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Meg.ehetIJsen régen jelentkeztünk a Vízpart hasábjain. 
mel is a rendszer. Ez volt az 
a munka, amellyel megjelen
tünk a Duna Budapest fölötti 
szakaszán; és végérvényesen 
kivívtuk a "dunai vizes ek" 
ellenszenvét. (Bár volt aki
nek az elismerését is.) 

Ennek az az egyszerű magyarázata, hogy alig történt 
velünk olyan, ami a lap olvasótáborának érdekl6déséré 

: számot tarthat. Ami miatt tollat ragadtam, 
az kizárólag annak a felismerésnek szól, hogy 
, legjobb talán mégis az olvasóra rábízni, 

mi is érdekli 6t, mi az, amin nem siKlik át a tekintete. 
Nos, fussunk hát át a Szeviép elmúlt négy évén 
, a legjelentl>sebb állomások érintésével. 

Több kisebb-nagyobb fel
adat következett, melyek kö
,zül kiemelkedően fontos volt 
a "százhalombattai bevé

A rregalakulást követő 
időszak legfontosabb állo
mása 'a Szeged-Makó-Nagy
lak optikaigerinchálózat ki
vitelezésének megszerzése 
volt. : 

A folyókeresztezésekhez 
kapcsolódó, mintegy 70 km
nyi kábelárok és műtárgyak 
elkészítése során alkalmazni 
tudtuk szinte teljes állomá
nyunkat, és az eszközparkje
lentős részét, sőt, a befejező 
időszakban 200-300-an dol
goztak egyszerre a "vona
lon". 

Korrekt partnerre leltünk a 
TERT AINSTALL munkatár
saiban, és a DÉLTÁV is né
hány e'setben elismerését tol
mácsolta. Egyben a közel 
100 milliós feladat és a teljes 
foglalkoztatottság nagyon jó
kor jött. Emellé csatlakozott 
az akkor épülő nagylaki ha
tárátkelőhely I-Il. iiteme, 
amely :egész más típusú fela
datokat tartalmazott. 

Az .1. ütem építéséhez 
szükséges töltésépítés az a 
feladat volt, ahol viszonylag 
könny~n produkáltunk, de a 
II. ütem során a közműháló
zat építése már több tekin
tetben 'is izgalmas volt. Egy
részt műszakilag, hiszen 
1000 firn-es ROCLA csator
nát 100 m ·es nagyságrend
llen m~gépíteni, záportározót 
Maros~vízszint alá, RENO 
matracps burkolás t készíteni 
- kihív~s volt. 

Másrészt ismerkedtünk a 
PHARE-os előírásokkal, 
szerződéses formával, mű
szaki igényességgel, nemzet
közi niércével. Harmadrészt 
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tanulsággal szolgált a tekin- dés". Évek óta megoldatlan 
tetben, hogy a több résztve- probléma a vízfolyásokat ke
vős kivitelezés során előre resztező szénhidrogén szálli
rendezett kapcsolatok pon- tó vezetékek körüli kimosó
tos-precíz szerződésbe fog- dások megszüntetése. A Duc 
lalása mindennél fontosabb. nán történt felmérések sze
Ú gy gondolom, eredménye- rint pl. a Barátság I-JI. veze
sen jutottunk túl ezen az ték esetén több száz méter 
állomáson is. hosszú és méteres nagyság-

A következő történet már rendű kimosódások kelet
az ország tolünk igen távol keztek, melyek megszünteté
eső részében végzett munká- sére a vezetékcsordát üze
ról szól, a dorogi szennyviz- , meltető MOL Rt-t kötelez
e/vezetésről. A kényszer ték. 
szülte Dunára költözés:'" hi- Országos visszhangot kel
szen a Tiszán munkát találni tett és nemzetközi szimpózi
a lehetetlennel egyenlő - umon is elismerést aratott az 
hozta magával, hogy pályáz- általunk kidolgozott és sza
tunk szinte minden lehetsé- badalommal védett eljárás, a 
ges "vizes" feladatra. RENO-matracos védelem. A 

Így sikerült egy szerencsé- mintegy 93 milliÓ forintos 
re alapos szakmai grémium beruházás során közel 10 
dön tése alapj án megnyer- ezer m2-nyi, 17 cm vastag, 
nünk a Richer Gedeon Rt. 6x2 m-es forgácskővel töltött 
dorogi gyárának és Dorog acélhálóból készült panelt 
városának szennyvizeit a építettünk be a Duna-meder 
Dunába vezető gravitációs kimosódott szakaszára. 
csatorna, átemelő, nyomó ve- Olyan jelentős feladatokat 
zeték és sodorvonali beveze- végeztünk a Dunán az elmúlt 
tés kivitelezését. négy év során, és oly mér-

Közel 400 milliós feladat ték ben fejlesztettünk a víz
volt. Több mint két kilomé- építési munkák kivitelezése 
ter 400 mm-es gravitációs irányában, hogy nagy vízépí
csatorna, 8000 m3/nap kapa- tési projektek nem múlhattak 
citású automatikus átemelő el néll4ilünk. 
és több mint hat kilométer, 0 Voltak persze igen keserű 
500 mm-es KPE nyomóve- pirulák is az életünkben. Ta
zeték épült meg, melyből a lán az ország legjelentősebb 
legnagyobb műszaki felada- vízépítő eszközparkja állt 
tot mégis a közel 380 m rendelkezésünkre, mégis tu
hosszú sodorvonali beveze- . domásul kellett esetenként 
tés jelentette. vennünk, hogy sem jelentő-

,Az 1995-96. év leg na- sebb referenciaháttérrel, sem 
gyobb megrendelése volt, meglévő saját kapacitással, 
melyet úgy sikerült határidő- sem több tízmillióval alacso
re megvalósítani, hogy a mai nyabb árral sem tudtunk 
napig zökkenőmentesen üze~ munkát nyerni, elsősorban a 

vízépítés ben igen járatlan le
bonyolító cégek által kiírt, 
költségvetés finanszírozta 
munkák esetén. 

Á ttörés t 1997 hozott e 
téren. Nyilvános verseny tár
gyaláson meghirdették a ba
jai RO-RO kikötő építését, 
amely a városi szennyvizek 
és csapadékvtz sodorvonali 
bevezetésére, a RO-RO kikö
tó és rámpa épttésére, vala
mint a kikötó alatti partsza
kasz rendezésére vonatko
zott. 

Rendkívüli kihívás volt, 
hiszen az elmúlt 10 év legna
gyobb műtárgy építése volt a 
tét, ami lényegében a Ma
gyarországon felvonultatha
tó, a klasszikus vízépítés 
minden szépségét bemutató 
feladat kivitelezésére alkal
mas kivitelezők reprezenta
tív felmérés ének volt tekint
hető. 

Már az előminősftés is ko
moly megméretés volt, hi
szen a 11 pályázó közül 5 
olyan esett ki, akik a mai 
mélyépítési piac más terüle
tén számottevő kivitelezők. 
A véglegesajánlatadás során 
- úgy 'gondoljuk - döntő volt 
a jelentős számú referencia, 
a legnagyobb hazai "egykéz
ben" lévő eszközpark és az 
alapajánlatok közötti legala
csonyabb ajánlati ár, aminek 
eredményeképp megbízást 
kaptunk akivitelezésre. 

A IIllntegy 600 milliós be
ruházás során már elkészült 
(11 hónap alatt) a sodorvo
nali bevezetés, mely egy be
húzólemezen elhelyezett, 
egyenként 17,5 m hosszú, 1 
db 500 és 1 db 630 mm át
mérőjű KPE csőből állt a 
szükség((s csőpipával együtt, 
valamint szinte a teljes víz 
alatti és feletti szerkezetépí -
tés. A tervezétt magassági 
vonalvezetés miatt a legmé
lyebb ponton 11 m-nél is 
mélyebbrekellett a csősze
reivényt beépíteni. 

(Folytatás a 2: oldalon) 

Dorog: sodorvonali bevezetés kotrása Baja: RO-RO kikötő 
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Arvízkatasztrófa 
Kelet-Szlovákiában 
A televíziós híradások és a napi sajtó közleményei 

szerint 1998. július 20-án a koraesti órákban a 
Hernád-vízgyűjtő felső szakaszán a közel két órán át 
tartó felhőszakadásból keletkező árvíz és iszaplavina 
több települést elöntött, nagyrészt rombadöntött. A fel
hőszakadás Kelet-Szlovákia északi részén legfőképp a 
sáros-eperjesi és a kisszebeni járást, a Tarca-völgyét 
sújtotta. 

A halálos áldozatok száma a másnapi jelentések sze
rint meghaladja a harmincat, s további ötven személy 
után kutattak a rendőrök és a katonák. A legsúlyosabb 
helyzet Jernye (Jarovnice) községben, Eperjestől kb. 15 
km-re északnyugatra, a Kis-Szinnye patak mentén ala
kult ki. Az áldozatok főleg roma származásúak és gye
rekek, akiket elsodort az ár, illetve mag~ alá temetett az 
iszap. A víz alámosta a közutakat, a vasutakat, épülete
ket, árvízvédelmi létesítményeket, elektromos és tele
fonvezetékeket rongált meg, több települést teljesen el-
zárva a külvilágtól. . 

Mintegy 4000 személyt kellett a térségből kitele
píteni, ezek közül kétezernek nem lesz hova 

meg térnie a víz visszahúzódása után sem, mert házaikat 
elmosta az ár. Az anyagi kárt több milliárd koronára 
becsülik. Némi visszatetszést váltott ki Szlovákiában, 
hogy a kormány nem döntött azonnal semmilyen konk-
rét támogatásról. - . 

A Hidrológiai Információs Rendszer július 20-ra vo
natkozó csapadékadatai és izohiétás térképe nem jelzik 
a katasztrófa-sújtotta vidéken lehullott rendkívüli csa
padékot, mert ott nincs csapadékmérő állomás. A Her
nád vízgyújtőjéből jelentett legnagyobb csapadék mind
össze 12 mm, a szomszédos Tapoly vízgyújtőjében 39 
mm. A miskolci VIZIG-nél úgy tudják - a kassai víz
ügyes kollegáktól kapott infoImációk szerint - , hogya 
katasztrófa-sújtotta területen két óra alatt 100 mm körü
li csapadék hullott le. Az áradás hatására a Tarca vízál
lása Kisszebennél július 21-re kb. egy métert, a Hernád 
vízállás a Aboskőzegnél (a Tarca betorkollása fölött) 
másfél méter t, Hidasnémetinél (a Tarca betorkollása 
alatt) mintegy két métert emelkedett. 

A mostani szlovákiai árvízhez hasonló katasztrófa 
következett be 1996. augusztusában a Pireneusokban, 
1997. június elején a Berettyó-völgyében, július elején 
a Morva és az Odera fOlTásvidékén, 1998. júniusában 
pedig a Maros-vízgyűjtő egyes felső részein. 

Szinte semmit sem lehet tenni az ilyen rendkívül 
heves hegyvidéki árvizek ellen, viszont a ka

tasztrófát meg lehet előzni, illetve csökkenteni lehet az
zal, ha a veszélyeztetett völgyek legalacsonyabb része
it, a folyók és' patakok mentét közvetlenül nem lakják, 
oda lakóépületeket (sok esetben viskókat), kemping et, 
stb. - engedéllyel vagy engedély nélkül - nem építe
nek. Megelőzésként - a vízfolyásokrendezésén, árvíz
védelmi töltések építésén túlmenően - elvileg árvíztá
rozók: építése jöhet szóba, de gyakorlatilag minden 
völgybe nem építhetnek tározót. 

Dr. Pálfai Imre 

Mérnökök és 
építészek napia 

A Magyar Mérnöki Kama- a Német Szövetségi Köztár
ra és a Magyar Építész Ka- saságban - Tartalom - Mun
mara első alkalommal rende- . kamódszer - Munkafázisok. 
~i rp.e~ a MÉRNÖISÖK ÉS Előadó: prof. Bernhard 
EPITESZEK NAPJAT Szé- Müller- Területfejlesztési és 
chenyi István születésnapjá- Ökológiai Intézet, Drezda 
nak tiszteletére 1998. szepc Az átlátható területfejlesz-
tember 18-án, pénteken 9 

tési tervezés, mint az integórakor a Budapesti Műszaki 
Egyetem dísztermében (K. ráIt közösségi és regionális 
épület, L em.) fejlesztés eszköze. 

Napirend: (Elkészült regionális és 
Megnyitó - dr. Hajtá települési területfejlesztési 

Ödön, a MMK elnöke d.okumentációk mintakénti 
Megemlékezés Széchenyi bemutatása) 

Istvánról, 202. születésnapja . Előadó: Architekt Dipl. 
alkalmából. Ing. Friedrich Falch - Auszt
Előadó: dr. Scharle Péter ria 

egyetemi 'tanár (A német nyelvű előadá-
A hazai mérnökképzés az sok szinkrontolmácsolásáról 

EU -csatlakozás elvárásainak 
tükrében. gondoskodunk. Az előadás 

Előadó: dl'. Detrekői Ákos, végén kérdések felvetésére is 
a BME rektora van lehetőség.) 

Az új kormány területfej- Nemzeti Kataszteri Prog-
lesztéssel, építésüggyel, in- ram a Nemzeti Térinformati
fras truktúrával foglalkozó kai Stratégia tükrében. 
tagjainak felszólalása. Zárszó - dl', Callmeyer 

Területfejlesztési tervezés Ferenc, a MÉK elnöke 
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A korábbi tanulmányokban végig követhettük a XVIII. 
században született mérnökelődök tevékenységét (Kiss 

József1748--1813, Vay Miklós 1756-1824, Vedres István 
1765-1830, Huszár Mátyás 1778-1843, Beszédes József 

1786-J852, Lányi Sámuel 1791-18~0, Vásárhelyi Pál 
1795-1846 és Keczkés Károly 1798--1856) s tudjuk, hogy 
Vásárhelyi Pál hivatali örökébe Keczkés Károly lépett. 

