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FE~RUÁR AZ ALSO-TISZA-VIDEKI VIZUGYIIGAZGATOSAG LAPJA 

A jugoszláv-magyar kap
csolatokban az elmúlt idő
szakban (1999. február óta) 
az ismert okok miatt - sok 
egyéb mellett - a Magyar-ju
goszláv' Vízgazdálkodási Bi
zottság és az albizottságok 
munkája is szünetelt. 

Ismeretes, hogy az 1999-
es év első felében jelentős 
árhullám vonult le a Tiszán. 
Árvízvédekezéskor különö
sen fo~tos feladat egy alvízi 
ország - szomszédaink közül 
Jugoszlávia - tájékoztatása. 
A hidrológiai helyzet, az ár
vízi eS€,lmények, a vízállás
adatok; az előrejelzések át
adása nfigy segítséget jelent, 
hiszen így megnő a döntés
hozatal időelőnye számukra. 

A kapcsolattartásban el
sősorban a személyes talál
kozásoR, közös bejárások és 
mérések maradtak el, mig a 
telefon~s és internetes össze
köttetés viszonylag zavarta
lanul mlncödött. Összehason
l1tásul: sokkal nagyobb gon
dok jelentkeztek például a 
magyar-román adatközlés-

. ben, pedig egyik országban 
sem voltak olyan akadályozó 
tényezők, mint Jugoszláviá
ban. AZ

1 
Internet elpusztftha

tatlanságát és korlátozhatat-

lanságát mutatja, hogy mikor 
a bombázások egyik fő célja 
az elektromos és távközlés i 
rendszer volt, akkor is zavar
talanul folyt az adatcsere 
ezen a vonalon. 

Fontosak a közös mérések, 
közös egyeztetések és fontos 
feladat a közös érdekű védel
mi művek rendszeres, éven
kénti, közös felülvizsgálata 
is. 

Sajnos, az árvíz alatt - a 
háború miatt - rendszeres 
küldeményeink egy-két alka
lommal nem értek célba 
(áramkimaradások, távközlő 
hálózati meghibásodások stb. 
miatt), vajdasági szomszéda
inktól sem érkezett meg min
dig a várt adat. A kapcsolat 
élt ugyan, a közös munka 
azonban meg szakadt, a kö
zös érdekű védművekkel 
foglalkozó albizottsági mun
ka sajnálatos szünetre kény
szerült. 

Nos - hála Istennek - a 
háborúnak vége, a kényszerű 
szünet után újra folytathatták 
munkájukat a szakértők. A 
két ország közötti vízügyi 
kapcsolatok programját a 
Vízgazdálkodási Bizottság 
egy-egy ülésszakán határoz
zákmeg. 

A kapcsolatok kényszerű 
szüneteltetés e miatt, a leg
utoljára elfogadott (1998, 
XXXVI. ülésszak) feladato
kat át kellett ütemezni. En
nek első lépéseként a két or
szág vízügyekben illetékes 
kormány -meghatalmazott j a 
találkozott 1999 szeptembe
rében. A további kapcsolat
tartás részletes programj át 
ezt követően a bizottság 
(magyar és jugoszláv) titká
rai dolgozták ki. 

Ennek első lépéseként a 
közös szakértői csoport 
1999. november 24-én Zen
tán, 25-én Szegeden találko
zott. A találkozókon vajdasá
gi és magyar területen is 
megtekintették a közös ér
dem árvfzvédelmi és belvíz
védelmi műveket, védtölté
seket, belvízvédelmi csator
nákat, szivattyútelepeket. 

Kölcsönösen tájékoztatták 
egymást a védművek állapo
tának javítását szolgáló tevé
kenységekről, és kölcsönö
sen átadták egymásnak a víz
károk elleni védekezésről 
szóló jelentésüket. 

Szerencsére a jugoszláv 
háború a védművekben nem 
okozott károsodást, a művek 
védképesek. 

Nagy kérdés volt szá
munkra, hogy az emberi kap
csolatokban milyen változá
sok következnek be. 

Mivel igazságos háború 
nincs, s ráadásul 'ebben a há
borúban az ellentétes oldalon 
álltak országaink, nem lett 
volna meglepő, ha ez kihat 
személyes kapcsolatainkra 
is. 

