javaslatait. Korbély 

A Tisza szaoályozása - a folyó- szabályozás rendszerbeli fogyaté- József (1931) felsőfokú jelzőkkel 
,völgy és az árterület 'rendezése, a kossága, vagy hibája, hanem ez tu- dicsérte a nagy mű eredményeit, s 
meder lefolyási viszonyainak javí- lajdonképpen az árvízmentesítéssel hibáinak csak az att61 történt- szán
tása, az árvíz védelmi töltésrendszer nyert mezőgazdlisági területek ára. dékos vagy szükségszeTÚ- eltérése
megépítése - több nemzedék hatal- Az árvfzszint ugyanis a kezdeti ket jelölte meg, különösen azokban 
mas, végül sikerrel zárult vállalko- hibáktól és az egyensúlyi állapot át- az esetekben, amikor a töltések köze 
zása. Terveit a múlt szazad 40-es . meneti megzavarásától függetlenül a kívánatos 1000, de legalább 700 
éveiben, a reformkorban dolgozta ki is szükségszeruen emelkedett:-:- pár- m-nél kisebb lett. 
Széchenyi István megbfzásából, an- huzamosan az árvízmentesítés elő- Iványi Bertalan (1948) kjmondta: 
nak nagyra törő koncepci6it magáé- rehaladásával-, vagyis a mentesített ,,A Tisza szabályozása helyes ala
vá téve Vásárhelyi Pál. A mű kivite- terület növekedésével és az árvizek pon indult el, és az egyedül járhat6 
lezése történelmünk egyik legtragi- tározását biztosító, az árhullámok úton ért célhoz. Eredményei kétség
kusabb korszakában, az osztrák ön- hevességét és magasságát mérséklő bevonhatatlanok, jJibái pedig, ha ki 
kényuralom idején kezdődött, de be- ősi árterületek, majd nyílt árterek és nem is küszöbölhetók, feltétlenül el
fejezése átnyiílt a kiegyezés gazda- a hullámtér csökkenésgvel. lensúlyozhat6k." Nem hibá j aként, 
ságilag _ gyors fellendülést eredmé- Mint a nagy mű leghivatottabb bí- hanem korlát jaként említi azt a kö
nyező szakaszába is. Sajnos, még rálói, a későbbi kor vízmérnökei rülményt, hogy ámbár a Körös és a 
ebben a korban is csak később is- megállapították: a Tisza szabályo- Maros lefolyásának gyorsításával 
merte fel kormányzatunk ~s közvé- zás sikere az elsődleges, ha hibáir61 elérhető volt, hogy a Tisza első ár
leményünk, hogya vízügyeknek ha- beszélhetünk, azok másodlagosak. hullárnával ezeknek a folyóknak az 
zánkban más és fontosabb szerepe Kvassay Jenő megállapította 1889- árhl!llámai nem találkozhatnak, azt 

. van az ország életében, mint a viJá- ben, hogy a megépített viszonylag már nem lehetett megakadályozni, 
gon bárhol másutt. E tekintetben ép- magas töltések rendszere helyett hogy ha e folyóknak második, vagy 
pen a szegedi árvíz keserű tapaszta- sem a víztározás, sem az oldalcsa- további árhulláma keletkezik, ne 
latai segítették elő a hel)'es meg 01- tornáS árapasztás, sem a Vaskapu történhessen meg mégis a tetőző vi-
dásokat. szelvénybóvítése nem jöhetett szó- zeknek a veszélyes találkozása. 
. Az alföldi agrárproletáriátus sok ba. Nem annyira e gondolatok kivi- (Folytatás a 3. oldalon) 
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EMLÉKSZÁM 3 

'Dr:~-SimádyBeja -
Az 1879. évi szegedi. árvíz 

és árvízvédelmü'nk feladatai 
(Folytatás a 2. oldalról) 

A Tisza szabályozásáról az előző
ekben közreadott értékeléseknek 
közös és legfontosabb vonatkozása, 
hogy árvfzvédelmünk mindenkor 
korszeru szinten tartása nélkül koc
káztathatjuk az' elért eredményein
ket. 

Végeredményben az 1879. évi 
szegedi árvíznek sem önmagában a 
Tisza-szabályozás volt az oka, vagy 
annak hibás, .inkább némelyek által 
hibásnak ítélt végrehajtás:tp.ódja. 
Ezek legfeljebb közvetve járultak 
hozzá a kialakult helyzet súlyosbo
dásához. A katasztr6fa főoka az 
volt, hogy a .várost védő töltésrend
szer nem épült ,ki - mert nem épül
hetett ki - kellő erősségűre és kellő 
magasságúra. 

És azért nem épülhetett ki, mert 
1879 előtt nem ismerték fel, hogya 
közvetlenül veszélyeztetett "érde
keltségek" ereje és lehetőségei nel11 
elegendők saját védelmük megszer
vezésére, és a védendő hatalmas ér
tékek -miatt az árvfzvédekezés ná
lunk országos ügy kell hogy legyen. 
Helyeselhető, ha a történetkutatók 

a kor politikai- és társadalomtörté
neténekeseményeibe és irányzatai
ba helyezik bele a szegedi árvíz ese
ményeit is és nem kerüllk el figyel
müket azok az apró mozzanatok 
sem, amelyeknek köze volt, vagy 
köze lehetett az árvízkataSztrófához. 

Tény az, hogy Szeged évszázadok 
óta kénytelen volt harcolni a Tisza 

. meg-megújuló áradásai ellen, és 
védtöltései a szükség megkívánta: 
mértékben fokozatosan er0södtek. 
Az is tény, hogya Tisza-szabályo

. zás következtében beálló vízszinte
melkedések új helyzetet teremtettek 
és Szeged védelmi esélyeit egyre 
rontották. 

A Bach-korszak politikai és gaz
dasági viszonyai sem Szeged váro
sának; sem az országnak nem hoz
tak semmijót és a sürgetően szüksé
ges munkákat elodázták. Szeren
csétlen intézkedés volt Szeged ár
vfzvédelmét összekötni a tőle észak
ra fekvő Pallavicini-féle nagybirtok 

árvfzvédelmével a múlt század 50- münk ezzel befejeződött? Eire a 
es éveiben. kérdésre egyértelmű nemmel kell 

Nem elsősorban azért, mintha a: válaszolnunk. 
két "érdekeltség" nem lett volna a . Az árvízvédelmi művek sohasem 
védekezésben egymásra utalva - válhatnak önműködő művekké: 
hiszen a Szegedet elborító áradat azokhoz mindig hozzátartozik a 
gátszakadása is a Pallavicini-féle te- mémök, a technikus, a munkás, a 
rületen volt -, hanem azért, mert vízügyi dolgoz6, aki fenntartja és 
mindkét fél anyagi gyengesége sem szükség esetén fejleszti ezeket a 
az együttes, sem az önálló védelmi műveket. Minden árvíz újabb meg
intézkedésekhez nem vólt elegendő. hibásodási helyeket teremthet, a vé
Nem az volt a fő kérdés, hogy vagy dekezés során gyakran még a lege,.. 
a nagybirtokot is védő és egyúttal rősebbnek látszó töltésszakaszon is 
(kényszerű adottságból) Szegedet is csak a védekezési munkák segítsé
védő fővédelmi vonal legyen-e, gévellehet elkerülni a katasztrófát. 
vagy városi körtöltés,mert végül Az ipar, a mezőgazdaság, a közle
egyik sem lett: sem a kielégítő biz- kedés és a lakott területek fejlődése,' 
tonság a fővédelmi vonalon, sem it a töltésekkel védett övezetek értéké
körtöltés nem épült ki 1879-ig. nek emelkedése, a biztonság növelé-