Most a XIX. száZad jelentős mérnökei következnek, akik 
, valamily módon meghatározói vóltak 
, a magyarországi vízügyeknek. 

a ::ai: 
A vérzivataros idők után 

mindennemű szervezést 
Bécsből!irányítottak, így a 
vízügyeket is. 1850-ben (VI. 
16.) csá~zári rendelet intéz
kedett ~Tisza-szabályozás 
továbbviitelére. A rendelet 
"átszervezte" a Széchenyi al
kotta Ti~zavölgyi Társulatot 
s helyéb~ háromtagú Közép
ponti Bizottmány t működte
tett, ami a Bécsben székelő 
Középítészeti Főigazgató
ságnak ~olt alárendelve, ez 
pedig a birodalom Kereske
delmi, Ipari és Középítészeti 
Minisztériumba volt betago
zódva. (De mégis, csírájában 
élt a Tistavölgyi Társulat.) 

A tiszai szabályozásokra 
mindössze 100 ezer forintot 
biztosítqttak a császári ren
delet mellékleteként kezelen
dő "határozatok"-ban. A ma
gyarorsz~gi vízügyek felelő
se 1855cig Keczkés Károly 
volt, aki ,a Középítészeti Fő
igazgató$ágon működött. Az 
ez évi migy áradások vizsgá
ló biztos~ Keczkés lett s va
lószínű, hogy az ő jelentései 
alapján ~ezdett változni a 
kép. ' 

Emlék~ztetőül felsorolnám 
az AtiviZig területén lévő 
1855-ös ~szakadásokat - Né
gyesi Imre szerint. 

,,1855. évben a Tisza jobb 
oldalán ~lszakadt a Vidreér 
töltése é~ víz alá került 7300 
kh, elszakadt a Kis-Tisza t~n
tése a Finta foknáI és elöntött 
,0.000 ~ tergletet. A Tisza 

-baloldalán Oszentiván és 
Vedresháza határában 2-
3000 kh:úszott el, két egy
idejű szakadás következ-
tében." i ' 

A Kec~és-féle jelentések
ből kitűnt a tarthatatlan hely
zet: nem lehet a magyaror
szági ügyeket Bécsből irá
nyítani. A birodalmi Keres
kedelmi,j Ipari és Középíté
szeti Mmisztérium 1856. ok
tóber 9-iki rendelete értel
mében a,Középponti Bizott
mányt a Központi Felügyelő
ség váltotta fel, amely ugyan 
már Budán székelt, azonban 
csak tisz~i feladatokat látott 
el. : 

(A mellékfolyók szabályo
zási ügy~it a rendelet a terü
letileg illetékes hely tartós ági 
építészet~ osztályok hatáskö
rébe utalta.) 

A keresztbe szervezett 
feladatok ellátása nem volt 
egyszerq. A korábbi nyolc 
"vízszerkezet" helyébe hat 

I 
folyam-s~akasz lépett, ame-

lyeknek ügyeit egy-egy a 
Központi Felügyelőség ki
rendeltség eként működó épí
tészeti hivatal intézte. Az ár
területeket a hat folyamsza
kasznak megfelelően építé
szeti járásokra (társulatokra) 
osztották. 

A Központi Felügyelőség 
vezetője 1857-től Herrich 
Károly lett. Született Csanád 
vármegye székhelyén, Ma
kón 1818. december 4-én, al
sóbb iskoláit szülővárosában 
végezte, majd a Mérnöki In
tézetben folytatott tanulmá
nyai után 1841-ben szerzett 
oklevelet. 

1847 -től tiszai osztálymér
nök, 1850-től a Tiszaszabá
lyozási Középponti Bizott-
mány, majd a Központi Fel
ügyelőség főmérnöke'

utóbbinak 1857~tól vezetője, 
1867-től (a kiegyezés től) pe
dig a tiszai munkálatok felü
gyelője a Közmunka és Köz
lekedésügyi Minisztérium
ban. A Bach-korszak hű em
bere, kiszolgálója. 

Foglalkozott öntözési kér
désekkel is, a helytartótanács 
által elrendelt feladatként a 
Tiszántúl öntözésére tervet 
készített lil55-ben. 

Ezen alaptervet bővítette 
tovább a későbbiek folya
mán, miután kényszerítő ha
tásként az 1860-as szárazság 
s az 1863-as katasztrofális 
aszály az öntözést országos 
üggyé emelte. 

Hen'ich elképzelése szerint 
a Tiszából Tiszalöknél kiá
gazó csatorna Gyománál, 
Mezőtúrnál, esetleg Öcsöd
nél érte volna el a Hármas
Köröst. 

Mivel egy tiszai duzzasz
tómű építésének gondolata 
fel sem merült és a javasolt 
csatorna a Hajdúböszörmény 
körüli magasabb fekvésű te
rületek öntözését nem tette 
volna lehetővé, a hely tartó
tanács a Tiszalök feletti víz
kivétel iehetőségét is meg
vizsgáltatta. Az eredmény 
nemleges ... 

V égül is Herrich egy 
1865-ben készült, két lép
csővel megosztott Tiszalök
gyomai változatot javasolt 
megvalósítani. E tervezet 
szerint mintegy 150-170 
ezer hektár terület öntözését 
lehetett volna megvalósítani. 

A XIX. század ezen száraz 
évtizedében nem csak az Al
föld, de a Dunántúl is szen
vedett az aszály tól. A Fertő 
1865-68 között teljesen ki-

; 
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száradt, a Fertő menti birto
kosok mozgalmat indít0ttak 
a tófenék vízmentesítésének 
érdekében, hogy azt terme
lésbe foghassák. 

A kérdés khlizsgálását 
Herrich Károly és Képessy 
József végezte, s a Rába-sza
bályozás és Fertőckiszáritás 
tervét 1870. november '22-én 
ismertették a Sopron ban 
összehívott érdekeltekkeL 

Aszerint a Rábca árterének 
m~gál1apftásával kitűnt, 
hogy azt a Rába teljesen u
ralja, sőt a Fertőbe is vissza
hatnak vizei, ezért a helyi ér
dekeltség a Rába szabályozá
sát mint elsődleges feladatot 
fogadta el, s megalakították ,a 
Rába szabályozási Társula
tot. 

Herrich aktívan tevékeny
kedett a Magyar Mérnök 
Egyesületben is, ahol már az 
"alakító" közgyűlésen meg
mutatta önmagát. 

Az 1867. V. 2-i ülésen Vá
sárhelyi Pálról tartott érteke
zést. 

A Tisza-szabályozás kelet~ 

kezéséról lS73-ban irt tanul
mányának cime: Előterjesz
tés a Tisza-szabályozás ke
letkezéséről, fejlődéséről és 
jelenlegi állásáról. 

Ellentmondásos !l l akj át 
tükröZi a mű, dicsőíti a 
Bach-rendszert s még önma
gát is - az egész cseh-morva
osztrák adminisztrációt. 

Átértékeli Széchenyi Ist
ván és Vásárhelyi Pál kezde
ményező tevékenység ét, sze
repét. 

Eltagadja Vásárhelyi má
sodik tervét, meghamisít ja 
Széchenyi vízügyi program
ját és tervszerűtlennek minő
síti, sőt megbélyegzi az álta
la megkezdett munkát. 

A Bach-korszak hű embe
re nem hazudtolja meg ma
gát, a fiatalon s érdemtelenül 
a Tisza-szabályozás élére ke
rült mérnök nem tud kibújni 
a bőréből - munkálatai csőd
jét a szegedi katasztrófa tető
zi be. 

Magát mentendő 1879-ben 
még tanulmányt ír a szegedi 
árvízről ,,A Tisza-szabályo
zás és a szegedi válság" cúÍl
mel, amibe tulajdonképpen 
belebukik. Lelepleződik, írá
sai és a megtörtént valóság 
között fényévnyi a különb
ség; .. 

A közvélemény nagy ereje 
nevetségessé teszi, helyzete 
tarthatatlanná válik s 12 év
vél a kiegyezés után lemon
dásra kényszerül. 

Beteljesült sorsa, a perc
emberkék ideje lejárt, hogy 
teret engedjen a Péch József, 
Kvassay Jenő, Bogdánffi 
Ödön, Sajó Elemér nevével 
fémj elzett, elkövetkezendő 
ötven évnek. 

Ágoston István 

Szeviép-"napló" 
(Folytatás az 1. oldalr61) finn ipar terméke. Egy ösz-

Ma az országban nem ta- vér gép, me1y önjáró szára7 
lálható másik olyan eszköz, zon és vízen, hidraulikus 
mellyel a feladatot el lehetne kotrás és hidromechanizációs 
végezni. Ezenkívül kotrásra kotrás egyaránt végezhető 
került mintegy 20 ezer m3

_ vele, könnyen telepíthető, 
nyi mederanyag és kő, beépí- egyszemélyes gép, amely 
tettünk közel 8 ener m3 be- felépítésénél fogva és szer
tont, (amihez letelepítettünk kezetéből adódóan minden
a helyszínre egy betongyárat nemű műszaki elvárás mel
is), levertünk és kihúztunk lett a környezetre semmilyen 
mintegy 1000 m2 LARSSEN káros következménnyel nem 
szádlemezt és alvállalko- jár. (Levegőbe történik a ki
zónk, a VÍZÉP elkészített pufogás, nem vízbe, speciális 
közel 320 fm-nyi 8-10 m VOLVO motorja van"olaj
mély és 60-85 cm vastag és üzemanyag nem kerülhet 
résfalat,' beleépítve mintegy a vízbe.) , 
460 tonna betonacélt. Ezzel a berendezéssel és 

Nehéz szerénytelenül írni még további három kotróval 
erről a műtárgyról, hiszen - úgy ítéljük meg - máris 
olyan impozá.ns méretekkel látványos változást produ
és mennyiségekkel bíró fel-' káltunk a Kurcán, ami a jö
adat, amelyet nem minden vőre nézve sok területen je
nap építhet mérnökember. lenthet referenciahelyet. 
Csak a büszkeség csenghet Címszavakban felsorolva 
ki a szavaimból, illetve sora- nagyobb, jelentősebb állo
imból, hiszen olyan műszaki másait rövid utunknak, szól
készültséget értünk el 1998. nék pár szót azokról, az 
májusára (80-82 %), melyet egyéb körülményekről, me
egyébiránt 1999 hasonló idő- lyek végigkísérték' eddigi 
szakára köt ki a szerződé- életünket. A vasutas szlenget 
sunk. használva, 1993. óta a "sze-

Még egy jelentős állomást relvényt" ugyanaz vezeti, 
meg kell említenem az éle- mint ahogya "pálya biztosí
tünkből és feladatainkból, tása" is változatlan. 
amelynek folyamatában va- Néhányszor átrajzoltuk a 
gyunk: ez a Kurca-rekon- "logónkat", hol "üzemként", 
strukció. Évek óta több-ke- majd ,,kft-ként" és rövid ide
vesebb sikerrel végeztünk, il- je "rt"-ként szeretnénk biz
letve végeztettünk hidrome- , tos piaci poziciót, stabil gaz-, 

chanizációs kotrást. Több dasági hátteret, biztos meg-

érdekei, hiszen amennyiben 
ezeknek sikerül teljes mér
tékben megfelelni, úgy a 
többi elvárás is teljesíthető. 

Gyakorlatilag valamennyi 
eddigi változás, amin keresz
tülmentünk, egyfajta "előre
menekülés" volt, amit igye
keztünk úgy meglépni, hogy 
elsősorban annak előnyei 
jussanak érvényre. 

Reméljük, az elmúlt né
hány év után egyre többen 
látják úgy: cégünk arra tö
rekszik, hogy eredményes 
együttműködést alakítson ki 
minden potenciális meg
rendelőjével és ennek ered
ményét olyan- típusú fejlesz
tésekre használja fel, melyek 
minden, hosszabb távon gon
dolkodó tulajdonos számára 
elfogadhatóak. 

Né4ány szóval érintve a 
legújabb átalakulást, arról a 
következőket kell tudni. 
Alapítónk hozzájárult ahhoz, 
hogya vállalkozáspoliti
kánkba nem beleszóló, a vé
dekezési jellegű elvárásokat 
tudomásul vevő, sőt a "nem 
többségi tulajdonosi" pozíci
ót tudomásul vevő szakmai 
befektető segítségével még 
tőkeerős eb b vállalkozásként 
működjünk tovább. 

Az rt-t, mint társasági 
formát a lehetőségek minél 
teljesebb kihasználhatósága 
érdekében választottuk, va

olyan hely fölmerült a -dél-al- élhetést kivívni, illetve nyúj- Iamin t amiatt is, mert ez a 
földi régióban, ahol. ez a tani tulajdonosainknak, ma- társasági forma tükrözi leg
technológia szükséges, ezért gunknak és munkatársaink- jobban az általunk-kialakított 
meg szereztünk egy speciális nak, valamint a satellitszerű- jövőkép kontúrjait: a tu
kotrógépet, a WATERMAS- en ránk épülő, kisebb part- lajdonosi szemléleten alapu
TER-t. nervállalkozásoknak. A leg- ló, eredményorientált vállal~ 

Ez a gép az ilyen tekintet- fontosabbak ezek közül ter- kozást. 
ben rendkívül színvonalas mészetesen a tulajdonosok 

Országos 
.' ~ . IgazgatasI 

Hegyes Zoltán 

értekezlet Szegeden 
1998. június 3-5. 