2000. január végén meg
tartottuk a Vízgazdálkodási 
Albizottság soron következő 
ülését is, ami az első olyan 
kapcsolatfelvétel volt, ahol a 
viszonylag hosszabb időtar
tam miatt lehetőség van sze
mélyes beszélgetésekre is. 

Szerencsére, semmilyen 
jeIét nem tapasztaltuk annak, 
hogy az elmúlt időszak ese
ményei megváltoztatták vol
na a hosszú évek alatt kiala
kult jó viszonyunkat. 

A magyar-jugoszláv kap
csolatok elmúlt 10 éve igen 
szerencsétlenül alakult, hi
szen 6 és fél éven keresztül 
különböző háborúk akadá
lyozták a munkát. Bízunk 
benne, hogy az új évezred a 
térségben végre tartós békét 
hoz. 

Beilke György 
Lábdy Jenő 

legcsapadékosabb, ahol a kéthavi ösz
szeg elérte a sokéves átlag háromszoro
sát is (Csengele: 277 mm). Januárban 
eddig száraz volt az időjárás, a hónap 
folyamán mindössze 4 mm csapadék 
jelentkezett. 

A csapadék november második felé
ben és december utolsó harmadában hó 
alakjában hullott, így novemberben 15-
-25 cm-es, decemberben 5-15 cm-es 
maximális vastagságú hótakaró alakult 
ki. Mindkét havas időszakot felmelege
dés követte, így a novemberi hó decem
ber elején, a decemberi hó az év végén 
elolvadt. Januárban jelentős havazás 
nem volt, így területünkön most csak 
foltokban fordul elő hó. 

Az Algyői főcsatorna az E75-ös útnál 
(Fotó: Tripolszky Imre) 

A léghőmérséklet az év utolsó két 
hónapjában jelentős ingadozást muta
tott. Mindkét hónap elején az átlagosnál 
lényegesen enyhébb, a végén annál hi
degebb volt az időjárás. 

Időjárási és 
; .; ; . 

, viz/orosI 
helyzetkép 

Működési területünkön 1999-ben 
rendkívü'l csapadékos volt az időjárás. 
Területi' átlagban 853 mm csapadék 
hullott, mely érték másfélszerese a sok
éves átla~nak. A legnagyobb mennyisé-

gek a működési terület középső és 
északi körzeteiben jelentkeztek (Hód
mezővásárhely és a Körös-torok vidé
kén), ahol az éves összeg az 1000 mm-t 
is meghaladta. Sok volt az eső a tava
szi-nyári hónapokban és kiemelkedően 
csapadékos volt a november és a de
cember hónap is. 

Az év utolsó két hónapjában a terü
letre a sokéves csapadékátlag közel két 
és félszerese, 202 mm hullott. Ekkor a 
nyugati és az északi peremvidék lett a 

A maximumok és minimumok no
vemberben elérték a 17 oC és -9 OC-ot, 
decemberben a 13 oC és -14 OC-ot. Ja
nuárban a hőmérséklet alig változott, a 
nappali és éjszakai hőmérsékletek is 
jellemzően O oC és -5 oC között marad
tak. 

A tartós lehűlés hatására január első 
napjaitól kezdve a talaj felső rétege fa
gyott. A fagy még e sorok irásakor sem 
engedett ki, a fagyvastagság általában 
10 cm körüli. 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Megegyezés 
Az elmúlt években többször kerültünk olyan helyzet

be, hogy csak széttárt karokkal és az ég felé pillantva 
jeleztük a természetvédelmi hatóság egy-egy határoza
tával kapcsolatos véleményünket. A törvényi hivatkozá
sokban esetenként a megszokott tempójú munkánk 
akadályoztatását véltük felfedezni. 

Tanulságos az az engedélyezési eljárás, amely a bel
vízvédekezés ideje alatt történt. Történetesen a Szentesi 
Szakaszmérnökség - mert szabály 'az szabály - fenntar
tási munka elvégzését jelentette be a Körös-Maros 
Nemzeti Park Igazgatóságának, kérve a hozzájárulá
sukat a védett területen történő munkavégzéshez. 
Mindez II. fokú belvfzvédekezés idején, a mezőgazda
sági károk megszüntetése érdekében, a vízelvezetés 
meggyorsítása céljából történt. 