A fő kérdés és ennek megoldat- sét is megkívánja. Ezért volt szük
lánsága miatt az árvízkatasztrófa fő ség Szeged új és még erősebb tiszai 
oka az volt, hogy azt az erős fő- partfal-rendszerénekjelenlegi kiépí~ 
védelmi vonalat, azt az igen erős vá- tésére, de ezért volt szükség a 60-as 
rosi folyószabályozási- és partvédő- évtized második felében felfedezett 
művet, azt a városi körtöltéstés azt szegedi olajmező fokozottabb vé
a városi talajfeltöltést, amit kivétel delmére: az ottani töltések lényeges 
nélkül és rangsorolás nélkül mind el megerősítésére is. . 
kellett volna készíteni 1879 előtt, Ezért van szükség árvízvédel
esak a bekövetkezett árvfzkatasztr6- münk színvonalának állandó fenn
fa következményeként építették tartására és a közvélemény minden: 
meg és csak akkor találták meg - de _ -kori felvilágosítására: az évtizedes, 
akkor már bámulatosan rövid idő vagy annál hosszabb árvízmentes 
a1att -, hogy honnan; milyen hitel- "béke" -időszakok alkalmával s.em 
forrásból épftsék meg azokat. A sze- szabad megfeledkeznünk az árvizek 
gedi tanulságok egyúttal a Tisza- lehetőségéről és arról a permanens 
szabályozás befejezését is elősegí- veszélyről, hogy sohasem le'het 
tették, a vízügyi szolgálat helyét és olyan magas árvíz, amelynél még 
szerepét is hosszú időre meghatá~ magasabb ne -keletkezhessen _ és so
rozták. hasem lehet olyan tart6s árvíz, 

Szeged árvízvédelmi rendszere te- amelynél még tart6sabb ne kelet
hát kiépült, s mint az elmúlt száz év kezhessen. 
tapasztalatai, dekülönösen az 1970. Az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi 
évi elhárított árvízveszedelem ese- Igazgatóságra a Tisza és Szeged ár
ményei bizonyították, sikeresen víz védelme szempontjából különle
helytállott az 1879-esnéllényegesen ges felelősség hárul. Szeged előtt el 
magasabb és hosszabban tart6 kell folynia mindannak a vfznek, 
igénybevételek ellen is. amely a Tisza vfzgyújtójében lefo-

A szintén elkészült, s azóta több- lyásnak indult. A tiszai áivízproblé
ször erősített tiszai töltésrendszer is mák tehát az igazgatóság területén 
kiállotta a próbát, hiszen utoljára a összegeződnek. Igazgatóságunk a 
legfelsőbb szakaszán 1948-ban volt történelmi példák nyomán, a mai 
gátszakadás, a Záhony alatti szaka~ időszak új követelményeinek meg
szokon pedig 1919 óta nem. Azt je- felelően igyekszik feladatainak 
lenti-e ez, hogy tiszai arvízvédel- megfelelni. 
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és az algyöi olaimezö körzetében 
( DR. SIMÁDY BÉLA) 

A város védelme nyilvánvalóan 
fokozottan indokolt, de fokozottan 
indokolt az olajmező védelme is. 
Jellemzésül egy összehasonlító adat: 
az Algyő-tápéi ol<ljmező 20 napos 
tenne1ése kb. azonos értékű az 
1970. évi egész tisza-völgyi árvfzvé
dekezés költségével. Az említett töl
tésszakasz fontosságát még az a 
tény is fokozta, hogy az olajmező 
védelme mellett a Szeged fölötti töl
tésszakasz egyúttal Algyő és Tápé 
községeket is védi, ezenkívül Sze
ged város körtöltésen kívüli városré
szeit is. 

Általános alapelvek 

Az árvízvédekezés sikerének a le
hetősége már az első napokban el
dől. Ekkor kell ugyanis megszervez
ni az infoIII11Ídóshálózatot, amely a 
védekezés alapja. Ez az infonnációs 
hálózat hármas összetéte1ú. Az első 
része a vízőri szolgálat a gátőrök fel
ügyelete alatt, aminek olyannak kell 
lennie, hogy a védművek állapo
tában bekövetkezett legkisebb vál
tozásokat, rornlásokat is azonnal 
észlelje és jelimtse az illet~kes vé
delmi központnak. Ennek a meg
szervezésére ·igen nagy gondot kell 
forditani már békeidóben is· és arra 
kell törekedni, hogy területi és ár-

Az algyői közúti-vasúti hid és 
Szeged vár-os közötti, mintegy 

15 km hosszú, valamint 
a Szeged város belterületi, 

kb. 5 km hosszú, Tisza jobb 
parti árvizvédehni töltésszakasz 

az 1970. évi árvíz elleni 
védekezésben különleges, kiemeIt 

szerepet töltött be. 
Ezt a szerepet az általa védett 

nemzeti vagyon kiugróan 
magas értéke indokolja. 

Ezen a területen fekszik Szeged 
városa és a több milliárd forint 
értékű és termelési értéket adó 

Algyő-tápéi olajmező .. 

vizes ismeretekkel rendelkező mun
kások kerüljenek beosztás:ra; az 
adott helyen ugyanazok lássák ela 
szolgálatot és hogy a beosztott víző
rök ne unalmas sétálgatásnak, ha
nem a védekezés fontos részének te
kintsék a saját munkájukat. Ezt a 
feladatot a vízügyi szolgálat aktív, 
vagy nyugdíjas törzsgárdájának kell 
ellátnia, mert az 1970. évi árvíz
védekezés tapasztalatai alapján is 
megállapítható, hogy erre a kiren
delt, ebbó1 il szempontból szakkép
zetlen közerő nem alkalmas. 

Az információs hálózat második 
része a hírközlés, melynek a vízügyi 
telefonhálózat mellett párhuzamos 
rádióösszeköttetésből és a fontosabb 

L _____ .. ...:. ____ . ________ . ______________________ . ____ . ___________________ . 

helyeken a postai távbeszélő-háló
zatba való bekapcsolásból kell áll
nia. 

Az információs hálózat harmadik 
része a védelmi központnak a fóha· 
tósággal, a társadalmi-, a politikai-, 
a fegyveres-, a tanácsi-, a gazdasági
és a termelő szervekkel való szoros 
és gyors kapcsolata a Területi Bi
zottságon, az árvízvédelmi összekö
tókön, személyes kapcsolatokon és 
hírközlő berendezéseken át. 

Az információs· hálózat jó és 
gyors működése egyik alapja a sike
res védekezésnek. A külső védekező 
szemszögéből nézve: ez bíztosítja a 
káros jelenségek jelentkezésének a 
pillanatában az azonnali ésa rendel
kezésre álló teljes erővel való bea
vatkozás lehetőségét. És ez a pont 
az, amit a védekezés stratégiájának 
is nevezhetünk: az azonnali és aren
delkezésre álló egész erővel való be
avatkozás. 

Hason1ó ez a forradalmak és a há
borúk stratégiájához: lehetőleg túl
erőt kell az ellenség ellen bevetni. 
Példának hozom itt fel erre a makói 
buzgár-sor elfojtását, ahol a káros 
jelenség megjelenése pillanatában 
azonnal beavatkoztunk szádfal leve
résével, fóliaszőnyeg víz alatti fek
tetésével és az ellennyomó meden
ceSor építésével. 

(FolytatáS az 5. oldalon) 
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és az algyöi olail!'ez~ körzetében 

(Folytatás a 4. oldalról) 
A buzgársor mt;!gfékezése pillana

tában senkit sem érdekelt az, hogy 
végső soron a beavatkozási módok 
melyike hozta meg a sikért, az ered
mény volt a fontos, nem a módszer. 
Védekezéskor általában nincs mód 
és különösen nincs idő arra, hogy az 
észlelt jelenséget tudományos ala
possággal megvizsgá1hassuk: arra 
van lehetőség csupán, hogy az 
összes feltételezhető ok megszünte
tése, vagy lokalizálása érdekében 
beavatkozzunk. 

Azonnal és a rendelkezésre álló 
teljes erővel. Két tényezője van te
hát a beavatkozásnak: az idő és a 
rendelkezésre álló emberi-anyagi 
erő. Az idő két szempontból is fon
tos.Egyrészt azért, mert korai stá· 
diumban történő beavatkozással a 
siker / esélye nagyobb, másrészt 
azért, mert várható más helyeken is 
veszélyes meghibásodás, a rendel
kezésre álló erő idókapacitásának a 
kihasználása így döntő lehet. 