12 év után - szegedi kezdeményezésre - igazgatóságunk szervezte meg a 12 vízügyi 
igazgatóság igazgatási, személyügyi és munkaügyi feladatot ellátó, vezető beosztású 
dolgozóinak országos értekezletét. 

Az e területen dolgozó kollégák személyes tapasztalatcseréjére, szakmai konzul
tációjára évek óta igény volt. 

Az első napi bemutatkozás, igazgatási osztályok bemutatása után érdekes össze
gezést lehetett levonni. A vízügyi igazgatóságnállévő igazgatási osztályok tizenkétféle 
szervezeti felépítésben, osztályszerkezetben működnek. Irányításuk közvetlen 
igazgatói, illetve gazdasági igazgatóhelyettesi liatáskörbe tartozik. 

Mindenhol az osztály feladatát képezi 
- a hagyományos igazgatási tevékenység, 
- jogi képviselet (egyes igazgatóságok külső ügyvédeket alkalmazva), 
- személyzeti ügyek, 
_ooo központi iktatás, 
- gondnokság. 
Van, ahol az igazgatási osztályok feladatkörébe tartozik még a PR-tevékenység, ren

dészet, tűzvédelem, belső ellenőrzés, határvízi tevékenység, nemzetközi ügyek, titkár
sági tevékenység, bér- és létszámgazdálkodás, munkaügyi tevékenység, bérszámfejtés, 
nyomda, ingatlan-ügyek, TÜK, polgárvédelem, HM, könyvtár, telefonközpont, mú
zeum, vagyongazdálkodás ... stb. - egyszóval minden! . 

A három fárasztó nap után igazán jól estek a búcsúzáskor elhangzottak: minden 
nagyon jó volt! Mindent köszönünk! 

,'Az éves találkozások hagyományát felújítva, jövőre Pécsett találkozunk. 
Kurucz Gyula 

tanácSos 



; 
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Hidrológiai vándorgyülés 
, Kecskeméten 

A M~gyar Hidrológiai Társaság az idén 
(július 8-9-én) immár tizenhatodik alkalom
mal rendezte meg országos vándor gyűlését -
ezúttal Kecskeméten, a Kertészeti Főiskolán. 
A legnagyobb érdeklődést szokás szerint a 
nyitó plenáris ülés váltotta ki. Az itt el
hangzó három főelőadást mintegy kétszázan 
hallgatták végig. 

Dr. l;Iajós Béla helyettes államtitkár 
(KHVM) Magyarország vízgazdálkodási po
litikájáról, pontosabban a vízgazdálkodási 
törvénnyel együtt kidolgozott vízügyi politi
ka továbbfejlesztéséről tartott előadást. Az új 
vízgazdálkodási politika a 2000-2005 
közötti időszakra készül, és a kormánynak, 
majd a Parlamentnek kell majd jóváhagynia. 
Az előadó hangsúlyozta annak a fontosságát, 
hogy a yízgazdálkodási tevékenységet a tár
sadalom igénye vezérelje, vagyis a vízgaz
dálkodás nem lehet öncélú, természetesen a 
gazdaságossági és az ökológiai-környezetvé
delmi követelményeknek is érvényt kell sze
rezni. : 

A Víz~azdálkodási politika szövegterveze
tét a Víztükör című folyóirat ez évi 3. szá
mában teljes teIjedelmében közzétették, ezt 
a résztvevők megkapták. Véleményüket, 
hozzász6lásaikat írásban is megtehetik a tár
saság tit](árságának címezve. 

Dr. Váradi József főosztályvezető 
(KHVM) a Duna-Tisza közi homokhátság 
vízgazdálkodási problémáit tekintette át, sor
ra véve a YÍzhiányos állapoto t előidéző oko
kat, mégpedig biztos és bizonytalan ténye
zők szerinti csoportosításban, majd a problé
mákra és a megoldási lehetőségekre tért ki. 
Ugyancsak két csoportot állított föl aszerint, 
hogy miben van a szakértők között egyetér
tés, illetve bizonytalanság. Véleménye sze
rint a vonatkozó kormányhatározat helyes 
volt, a· vizsgálatokat és a megkezdett munkát 
folytatni kell, a további teendőknek a regio
nális vízgazdálkodási tanács legyen a gazdája. 

Dr. Varga Miklós főigazgató (OVF) a ví
ziközmci-szolgáltatás aktuális kérdéseiről 
szólott, ~ mindenekelőtt az Európai Unióhoz 
való csatlakozás tükrében értékelte a hazai 
helyzete~ és vázolta föl az előttünk álló leg
sürgősebb feladatokat. Ezek közé sorolta a 

vízszolgáltatás színvonalának emelését (pl. a 
fölbomló regionális szervezetek visszaállítá
sával), különös tekintettel a szigorú ivóvíz
minőségi, illetve közegészségügyi követel
ményekre. 

A vándorgyűlésre 67 dolgozatot küldtek 
be. Ezeket a következő öt szekcióban ismer
tették és vitatták meg: 1. Vízgazdálkodás, 2. 
Yízellátás-vízkezelés, 3. Csatornázás
szennyvíztisztítás, 4. Belvízvédelem-bel
vízvédekezés, 5. Vízépítési létesítmények és 
technológiák. A dolgozatokat a Társaság két 
vaskos kötetben tette közzé, (a kötetek az 
ATIVIZIG Műszaki Könyvtárában is rendel
kezé,sre állnak). A szekcióüléseket felkért 
főelőadó vagy főelőadók és vezérszónok 
előadása vezette be, majd az előadók rövid 
dolgozat-kiegészítő ismertetései hangzottak 
el,amelyeket rendszerint néhány hozzászó
lás és vita követett. 

A szekcióülések eredményeit a szekcióel
nökök a záró plenáris ülésen ajánlások for
májában ismertették. A szekcióülések mun
kájából - előadásokkal és hozzászólásokkal ' 
- az ATIVIZIG munkatársai is kivették ré
szüket. Dolgozattal a következők szerepel
tek: Boga T. László, dr. Fekete Endre, Hűse 
Zsolt, Márfai László, dr. Pálfai Imre, Sebes
vári Judit, Török Imre György és dr. Török 
József. 

A hidrológiai vándorgyűlések fénypontja 
általában az első napi esti, baráti találkozó 
szokott lenni. Ebből a szegedi résztvevők 
ezúttal kimaradtak, ugyanis a vacsora na
gyon későn, este fél tízkor kezdődött, ezért 
mindannyian. korábban hazajöttünk. 

A vándorgyűlés közben a Társaság rend
kívüli közgyűlést is tartott, melyen elfogad
ták az új ~lapszabályL A szünetekben mód 
nyílt a főiskola előcsarnokában megrende
zett, gazdag tartalmú szakmai kiállítás (tab
lók, műszerek, berendezések) 'megtekintésé-
re is. A vándorgyűlést követően, július lO-én 
a résztvevők tanulmányi kirándulás kereté
ben Kecskemét város vízművét nézték meg. 

A Magyar Hidrológiai Társaság a követ
kező vándorgyűlést 1999-ben Miskolcbn 
rendezi. 

Dr. Pálfai Imre 

~emzetközi tanfolyam 
Az Unesco kezdeményezte 

tanfolyamot immár 29-ik al
kalommal rendezték meg a 
VITUKI~ban. A tanfolyam
nak 1966 óta 43 magyar hall
gatója volt, s a hazai végző
sök léts~áma idén 47-re bő
vült. Az:Ativízig támogatá
sával e ~orok írója is részt 
vehetett; 1998. márciusa és 
júniusa ~özött - Bulgária, 
ÉsztorsZág, Üzbegisztán, 
MongÓlih, Thaiföld delegált 
hallgatóinak társaságában a 

, Környezetgazdálkodás hid
rológiai!, módszerei című 
posztgra4uális tanfolyamon. 

a hidrológiai tudományág 
környezetgazdálkodási vo
natkozásit együttesen kell 
vizsgálni. Ezek figyelembe 
vételével állították össze a 
kurzus témaanyagát - a kö
vetkező fejezetekre bontva: 

1. Matematikai statisztika 
2. Nyílt felszínű vízfolyá

sok hidraulikája 
3. Földtan (hidrometeoro-

lógia, morfometria, talajtan) 
4. Hidrológiai folyamatok 
5~ Hidrometria, előrejelzés 
6. A vízgazdálkodás kör-

nyezetvédelmi problémái 

den második héten számon
kérték. A tanfolyam végén 
záródolgozatot kellett írni, 
melynek védés e vizsgabi
zottság előtt törtéut. A tanfo
lyam hivatalos nyelve az an
gol volt. A hallgatók részt 
vettek az Európai Folyók 
IAHR Nemzetközi Konfe
renciáján, melyet a VITUKI 
szervezett Budapesten. A zá
róvizsga után nemzetközileg 
is elismert bizonyítványt 
kaptunk. A tanultak segíthet
nek az uniós csatlakozási fel
adatok elvégzésében. 

Frank Szabolcs 

; 

Uiabb négy év elöH 
Megalakult az új kormány, 

esküt tettek a miniszterek, 
közöttük Katona Kálmán, a 
Közlekedési, Hírközlési és 
Vízügyi Minisztérium ve
zetője. Kinevezték, illetve 
megerősítették az államtitká
rokat, helyettes államtitkáro
kat is. 

A víz ügy szakmai főnöke 
a változatlan minisztériumi 
szelvezetben továbbra is dr. 
HajósBéla. 

Mindez azt jelenti, hogy 
folytatj uk azt, amit 1994-ben 
elkezdtük, a piac- és EU
konform, méreteiben szolid, 
de szakmailag erős állami 
vízügyi szolgálat építését. 

Amire szükség is van ... 

Katona Kálmán 

A Nyírségben hónapok óta 
,belvízzel küzdenek, a Krasz
nán soha nem látott tartóssá
gú árvíz ellen kell védekezni, 
a Maroson az évszázad hatodik 
legnagyobb át'Vize vonult le. 

A sajtó, a tv talán soha 
nem figyelt úgy a vizekre, 
mint most. Még a meteoroló
giai jelentés is kitér a víz
gyűjtő helyzetére, a várható, 
újabb árvizet kiváltó csapa
dékokra .. 

Figyelnek ránk: ez jó, de
figyelmeztető is. Felelősség
gel, megbízhatóan, szakma -
és emberszeretettel kell vé
gezni a munkánkat. 

Szolgálat voltunk, va
gyunk és leszünk. Bízunk új
régi vezetőinkben, munkatár
sainkban, szakmai felkészült
ségünkben. 

Miniszterelnökünk után 
szabadon: ,,Isten legyen se
gítségünkre!" 

Vízgazdálkodási 
tanács alakult 

A vízgazdálkodás soha nem önmagáért, lálható, akik jelenlegi munkakörükben egy
hanem mindig az egész nemzetgazdaságért, egy szakmai vagy társadalmi csoport érde
az egész társadalomért működik és nagyon keit magas szinten tudják képviselni. A ta
fontos, hogy az információ áramolhasson, a nács elnökének egyhangúlag Novák Gyula 
véleménycsere oda-vissza megtörténhessen építőmérnököt, a Magyar Mérnöki Kamara 
a vízgazdálkodást végző szakemberek és delegáltját választották meg. Tát'selnöknek a 
más területekképviselőikozött. területi tagozódás t is figyelembe véve 

A Vízügyi Törvény felhatalmazása alap- Hosszú Szilárd építőmérnököt, a Viz- és 
ján miniszteri rendelet intézkedik a területi Csatornaművek Országo~ Szakmai Szö
vizgazdálkodási tanácsok létrehozásáról, vetségének delegált ját, vezérigazgatót és De
amelyek éppen ezt a célt hivatottak kiszol- ák István agrárközgazdászt, a Bács-Kiskun 
gálni. A Vízgazdálkodási Tanács működési Megyei Területfejlesztési Tanács képviselő
területe megegyezik az adott vízügyi igazga- jét választotta meg az ülés. 
tóság működési területével és létrehozását a A tanács 1998-ban még két rendes ülést 
miniszter a vízügyi igazgatókra bízta . .Igaz- fog tartani, ahol mindenek előtt jóvá kell 
gatóságunk 1998. június 18-án hívta össze hagyni a szervezeti és működési szabály
az alakuló ülést, ahol a meghívott 25 képvi- ~ zatot, létre kell hozni a tanács állandó albi
selőből 19-en jelentek meg, így az ülés hatá- zottságait, valamint át kell tekinteni a határ
rozatképesnek bizonyult. vízi együttműködések feladatait, vélemé-

A Területi Vízgazdálkodási Tanács ta- nyezni kell a Maros-vízgyűjtő fejlesztési ter
nácsadó és véleményező szervezet, amely vét és dr. Major Tibor KÖFE-igazgató 
minden, az össztársadalom szempontjából javaslatára az Agrárkamara előkészítésében 
fontos kérdést megtárgyal, véleményez, ja- meg kell tárgyalni a térség termálvíz-gazdál
vaslatot tehet jogszabály-módosításra, vé- kcidásának problémaköl'ét. 
leményez pályázatokat, figyelemmel kíséri a A tanács feladata, hogy albizottság i szin
nemzetközi kapcsolatok alakulását és ilyen ten folyamatosan véleményezze a címzett és 
módon nagyon nagy segítséget, adott eset- céltámogatási pályázatok megvalósíthatósági 
ben társadalmi hátteret biztosít egy-egy víz- tanulmányait is. Az alakuló ülésen dr. 
gazdálkodási döntéshez. Filotás Ildikó OVF-főosztályvezető előadá-

A tanács munkájában közreműködnek a sában tájékoztató hangzott el a vízügyi poli
környezetvédelmi, közegészségügyi, föld- tikáról, amellyel kapcsolatos an a tanács tag
művelésügyi, talaj védelmi hivatalok szak- jainak véleményét összefoglalóan július 15-
emberei, a nemzeti parkok képviselői, a me- ig kell felterjeszteni a vízügyi minisztérium
gyei területfejlesztési tanácsok, a különböző nak. Az Alsó-Tisza vidéki Területi Vízgaz
kamarák, a regionális idegenforgalmi bizott- dálkodási Tanács ezZel az üléssel munkáját 
ság és a társulatok, valamint a víziközmű megkezdte és reményeink szerint nagyon 
vállalatok képviselői egyaránt. fontos híd-szerepet fog betölteni a szakmai 

Az Alsó-Tisza vidéki Vízgazdálkodási Ta~ munka és a társadalom különböző rétegei 
nácsba delegáltakat személy szerint is közötti tájékoztatás és véleménycsere alaki
megismerve, örömmel állapítottuk meg, tásában. A tanács munkájáról a Vízpart 
hogy közöttük sok vízügyi szakember ta- olvasóit folyamatosan t~ékoztatjuk. 