A Nemzeti Park határozata szerint a munka a műtár
gyak környezetében, azok alatt és felett 10-10 m-es sza
kaszon végezhetők el úgy, hogy a kitermelt iszapot, 
uszadékot el kell szállitani. A határozat további részle
tei is tartalmaztak olyan kitételeket, amelyeket ilyen jel
legű beavatkozásoknál nem lehet betartani. 

A határozat kézhezvétele után személyes megbeszé
lésre került sor a Nemzeti Park igazgatójával és munka
társaival. A megbeszélésen megállapftottuk, hogya bel
vizek gyors levezetése, a károk enyhítése érdekében 
végzett munka jellege nem fenntartás, hanem azonnali 
kárelhárítás. Ugyanakkor egyben pontosítottuk a termé
szetvédelmi értékek megóvására vonatkozó közös el
képzeléseket, a jövőre vonatkozó együttműködés lehe
tőségeit. Közös gondolkodással sikerült a határozat mó
dosítása anélkül, hogy a szakmai tekintély egyik félnél 
is csorbát szenvedett volna. 

Miről is volt szó tulajdonképpen? 
A Veker-főcsatorna 39+270-41+810 km szelvényei 

között - különösen védett területen - kellett kárelhárítá
si munkaként kotrás t végeznünk. Megállapodásunk ér
telmében a kárelhárítási jellegű egyoldali kotrás elvé
gezhető, mégpedig úgy, hogy az utómunkálatok kereté
ben - helyreállitás jelleggel, rendezett depóniát hagyva 
magunk után - a védett növény társulások visszafejlődé
si lehetőségét biztosítj uk. 

A jövőbeni együttműködés jegyében vállaltuk, hogy 
a Nemzeti Parknak a V eker-főcsatorna adott szakasza 
melletti vizes élőhelyek kialakítására vonatkozó elkép
zeléseit szakmailag támogatj uk. A védett növény társu
lások áttelepülését, áttelepftését elősegít jük ezen élébe
lyekre és biztosítj uk az élőhelyek vízellátását. A harma
dik fázisban a Veker-főcsatorna teljes körű karbantar
tása - most már fenntartás jelleggel- elvégezhető. 

Dióhéjban ez ilyen egyszerű. A példán okulva azon
ban magunknak is hasznos következtetéseket vonhat
tunkle: 

- Ne sajnáljuk az időt arra, hogy pontosan megfogal
mazzuk igényeinket; a munkajellegét és célját. 

- Közös érdekeink is lehetnek a nemzeti parkokkal, 
nekünk is fontos, hogy értékeink ne vesszenek kárba. 

- Napi kapcsolattartással - lehet, hogy ez többlet
munkát jelent - a problémákat gyorsan lehet rendezni. 

- A kompromisszum nem jelenti a szakma tekinté
lyének csorbulását. 

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságát a tárgya
láson Tirják László igazgató képviselte, mindketten elé
gedetten álltunk fel az asztaltól. 

Tripolszky Imre 
osztályvezető 

A számok tükrében 
A tavalyi gazdálkodásr61 

Az Alsó-Tisza vidéki Víz
ügyi Igazgatóságnak tavaly 
az elmúlt évtized legna
gyobb volumenű szakmai, 
gazdálkodási feladatát kellett 
megoldania. Jól érzékelteti 
ezt, hogy az eredeti költség
vetés kiadási és bevételi elő
irányzatának összege 756 
millió Ft volt, mellye! szem
ben az éves módosított elő
irányzat 2 milliárd 378 mil
lió Ft-ra alakult. 

A tervezett volumen há
romszorosának megvalósítá
sa annak ismeretében is kie
melkedő teljesítményt jelent, 
hogy az eredeti költségvetés 
pénzügyi kondíciói általában 
igen szűkek, épp hogy fede
zik a szervezet létezésének, 
működésének, alapfeladatai
nak személyi, dologi és köz
teherkiadásait. Az évközi 

előirányzat-módosítások 

viszont általában jelentősen 
bővítik a feladatellátás pénz
ügyi lehetőségeit. 