Visszatérve a makói buzgársor 
példájára: azonnal, késedelem nél
kül elkezdték a szá.dfalverő oszta
gok a pátria-lemezek leverését és 
azonnal megkezdődött az ellennyo
mó medencék építése homokzsá~ 
kokból, időveszteség tehát nem volt. 
Így volt lehetőség arra, hogya Fe
rencszállásnál bekövetkezett meghi
básodás elhárítására azonnal bevet
hető szádfalverő osztagok és azon
nal bevethető, töltött homokzsákok
kal megrakott gépkocsik álltak ren-

( DR. SIMADY BELA) 

delkezésre. A makói buzgársomál elve az információs hálózat jó meg
egy esetleges késlekedés veszélyez- szervezés én és a maximális erővel 
tette volna a ferencszállási beavat- történő azonnali beavatkozáson fe
kozás sikerét is. Iül az, hogy a bekövetkezhető 1eg-

Az azonnali és teljes erővel való kedvezőtlenebb esetre· kell [elké
felvonulás és beavatkozás lehetővé szülni. A védekezőnek tehát szoros 
tesZi az idókapacitás jó kihasználá- . kapcsolatot kell tartania a hidrológi
sát, ugyanakkor felhívja a védeke- ai és a meteorológiai előrejelző szol
zók figyelmét arra, bogya védeke- gálatokkal. Nem kívánok itt a hidro
zés térben is komplex, azaz más lógiai árhullám-előrejelzés kérdései
védvonalak Ís vannak a világon. vel foglalkozni - ez másik tanul-

A szakasz-védelemvezetőnek tisz- mány tárgya. Itt csupán azt adom 
tában kell lennie a többi védszaka- elő, hogy az árvízvédekezés alatt 
szok állapotával, az ott történtekkel; rendelkezésre állt a szegedi vízmér -
mert csak így tud gazdálkodni a pi!- . cére vonatkozó várlíató vízállás-ma
lanatnyilag rendelkezésére álló ximumok valószínűségi sora, amely 
anyagi-műszaki erővel. A jobban szerint a 970 cm-es vízállásnak 15, a 
veszélyeztetett szakaszokra - mivel 980 cm-es és az 1000 cm-esnek 30-
a rendelkezésre álló erő véges - át- 30, az 1020 cm-esnek pedig 25 szá
vezényelhetók a különböző techni- zalék volt a bekövetkezési való szí
kai felszerelések: ez is az idókapaci- nűsége. 
tás jó kihasználására figyelmeztet. E valószínűségi számsor alapján a 

A gyors és a rendelkezésre álló védelemvezetés intézkedésének 
teljes erővel való beavatkozásnak az megfelelően az 1000 cm-es szegedi 
az előnye is megvan, hogya többol- . vízállásra kellett felkészülni. Figye
dalú beavatkozás következménye" lembe véve a rendelkezésre álló 
ként a már bevédett hely figyelteté- időt, anyagot és a védtöltésekben 
sén kívül a védekezőnek ott feladata mutatkozó magassági hiányokat -
nincs, figyelmét az új problémákra az esetleges hullámverés miatt biz
összpontosítha~a. Erre a csongrádi tonságra csupán 50 cm-t adva - az 
buzgár védelme isjó p~lda, ahol már 1050-cm-es magasságra építettük ki 
a kezdet stádiumában hagyományos a töltésmagasítások koronaszin~ét. 
eszközökkel elfogott buzgár köré a Ebben az esetben sem lehetett a leg-

. szükséges ellennyomó vízszint tar- nagyobb valószínűséggel várhatóan 
tására szorító-körgátat építettek ki. bekövetkező árhullám-tetőzésre szá
A kör gát kiépítését itt még a fentie- mítani, hanem feJ kellett készülni a 
ken kívül a város közelléte is "indo- még reálisan várható 1egszélsősége-
kolttá tette. sebb eset bekövetkezésére. 

Az árvízvédekezés harmadik alap- (Folytatás a 6. oldalon) 
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... . Árvízvédekezés Szeged .. 
és az· algyői olail!'ező; körzetében 

( DR. SIMADY BELA) 

(Folytatás az 5. oldalról) 
Külön szerencse - hála a hidTOló

giai viszonyok akkor már kedvező 
alakulásának -, hogy nem ez követ
kezett be, és ráadásul szélcsend lé
vén, nem kellett erőinket hullám
verés elleni védekezésre is lekötni. 

A védekezés egyes 
szervezeti kérdései 

A védekezés irányításában az 
egyik legfontosabb tényező a veze
toK - mmden szintű vezető - össze
hangolt munkája. Nem túlzás az.a 
kívánalom, hogy a vezető, a helyet
tesek és a "váltók" ismerjék egymás 
gondolkodásmódját is, tudják, hogy 
nrit teI1l!e a másik abban a bizonyos 
helyzetben. 

Ahol ilyen szoros és egybehangolt 
vezetést tudtak teremteni, ott nyoma 
sem volt a kapkodásnak és a kereszt
intézkedésnek! Teljesen világossá 
vált, hogy az árvízvédelmi szerveze
ti beosztás nevekkel való átgondolt 
és megfontolt kitöltése mennyire 
fontos és hogy mennyire lényeges a 
szakasz-védelemvezetők állandósá
ga, mind a helyi ismeretek felhasz
nálása, mind pedig az intézkedési 
képesség szempontjábóL Legfó1cép-

pen pedig az emberi jó tulajdonsá
gok szempontjából. 

A szakasz!llémökségekr~ épülő 
védelmi körzeti szervezet bevált, el
sősorban a következő okok, mond
hatjuk, eredmények nliatt: a védelmi 
munka nem lehet sikeres a területi 
tanácsi, párt- és egyéb szervek 
hathatós és közvetlen segítsége nél-
k(il. 

Ezekkel a szervekkel "békeidő
ben" is a területileg illetékes sza
kaszmémökségek tartják a kapcso
latot Célszerű és hasznos, ha árvíz 
alatt is ők a partnerek, mert a már 
korábban kialakult emberi-elvtársi 
viszonyok így hasznosan gyÜIDöl
csöztethetők. Tehát nekik kell ope
ratívan irányítani, szervezni a sza
kaszvédelmet 

A szakaszmémökségeken rendel
kezésre állnak az anyag okkal, a 
szállitással, a munkaerővel foglal
kozó szervek, amelyek gyakorlatilág 
zökkenőmentesen át tudnak állni a 
termelési tevékenység. vitffléről az 
árVíz védekezési feladatok ellátásá
ra. 
. Ezenkívül a körzetek könnyebben 

gazdálkodnak a rendelkezésükre ál
ló emberi-anyagi erővel, mert a hoz
zájuk tartozó 2-4 védszakasz mun
káját könnyen át tudják tekinteni, 

azt személyesen tudják ellenőrizni, 
tehát a koordináció megalapozott 

Bevá1t a szakértő-rendszer is, az a 
gyakorlat, hogy általában védelmi 
körzetenként, de esetenként egy-egy 
kritikusabb helyen is, nagy tapaszta
latú, nagy tudású, nagy áttekintőké
pességű mémökök dolgoztak a vé
delemvezetők mellett 

Nagy előnye volt ennek a rend
szemek, hogy nlindenütt volt olyan 
tapasztalt védekező, aki· mindenne
mű adnlinisztrációs és egyéb írásbe
li jelentési kötelezettségtől mente
sen, teljes kapacitásával a védelem 
szervezési-műszaki kérdéseivel tö
rődhetett Fenti okokból megfon to
land6nak tartom igazgatóságunk ár
vízvédelmi szervezetébe beépíteni a 
szakértői funkció t és beosztást. 

Az árvízvédelem bonyolult, sok
oldalú· műszaki, szállítási, ellátási, 
igazgatási és pénzügyi feladatainak 
irányítás a a vízügyi sfervezet leg
fontosabb feladata. Arvízvédelmi 
szervezetünknek- olyannak kell len
nie, hogy ezeket a feladatokat mara
déktalanul ellássa. Erre a lehetősé
günk és a munkaerő is megvan. 

Az árvízvédekezés 
gazdaságosságáról 

Valamely tevékenység, termelési 
folyamat gazdaságossága alatt álta
lában azt értjük, hogy a ráfordítások 
nlilyen, illetve mekkora eredményt 
hoznak a tervezetthez viszonyítva. 
Akkor gazdaságos egy folyamat, ha 
a hasznos eredmény több a ráfordí
tásoknáL 

Az árvízvédekezésnél nem ilyen 
egyszeru a l1elyzet. 