A gaz9asági fejlődés és a 
környezet megóvása minden 
ország c'élja és feladata. E 
két feladat harmonizálása 
elkerülh~tetlen, s a környe
zetvédelmi gazdálkodás 
szempontjainak figyelembe 
vételével;meg is oldható. Ma 
már minden jelentősebb léte
sítmény ,tervezését törvény 
által szabályozott környezet
védelmi \latástanulmány elő
zi meg. Az urbanizáció, a 
mezőgazdasági és ipari ter
melés, valamint a klimatikus 
kondíciók egyaránt befolyá
solják a felszíni és felszín 
alatti vízkészleteket. E válto
zások törvényszerűségeit és 

7. Alkalmazott hidrológia, 
management 

E tárgyak egymásra épül
tek, s a vízgyűj tő-fejlesztési 
politika alapeleme it tartal
mazták, hangsúlyozva az 
egyes szakterületek lehetsé
ges környezetvédelmi prob
lémáit. A témakörök legis
mertebb szakértői tartották 
az előadásokat, biztosítva a 
kurzus magas szakmai szín
vonalát. 

Oktatás, továbbképzé$, 
továbbtanulási támogatás 

Az elméleti képzést me
csekbeli, többnapos mérő
gyakorlat egészítette ki. Lá
togatást tettünk a Magyar 
Hidrológiai Intézetnél és az 
Állami Földtani Intézetnél. 
Az elméleti tananyagot min-

Igazgatóságunk mindig 
jelentős hangsúlyt fektetett 
dolgozói szakmai továbbkép
zésére, a felső és középfokú 
végzettségű alkalmazottak 
képzését a feladatainak szín
vonalas ellátása érdekében; 
az ehhez szükséges mérték
ben, az anyagi lehetőségek 
függvényében támogatásban 
részesíti. 

Jelenleg 22-en vesznek 
részt iskolarendszerű és 
tanfolyami oktatásban: 
Iskolarendszerű 

(főiskola, egyetem) 15 fő 
Tanfolyami 7 fő 

A 6/1998. sz. Igazgatói 
utasítás szabályozza a dolgo
zók továbbtanulási támo
gatását. Az ATiVIZIG 1998. 
évi oktatási koncepcióját Tö-

rök Imre György műszaki 
igázgatóhelyettes főmérnök, 
dr. Simon Sándor gazdasági 
igazgatóhelyettes és dr. Pál
fai Inrre osztályvezető főta
nácsos dolgozta ki. 

A továbbiakban továbbta
nulási igényeket évente két 
alkalommal, november 30-ig 
és február l5-ig lehet leadni 
az Igazgatási Osztályra. 

A jelentkezésnél fel kell' 
tüntetni: 

- a tanulmányok célját, a 
képzési időt, 

- a kötelező távollétek 
időtartamát, 

- az anyagi feltételeket, 
- a jelentkező közvetlen 

elöljárójának véleményét. 
Kurucz Gyula 

tanácsos 
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Már több mint két hónap 
telt el az6ta, hogy az Ópusz
taszeri Nemzeti Történeti 
Emlékparkban a KHVM, az 
MHT Szégedi Területi Szer
vezete és ,az ATNIZIG meg
hívására;új vízügyi látvá
nyosság avatásán vehettünk 
részt. ! ' 

A márjkét éve meg lévő 
skanzenbeli gátőrtelepünk 
mel1éképületé ben árvízi 
kiállítás !lyílt, ahol a részt
vevők az' 1879-es nagy sze
gedi árví~ terepasztalon elké
szített makett jének segít
ségével, hang és fényhatások 
mellett ldsérhetik figyelem
mel a Sz~ged városát'elpusz
tító rettenetes árvizet. A min
dent elnyelő víz robaj át, a 
borzalmak éjszakáját szinte 
átéli az ember, a hatás egé
szen rendkivüli. 

A Varj'as Miklós és Mol
nár Zsuz~a által készített re
mekművet dr. Hajós Béla 
vízügyi helyettes államtitkár 
adta át a közönségnek. 

A bem~tatót azóta sokszáz 
ember t(!kintette meg és a 
műről mindenki csak az elis
merés hJngján szólt. Gát
orházunk <\gyre látogatot
tabb, egyre értékesebb része 
az emlékparknak. Talán ez a 
felismerés vezette a par~ ve
zetőségét; amikor - a június 
27-ei parkünnepen, a Hunni
álison - ~z A TNIZIG igaz
gatójána;k, dr. Kováts Gá
bornak ~z "Emlékparkért" 
ezüstérem kitüntetést ado
mányozta. Igaz.$atónk kitün
tetéséve~ az Opusztaszeri 
Nemzeti!Történeti Emlék
park Kh~. az igazgatóság 
mindazo!). munkatársának is 
köszönetet mondott, akik ed
dig is és ~zután is önfeláldo
zóan tevékenykednek a park 
gazdagod~áért. 

Az árvízi bemutató avatá
sának napján (május 20-án) 
délután még egy nevezetes 
vízügyi e~emény volt az em
lékparkb~n. Az MHT Szege
di Terüléti Szervezete és a 
Vízügyi Történeti Bizottság 
szervezésében Kaján Imre 
múzeumigazgató ünnepi 
előadást tartott a reformkor 
négy jeles vízimérnökéről. 
Ennek s~övegét változtatás 
nélkül most itt közöljük. 

i 
A reformkor 
n~gyie/es 

vízimérnökére 
emlékezünk ... 

i 

,,A reformkor mérnökeiről 
szólni kicsit furcsa dolog: 
olyan közel van hozzánk a 
kor, hog:y sok akkori ese
ményről ,szinte percről-perc
re tudjuk~ hogyan és mi tör
tént, kik yoltak a főszereplők 

és mit akartak. Itt van vi
szont a Tisza-szabályozás 
ügye, azé a nagy országépítő 
munkáé, amelynek hogyan
járól-rnikéntjéről, mennyiért
jéről annyit írtak akkor a ko
rtársak, mint talán semmi 
más témáról a kor lapjaiban 
és mégis szinte alig tudunk 
valamit ezeknek a munkák
nak a főszereplőiről. 

A mérnökökről, akik fá
radságot nem kímélve küsz
ködtek a vízrajzi felvétele
ken, mappációkon, az elva
dult mocsarakban, dolgozták 
fel a töméntelen új adatot -
és még vitacikket írni is volt 
energiáj uk, vállalva vélemé
nyük nyílt megméretését. 

Csak nézzünk rá amai 
megemlékezés meghívójára: 
vagy születési, vagy halál
évét, helyét nem tudjuk né
gyük közül háromnak. Ti
pikus mérnöksors tehát ~ ma 
ünnepelteké: míg a politi
kusok - legyenek kiskaliberű 
percemberek is akár - életét 
fenntartja a kollektív emlé
kezet, a mérnökökét - tiszte
let a ritka kivételnek - hamar 
elfelejti, hiába hoztak ezer
szer több j ót az emberek 
ha.sznára, mint emlitett tár
saik. 

A mérnök jön-megy, meg
jelenik valahol, megismeri a 
vidéket, bajok forrását szün
teti meg, hasznosabbá teszi 
környezetét az ember szá
mára - azután megy más
hová, ahová a feladata szólít
ja. 

Hát persze, hogy nem em
lékeznek rá, hiszen hol van ő 
már akkor, amikor a dicsősé
get oly sokan maguknak vin
dikálják. (Csak egy esetben 
kerülhet újra elő: ha baj van. 
De pát ezt ismerjük ... ) 

No, de ne merengjünk bú
san az emberi természet eme 
sajátosságán, hiszen mégis
csak örülhetünk: íme, négy 
műszaki elődünknek is fejet 
hajthatunk ma, hiszen itt, 
Ópusztaszeren az 6 művük
nek emlékháza van, ahol 
évente több százezren ismer
kednek a »második honfog
lalás« művével. 

Említettem, hogyavízügy 
aktuális kérdései, a Tisza
szabályozás é és Duna-Tisza
.csatornáé a.kor magyar nyel
vű lapjainak leginkább az 
érdeklődés homlokterében 
lévő kérdései voltak. 

S akkor még nem beszél
tünk az érintőlegesen vízü
gyiekről, a Lánchíd építésé
ről (s ezzel a Pest-budai Du
na-szakasz szabályozásáról) 
és a gőzhajózásssal kapcso
latos minden egyéb ügyről, 
amelyek szintén ott voltak a 
lapok cfmoldalán. 

. (Folytatás az 5. oldalon) 

; 

VIZPART 1998. AUGUSZTUS 

Juniusi tanulmányúton 
Erdély peremén 

A Csongrád Megyei Mérnöki Kama- hajdani Szapáry-fürdő hatalmas épület
ra Vízgazdálkodási és Vízépítési Szak- együttese, nyolcszáz szobája üres ... 
csopor'tja, valamint a Hidrológiai Tár- Egy-két földszinti helyiségben drogéria 
saság Szegedi Csoportja közös szer- és ajándékbolt működik, de a gyönyörű 
vezésében 1998. június 2-5. között francia reneszánsz épület kihasználat
színvonalas szakmai úton vettünk részt. lan - felújításra vár, úgy mint a magyar 

Az első napon Temesvár kulturális díszítő motívumokkal ékesített szálloda 
látnivalóival ismerkedtünk Pogány is: nyitva felejtett ablakainak szárnyait 
András, a Temesvári Egyetem pro- kóbor szellők lengetik. De áll Herkules 
fesszorajóvoltából, aki nagy szeretettel vas szobra, uralva a századfordulós te
s hozzáértéssel adta közre szeretett vá- ret. Az itteni forrásokat Zsigmondy Bé
rosának kincseit. la regulázta, pár éve még tábla hirdette 

A ma mintegy 400 ezer lakosú Te- tetteit - mára az is eltűnt. 
mesvár a Szeged-temesvári vasútvonal A 28-55,7 fokos vizek Europa 
megépülte után (1866) kezdett igazán legkiválóbb gyógyvizei közé tartoznak, 
virágozni, s Budapest után a történelmi a Szapáry, Erzsébet, Lajos', Herkules 
Magyarország második legfontosabb források vizei a legkülönfélébb beteg
ipari városa lett. Még tovább növelte a ségek gyógyítását szolgálják, az ízületi 
Temesvár-orsovai vasút megépítése megbetegedésektől a szembetegsége
(1887), amivel tulajdorÍképpen megszü- kig. 
letett az összeköttetés aBalkánnal, hi- Egy 250 éves mamutfenyő csendben 
szen Orsováig' a románok már pár évvel .szemléli a furcsa mát, feledve a dicső 
korábban kiépített vasúttal rendelkez- multat s talán egy szebb jövőbe tekint-
tek. hiszen siheder még. 

Temesvár a századfordulón 75 ezres Második napi programunk a Vaska-
város volt, szabad királyi státussal, la- pu I. erőmű megtekintés volt (épül a 
kosai között 31 ezer németet, 28 ezer Vaskapu n. is, mintegy 50 km-rel lej
magyart, 7 ezer románt s 3 ezer szerbet jebb; román kivitelezés ben, közös mű
találtunk ... A mai Temesvár lakosainak ként a jugoszlávokkal), ahol képet kap
száma több mint 400 ezer, ebből tunk a gigantikus mű építéséről, meg
mintegy 45 ezer a magyar... tudtuk, hogy korszerűsítésére svájci 

Itt található Zieliwszky Szilárd első céggel tárgyalnak, a Kaplan-turbinák 
magyarországi vasbeton hídja a Bégán. hatásfokának növelésére, illetve a szá
A magyar állam itt szerette volna bein- mítógépes irányítás meghonosítására. 
dítani az ország második műegyetemét, Látva a sok bódult halat, megtudtuk, 
de csak az építésig jutott rá erő, a be- hogya léte&ítményben hal-lépcső nem 
költözés, az egyetem megalapítása a ro- épült.(Ezért nem ívik a viza Budapes
mán államnak adatott meg. A város fő ten a Vizafogónál.) 
meghatározója a Béga-csatorna, mit Délután sétahajóval a Kis- és Nagy
gróf Merci tábornok ásatott az 'össze- Kazán-szoros megismerése volt soron, 
kavarodott folyómedreket rendezve - a láttuk a duzzasztás miatt huszonegyne
török hódoltság után. hány méterrel magasabbra helyezett 

Volt szerencsénk megnézni a Kiskas- Trajánusz táblát, valamint Decebal 
tély térségében lévő árapasztó zsilip- megkezdett fantomképét egy hegy ol
rendszert a Béga és a Temes között, dalába vésve, hirdetve a dákok történe
aminek egyik vízkormányzó mútárgyán lemre gyakorolt roppant hatását. 
ma is olvasható az építési dátum: 1758, 'Tudjuk, hogya Kazán-szoros hajóz
a másik oldalon pedig a felújítási hatóvá tételében Széchenyi Istvánnak 
dátum: 1860. (Csak a pontosítás miatt: elévülhetetlen érdemei voltak, nem kü
Bach-korszak ... Herrich Károly az első lönben a Vaskapu rendezésében. Ezen 
számú vízépítési főnök). A műtárgy ma munkát Baross Gábor folytatta volna, 
is működik, pont a Bégából a Temesbe de 1892 márciusában a helyszíni szem
terelték a vizet. A rendszeren mini ví- lén meghűlt, amikor a Vaskapu to
zierőtelep is dolgozik, s az országos há- vábbfejlesitésének ügyén dolgozva ott 
lózatba tápláL . járt - s halt bele 44 évesen ... Nincs jele 

Jó volna, ha a Mérnök Kamara el egyiknek sem, áldozatos munkájukat 
tudná érni, hogyakiskastélyi műtár- eltörölte a történelem. A korábbi Szé
gyon emléktáblát helyezhessünk el, do- chenyi utat jelölő táblát nem helyezték 
kumentálva a vízszabályozásban vég- át - mint Trajánuszét -, múzeumba sem 
zett magyar mérnöki munkát, került, elkallódott. 