Az igazgatóság szakmai 
feladatainak ellátását, gaz
dálkodását meghatározóan 
befolyásolta, hogy tavaly 
februártól augusztusig, majd 
november végétől az év vé
géig kisebb megszakítások
kal, gyakorlatilag folyamato
san vfzkárelhárítási, árvfzvé
dekezési és belvfzvédekezési 
tevékenységet végeztünk. 

A védekezési tevékenység 
súlyát mutatja, hogya víz
kárelhárítási kiadások ösz
szege 860 millió Ft, 100 mil
liónál többel meghaladta az 
éves eredeti költségvetésben 
"a békebeli feladatokhoz" 
tervezett összes előirányza
tot. (Folyt. a 3. oldalon) 
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Homokzsák-sor Békéssámson védelmére (Fotó: Tripolszky Imre) 

(Folytatás az 1. oldalról) 
Az 1:995. évi mélypontot 

követően a talajvíz szint je a 
teljes működési telületünkön 
emelk~dni kezdett. Ez az 
emeikedési tendencia 1999 
folyamán felerősödött. 

A ta~ajvíz szint je az ősz 
eleji átmeneti vízszintesök
kenés után novemberben és 
decemBerben tovább emelke
dett. A november végétől de
cember végéig regisztrált 
emelkedés a terület legna
gyobb részén meghaladht az 
50 cm-t, de több helyen -
Szeged-Tápé, Mártély, Eper
jes - a 100 cm-t is. 

A múlt év végén a talajvíz 
mélysége a Duna-Tisza közi 
hátság ,peremterületén (For
ráskút, Mórahalom, Szaty
maz, stb.), a torontáli tér
ségben, Makó belterületén, 
Székkdtas térségében és több 
más helyen erősen megköze
lítette a terepszintet, sőt he
lyenként a felszínre is feltört. 

Másutt 100-150 cm közöt
ti mélységben helyezkedett 
el a talajvíz, és csak a dom
borzatilag kiemelkedő tér
ségekben volt 200-300 em
nél mélyebben. Januárban az 
emelkedő tendencia néhol 
megállt, sőt 1-2 dm-es apa
dás is előfordult. A terület 
egészére azonban továbbra is 
a növekedés volt a jellemző, 
bár az' intenzitás mérséklő
dött. A december végén mért 
szinteknél most 5-40 cm-rel 
magasabb a talajvíztükör. 

Belvízvédelmi 
I helyzet 

Az Alsó-Tisza vidéki Víz
ügyi Igazgatóság kezelésébe 
nyolc belvízvédelmi szaka
szon belül 1676 km állami 
csatorJ,la tartozik. Működési 
területünkön a hét vízgazdál
kodási társulat 2975 km csa
tornát kezel, az üzemi csator
nák hossza összesen 2508 
kilométer. 

A fajlagos csatorna-kiépí
tettség: 22,6 lis/km2

• Az 1999. 
évi p~nzügyi lehetőségeink 

35 %-os csatorna-karbantar
tottságot tettek lehetővé. 

Belvíztározási lehetőség: 
- állandó jellegű: 
32,2 millió m' (23 db) 
- ideiglenes jellegű: 
18,1 millió m' (28 db) áll 

rendelkezésre. 
Stabil szivattyútelepeink 

(50 db) 110,7 m'/sec teljesü
ményre képesek. 

A jelenlegi belvíz előtt 
észlelt maximális belvízi el
öntés 86 ezer 730 hektár 
volt, amit 1966 februáJjában 
regisztráltak. Ezt megelőző
en az 1941-42. évi belvízi 
elöntések nagyságrendje volt 
kiemelkedő. 

Az elmúlt év végét jellem
ző hidrometeorológiai vi
szonyok hatására kialakult 
belvízhelyzet miatt igazgató
ságunk 1999. november 23-a 
óta belvízvédelmi készült
ségben van. December 27 -től 
január 16-ig a térség jelentős 
részén III. fokú készültség 
mellett kiemeit szintű véde
kezési tevékenységet foly tat
tunk, elsősorban a belterüle
tek mentesítése érdekében, 
illetve az esetleges tavaszi, 
tovább súlyosbodó belvízi 
eseményekre való felkészü
lés jegyében. 