A termelési tevékenység évekre 
előre meg tervezhető. Nyugodt kö
rülmények között meghatározható a 
termelés optimális volumene a ka- . 
pacitások és a kereslet függvénye
ként, ésszeru kockázatot lehet vál
lalni, és ha a termelés mégsem lenne 
gazdaságos, akkor az egész újra 
kezdhető, vagy legfeljebb vesztesé
gesen termel az egység. 

(Folytatás a 7. oldalon) 
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················Arvízvédekezés Szeged 
és az algyői olaimező körzetében 

( DR. SIMÁDY BÉlA). 

(Folytatás a 6. oldalról) levő üzemek, gyárak termelékeny-
Az árvízvédekezés ezzel szemben sége nem csökken. Ez megtörtént 

nem tervezhető. Az optimum helyé- egyébként Szegeden is a parapetfal 
be a maximális biztonság lép. Koc- védelme kapcsán: a pesszimistán 
kázat vállalásról az árvízvédekezés- várt 1000 cm-es vízmagassággal 
ben szó sem lehet. A veszteségesség SZemben kereken 40 cm-es látszóla
helyére a katasztrófa lehetősége lép. gos túlbiztosítás következett be. En-

Azárvízvédekezés ráfordítása a nek a kedvező pszichológiai hatása 

nem pótolható, tehát ezeket feltétle
nül meg kell védeni. A sikeres véde
kezéshez szükséges túlerő biztosítá
sának a szükségessége pedig megtilt 
nlinden látszat -takarékosságot. 

Technol~giai kérdések 

.közvetlen költségek, a károk értéke a városban és az üzemekben érezhe- Rátérve az árvízvédekezés műsza
és a kiesett tennelés összegeként tő volt; a tömegek ugyanis elsősor- ki-technológiai kérdéseire, nem kí
pontosan számítható. A védekezés ban az árvíz szint magasságát érzé- vánom s:zelvényszám és folyóméter 
eredményét viszont nagyon nehéz kelik, azt tekintik az egyetlen döntő szerint ismertetni, hogy a Tisza jobb 
,azonos mértékegységben kifejezni. tényezőnek. parti védvonalakon hol voltak töl-
. tésátázások, csurgások, szivárgások, Az eredmény oldalon van a pusztu- A gazdaságossági tényezők között 

. hogy hol volt buzgárosodás, hol volt lástól megmentett népgazdasági ér- említem meg mégegyszer az ár-
töltés-csúszási, kikagylósodási ve

ték: a Tisza-völgyben 1970-ben vízvédekezés egyik alapelvét, a túl- szély, holyolt felpúposodás stb. 
cSaknem 2 millió há teni1őfó.·ld és erő biztosításának a feltétlen szük-

Ilyen vonatkozásban nem volt léannak az ez évi gazdasági eredmé- ségszefŰségéf, összevetve azzal a 
nyeges eltérés a tiszai, a marosi és a nye, közel 3 milli6 ember lakóháza, . megállapítással, hogy a maximális 

. körösi káros és veszélyes jelen~égek otthona, felbecsülhetetlen értékű biztonság a céL Az egész védekezés 
~ 1 ~ között Kizárólag azokról a techni-népgazdasági vagyon es tenne es. fő célja mindig az árvédelmi fővo-

Mint ismeretes, egyetlen gátszaka- nalak erősítése, megtartása. Emellett kai-technológiai újdonságokról és 
dás esetén bekövetkező népgazdasá- területünkön a legveszélyeztetettebb problémákr61 kívánok említést ten
gi kár többszörösen felülmúlta volna belyeken második· védvonalak kié-ni, amelyek e11I1él az árvíznél jelent
az egész Tisza-völgy I970-es összes . pítésére is sor kerün ez a munkafo- . keztek először és megpróbáJkozom 
közvetlen és kÖzvetett védekezési lyamat szintén a maximális bizton- a védekezési módok kritik::fjával is. 
költség ét. ságot fokozta. Az eddig soha nem észlelt tartós-

Itt csak megemlítem, hogy egy Összefoglalva az árvízvédekezés ságú és magasságú árvíz feltárta a ti-
esetleges katasztrófa esetén felbe- gazdaságossága kapcsán elmondot- szai védtöltések eddig nem tapasz- . 
csülhetetlen ért~kű, az egész embe-takat: az emberi élet,' a műkincs ek talt hibáit, hiányosságaitis. 
riség kincsének számító művészeti értéke pénzben nem fejezhető ki, (Folytatás a 8. oldalon) 
és építészeti alkotások is p6tolhatat
lanul tönkremehettek voll1a. 

Az elmondottak alapján megálla
pítható, hogy az árvízvédekezés 
gazdaságosságának, jobban mond
va: társadahni, politikai, gazdasági 
eredményességének a meghatározá
sa igen összetett feladat volna, és te
kintettel arra, hogy ennél a tevé
kenységnél az optimum helyét a ma
ximális biztonság veszi át, nem is 
számítható. 

A maximális biztonságra való tö
rekvésnek vannak pszichológiai ha
tásokbói szánnazó, közvetlenül is 
érzékelhető eredményei a sikeres 
védekezésen felüt Ez pedig a pánik
hatás elkerülése. Esetenként egy 
többlet homokzsáksor lerakása biz
tonságérzetet ad a védett területen, 
városban élő dolgozóknak, nem tör 
·ki még enyhe félelem sem, így az ott 
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és az algyői olai mező körzetében 
( DR. SIMÁDY BÉLA) 

(Folytatás a 7. oldalról) 
Először a homokzsákos védeke-' 

zést érintem, amely idáig megköze
lítően sem került ilyen méretekben 
alkalmazásra a Tiszán. A nyúlgátak, . 
az ellennyomó medencék és a terhe
lő bordák készítésére felhasznált ho
mokzsákokkal kapcsolatban az első : 
tapasztalat az, hogy még mindig. a ! 

hagyományos lenzsákok a legmeg- : 
felelóbbek árvízvédelmi célokra. A 
műanyag zsákok nem váltak be, an- . 
nak ellenére, hogy a bennük levő . 
földanyag nem ázott el, és a védeke- • 
zés befejeztével nagy százalékban ! 
visszanyerhetőek voltak. Fő hibá
juk, hogy egymáson könnyen el
csúsznak és nem vízzáróak. A mos- ; 

tani negatív er~dmé~yek termész~- \téss~-~~~;édt~-;;-olajIll~;;-~--=--~ko~~ti össz~fuggések tisztázása a 
tesen nem zárják ki azt a leheto- tehát kiemelten föntos védszakasz többoidalú beavatkozás miatt nem 
séget, hogy a jövő az olcsó mua- volt _ és az olajmezőta másodlagos volt lehetség'es. 
nyag-zsákqké, de elóbb a múanyag~ vizektől is feltétlenül meg kellett kí-_ A helyesen elhelyezett mú-. 
technológusoknak meg kell t;>ldani- mélni, az új szorítógát és a terhelő anyagfólia-szőnyegnek a szivárgá-' 
ok a csúszásmentes, vízzárózsákok bordák építésével párhuzamosan a sokat erőteljesen gátl6 hatása vitán 
gyártását. Ezzel kiküszöbölhető vol- töltés test vízoldali rézsújének mú- felüli. Megbízható vízállás-előre jel-
na a lenzsákok két hátránya, mégpe-. anyag fóliával való lefedésével is zések esetén, vagy pedig lokalizáci-
digegyrészt az, hogy a bennük levő megpróbálkoztunk az átszivárgó, át- ós és kört'öltésekre alkalmazva, ezek 
anyag elázik, másrészt az, hogy fel- f l ó . k "kk t' 'l'ából a -t:'<liák az ár'''dás kez.dete'n lerakha-
használásuk után a zsákok rothadása o y V1Ze - cso en ese ce J , a iV a -" 

miatt csupán 5-10 %-ban nyerhetők dunai védekezések tapasztalatai tók és így a víz viszonylag megbíz-
alaplián. hatóan távol tartható a töltésektől. 