Közben megismerkedhettünk a ko- Orsovára visszaérve tapasztalhattuk, 
rabeli Magyarország jeles fürdői között hogy alig van forgalom a Dunán, (ez a 
emlegetett Buziás fürdő életével is, duzzasztó zsilipeinél is feltűnt) ki
ahol kis múzeum rendszerezte a helyi selejtezett, rozsdás, lapátkerekes hajók 
ásványvíz fÜJ.'dő- és ivókúrájával kap- és kivénhedt uszályok vesztegelnek ki
csolatos . áldásos tevékenységét. A für- horgonyozva, míg suhancok békés se
dőben állnak még a századfordulós pa-. rege úszkál közöttük a rekkenő hőség
vilonok s láttuk Deák Ferenc szállo- ben. A hajójavítót felverte a gaz és a 
dáját, ahol több nyarat is töltött, gyó- suha, a sólyatér romokban, a parti pa
gyulást remélve. nelházak áttört falain kályhacsövek me-

Utunkat folytatva Lugoson suhan- redeznek, alattuk rozsdás-kormos nyo
tunk át, ahol egy pillanatra Teller Ede mot hagyva, de ha a képzel~tbeli hori
kedves háza tűnt elénk, amiben - zont vonalától csak 15 fokkal pillantok 
gyermekként - boldog nyarakat töltött feljebb, gyönyörű a táj, fenséges az 
az atomtudós patikárius nagybátyjánál, erdő, ami körülveszi Orsovát. 
anyai nagyszülei házában. (Különben' Maga a város vagy 30 méterrel fel
Neumann János gyökerei is itt keresen- jebb lett telepítve it duzzasztás miatt, -
dők.) még templomot is építettek a temesvári 

Érintve Karánsebest, a volt Szörény tervezőiroda tervei szerint, a 70-es évek 
vármegye székhelyét, Örményesre ét- modern stílusában, betonból. A 
keztünk; ahol egy út menti ortodox templombelsőbe,n figyelemre méltó a 
kegykápolnában gyönyörködhettünk. pasztellszínekkel, szinte csak foltha-

Rövidesen Herkulesfürdőbe futot- tással megfogalmazott stáció, ami a 
tunk be. A századfordulón négyszáz la- beltér szemmagasságában elhelyezve 
kossal bíró település ma legalább hu- meséli el Jézus utolsó útját. A templom 
szonötezres város, túlméretezett szállo- előterében kihelyezett hirdetés, vala
dákkal. (A három tfzemeletes szálloda mint a misék rendje magyar nyelvű ... 
felső öt-hat emelete üresen tátong). A Vacsora után fürdózésre indu1t a csa-

pat virgoncabb része, a zárórát Kiss Im
re tárgyalásai oldották működővé -
nagy siker volt ... Utána sör! 

Másnap érdeklőd tünk a szent korona' 
megtalálásán.ak emlékére emelt Ko
rona-kápolna helyét illetően a Cserna 
partján. A Cserna partja megvan, a 
kápó Ina sehol. 

Szörény tornya felé vettük utunk, bú
csút intve Orsovának. Útközben - mint 
az előző napokon is - Molnár Béla ta
nár úr tárta elénk a környék geológiai, 
geográfiai kialaku1ásának idősorát, kü
lönösen a hegyképződések, a termálvíz 
felszínre törése, valamint az érc- és 
széntelepek kialakulása témaköreit ille
tően. 

Szörény tornyán a századfordulón a 
Duna Hajózási Társaságnak kolóniája, 
hajójavító műhelye s szénlerakó helye 
volt. Meg is látszik a városon, tágas 
parkokkal tagolt, intelligens, urbánus 
település. A Duna partján láthatók Tra
jánusz hídjának pillérmaradványai -
könnyen megtekinthetők, a helyi múze
um parkjából jó rálátá$ adódik a szem
lélődőnek. 

Turnu Szeverin és Tirgu Jin (Zsilvá
sárhely) között hatalmas billenőplatós 
teherautók szállítják a nyfltszínű bánya 
lignit jét a hőerőműbe. Románia ener
giaigényét saját forrásokból kívánja 
fedezni - nem is kímélnek a cél ér
dekében semmit.,; 

Tirgu' Jiu megyeszékhely, Brancusi -
városa, több nagyméretű alkotása is 
megtalálható a Zsil partján lévő park
ban, mint pl. a Hallgatás asztala s a 
Csók kapuja. A parkban őgyelgő ren
dőr "hatóságilag" felhívta a figyelmün
ket arra, hogy az asztalnál kipakolni s 
étkezni tilos, ne zajongjunk, csókolózni 
szabad - én fiúkkal voltam, a csókoló
zás elmaradt. 

A várost a Zsil folyó szeli ketté, 
medre betonlapokkal burkolt, a meder
ben duzzasztott víz, a város túl végén 
törpe vízierőmű, a folyó vizét a pet
rozsényi szénbányák szénpora feketére 
festi. Döbbenetes látvány, olyan a víz, 
mint a feketekávé s ez több mint ha
sonlat, maga a szomorú való ... És végig 
ilyen a Zsil, egészen Petrozsényig. 

A Vulkán-hágón túlérve, nemsokára 
eljutottunk Románia bányász metropo
lisába, Petrozsénybe. A hajdan ötezres 
bányásztelepülés most száze~res város 
bányászati főiskolával, kutatóintézettel, 
öt felekezet templomával, jelezve 
szinte azt, hogy az egész ország terüle
térőlvonzotta a város a munkás ke
zeket. 

Sajnos, a Riul Mare-i vízierőművet 
nem engedélyezték megtekinteni, ezzel 
szegényebbek lettünk. Pechsorozatunk 
ezzel nem ért véget, megrongálódott a 
Paringra vivő drótkötélpálya, így a he
gyi kirándulás is elmaradt. 

Ezért a Zsil egy mellékágának völ
gyében programon kívüli sétát tettünk s 
láthattuk, hogy lejjebb mit rontott el az 
ember mérhetetlen energiaigényével. Itt 
feljebb kristálytiszta a víz, háborítatlan 
a természet - egyszóval gyönyörű. 

Délben rnfcs-kóstolót (speciális an el
készített húsrudacskák) szervezett Mara 
Péter barátunk a völgy egy turistaházá
ban, amit a Szentesi Vízgazdálkodási 
Társulat szponzorált. Finom volt. 

Hazafelé még megszakítottuk utun
kat Vajdahunyadon, ahol a Hunyadiak 
ősi fészkét tekintettük meg. Megtudtuk, 
hogyakohászvárosnak magyar polgár
mestere van, 70 éve nem volt ilyen ... 

Magas Déva vára megtekintése után 
véget is ért utunk, irány a határ, 
Erdélyországból Magyarország felé. 

Ágoston István 
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Galambos Sámuel - Keczkés Károly - Nagy 
István - Vargha János emlékezete 

(Folytatás a 4. oldalról) 
Nehéz ezt manapság elképzelni, 

de igaz, hogy a mérnökök koruk is
mert közírói voltak, s az akkor még 
nem specializálódott magyar sajtó 
- napilapok és folyóiratok egyaránt 
- a hqzafiak honjobbító törekvései-
ként adták közre a vizek dolgában 
született dolgozatokat. A társada
lom n,agy része így igen jól tájéko
zott lehetett pl. a Tisza-szabályozás 
eivelben és előrehaladtában egy
aránt, és a pesti polgár oly jól iga
zodh~tott el (alkothatott megalapo
zott ~éleményt) ebben az ügyben, 
mint pl. a Nemzeti Színház ügyes
bajos :dolgaiban. 

A Tisza-ügy 1844-47 között a 
magyar sajtó első számú témája 
volt, minden mást megelőzve, s 
hogy;ez így volt, a ma ünnepelt 
négy hajdani kollégánknak is kö
szönh'ető. 

Négyük közül mindenképpen a 
200 éve született Keczkés Károly 
futotta be a legteljesebb pályaívet: 
igazán nagy formátumú mérnök
egyéniség lehetett, mai ismeretlen
ségétiis valószínűleg ennek kö
szönheti. 1849 után is részt vett a 
szakniai irányításban, ezért - tehet
sége és munkája ellenére - nem 
kerülhetett sohasem a magyar 
mérnökök Pantheonjába. Hogy ho
gyan szolgálta hazáját és hogyan 
viselkedett abban a kritikus időben, 
még nem tudjuk, azt azonban' igen, 
hogy milyen kiváló volt gyakorló 
mérnökként és milyen szerteágazó 
volt munkássága. 

Az Institutum Geometricum el
végzése után azonnal állami mun
kára, a Duna Mappációhoz került. 
Innen' a Rába-Pinka vidékére, on
nan a param-torkolathoz, majd Po
zsony:ba, a Felső-Duna mérések
hez, rhajd vissza a Kisalföldre a 
Rába és mellékvizei szabályozására 
vitte ~hivatal megbízása. 

184)-ban Bács-Bodrogban, majd 
a Marps-mentén vezet vízrendezé
seket, ;közben »mellékesen« tovább 
térképezi a Dunát. Biharban mér
nöki Ftűszereket hitelesít, majd 
már Fiumében találj uk, az akkor 
még risak tervezett magyarországi 
teriger,i kikötő előmunkálatain. 

A ~záva-Kulpa-Fiume hajócsa
torna-ötlet szintezési munkálatait is 
munkába veszi (ma valószínűleg 
úgy rriondanánk: fegyelmezett köz
alkalrr).azottként, hiszen jól láthatta 

a sokkal fontosabb Duna-Tisza- 16.: Sárospatakra; 17.: .Tárkány: megindult a vízvidék szabályozása. ken dolgozott, szintén megyei mér
csatornaügy ellehetetlenülését is ... ). 18-20.: szemle Tárkány tól Zsur- A királyi biztos Zichy Ferenc addig nökként. 
Majd innen kerül Vásárhelyi Pál kig, onnan Ungba; 21.: Málcza; kevés sikert tudott felmutatni, mert Galambos megyei mérnökként 
halála után a Tiszavölgyi Társulat 22-23.: a Tapoly-Ondava vízvidék nem tudott eligazodnia különböző jól ismerte ugyan a saját területét, 
vezető műszaki tisztségébe. szemléje; 24.: nádori bíróság To- markáns érdekek műszaki érvei lcö- de kevéssé a többit; Ung vármegye 

Ez 'az "emberrablás-szerű" moz- kajban; 25.: Polgárban szemle; zött. Amalomtulajdonos birtoko- mérnökeként megismerte a »hiva
zanat (Keczkés elhozatala a Szává- 26-29.: társulati közgyűlés Polgár- sok Beszédes Józsefet tolták ma- talos« terveket, s az azzal szemben 
tól) volt az egyik indoka annak is, ban; 30.: Debrecen. guk előtt, oldalcsatornát követelve, állítottakat is. 
hogyahajózócsatornát szorgalma- »Hogy itt meddigmulatok, az il- a többi ártéri birtokos pedig a mi- Tudjuk, hogy ezeket a terveket a 
zó Kossuth ezután harcosan a Ti- lető felektől függ« - teszi hozzá nél gyorsabb vízelvezetés t. megyéknek - ha nem is mindig -
sza-szabályozás ellen fordult De némi iróniával felsorolásához Szé- A három megyére (Biharra, másolatokban is kiadták. Nem cso
hát ez nem Kec'zkés története, il- chenyi Istvánnak írt levelében Aradra és Békésre) kiterjedő po- da hát, hogy Galambos saját ver
letve talán mégiscsak az övé, K~czkés. lémiában - mint mindig - a terhek zióval állt elő, maga (csak maga!) 
amennyiben a Kossuthtól való eltá- Azt tudjuk még róla, hogy 1849 viselése játszottá a főszerepet, s által »Galambos-féle« tervnek 
volodás lehetett az oka annak is, késő őszén még Budáról szervezi ezen akadt fenn addig mindig a aposztrofálva művét. 
hogy 1849 után ő volt az, akiben azt a mérnöki szervezetet, amelyet munkák mikéntjében való elhatáro- Keczkés KárolyaJelenkorban -
megbíztak, s rábízták a magyarov- majd a következő évtől vezetnek zás. elhunyt elődjéhez, Vásárhelyihez 
szági vízügyek irányítását. be. Abszolutizmus ide, vagy oda, Vargha volt az, aki végre eldön- hasonlóan - kemény, éles kritiká-