Az intenzív védelmi mun
kák, az eredményes beavat
kozások hatására napjainkra 
javult a belvízi helyzet, me
lyet segített a kedvező januá
ri, időjárás. A helyzet javulá
sával párhuzamosan az 
ATIVIZIG egyes belvízvé
delmi szakaszain is mérsé
keltük a belvízvédelmi ké
szültséget. 

Január végén már csak két 
védszakaszon volt II. fokú, 
hat védszakaszon pedig L fo
kú készültség. Kárelhárítási 
tevékenységünket ezzel 
együtt természetesen tovább 
foly tat juk, elsősorban felké
szülési jelleggel. 

A belvízzel elöntött terület 
nagysága tovább csökkent. 
Január végére már "csak" 
mintegy 60 ezer hektárról ér
kezett jelentés. Ennek 31 %-a 
vetés, 22 %-a szántó, 43 %-a 
rét-legelő és 4 %-a egyéb te
rület. (A maximum 2000. ja-

nuár l-én volt, amikoris 108 
ezer 50 ha-t regisztráltak, eb
ből a Csongrád megyei ré
szek 82 ezer 500 hektárt tet
tek ki.) 

A védekezés során üzeme
lő szivattyútelepeink által 
átemelt víz mennyisége meg
haladja a 130 millió m'-t, 
gravitációsan mintegy 80 
millió m' víz folyt a befoga
dókba. 

A szivattyútelepeken kívül 
11 szállítható szi vattyút is 
üzemeltettünk, ezek naponta 
250--300 ezer m' vizet emel
tek át. 

Az állami csatornák tisz
tításán naponta 20-25 kotró
g'ép dolgozott, ezek naponta 
5-10 km csatornát kotortak 
ki és tisztitottak meg a gaz
tól, a káros vízinövényektől, 
illetve a különböző vízfolyá
si akadályoktól. A védekezés 
során eddig mintegy 200 km
en végeztünk kotrási munkát, 
ennek során acsatornákból 
több mint 220 ezer m' isza
pot termeltünk ki. 

A védekezésben az igaz
gatóságnál naponta átlag 
400-an vettek részt, a vé
dekezés napi költsége 8-10 
millió forint volt. A védeke
zési költség a fokozatok el
rendelésétől, 1999. novem
ber 23-tól január végéig 
meghaladta a 424 millió 
forintot. Ez az összeg nem 
tartalmazza a vízgazdálkodá
si társulatok és az önkor
mányzatok védekezési költ
ségeit" 

Január végén a működési 
területünkön tevékenykedő 
hét vízgazdálkodási társulat 
mindegyike még mindig II. 
fokú belvízvédelmi készült
ségben volt. A csúcsidőszak
ban egy-egy nap 150-160-an 
dolgoztak, 30-40 munkagép 
és 35-40 szivattyú üzemelt 
(az átemelt vízmennyiség na
ponta mintegy 500 ezer m'). 

Az önkormányzatok közül 
a legkritikusabb időszakban 
54 településen volt helyi víz
kárelhárítási fokozat, ebből 
18 településen (Balástya, Bé
késsámson, Bordány, Csany
telek, Derekegyház, Doma
szék, Forráskút, Makó, 
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Mindszent, Mórahalom, 
Nagytőke, Nagymágocs, 
Ópusztaszer, Orosháza, 
Szatymaz, Szentes, Üllés, 
Zsombó településeken) ren
deltek el m. fokú belvfzvé
delmi készültséget. 

Január végére már csak 2 
településen (Csanyteleken és 
Szentesen) volt m. fokú he
lyi vízkárelhárftási fokozat, 
de további 20 településen 
még mindig II. fok van és 22 
településen tartanak napja
inkban is L fokú készültsé
get. 

Az önkormányzatoknal{ az 
ATIVIZIG-hez küldött jelen-

tései alapján január végéig a 
védekezés eddigi ideje alatt 
az önkormányzatok intézke
désére naponta mintegy 180 
kisebb-nagyobb szivattyú 
üzemelt, összességében több 
mint 50 km új csatorna, illet
ve vízelvezető árok nyitására 
került sor. 