vissza. J 

A homokzsák terhelő bordáknak A tiszai árvízvédekezések történe-
tében először itt került alkalmazásra . azon hátrányát, bogy megnehezítet

ték a töltéstestberi levő víz távozá
sát, úgy küszöböltük ki, hogya véd
töltés lábához, azzal párhuzamosan, 
terméskőből és zúzottkőből ún. két
rétegű lábazati kőszivárgókat építet
tünk és ezeken a szivárgókon át fek
tettük le a homokzsák terhelő bordá
kat a töltés tengelyére merőlegesen 

Az Algyő és Tápé községek közti 
védvonal mintegy 3,5 km hosszú 
szakaszán a védtöltés többi részén 
észleltnél jóval erősebb átszivárgást, 
talpcsurgást és a fakadóvíz intenzív 
emelkedését tapasztaltuk. Ugyanitt 
talaj-felpúposodási veszély is elő

állt. Tekintettel arra, hogy ez a töl-

a műanyagfólia"szőnyeg. A könnyű
búvárok derekas munkája és a kü
lönböző rögzítési módok alkalmazá
sa ellenére sem sikerült a kedvező 
eredményt egyértelműen bizonyíta
ni. Nem sikerült mindenütt ugyanis 
a fólia-csíkok átfedésének a biZtosí
tása, feltehetően a töltésrézsút borító 
magas fútakaró miatt, valamint 
azért, mert az erősen zavaros vízben 
a búvárok látási viszonyai nem vol
tak jók. Kétségtelen azonban, hogy 
a fólia-szőnyeg elkészítése után a 
kérdéses szakasz jó részén a szivár
gás, az átfolyás csökkent, egyes he
lyeken meg is szünt, azonban az 

Egyértelműen jók az eredmények 
a fóliának hullámverés elleni véde
lem céljából' való felhasználása te
rén a Szentesi és Szegedi Szalcisz
mérnökség kísérletei alapján. Ennek 
a módszernek a széles körű beve
zetésével kikiiszöbölhető volna az 
árvédelmi rőzse és ai' árvédel.I1)i ka
ró, amelyeknek a pótlása és felújí
tása lassan-lassan megoldhatatlan 
feladat elé állítja a vfzügyi igazgató
ságot. 

Van egy hagyományos eszköz, 
amely nemcsak igen jól bevál( az 
esős-sáros napokban, hanem nélkü
lözhetetlen és kevés is volt. Ez az 
eszköz a hordsaroglya. 

(Folytatás a 9. oldalon) 
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(Folytatás a 8. oldalról) 
Ezt az egyszerű eszközt nem lehe

tett és a jövőben sem lehet pótolni 
semmivel sem. 

Óriási technikai erő, eszköztár állt 
a védelem rendelkezésére, amelynek 
híjával ez az áIvíz nem· lett volna 
védhető. De nem. szabad itt sem el
feledkeZlJÍ a legfontosabb védelmi 
erőről, az emberről. Arról az ember
ről, aki kezeli a legbonyolultabb 
eszközt is és akinek figyelme, fe
gyelme és ébersége nélkül az egész 
védekezés illúzióvá válna. 

Éppen ezért fokozott figyelmet 
kell fordítani a védekező személyzet 
ellátására, pihenés ére és váltására. 
Sajnos,. ma még nem állnak rendel
kezésre nemcsak. agátőrházaknál, 
de még a védelmi központok nagy 
részénél sem a 20. század második 
felében már joggal elvárható, ké
nyelmet és pihenési lehetőséget is 
adó épületek, illetve lakókocsik: En-. 
nek a biztosítása is a jövő feladatai 
közé tartozik. 

A fakadóvízek és 
a kolmatáció jelenségei 

A Tisza jobb-part igazgatósá
gunkhoz tartozó töltései nagy rész
ben szorítógátrendszerrel vannak ki
egészítve. A szorítógátak, . szorító
gát-rendszerek célja ismert: az alta
laj eredetű felázások, felfakadó vi
zek viSszatartásával ellennyomó 
medencék alakulnak ki, amelyek a 
fakadó vizek további növekedését 
csökkentik a nyomáskülönbség, a 
hidraulikus gradiens csökkentésé
vel, valamint laza talaj esetén még 
csökkentik a buzgáI'-képződés lehe
tőségét is: További fontos szerepük 
a szorítógátaknak az, hogy II töltés
től távolabb levő termőföldeket 

mentesítik a káros vizektőL A töltés 
alatti nyomáskülönbség hatására 

( DR. SIMÁDY BÉLA) 

történő átsziváI'gás mértékadó kiszi- szivárgó, az elpárolgó és a lakosság 
várgási szélessége - a fakadó vizek által elengedett vizek csökkentő ha
megjelenési sávja - az ismert elmé- tásait, amelyek megközelítően pon
leti meggondolások szexint függ a tos meghatározása nem állt mó
töltés talpszélességétől, a vízvezető dunkban. 
réteg vastagságától, a vízoldali és a A fakadóvizek maximális szintjé
mentett oldali fedőrétegek függőle- nek felülről határt szab az a tény, 
ges-, és a vízvezető réteg vízszintes hogy az átázott töltés szakaszok lá
szivárgási tényezőitől. Ugyanezen bától a vizet távol kell tartanI, el kell 
tényezőktől és a relatív vízszintkü- vezetni. Ezért a védelemvezetés a 
lönbségtől függ az átszivárgó vízho- terepviszonyok ismeretében és a ko
zam. rábbi évek tapasztalatai alapján úgy 

A rendelkezésre álló és a becsült döntött, hogy a visszatartott fakadó
adatok behelyettesítésével számítha- yizek szintjét a töltés lába alatt né
tó volt a fakadóvizek megjelenési hány cm-ben állapítja meg és ennek 
sávja: Egyébként a Tisza jobb-parti csökkentését -elvezetéssel, vagy 
védekezés fakadó vizek szempontjá- szivatt)'ÚZással - csak az apadás 
ból kritikus szakasza Algyő község megindulása után, de akkor is csak 
területe volt. A védelemnek elsősor- lassan, fokozatosan engedi meg .. 
ban abban a kérdésben kellett dönte- A fakadóvizek szintjének csök
nie, hogy milyen magas fakadóvíz- kentésénél· figyelembe kellett venni 
szintet tartson. azt is, hogy átázási vonal az apadás-

Az észlelt jelenségek a követke- kor. lassan sfillyedő nyomásvonal 
zők voltak: a fakadóvizek szintje na- alatt van, vagyis az apadás kezdeti 
ponta 6-10 cm-t emelkedett az első. stádiumában a felfakadó vizek in
és a második tetőzés időpontjában .. tenzitása nem csökken. Összhang
Pontosabb meghatározásra nem volt ban van ezzel az a Tisza-parti népi 
lehetőség, mert figyelembe kellett megfigyelés, amely szerint a faka
venni az odafolyó csapadékvizek és dóvizek akkor jelentkeznek fokozot
a töltés-testben, vagy a talpon át szi- tan, amikor a Tisza apadni kezd. 
váI'gó vizek növelő, valamint az el- (Folytatás a 10. oldalon) 
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és az algyői olai~ezö; körzetében 
( DR. SIMADY BELA) 

(Folytatás a 9. oldahól) nek, hogy az ebben a térségben je
Természetesen ez a népi megfi- 1entkező káros vizek IOmondottan 

gyelés okozati összefüggések vonat- fakadóvizek, - azaz nyomás alatt a 
kozásában téves, azonban rámutat töltés test alatt átszivárg6 vizek vol
arra, hogy ezen a szakaszon 2-3 hét tak; a védekezés módszere tehát he
alatt szökott a tiszai 700-800 cm-es lyes volt. 
vízállásnakmegfelelő nyomáskü- Ezektől függetlenül célszerű vol
lönbség hatására az altalaj átázása a na, ha egy tudományos vizsgálatok
fakadóvizek megjelenéséig foko- , ra felkészült munkacsoport a jövő
zódni. ben méréseket végezne, pl. a legkö-

A védelemvezetés itt aj6 műszaki zelebbi árvíz alkalmából, Algyő 

érzékére volt hagyva, azonban az a községnél, de másutt is, hogy a jövő 
tény, hogy buzgárjelenség, talaj törés véde~ezője előírások, tudományo
nem fordult elő, nein következett be san megalapozott szabályzat alapján 
és a visszatartott fakadóvizek a töl- dönthessen, védekezhessen. 
tés lábát sem áztatták el, arra mutat, Itt kapcsolódik ehhez a kolmatá
hogy jó volt a műszaki kaJlculáció. ció sokat vitatott kérdése. Már az 
Az utólagosan elvégzett számítás is 1965. évi nagy dunai árvíznél, pél
erre utal, mivel az elméleti úton ki- dául a Mohács alatti szakaszon ta
hozott és a mért adatok jól egyez- pasztalták, hogy agyagos talajoknál 

- ellentétben a homokossal - a kol
matáci6 jelensége nem következett 
be. 