Ezek itt sajnos csak óvatos' fel- ez egy magyar nyelv ű levél, ami tötte, hogy lebontatja a Fehér-Kö- val illette ezt a »tervet«, mondván: 
tételezések, de annyi bizonyos, mutatja azt is, hogy azért az akkori rös malmait, mire az érdekelt ma- hogy lehet alapvető adatok nélkül 
hogy a rendkívül összetett és mind hatalomnak sem teJjedt ki minden- lomtulajdonosok rögtön bejelentet- ilyen horderejű kérdésben állást 
szervezetében, mind pedig az alkal- re az utasítási köre. Kár, hogy ettól ték társulattá szerveződésüket, s a foglalni? 
mazott műszaki tartalmat illetően is kezdve nem sokat tudunk Keczkés- ma is jól ismert malomcsatorna (Láthattuk már Vargha és Be
bonyolult magyarországi vízügyek ről. Remélem, nem sokáig marad- megépítését. A »gord~uszi csomó- szédes ellentétében is: ugyanez volt 
irányítását csak a helyzetet kiváló- nak meg a feltételezések, mert ez nak« eme átvágásával talán a leg- a helyzet, az igazgatóság magas 
an ismerő szakemberre lehetett az időszak a magyar vízépítésnek nagyobb lépést sikerült meg tenni, s végzettségű mérnökei a tudomá
bízni. (Az ellenkezője egy esetle- igen sokat elvégző és a továbbiakra ha nem is ment ezután minden si- nyos adatokat használ ták fedezetüi, 
ges súlyos műszaki hibával végze- nagy hatással lévő ideje volt. mán, visszafordíthatatlanul bein- legtöbbször joggal, a megyei és 
tes lehetett volna a szabadságharc Vásárhelyi másik utóda a szintén dult a Körösök szabályozása. magánmérnökök pedig jó helyis
leverése utáni országban ... ), így 200 éve született Varha János volt. Itt került először a szakmai viták meretüket és azt, hogyan hasznosít
Keczkés 1850-es kinevezése orszá- 6 Vásárhelyinek a Tisza-szabályo- homlokterébe a kanyarulat-átvág á- hatók helyben az eredmények a 
gos vízügyi felügyelővé kézenfek- záshoz kirendelésekor, 1846-ban sok kontra gátépítések dilemmája, gazdaságban.) 
vő volt. kapta meg annak tisztét az Építé- hogy milyen időbeni és földrajzi Galambos Sámuel addig cikke-

De vissza a Tiszához! Keczkés szeti Igazgatóságon, első hajózási sorrendben valósítsák meg ~okat. zett, míg tehette, 1848-ig. Akkor 
akkor került a Tiszavölgyi Társulat felügyelő lett. Mint ilyen vállalt ha- Vargha János magától hagyta ott elsodor,ta a mérnöki vitákat a pol
főmérnöki tisztébe, amikor éppen diszállítási szerepet a szabadság- a Körös-vidéket, mivel nem kapótt gári átalakulás, majd a szabadság
leginkább dúlt a vita a szabályozás harcban a Dunán és Tiszán, ezért teljes hatáskört, ráadásul érzékelte harc vihara. Róla magáról sem tu- , 
mikéntjéról, amikor újabb és újabb vált 1849 után nem kívánatos sze- az általa műszaki kérdésekben nem dimk innentől kezdve semmit, saj
ho'ni terv-variánsok születtek méllyé az állami szolgálatban, s bár túl sokra tartott Beszédes József nos. 
(Lámm Jakabé, Beszédes Józsefé. dolgozhatott, sohasem futotta be térnyerését, az újabb társulatok' Negyedik szereplőnk Nagy Ist
és másoké), hivatalosan pedig a fo- azt a pályát, amelyre tehetsége és alakulását. Áthelyezését kérte. ván. 6 is az Institutum Geometri
lyót soha nem szabályó Pietro Pa- szorgalmá által predesztinálva volt. Innen is, miként további állomás- cumot végezte el, kissé bizony tala
leocapa nyilvánított véleményt - 'Addig viszont nagyon.sokát dol- helyeiről a legmelegebb elismerő 'nok vagyunk, mikor. Neki halála 
gyökerében forgatva ki'Vásárhelyi gozott és nagy érdemeket is szer- minősítéseket kapta. Minden főnö- dátuma biztos: a Közlekedési Mi
tervét önmagából. És mi történt? zett. Kamarai mérnökként kezdte, ke kiemelte tudományos alapossá- nisztériumhoz írott mérnöki beszá
Ez a minden tehetséggel, jó szem- de hamar ő is átkerült a legnagyobb gát, szorgalmát, kiemelkedő szer- moló említi meg, hogy Nagy István 
mel és szorgalommal megáldott szakértelmet és precizitást kívánó vezőkészségét és pontosságát. 1848. november 5-~n a »Bodrog
ember szépen elkezdte szervezni a folyófelmérésekhez. Érdekes és be- Ez lehetett az ok, hogy őt kérte mentén« meghalt. Munka közben, 
munkát - a Vásárhelyi-féle terv szédes monentuma életének, hogy fel Széchenyi a magyarországi fo- mint előtte Vásárhelyi, mint utána 
szerint. 14 csatornamérnökével 19 az 1836. június 19-i váradolaszi lyamszabályozási tervek és tér- Beszédes, s gondolom, még sokan 
átvágás munkálatait kezdte meg. tűzvészkor felesége inkább a Kö- képek össteírására 1847-ben, majd azok közül, akikről nem is tudjuk, 

Elképesztő munkát végzett: 1947 rös-Mappáció térképeit és műszere- minisztériuma hajózási és folyam- hogyan, miként. . 
júniusi programja pl. a következő it mentette, mint a családi ingósá- szabályozási főmérnökévé. In- Nagy István az Építészeti Igaz
volt: 8-án Budáró(Kecskemétre, 9- gokat. (Tudhatott valamit az az nentől kezdve nem tudunk to- gatóságtól a Széchenyi-féle Közle
én nádori bíróság Csongrádon, asszony az ura munkájáról, ha így vábbiakat a sorsáról, múködéséról. kedési Minisztérium állományába 
Szentes, szemle; 10.: Szeged, töl- cselekedett ... !) A ma ünnepeltek közül né- került. 1848-ban is tovább folytatta 
tésépítések; ll.: nádori bíróság Ka- A Körös-vidéken 1831-ben kez- miképp kilóg a felvidéki Nagymi- a Bodrogközben folyótérképezési 
nizsán, majd Zenta, Tiszaszentmik- dett dolgozni, bár ekkor - a kolera- hályban 200 éve, 1798-ban szüle- munkáját. 
lós: 12.: szemle Torontálban, Ör- járvány miatt - nem sokat végez- tett Galambos Sámuel. Nemigen is- Nem törődött politikával, őt a 
dÖg-árka ügyb\!n; 13.: Bács-megyei tek. A követkeiő öt év, Vargha ot- merjük munkásságát, azt sem tud- gazdaságot előremozdító feladat 
munkák szemléje; 14.: Szolnok: tani tevékenységének ideje volt az juk, hol szerzett mérnöki képesítést érdekelte és hajtotta. Szeptembertől 
15.: a Jás'zságon át Gyöngyösre; az időszak, amikor ténylegesen is (a legmagasabb végzettséget adó már nem kapott fizetést. A mérnöki 

I 
..... _-.;:;;;~I :----------, pesti Institutum Georgicum'ban osztály iktatókönyve szerint sürgete 

biztosan nem ... ), halálának idejét és te ellátmányát, azután megint, azu-' 
helyét is homály fedi előttünk. tán megint és megint. November 

Ami miatt' mégis a mai meg- közepén pedig már csak halálhíre 
emlékezés tárgykörébe tartozik ő érkezett Pestre ... ' 
is, az az, hogy ő volt az a fáradha- -Valahogy Nagy István »eltűné
tatlan vitázó, aki hosszú cikkekben se« jelképes mind a négyükre, erre 
elemezte a vízügy különböző fel- az egész reformkori mérnökgenerá
adatait a magyar lapokban. cióra. Nagy tettek, emberfeletti 

A Duna-Tisza-csatorna és a Ti- erőfeszítések, amit a szinte nyom
sza-szabályozás kérdésében hosszú talanul eltűnés zár le. Keczkés, 
és sok folytatásból álló sorozatokat Vargha, Galambos és Nagy sorsa 
közölt, vitázva szinte mindenkivel, az inkább jellemző, mint Vásárhe
aki bármiféle véleményt mondott lyié, akiről sokkal többet tudunk. 
valamelyik'orgánumban. Nyílván észrevették, mennyi a 

Kétségtelen, hogy kiválóan is- feltételes mód, a bizonytalan ki
merte a Tisza felső folyását, s igen jelentés. Több, mint amennyit egy 
nagyon részletes leírásokat adhatott történettel hivatásszerűen foglalko
az ottani megoldásokra. Ám hogy zó ember megengedhetne magá
az hogyan kapcsolódjék az alsóbb nak. Ám egyelőre csak itt tartunk 
vidékek szabályozási rendszeréhez, és a kérdéseket nekünk is meg kell 
nem adott magyarázatot. Váltig ál- fogalmaznunk, hogy tudjuk, merre 
lftotta, hogya Felső-Tisza vidéken érdemes kutakodnunk. 

Gátak közé szorított, szabályozott folyóin k sokat köszönhetnek a reformkori vízimérnököknek. 

(Tokajig értette) megoldható az AI- A források feltárása segíthet 
föld ármentesítésének gondja, Eb- majd abban, hogy a későbbi meg
ben Lámm Jakab véleményéhez emlékezéseken már határozottab
állt közel, aki maga is azon a vidé- bak lehessünk állftásainkban." 
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Hogy érzi magát, iFjú hölgy? 

[B@[M)QDfr®G{!~®8a[k8 ~@[b@0\'J@Jcra ~QD~afr 

Hogy érzi magát, fia
talember? (Vagy -
mint márciusban és 
most -: ifjú hölgy?) 
Ezzel a eimmel fiatal 
munkatársaink mutat
koznak be. Gyovai Ág
nes, Fejes Péter, Kozák 
Péter után Sebesvári 
Judit épitőmérnök vál
lalta, hogy elmond ma
gáról egyet-mást. 

: 
Az ifjú "titánok" bemutat

kozó sorozatában enyém a 
következo felkérés. 

Amikor a vízügyhöz ke
rültem, páran már ismertek. 
Ki névről, ki látásból is. Azt 
azonban; hogy eddig mi is 
történt velem, miképpen ke
rültem a:z Ativfzighez és tu
lajdonképpen mit is csinálok 
itt, vajmi kevesen tudják. 

Visszagondolva az eddig 
eltelt 25 évre, szinte mindig 
volt valamilyen kötődés em a 
vízhez. (A természetes bioló
giai folyamatokon túlmenően 
is.) Által~nos iskolás korom 
előtt márimegtanultam úszni. 
Mivel szüleim az evezés 
"szerelmesei", így a családi 
hagyományokat őrizvén 11 
éves koromban már evezős
hajóban ~ltem. Szinte min
den délutánomat a vízen töl
töttem 1991-ig. A sok és né
ha keserves munka azonban 

meghozta gyümölcsét. A 
Szegedi Vízügyi Sportegye
sület szfneiben serdülő, ifjú
sági és felnőtt Magyar Baj
nok címeket szereztem. 

A sikerélményen túl a 
sport tanított meg küzdeni és 
kitartani. 14 évesen dönte
nem kellett, hogy milyen pá
lyára tereljem életem. Mint 
az ilyenkorú gyerekeknek 
általában, nekem sem sok öt
letem volt. Igazából egy 
asszociáció .adta meg a végső 
lökést: "víz-vízügyi". Így a 
Széchenyi István Vízügyi 
Szakközépiskolába jelent
keztem. Itt ismertem és sze
rettem meg a szakma sokré
túségét. 

A második év végén a te
lepülési víigazdálkodási 
szakra jelentkeztem. Érettsé
gi után egyenes út vezetett az 
akkor még Pollack Mihály 
Műszaki Főiskola Vízgazdál-

kodási Tagozatára, Bajára. 
A sok ismerősön, baráton kí
vül sok új ismeretet is sze
reztem - és nem csak elmé
letben. Például tagja voltam 
egy tanárokból és diákokból 
álló kútfúró brigádnak, ahol 
kedvemre terfilezhettem, ke
verhettem a fúróiszapot. 
Részt vettem és szerveztem 
különböző szakmai táboro
kat, természetvédelmi szer
vezetekkel karöltve. Diplo
mamunkámat - címe "Tiszti
tott szennyvizek újrahaszno
sítása", a vízellátás-csator
názás szakon irtam. 

A főiskola elvégzése után 
épitőmérnökként egy évig 
munkanélküli voltam, majd 
1995. június első napján be~ 
léptem a Vízrajz kötelékébe. 
Bevallom, lányos zavarom
ban az első napon még azt 
sem tudtam eldönteni, hogy 
belépéskor kopogjak-e a 

Vízrajz ajtaján vagy se. Úgy 
érzem, a jókedélyű légkör
nek és a segítőkész emberek
nek köszönhetően gyorsan 
beilleszkedtem ebbe a csa
patba. Köszönöm mindazok
nak, akik ebben segítségemre 
voltak. Egyszóval, elkezdő
dött a munka. Vízsebesség-

mérések folyókon, csatorná- rejelzések és más tanulmá
kon, geodéziai felmérések, 

nyok, tervek elkészítésében. 
bemérések; vízállásregisztrá- A lm'l k't' l tt l 
l' k .. It t' í "k z e u t e ev a a e-o uzeme e ese, v zmerce ._' t J' f Attil T 
ellenőrzése, a vfzrajzi adattár vege~ em a ozse ~ u-
berendezése, fejlesztése, doman:eg~ete~ Ter~~szet
adatfeldolgozás, adatszolgál- tudo~a_ny.~ Karan ~ kornye
tatás - mind részét képezi a zetvedo, oko technikus sza-
munkámnak. kot. 