Mintegy 60 km-re tehető a 
kitisztftott belterületi csa
tornák hossza, a csatornákon 
több mint 700 új átereszt he
lyeztek el, közel 100 helyen 
kellett védekezés miatt a 
különböző utakat átvág ni. 

Mindezen védelmi mun
kák ellenére a térség telepü-

lésein a lakhatatlanná vált 
házak száma meghaladja a 
40-et; a megrongálódott 
egyéb épületek száma meg
közelíti a 400-at, s ezer köze
lire tehető a belvíz által ve
szélyeztetett épületek száma. 

Az A TIVIZIG a vfzgaz
dálkodási társulatok és az 
önkormányzatok munkáját 
hasznosnak ítéli meg és fon
tosnak tartja a munkálatok 
folytatását, a települések csa
tornahálózatának minél jobb 
kiépítését, illetve azok fo
lyamatos karbantartását. 

(Folytatás a 3. oldalon) 

Megtelt a Sámson-apátfalvi f6csatorna (Fotó: Tripolszky Imre) 
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2000. FEBRUAR VIZPART 3 

(Folytatás az 1.. oldalról) 
Ha ehhez hozzáadjuk a vé

dekezési tevékenységhez 
szorosap kapcsolódó 83 mil
lió Ft helyreállítási ráfordí
tást, valamint a vízkárelhárl
tási tev~kenységhez szorosan 
kapcsolódó mintegy 175 mil
lió Ft 9sszegben lebonyolí
tott kö*munka-foglalkozást, 
látható; hogy 1999-ben az 
összes bevétel, illetve kiadás 
közel 5,0 %-ban közvetlenül 
az igazgatóság legfontosabb 
alapfeladatához, a vízkárel
hárftási!tevékenységhez kap
csolóddtt. 

A "békebeli" feladatok kö
zül 341,millió Ft-ot fordítot
tunk sz8ldgazgatási, vízügyi 
felügy~leti tevékenységre, 
115 millió Ft-ot üzemelési 
feladat6kra, 153 millió Ft-ot 
a vízga".,dálkodási művek ál
talános :és célfenntartására. 

A 750 millió Ft összegű 
kormábyzati beruházás ból 
290 millió Ft összegű készült 

I 

el saját kivitelben. 
• A csapadékos időjárás el

lenére, közel 50 millió Ft, a 
ráfordÚással közel azonos 
bevétei: realizálódott a me
zőgazdasági vízszolgáltatás 
kapcsáIi. 

A számok által jelzett rá
fordftákok közül külön kie
melhet<5 a tárgyi eszköz be
szerzési-e és felújításra fordí
tott mintegy 46 millió Ft 
összeg,: amely hosszú évek 
óta elődzör érte el a normális 
működéshez szükséges mér
téket. 

A ki~dásokból 731 millió 
Ft személyi juttatás, 280 mil
lió Ft ~ munkaadót terhelő 
járulék,: 1 milliárd 185 millió 
Ft dologi kiadás, a fentmara
dó rész pedig felhalmozási, 

" 

felújítási és egyéb kiadás 
volt. 

A kiadásokat finanszírozó 
bevételek közül meghatározó 
volt a 915 millió Ft feladat
és a 403 millió Ft intézmény 
finanszírozás, továbbá a 251 
millió Ft működési bevétel, a 
420 millió Ft működési célú 
és 272 millió Ft felhalmozási 
célú pénzeszköz-átadás. 

Az igazgatóság az ismer
tetett - számokkal jelzett -, 
volumenében kiugró, szak
maiságában igen összetett, 
gazdálkodási feltételeiben 
bonyolult feladatot összesen 
655 fő, vele jogviszonyban 
álló dolgozóval, valamint a 
társ-vízigektől, az igazgató
ságtól részesedésével műkö
dő társaságoktól, a vízgaz
dálkodási társulatoktól, illet
ve más vállalkozás ok tól 
szolgáltatási formában víz
kárelhárftáshoz igénybe vett 
létszámmal oldotta meg. 

A dolgozói létszámból230 
fő volt a közmunkás, 425 fő 
az igazgatóságnál állandó, 
főfoglalkozású dolgozó. Ez 
utóbbiból 283 fő teljes mnn
kaidős, 81 fő gát- csatornaőr, 

50 fő részmunkaidős, II fő 
nyugdíjas állományú :volt. 