A mi algyői tapasztalatunk ezzel 
megegyezően az, hogya kolmatáció 
hatása - ha volt is - gyakorlatilag 
nem volt kimutatható, a víz-felfaka
dás intenzitása mérhetően nem 
csökkent. Ennek feltehető oka a kia
lalrult hidraulikus gradiens nagysá
gában keresendŐ; annál is inkább, 
mert akolmatálható talajoknál 3-4 
nap alatt végbe kell menni a kolma
táció 85-90 %-ának, aminek viszont 
feltétlenül érzékelhetőnek kellett 
volna lennie. A másik valószínű oka 
azlehet, hogy a Tisza vize és hor
daléka által alkotott kétfázisú folya
dék nem alkalmas az itteni talaj kol
matálasára ~ 
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# AiArpaaolC-nyomabal1----
A Turul-nemzetség törfénete* 

A Turul-nemzetségről (a magyar
ság őstörténetéről is) számos írásos 
adat maradt fenn az i.e. II. századtól 
az i.sz. XIII. századig. Írnak róluk a 
kínai évkönyvek, Priszkosz, Bölcs 
Leó és Konstatin bizánci császár, a 
mohamedán, a sziáv, az örmény és a 
frank krónikák, nem is beszélve a 
magyar gesztákról és a ma,gyar 
mondavilágról. Jeles forrás az óbol
gár királylajstrom, az orkhoni felírat 
és a szávaszentdemeteri monostor 
XII. századi bírtokösszeírása. 

A honfoglaló Árpád (akinek a ne
ve egyébként nem "árpácska", mint 
ahogy az "átértelmezők" mondják, 
hanem "a hatalom őre" vagy "védel
mező hős") leszármazottainak nevét 
honfoglaláskori településeik ma is 
élő helységnevei őrzik: Tarhos, Ül
lő, Jutas, Solt, Tevel, Fajsz, Tormás, 
Tass, Taksony, Bakonykoppány, 
Koppányszántó: Ezen helységek bé
lyegzéseinek lehetőleg ajánlott levé
len való, me~szerzése volt az első 
szép feladat. 'Mindössze a Jutas bé
lyegzést nem sikerült eddig megsze
reznem:postahivatala 1929-ben 
megszűnt. 

E rövid cikk keretében nem térek 
ki az Árpádok le'származási tábláza~ 
tára, ez megtalálható Dümmerth 
Dezső: Az Árpádok nyomában, és 
Hóman Bálint-Szekfű Gyula: Ma
gyar történet círnű könyvében (Hó
man Bálint rossz politikus, de kitűnő 
történész volt). Részletekre sem té
rek ki, már csak azért sem, hogy ne 
vegyem el a téma iránt érdeklődők 
elől az, egyéni kutatás élményét, ami 
a tematikus gyűjtés alapja és egyik 
szépsége. Inkább ajánlom még az 
előbbi két művön felül László Gyu
la: A kettős honfoglalás, Földes Pé
ter: Ha az ősi krónikák igazat mon
danak, Németh Gyula: Attila és hun
jai, valamint Liget Lajos: A magyar
ság őstörténete círnű műveit. 

Nem bírom azonban ki, hogy ne 

Régóta készülődtem 
ennek a témának a fIlatéliai 
feldolgozására. Eltettem 

a hozzám került, ideillő 
bélyegek:kel vagy 

bélyegzésekkel ellátott szép 
leveleket, kerestem az idevágó 

magyar és külföldi bélyegeket. 
Csak a magam számára 

gyüjtögettem, kiállításon való 
bemutatásra sokáig nem 
gondoltam, a nagy nemeti 

önvád, a deheroizálás 
időszakában ez nem is 

lett volna ildomos. Hogy aztán 
mi adta meg a lökést ahhoz, hogy 

mégis kidolgozzam 
gyüjteménnyé és bemutassam? 

Az egyik szomszéd ors~ág hiva~
los történelemszemlélete. 

nántúli vezér" volt, hanem Árpád el
sőszülött flának, Tarhosnak a déd- ' 
unokája, aki Géza fejedelem halála 
után bizonyos szempontból jogos 
trónkövetelő volt. 

- Istvánt 1083. augusztus 20-án 
, avatták szentté, augusztus 20-a ezért 

Szent István napja. Ő 1038. augusz
tus IS-én halt meg. 

Visszatérve Il10st már a bélyeg
gyűjteményre: ~ Árpád-házi kirá
lyainkat, az ArPád-házi szenteket 
ábrázoló magyar bélyegekből, azok 
érdekes bérmentesítéseibóÍ, a tév
nyomatokból (KELETu), elfogazott 
bélyegekből, az alkalmi és hirdető
bélyegzésekbo1.sikerült szép össze
állítást készíteni (előbb-utóbb kidé
rül, hogy mégis gyűjtöm a magyar 
bélyegeket, ha nem is mindet). Itt 
csak néhány érdekességről szólok: 

helyesbítsem a Filatéliai Szemle - A budapesti Szent István-szob-
1985. évi októberi számában megje~ rot díjjegyes levelezőlapok és a 
lent, a Magyarország az Árpád-ház Szent István Társulat használt borí
korában círnű cikk 'néhány téves, il- tékja segítségével mutatom be. A ~ 
letve pontatlan megállapítását:· Szentistván és Királyszentistván 

- Kurszán kende nem volt főfeje- községekben feladott, Istvánt ábrá
delem a honfoglaláskor, de koráb- zoló bélyegekkel bérmentesített 
ban sem. A kende első vezér volt a ajánlott levelek színesítik a gyűjte
kazár hódoltság idején, de ez a ha- ményt. Argentína és Brazília alkal
talma 830 kőrül, Álmos pajzsra mi bélyegzéssel, a Vatikán bélyeggel 
emelésekor megszűnt.' Álmos, mint ' emlékezett meg első királyunkról. 
főfejedelem halt rituális halált 895- - Árpád-háziSzentErzsébetrőlMa~ 
ben Erdőelvén. A honfoglalás gyarországon kívül Németország, a 
egyébként nem "vert seregek bevo- Német Szövetségi Köztársaság,Nyu
nulása" volt, hanem kitűnően meg- gat-BerliÍl, Ausztria, Kolumbia és Fer
szervezett és végrehajtott katonai nando Poo· adott ki bélyegeket Fer
akció. nando Poo fővárosa is a mi Árpád-há-

- Az Árpád-ház "születési éve" zainkról kapta a nevét, ennek bélyeg
semmiképp sem 904. Ha ezt egyál- zését elég nehéz volt megszerezni le
talán szükséges így meghatározni, vélen, mert az utódállam, Egyenlítői 
akkor az lehet 895, de lehet az apa Guineamegváltoztattaazt.Ittemlítem 
alapján 830 is. A Turul-nemzetség- meg, hogy inflációs levelekkel is 
hez tartozó Árpád vérvonala Álmo- érdekesebbé lehet tenni ezt a gyűj
son, Batbajánon, Kovraton, Irniken, teményL Hiszen egy tematikus 
Attilán, Mundzukon, Mao-tunon át gyűjtemény elsősorban bélyeg
az i.e. 204,-ben meghalt hun T' ou- gyűjtemény, amelyben a fJlatéliá-
manig terjed. nak kell dominálnia. 