Sokszor igen fárasztó a te- "A felszíni vizek szeny-
repi munka, de igyekszem nyezettségének problémái 
eleget tenni a saját és mások Magyarországon, környezet
elvárásának. Ezenkívül részt egészségügyi szempontból" 
vállalok a Vízgazdálkodási című szakdolgozatom elké
Osztály munkáiban is. Pálfai szítésével más szemszögből 
Imre irányitása alatt segéd- is megismertem természetes 
kezem az aszály-, belvíz elő- vizeinket. Jelenleg a Pénz-

ügyi és Számviteli Főiskola 
Közgazdasági szakokleveles 
mérnök szakát végzem. 

Tagja lettem a Hidrológiai 
Társaságnak, melynek júliusi 
vándorgyűlésén bemutatko
zásképp a bel vizes szekció
ban előadást tartottam a Kö
rös-éri lefolyás-vizsgálatok
ról. A jövőben is szeretnék 
minél több hasznos és érde
kes munkában részt venni. 
Végezetül a címbeli kérdésre 
a válaszom: köszönöm, jól 
érzem magam, mert azt csi
nálhatom, amit szeretek. 

Hidrometeorológiai. helyzetielentés 
Júniusban rendkívül változatos, száraz és az átlagnál melegebb volt az időjárás. A hónap 

10-13 csapadékos napján a Dél-Alföldön szeszélyes eloszlású, nagy területi eltéréseket mu
tató csapidékmennyiségek hullottak. Bőségesebb esők inkább az igazgatóság déli, délkeleti 
területén voltak (itt a sokéves átlag másfél-kétszerese is előfordult), de egy-egy gócban a 
csapadékhiányos északon is voltak átlag fölötti értékek. A csapadékhajlam június középső 
és utolsó dekádjában volt erősebb, bár a hónap első napján is mértek néhol 30-60 mm-es 
napi össz~geket. 

" 
i Ativizig területi csapadék (nun) 

maximum minimum átlag 
Időszak sokévi átl. viszonyított 

! 
I 
I 

helye helye csapad.(%) eltérés (mm) 

tárgyhavi! 149 Battonya 12 Szentes 48 74 -17 
nov. l-tól: - - - - 327 78 -33 

Az első;tfz napot leszámítva csak ritkán fordult elő több órás, zavartalan napsütés, ennek 
ellenére a:bavi napfény tartam jól megközelítette az időszaknak megfelelő értéket. A hőmér
séklet széles tartományban változott: az első dekád kánikuláját - egy hidegfront betörése 

I 
nyomán -i hűvös idő követte, majd a hónap végére ismét nyáriasra melegedett a levegő. 

I 

Állo-
! Tárgyhavi napfénytartaIom (óra) 

'. okévi havi átl. viszonyított 
más I, 

I 
Szeged i 259 

Folyók vízjárása: 
! 
I 

% eltérés 

95 -15 

Tárgyhavi légMmérséklet (oc) 

maximum minimum átlag 

dátum dátum eltérés a sokévi 
havi átlagtól 

34 6, 8 20. 21,1 +1.3 

A Tisza hegyvidéki vfzgyűjtőterületén az alföldinéllényegesen több csapadék hullott. A 
két hullárilban érkező esőzések elsősorban a Felső-Tiszán és mellékfolyóin, valamint a 
Maros völgyében okoztak nagy mennyiségeket. A kezelésünkben lévő folyószakaszokon a 
Maroson és az Alsó-Tiszán volt készültségi fokozatot elérő áradás (Makó II. fok, Szeged I. 
fok). A M~os árhulláma a magyar szakaszon ugyan csak megközelítette a III. fokú szintet, 
de így is az évszázad egyik legnagyobb árvize lett. A Hármas-Körös árhulláma ezúttal 
elhanyago~ható szerepet játszott. 

I 
Tárgyhavi felszíni vízállás (cm) 

Vízmér<:e maximum 
; 

minimum közép 

i' dátum dátum mederteltség (%) eltérés 

Körös. Szarvas 535 26. 450 19. 486 57 -4 

Maros, l\1akó 500 29. 25 10, 192 41 +89 

Tisza, Szeged 654 29. 149 12. 336 48 +82 

Talajnedvesség, talajvízjárás: 
I 
! 

A talaj vúkészlete - a felső 20 cm-es réteget kivéve - csökkenőben van: a hónap végére a 
víztartalof\l20-50 cm között megközelítette a növények vízfelvétele szempontjából kritikus 
30 %-ot, nrélyebben pedig 80-85 % körüli volt. 

-

A talajvíz szintváltozásai - követve a csapadék eloszlását - rendkívüli területi változa
tosságot mutattak, főleg a tiszántúli részen. 

Egymáshoz viszonylag közeli megfigyelő kutakban is lehetett néhány decim~teres 
áradást és apadást is tapasztalni. 

A működési terület egészét tekintve inkább a 10-40 cm-es apadás volt a jellemző, de 
szűkebb körzetekben hasonló mértékű vízszintemelkedések is előfordultak. 

A sokéves átlagoktól való elmaradás némileg csökkent. 

Talajvízkút Tárgyhavi közepes talajvízá1lás (cm) 

.száma . helye terep alatt változás az elmúlt eltérés a sokéves 
hónaphoz viszonyítva havi átlagtól 

453 Hódmezővásárhely 282 -14 +22 

473 Mezőhegyes 472 +23 -85 

883 Kiskunfélegyháza 299 O -112 

Havi csapac:lékösszegek 
alakulása az Ativizig területén: 

1997-1998 

mm 

sokéves havi átlag 

• tárgyéYi havi PSSZICU 
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,. 
Arvíz a' Maroson és a' Tiszán 

. Sok hullámtéri kiskertes kedvét rontotta el az idén a Maros és a Tisza. 
Napjainkban is kint van a viz a szegedi rakparton, a Tisza kint legel a hullámtereken, 

; de a Maros talán ezzel a hullám mal kevesebb vizet hoz, mint az ellizlivel. 
l:Jogy mi volt az oka a júniusi, Makónál 500 cm-es vizállást elliidézli áradásnak 

és hogyan vonult le az árhullám, a következlikben elemezzük. 

sabb vízszintet. A Maros felső szakaszán, 
annak mellékfolyóin az évszázad második
harmadik legnagyobb vizei vonultak le, de a 
magyar szakaszon, a makói tetőzés is a nyol
cadik lett a sorban. A Tisza más mellékfo
lyóin legfeljebb I. fokú szint feletti, a Tiszán 

dombság), 18-án délkeleten és Erdély kö- Vásárosnaménynál IL fokú, alatta I. fokú ké
zépső vidékein (Bihari-hegység keleti lejtői), szültségi szintet meghaladó tetőzések voltak. 
19-én aKárpátalján (Máramaros) okozott Lényegesen megemelte a korábban a 
nagy csapadékokat. A napi összeg helyen- tavaszi kisvizes tartományban lévő 
ként elérte a 60-90 mm-t. E három nap alatt vízszinteket az előkészítő csapadék. 
a Felsó-.Tisza, a Szamos, a Kraszna és ri Ma- A fő árhullámelindulásakor így sok folyó 
ros területén 50 mm körüli, a Körös-vidéken már 50. % körüli mederteltségű volt. Erre a 

I:. 30 mm-es, a Bodrognál 15 mm-es csapadék- szintre futott rá a vízgyűjtókrm június 18-át 

A
' novembertől áprilisig tartó hidroló- összeg alakult ki. követően összegyülekező víz, melynek idő-

Ahiáro
meteorológiai 

i események 

giai téli félévben száraz időjárás RendkíVüli esőzések voltak a Maros beni levonulása - a Krasznát és aMarost ki-
. volt a Tisza vízgyűjtő területén.A völgyében, a vízgyűjtő felső részén, véve - átlagos volt. 

csapadék mennyisége ugyan csak mintegy a Nyárád és a Küküllők mentén, Mivel a marosi víztömeg az átlagosnál 
10-30 %~kal maradt el a sokéves átlagtól, de ahol másfél nap alatt 70-80 mm, egyes he- lassabban haladt, így a Tisza és a Maros ár
a rendkívül enyhe téli hónapok miatt szélső- lyeken 140-160 mm hullott. A csapadék hulláma, a megszokottól eltérően, akár talál
ségesyn kicsi volt a hegyvidéki hófelhalmo- nagy intenzitással, több hullámban, néhány kozhatott is volna Szegednél. Ez mégsem 
zódás~ A csapadékhajlam csak áprilisban nö- órás záporok, zivatarok formájában érkezett. következett be, mert a csapadékfront a Ma
veked~tt, majd a május is az átlagosnál kissé Ennél kisebb, de jelentős csapadéktevékeny- 'ros-völgyön két nappal hamarabb söpört vé
esősebbnek bizonyult. ség volt még délen is, a Sebes és aSztrigy gig, mint a Kárpátalján, így a Maros áradása 

Június elején az egyre erősödő kánikulá- folyók vidékén. a találkozáshoz szükséges időpontnál koráb-
ban helyi záporokból, zivatarokból volt ki- Június 20-tól a csapadékhajlam mérsék- ban indult meg. 
sebb-nagyobb csapadékhullás. Később (jú- l Hd" 'há (22 25 28 30) Az alsó-tiszai árhullárnképeket időnként . 8 14 k k d' o ott, ne ny napon ., ., ., . 
mus - . özött) egy a S an ll1áv-félsziget ugyan megöntözte még a téfséget egy-egy befolyásoló Hármas-Körös most elhanyagol-
felett kimélyülő ciklon nyugat-északnyugati. erős széllel járó zápor, zivatar, de ezekből ható szerepet játszott. A relatíve magas Ti
áramlás ú frontrendszeréből már számottevő ki d l f l' bb . O- 5 sza miatt folyamatosan duzzasztott állapot-terje t területen eg e Je napl 11 mm 
esőzések jelentkeztek, és a léghőmérséklet is hullott. Emelkedett a hőmérsékletjs, a nap- ban lévő alsó szakasz vízszintje Szarvas fö-
lecsökkent az évszakrÍak megfelelő érték alá. pali felmelegedés ismét meghaladta a 25-30 lött mindössze fél méterrel emelkedett ma-
Ezen il héten érte a vízgyűjtőt a júniusi ár- OC-ot. gasabbra a nyári duzzasztási szintnél. 
hullrunok - 40-70 mm-es területi átlagot is AMaros felső vidékén kialakuló ko-
elérő,előkészítőcsapadéka. , .L .•• ' k ,moly árvízi helyzet fő kiváltója a 

j únius 16-19. között, a hónap nagy ára- Az arnu •• amo Kis-Küküllő 3 %-os, és a Nagy-Kü-
dásait kiváltó esők időszakában a Ti- •• ' küllő 10 %-os előfordulási valószínűségű, az 
sza vízgyűjtő l.abilis légköri állapotú, .evonu.asa 1975c ös, eddigi legnagyobb árvíz értékeit 

anticiklonális és ciklonális hatások határán megközelítő vízhozama volt. A Maros gyu-
lévő mezőbe került. A ciklon a kontinens ke- lafehérvári szelvényébe érve ez a heves ára-
leti, délkeleti része feletti középpontú volt, Ritkán előforduló, nagy árhullám a Tisza dás kis'sé meg szelídült, köszönhetően az 
és magas nedvess~gtartalmú légtömegeket két baloldali mellékfolyóján, a Krasznán és a Aranyos ezúttal kisebb vízszállításának és 
hozott a Kárpátok fölé. A csapadékfront - Maroson alakult ki. A krasznai árvíz Romá- annak, hogy a Maros forrás vidékéről és a 
lassan,i déiról észak felé haladva - 17 -én a niáb.an elérte, a magyar szakaszon (Ágerdő- Küküllókről jövő árhullámok nem egyszerre 
vízgyűjtő délkeleti részén (Küküllők-menti majornál) megközelítette az eddigi legmaga- érkeztek ide. 

A

GYUlafehérVárnál 525 cm-es vízál
lással tetőző folyó vízhozama 1500 
m'/s-es volt, ami lejjebb haladva 

1600 m'/s körüli értékre nőtt. A csúcsvízho
zam a Maros középső szakaszán lényegesen 
nem változott, ami arra utal, hogya melléká
gak az itt beszűkülő vízgyűjtőről is számot
tevő mennyiségeket hoztak. Érezhető ellapu
lást az Arad alatti hullámterek okoztak: Ma
kóig a másodpercenkénti vízszállítás 200-
300 m'/s-al, 1300 m'/s-ra csökkent. 

M
akó alatt a legfontosabb árhullám 
alakító tényező a Tisza volt, mely 

. a Maros vízmagasságához.mérten 
alacsonynak számító vízszint jével esésnöve
lő, így a levonulási szintet és időt csökkentő 
hatást gyakorolt. A levonulási időket a ha
sonló árvizekéhez viszonyítva megállapítha
tó, hogy a Gyulafehérvár-Arad szakaszon 
mintegy egy napos, az Arad-Makó szaka
szon fél napos volt a késés. A késés a rend
kívül nagy ártéri, illetve hullámtéri kiterülés
sei, valamint a kifejlett vegetáció fékező ha
tásával magyarázható. Az apadó ágban ele
inte a Maros teljes hosszában gyors volt a 
vízszint süllyedése, Makónál már a tetőzést 
követő napon készültségi szint alá került a 
folyó. Később, a hónap utolsó hetében 
j~lentkező kisebb csapadékok az apadás t 
átmenetileg megállították, újabb áradások is 
előfordultak. 