- Koppány nem egyszeruen "du- (Folytatás a 12. oldalon) 

-~~"---,----~--~~~-,-------- ~~~-
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J{i. . Arpádok nyomában 
A Turul-nemzetség törfénete* 

(Folytatás a ll. oldalról) 
- A monda szerint Árpád-házi 

Boldog Kinga, IV. Béla leánya, Bo
leszláv lengyel herceg felesége fe
dezte föl a wieliczkai sóbányát. 
Wieliczka különleges, a sóbánya 
motívumait ábrázoló hely-kelet bé
lyegzése jól dokumentálja ezt. 

- Jolántól, II. Endre leányától 
származik a portugál Aragon-ház. 
Leszármazottja Szent Izabella (por
tugál és Zöld-foki bélyegek ábrázol
ják), akinek férje, 1. Dénes (1261-
-1325) és fia, IV. Alfonz (1291-
-1357) szerepel portugál bélyegeken. 

Ugorjunk most vissza a VII. szá
zadba. Attila fia Irnik leszármazott
ja, Kovrát fejedelem 635 körül sza
badította fel onogur-bolgár népét az 
avar uradalom alól. Öt fta közül a 
harmadik, Iszperik, 681-ben alapí
totta meg a mai Bulgária területén 
bolgár birodalmát (Kovrátot egy, 
Iszperiket 3 bolgár bélyeg ábrázol
ja). Kovrát negyedik fia, Csaba 677-
ben a Kárpát-medencébe költözött 
népével, ahonnan az avar kagán.nal 
vívott csaták után Bizáncba távozott 
(a magyar krónika feljegyzése sze
rint is 677-ben történt a ,,magyarok 
első bejövetele" a Kárpát-medencé
be). Az ő népének utóda a szé
kelység. Csabát négy magyar bélyeg 
ábrázolja. Kovrát legidősebb fia, 
Batbaján, népével kazár uralom alá 
került 668-ban, ami alól az ő egye
nesági leszármazottja, Álmos idejé
ben szabadult fel a mi hét törzsünk. 

A 433-tól 453-ig uralkodó Attilát 
egy török és öt vatikáni bélyegen áb
rázolják. Magyarországon a So
mogy megyei Attala község őrzi a 
nevét. 

A Turul-nemzetség története a tá
voli múltba nyúlik. Kínai évköny
vek írják le a hun birodalomalapító 
történetét, az ő nevét kínai átírásból 
ismerjük: Maotun (uralkodott i.e. 
204-től 174-ig.) 

Neve Mótun vagy Mete lehetett, 
az őt ábrázoló török bélyeg Mete 
néven ismeri. Mete apja is ismert a 
kínai évkönyvekből: az i.e. 204-ig 
uralkodó T' ournan. 

A hunok gyakori betörései ellen 
épültkii.e. 221 és 210közöttakfnai 
Nagy Fal. (Az. ezt bemutató bélyeg
gel indul a gyűjtemény, amely - és 
ezt hangsúlyoznom kell- nem a ma
gyarság történetével, hanem az Ár
pád-ház, illetve tágabb értelemben a 
Turul-nemzetség történetével fog
lalkozik). 

Nem vállalkoztam a több, mint 
100 albumlapnyi gyűjtemény teljes 
bemutatására, mindössze a keretet 
igyekeztem fölvillantani, tulajdon
képpen csak azt bizonyítandó, hogy 

a tematikus gyűjtésnek nem kell 
megrekednie a szabványtémáknál. 
Ebbe a gyűjteménybe klasszikus da
rabok is beépíthetők: a Géza fejede
lem alapította Székesfehérvár bé
lyegelőtti levele, vagy például egy 
1871-es esztergomi bélyegzés ű 
(Vajk születési helye, születésének 
900. évfordulója) levél vagy levele
zőlap. 

Dr. Simády Béla 

*Megjelent a Filatéliai Szemle 1988. már
ciusi számában. 

Árpád - ahogy a milleniumi lázban elképzelte a szobrász, 
Kallós Ede. E szobor ma az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 

Emlékpark rotundájának előcsarnokában látható. 1997-98 telén 
ugyanis újrafaragta Buzár Károly, s szobra díszíti az emlékművet. 

- - -- - - - --- - ~ - - -- -- - - - ---
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-- NyitoHan és elmélyülten:
Dr. Simády Béla, a bélyeggyüitö 

Századunk polgárai már több
szörösen specializálódtak, sokszor 
szakbarbárok lettek. Hol vannak 
már a reneszánsz sokoldalú művé
szei, tudósai, akik egyben neves 
közéleti személyiségek, gyakran ál
lamférflak is voltak? 

Simády Béla - ritka kivételként -
ilyen ember volt. Ezt nemcsak' bará
tai és ismerősei tudták, hant?m a szé
lesebb közvélemény is úgy tartotta 
számon, hogya kivál6 szakember 
egyben j6 szervező és intézmény
igazgat6, ugyanakkor pedig lelkes 
sportember és sportvezető. Ezen túl 
neves filatelista, kutat6 és szakfr6. 

Valóban. Mindent megismerni, 
megérteni akaró személyiségét ma
gával ragadta a filatélia különös vi
lága, de itt sem elégedett meg egy
szerű gyűjtögetéssel, a középszerű
séggel, hanem a mérnökökre jel
lemző rendszerességgel és a szemé
lyesen rá oly jellemző alapossággal 
látott neki egy-egy terület feldolgo
zásának. 

Simády-katal6gusnak nevezik a 
gyűjtők mindenütt "A magyar dfjje
gyes nyomtatványok katal6gusá"-t, 
mellyel egy addig fel nem dolgozott 
filatéliai területet rendszerezett, ka
talogizált és értékelt. A mű két át
dolgozott és kiegészített kiadását 
még ő rendezte nyomda alá és az ál
tala összegyűjtött anyag részbeni 
felhasználásával fogja a Magyar Bé
lyeggyújtók Országos Szövetsége 
megjelentetni az újabb kiadást, ezzel 
is ti.sztelegve a kivál6 filatelista em
lékének. 

De hát mi is volt valóban Béla 
kedvenc gyűjtési területe? A már 
említett benyomott értékcikkes 
nyomtatványok, vagy a sportmotí
vum, melyből gyönyörű gyűjtemén
nyel rendelkezett az athéni olim
piától a legújabb korig? Nem tudjuk. 

Az azonban bizonyos, hogy fila te
listaként sem tudott elszakadni a 
sportt61. S ami igazán jellemzi őt, 
hogy módszerében és bélyeggyűjtői 

magatartásában is mindig sportszerű 
volt. UgyaJ:1akkor szerette a történel
met is. Jól emlékszem, mennyit be
szélgettünk közös budapesti útjaink 
alatt! 

Magyarország középkori és újkori 
történetéről beszélgettünk és hány
szor tettük fel a ,,Hol rontottuk el" 
kérdést! Szenvedélyes hazaszeretete 
és a történelem iránti érdeklődése az 
"Arpádok nyomában" című kiállítá
si anyagának felépítésében fejező
dött ki, melyben a bélyegeken mu
tatta be hazánk történelmét. Tette 
ezt olyan színvonalasan, hogy sorra 
nyerte a hazai tematikus kiállítások 
díjait egy olyan időszakban, mikor 
pedig nem kedvelték túlzottan Szent 
István, Szent László, Szent Margit 
és más szentté avatott történelmi 
személyiségeink neveit. 

Szívéhez - azt hiszem - legköze
lebb mégis Kárpátalja vagy hivata
losan, Kárpát-Ukrajna postatörténe
te állt. Tudjuk jól, hogy az Ungvár, 
Munkács, Huszt városok fémjelezte 
terület rövid 70 éven belül felváltva 
állott osztrák, magyar, szlovák, ma
gyar majd orosz Gelenleg pedig uk
rán) fennhatóság alatt, így rendkívül 
érdekes a terület postatörténete is, 
mellyel számos neves gyűjtő_foglal
kozik az egész világon. 

Béla viszonylag későn kezdett 
foglalkozni ezzel - a politikailag 
ugyancsak tabunalc számító - témá
val. Nem sokkal később azonban 
már cikkekben, majd egy színvona
las monográfiában foglalta össze a 
terület érdekes postatörténetét. Köz
ben pedig felépftette a valaha látott 
legszfn vonalasabb Kárpát-Ukrajna 
gyűjteményt, amely sorra nyerte a 
legjobb érnleket a nemzetközi kiállí
tásokon, megelőzve a jómódú nyu
gati és tengerentúli gyűjtők azonos 
tárgyú anyagait. Több ilyen kiállítá
son személyesen is részt vettem 
nemzeti megbízottként és büszkén 
hallottam gyűjteményét méltató, el
ismerő szavakat. Számomra mégis 

egy kis szegedi kiállítás marad a leg
emlékezetesebb. 

Történt pedig, hogy az Odessza
Szeged testvérvárosi kapcsolatok 
fénykorában egy alkalommal éppen 
város unkra esett a vendégfogadó 
szerep. 

Szeged számos rendezvénynyel, 
köztük egy magyar-szovjet bélyeg
kiállítással igyekezett az elvárások
nak megfelelni. A vízügyi igazga
tóság alagsorában rendezték a fIla
telis ták a kiállítást, ahol a két város 
és a megyék valamennyi prominens 
személyisége megjelent. Minden a 
legnagyobb rendben, a "béke és 
barátság" jegyében haladt, míg a két 
ország számos párttörténeti, moz
galmi és szovjet űrhajózás-történet 
klasszikus bélyegei után meg nem 
jelent Béla Kárpátalja postatQrténeti 
gyűjteménye. 

A bécsi döntést követően Magyar
országhoz visszacsatolt területről 

küldött levelek "Ungvár visszatért", 
"Munkács visszatért" bélyegzői lát
tán nagyhatalmú megyei első titká
runk szemöldökét összevonva elké
pedve kérdezte: ,,Mi ez, igazgat6 
elvfÉrs?" (Sic! Noha "per tu" vi
szonyban voltak!). ,,Ez a történelem, 
Milukám!" - hangzott Béla válasza 
és a körülöttük állók alig tudták lep
lezni derültségüket. 

De nemcsak vállalatigazgató és 
sportvezető volt Simády Béla, hil
nem a Magyar Bélyeggyűjtők Or
szágos Szövetségének 1996-tól alel
nöke, majd 1991. június l-től elnö
ke. A reá jellemző dinamizmussal 
dolgozott az egész magyar bélyeg
gyűjtő fÉrsadalom javára, kezdemé
nyezte a szövetségben a rendszer
váltást, az alulról építkező demokra
tikus egyesületi rendszerre való-át
térést. 

Sajnos, betegsége nem engedte, 
hogy tevékenysége kiteljesedjen, de 
munk4ját folytatjuk "és igyekszünk 
olyat és úgy tenni, mintha ő tenné. 

Dr. Lippai Pál 
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.. --- ·Sz. Simon/siván: 

Kései • # 

sirato 
Ma már nem tudom megmondáni, ákbarátság éledt föl, aminek a biza

mi is történt azon a napon az életem- lom a fedezete. Újra osztály társak, . 
ben, amikor Bélát rokonok" barátok, padszornszédok lettünk. Megdumál-

,kollégák a hétköznapi életből átkí- tuk a világot, a környezetet, panasz
sérték az örökkévalóságba, s amiért kodtunk rá, sóhajtoztunk, mérgelőd
én nem lehettem ott. Máig fájlalom tünk. Szükségünk lett egymásra, 
és nem múló röstellkedéssel keze- mint latin dolgozat írásakor. 
lern ezt az erkölcsi adósságot. Hi- Sokat háborgó ember volt. Nem 
szen ha az okra nem emlékszem, ta- viselte a tehetetlenséget, az alamu
lán nem is lehetett olyan fontos. sziságot, a pökhendiséget, az intri-

Ám most, hogy jött az értesítés:' kát. Nagyhatalmú vízügyi igazgató
megemlékezünk arról, hogy öt esz- . ként is kedves, lágy kamasz maradt, 
tendeje ... - ez a lelkiismeretfurdalás pedig nagy haragban állt a világgal .. 
újból elővett és törlesztésre sarkalt. Szerettem hozzá átmenni, csak 
Fájdalmas utánakiáltás. Félbema- úgy, minden indok nélkül, hiszen 
radt beszélgetések, elmaradt közös nála gondolatilag föl lehetett tölte
programok, világmegváltó viták ... - kemi. És Ó is gyakran rám telefo
mennyi mindennel szegényebbek nált, menjek már és kerüljünk egyet 
lettünk. a világ körül. 

Simády Béla nekem diákkori ba- Mennyivel szegényebbek lettünk 
. rátom volt. A csoUgrádi gimnázium- nélküle! 
ban két évig egy padban ültünk, egy Emberi támaszpont volt. Minden~ 
focicsapatban játszottunk. A háborií ki utat talált hozzá. S mit tudott ver
szétzavart bennünket. Huszonöt gődni, ha emberekről kellett dönte
évig nem is láttuk egymást. nie! Az elmarasztalás borzasztóan 

S akkor jött az emlékezetes nagy nehezére esett. Szinte tanacsokat 
víz! Kádár János is eljött szemlézni .. kért, :miként 'lehetne kellemetlen 
Riporterként kísérgettem. Mentünk személyi ügyeket il legtapintatosab
nagy fölhajtással Vesszősre, ahol az ban~ezelni. Azt hiszem, legjobbkor 
olajmezőt védték hagyott föl az igazgatósággal: Ó 

- Simády Béla védelemvezető ... - nem lett volna képes elviselni a ge
mutatták bea sáros, csapzott mérnö- nerális átszervez~sekerkölcsi terhe
köt a sokadalornnak. S mit nekünk it. Amilyen határozott tudott lenni 
protokoll, Kádár meg megyei és vá- szakmai ügyekben, olyan tétova ma
rosi potentátok: ott, a gáton össze- radt embersorsokat érintő dolgok
ölelkeztünk, s haláláig így marad- ban. 
tunk. Nem haverok voltunk: az a di- Milyen mérnök volt? Nem tudom. 

Risszrossz bölcsésznek nem is sza- . 
bad ilyesmibe beleszólni. De hogy 
voltak szép szakmai álmai,' arról tu
dok. Sajnos, a közvéleményben sem 
eléggé ismert, hogy az az evezőspá
lya, melyen az idén világbajnoksá
got rendeznek, Béla nélkül nem 
épült volna meg. A sport nagyol?
megérintette. Ha betegségek nem 
gyötörték volna, lehet, jeles sport
ember lesz. Futballkapus, esetleg 
evezős. 

Hej, Béla, csak dadog a toll. 
Pedig azt még el kell mondanom: 

Simády Béla szerette a sajtót és ked-' 
velte az újságírókat. Mindig készsé- . 
ges és türelmes volt hozzánk. Téve- . 
déseinkre sem reagált hevesen, inc 
kább csöndes lesajnálással. Egyszer 
,,robbant": :mikor már harmincad
szor írta a DM Simándynak a nevét. 
Közbeléptem. Minden kollégám fe
jébe kiplakátoltattam: Nem Simán
dy - Simády! Tartott az öröm vagy 
két ·hétig. Attól kezdve minden új
ságíróval így kezdte a beszélgetést: 
"Én tudom, hogy Simándynak lenni 
nagyon nagy dolog, de szíveskedje
nek ne fölékesíteni azzal.az n-nel!" 

Kedves B élám ! 
Mi mostmegint sokan összesereg

lünk, emlékedre rajzolgat juk majd 
emberi portrédat. Mindenki tesz rá 
egy-két vonást, árnyal, kiemel, satí
roz. Olyan lesz az a portré, amilyen 
voltál. Egészen olyan. Igaz embe
reknek igaz az emlékük is. 

Ölvasóinknak nyflván nem szkséges magyarázgatnunk, miért ép
pen a megjelent fotókkal illusztráltuk Dr. Simády Béla halála 5, év
fordulójára készült !!mlékszámunkat. Az archfvumból elővett, az Ó 
személyes életútja, s a város története szempontjából is érdekes felvé
teleket dr. Sonl:ogyi Károlyné, Enyedi Zoltán és Veréb Simon kési!
tette. Köszönet érte. 
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