A

Tisza szokványos áradását a közép
. ső és az alsó szakaszon lényegében 

csak a Maros befolyásolta. A jelen-
tősebb mellékfolyók (Bodrog, Sajó, Hármas
Körös) nem hoztak számottevő vizet, viszont 
a Maros igen, így az Alsó-Tisza vízszint jei
nek legmark~sabb alakítását még inkább ő 
végezhette. ArhulIámának levonulása alatt a 
Maros a Tisza vízszintjét jelentősen mege
melte - Szegednél (ha rövid időre is) az I. 
fokú szint fölé -, majd az árhullám távozását 
követően a vízszintet süllyesztette. 

(Folytatás a 8. oldalon) 

Vízáll4s (cm) 

Az 1998. júniusi árvíz árhullámképei 
Maros, .1998. június 8-jú/iusS. Vízgyűjtő 

csapadékátlag (mm) 
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Arvlz aMaroson ; ye; es a Iszan 
(Folytatás a 7. oldalról) 

Érdekés jelenség volt, hogy a Maros vi
szonylag késői érkezése miatt a tiszai ál'hul
lám egészen Csongrádig leért anélkül, hogy 
a Maros letetőztette volna. 

A kezelésünkben lévő folyószakaszokon 
az árvíz védelmi készültség elrendelésére 
mértékadó szint fölött aMaroson, Makónál 
június 25-től 30-ig, a Tiszán, Szegednéljúrti
us 29-én és 30-án volt a vízszint. 

Ennek' a körülménynek köszönhető az is, 
hogy a szegedi és a szolnoki tetőzés éppen 
egy időb~n történt. 

A Hármas-Körösön nem kellett figyelő
szolgálatot felállítani. 

Lázár Miklós 

Az 1998. jtiniusi árvizet el6k&z1t6 és kiváltó csapad6kok id6szakos összegei 

Vízgyűjtó neve Időszakos csapadékösszegek (mm) 
,június 8-14. június 16-19. 

Sajó-Hernád 38,S 3,3 

Bodr6g 44,2 23,3 

Felső"Tisza 68,9 55,3 

Szamos-Kraszna 62,6 55,7 

Körösök 42,7 37,6 

Maros 46,7 51,6 

Az 1998. jtiniusi árviz tet6z6 Vf.ZálMSai 

Folyó " Vízmérce Dátum Vízállás (cm) Meghaladt ! , készültségi fok ! 

HármasfKörös Szarvas július 1 537 

Maros i Makó jún. 29. 500 II. 
" 

Tisza , Csongrád jún. 30. 592 
" , Mindszent jún. 30. 644 , 

Szeged jún. 29. 654 1. , 

Jól szerepeltek Velencén 
a Vízügyi SE evezősei 

A szeg'edi Maty-éri eve- III. helyezett 
zőspály~n megrendezendő - férfi tanuló kétpáreve-
kajak-kequ VB miatt az idén zősben: Ge1ányi László-Szal
Velencép volt az evezős ma Elemér, 
olimpiai reménységek verse- - férfi ifjúsági kormányos 
nye, az országos nyílt vidék- nélküli négyesben Kónya 
bajnokság és az országos, Gábor-Kitka Gergely-Lobo-
evezősbajnokság is. zár Antal-Szalma Ádám; 

A Sze'gedi Vízügyi SE - férfi felnőtt kományos 
evezősei :közül az olimpiai nélküli kettesben Lele Lász
reménys~gek versenyén ló-Keller Péter; 
(ORV) - férfi ifjúsági kormányos 

- női kerdülő négypár- egypárevezős ben Szalma 
evezősbeb Csepe1-Velence- Ádám. 

" Szeged v~rsenyegyesülésben Az országos evez6sbaj-
Kónya Aliz 1. helyezést ért nokságon magyar bajnok 
el. i, - ifjúsági kormo nélküli 

- férfi [serdülő egypáreve- kettesben: Kónya Gábor-Kit
zősben L~bozár Antal a IV. ka Gergely; 
helyen végzett. - tanulÓ egypárevezősben 

Az orsZágos nyílt vidék- Kitka Nóra. 
bajnokságon II. helyezettek 

1. hely6zést ért el - ifjúsági négypárevezős-
- férfi ifjúsági kormányos ben Szalma Ádám-Lobozár 

nélküli k9ttesben: Kónya Gá- Antal-Kónya Gábor-Kitka 
bor-Kitka! Gergely; Gergely; 

- női tanuló egypáreve- - felnőtt könnyűsúlyú 
zősben Kitka Nóra: kettesben dr. Csonka Csaba-

II. helyhett lett Lele László. 
- férfi: egyetemi kormá- III. helyezettek , 

nyos nélküli kettesben: Lele - női ifjusági kettesben: 
László-K~ller Péter; Kőrösi Orsolya-Kónya Aliz; 

I 

VíZPART 
Az Alsó-Tisza-Vidéki Vlzügyi Igazgatóság lapja 

i Szerkeszti a szerkeszt6 bizottság, 
elnöke és felelős kiadó: dr. Kováts Gábor 

Felelős szerkeszt6: PáIfY Katalin 
Szerkeszt6: Benke György 

, Szerkeszt&ég: H-670l Szeged, Pf.: 390, Stefánia 4. 
I T.: 6v.3l2-933 - TtK.: 323-774 - Tx.: 82-239 

Nyomás: NORMA Nyomdász Kft., 6800 B6dmez6vásárhely 
Rárósi út 10., T.: 6v.344-499 

- ifjúsági négyesben: Lo
bozár Antal-Kónya Gábor
-Kitka Gergely-Szalma 
Ádám; 

- felnőtt kettesben Lele 
László-dr.Csonka Csaba. 

'IV. helyezettek 
- női serdülő egypáreve

zősben: Kónya Aliz, 
- felnőtt könnyűsúlyú egy

párevezősben: Lele László. 
A versenyzők teljesítmé

nyéhez gratulálunk és min
denkinek további sikereket 
kívánunk! 

A Szegedi Vízügyi 'Sport
egyesület várja minden tize
dik életévét betöltött leány és 
fiú jelentkezését, aki szeretne 
az evezéssel, ezzel az egész
séges, minden izmot fejlesz
tő, szuperalakot formáló 
sporttal megismerkedni. 

Jelentkezés hétfőtől pénte
kig 15-17 óra között az SE 
vízitelepén (Szeged-Tápé, 
Folyamos telep - a tápéi 
komplejáró után). Bővebb 
felvilágosítást ad Kurucz 
Gyula SE elnök (T: 312-933) 
és Sebesvári Mihály vezető
edző (T: 421-747). 

Mezőgazdasági 
vízhasznosítás 

az Ativízig 
területén 

Igazgatóságunk területén a 
félévi adatok alapján az elő
ző évinél intenzívebb öntö
zési kedvről lehet beszámol
ni. 

Az előző év szeptembere 
óta lehullott csapadék az 
enyhe'dec'embertés januárt 
kivéve alatta maradt a soké
ves átlagnak. 

A talaj termőrétegére ki
száradt állapot a jellemző, az 
öntözésre berendezett terüle
teken belvizes jelenségek 
nem alakultak ki. 

A kelesztő öntözés idősza
kában jó eloszlásban meg
felelő mennyiségű csapadék 
hullott, de azt követően pó
tolni kellett a vízhiányt. 

Az idény t megelőző előké
szítési munkára igen nagy 
hangsúlyt fektettünk. A foga
dókészség kedvezőnek bizo
nyult, mely a szerződéskötési 
hajlandóságban és a fizetési 
határidők betartásában is 
mutatkozik. 

Az előző évi vízkormány
zási gyakorlattól eltérően 
csökkenteni tudtnk a szolgál
tatásban résztvevők számát a 
Szarvas-Kákai öntözőrend
szerben. 

A szarvasi holtágból bee
melt vizet, a társigazgatóság 
területén is a szentesi sza
kaszmérnökség kormányoz
za. Ennek költségcsökkentő 
hatása van, de ennél is jelen
tősebb az, hogya vízkor
mányzás ideálisabbá vált. 

A főmúvön a gazkaszálá-

si-, fenntartási munkák egy 
kézben vannak. A szakasz
mérnökségnek elemi érdeke, 
hogy a káros vegetáció kiala
kulását időben, teljes hosz
szon megakadályozza. 

A rendszer működtetése 
biztonságosabbá és gazdasá
gosabbá vált. Ennek köszön
hetően a szolgáltatási díjak 
az infláció mértékénél kisebb 
mértékben emelkedtek. 

A Kurca~rendszerben há
roméves szerződéseket kö
töttünk, melyek nagyobb biz
tonságot nyújtanak a felhasz
nálónak és a szolgáltatóknak 
is. Ezzel az ál'akat az előző 
évi szinten tndtnk tartani. 

Az elkövetkező években 
csak a hivatalosan bej elen tett 
infláció mértékében emeljük 
a díjat. A fogyasztók vállal
ták, hogy a következő két év
ben a szerződött vízmennyi
séget nem csökkentik. 

A szerződött vízmennyi
ség 33%-ának megfelelő vál
tozó díjat, a felhasználástól 
függetlenül, nünden évben 
megfizetik. 

Ha ezt a mennyiséget a 
tárgyévben nem használják 
fel, az - mint már megfize
tett mennyiség - átvihető a 
következő évre, azt a szol
gáltató díjmentesen átadni 
köteles. 

Az algyői öntözőrendszer
ben a fehértói halastó vízpót
lása mellett fontos felada
tünk a gróf Széchenyi István 
evezőspálya vfzellátása is. 

A gravitációs lehetősége
ket kihasználva az idény kez
dete előtt a hódmezővásárhe
lyi, valamint az algyői rend
szert és holtágait feltöltöttük. 

A Kurca rendszerbe a szi
vornyás betározásra alkalmas 
vízszinteket kihasználva jut
tattnnk vizet. Így a főcsátor
nákba mintegy 2 millió köb-' 
méternyi technológiai vizet 
tudtunk betáplálni. 

Az öntözőrendszerekbe az 
év első felében az igazgató
sági és tál'sulati szivattyú te
lepeken keresztül átemelt 22 
millió köbméter víz kéthar
madát öntözésre, egyharma
dát pedig halastavak, tározók 
feltöltésére hasznosították. 

Ez tízezer hektár mező
gazdasági terület beöntözését 
és kétezer hektár halastó víz
pótlását tette lehető vé. 

Összegezve elmondható: a 
rendszerekben az előző évet 
meghaladó a szerződéses 
állomány. 

A csatornák a szolgáltatás 
zavartalan levezetésére alkal
mas állapotban vannak, a 
gaztalanftottság az előző 
éveknéllátványosan jobb. 
(Ennek pénzügyi alapját a 
többéves szerződések te
remtették meg.) 

Az előző évi mennyiséget 
meghaladó vízforgalomra 
szárnfthatnnk, folyamatosabb 
üzem melletti kiszolgálással. 

Rátky Pál 
vízhasznositási 

csoportvezet6 
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A sportág történetében először 1998. szep
tember 3--6. között rendez Magyarország ka
jak-kenu világbajnokságot. A Szeged mellet
ti Maty-éri pályán várhatóan 60-65 ország 
sportolói mérik majd össze tudásukat. A 
sportszerető közönség színvonalas szórako
zását a remélhetően minden eddiginél több 
magyar érmet hozó VB színhelyén és Sze
ged városában is többnapos rendezvényso
rozat biztosítja, amelyre mindenkit szeretet
tel vár a Magyar Kajak-Kenu Szövetség és a 
VB szervező bizottsága. 

A világbajnokság programja: 
Szeptember 2. szerda 19,30 Dóm tér: 

A világbajnokság megnyitója 
Ül1Ilepi műsora: 

18.00 Fanfárok a városháza tornyából 
Zenés felvonulás (majorettek és 
fúvószenekar: Széchenyi tér
Kárász utca-Aradi vértanúk tere 

19.30 Fanfárok a Dóm tornyából 
~ Az egyes országok képviselőinek 

bevonulása 
Ünnepi köszöntők: 
Szalay István polgármester 
Baráth Etele, a MKKSZ elnöke 
Deutsch Tamás sportminiszter 
Sergio Orsi, az ICF elnöke 
Zászlófelvoná~ 

Sportolók köszöntése 
Levonulás a VB-induló hangjaira 

19.50 Gálaműsor: Folklór, musical, 
rockopera- és operarészletek 
Fellépnek: 
Szeged Táncegyüttes, Miklósa 
Erika, Nagy Anikó, Sáfár Mónika, 
Gregor József, Sasvári Sándor, 
Varga Miklós, Seres Attila tánc
csoporga és a Fesztiválzenekar. 

20040 Tüzijáték 
Szeptember 3., csütörtök, 9 és 15 órától: 

Előfutamok (1000 és 500 m) 
Szeptember 4., péntek, 9 és 15 órától: 

Középfutamok (1000 és 500 m) 
Szeptember 5., szombat, 9 órától: 

DÖNTÓK (1000 M-ES SZÁMOK) 
elő- és középfutamok 14 órától 
(200 m-es számok) 

Szeptember 6., vasárnap: 
DÖNTÖK 9 ÓRÁTÓL (500 m) 
13.30 ÓRÁTÓL (200 m) 

A ZÁRÓÜNNEPSÉG részletes műsora 
lapzártakor még nem ismert. 

Jegyárak: 150-4800 Ft között (gyermek, 
családi, nyugdíjas és mozgássérült kedv.) 
Aki jegyigényét Fehér Józsefnének (T.: 312-
933, házi: 21-100) leadja, annak a Vízügyi 
SE a jegyeket beszerzi. 