A dolgozók átlagkeresete 
a költségvetésben szereplő 
feladatokhoz kapcsolódóan 
13 %-kal emelkedett: A je
lentős túlmunkávaljáró vé
dekezési feladatok, valamint 
közmunkás-irányítás ellátás
hoz kapcsolódóan kifizetett 
bérek következtében a havi 
átlagkeresetek a védekezési 
és közmunka foglalkoztatás 
időszakában ezt meghaladó
an nőttek. 

A számok közvetlenül 
nem jelzik, nem mutatják, de 

valamennyien tapasztaltuk, 
hogy milyen felelősségteljes 
munkát igényelt az év folya
mán a változó vízkárelhárí
tási helyzet függvényében, a 
vízkárelhárítási és a "béke
beli" feladatok együttes ellá
tásának biztosítása, a szak
mai feladatok fontossági sor
rendjének meghatározása, 
időbeli ütemezése, a munkák 
műszaki kivitelezése, ezek 
pénzügyi feltételeinek, a le
bonyolítás szabályosságának 
és a többinek a biztosítása. 

A volumen-növekedés el
lenére nagy gondot fordítot
tunk a takarékossági és haté
konysági követelmények tel
jeskörű érvényesítésére. Ré
szint ennek következménye, 
hogy az egység- és központi 
általános kiadások volumene 
mérsékeltebben nőtt a pénz
ügyi keretek növekedési üte
ménél, melynek következté
ben a rendelkezésre álló elő
irányzatokból elvégzett .fela
datok műszaki mennyisége 
az eredetit meghaladó mérté
kű volt. 

Az igazgatóság igen feszes 
pénzgazdálkodással folya
matosan biztositani tudta lik
viditását, ennek megfelelően 
az állammal, szállftókkal 
szembeni 30 napot meghala
dó kiegyenlítetlen tartozása 
nem keletkezett. 

Úgy gondolom, az igazga
tóság jól vizsgázott a jelent
kező nagy volumenű össze
tett feladatok megoldásában 
1999-ben, mely jó alapot ad 
arra, hogya 2000. év esetleg 
hasonló kihfvásainak is meg 
tudjon felelni. 

Dr. Simon Sándor 

.2()QO~ január-május 
A:vízháztarlási viszonyok (belvíz, aszály) 

várható alakulása Magyarországon 

2000ljanuárjában 
A h6nap hátralévő részében a jelenlegi 

belvízi 'elöntések mérsékelt csökkenése vár
ható ésia naponta átemelendő vízmennyiség 
is csö.lQ;:eni fog. Ez a tendencia legfeljebb a 
hónap l~gvégén változhat meg, amennyiben 
a talaj fagy kienged, mert a túlnedvesedett te
rületekyn is megjelenne a felszíni vízborítás. 

2000!februárjában 
Ekkor már nagyobb a valószínűsége a föl

melege~ésnek, s ha az olvasztó esővel pá
rosul, a: belvízi elöntés ek jelentős növekedé
se következne be. Erre elsősorban az Alföld 
északi felén kell számítani, ahol a hóréteg 
vastags~ga pillanatnyilag a sfkvidéki terüle
tek köiül a legnagyobb, de a belvíz növeke
désére kell számítani az Alföld többi részén 
és a Kisalföldön is. Ha februárban a tavalyi
hoz haSonló kiadós havazás lenne (30-8Q cm 
hóréteg-vastagsággal), akkor a hónap folya
mán akár rendkivül súlyos belvfzhelyzet is 
kialaku1hat. 

20001 márciusában 
Ha ~ február nagyon hideg lesz, akkor 

márciusra várható a fent előrejelzett helyzet 
kialakulása, de ha a belvízhullám már feb
ruárbari tetőzik, még akkor is sok belvizet 
kell márciusban elvezetni. A belvíznek a fo
lyókba ,való juttatás át valószínűleg meg fog
ja nehekfteni, hogy a folyók vfzállása a mos
taninál1óval magasabb lesz. 

2000 áprilisában 
Valószínűleg áprilisban is védekezni kell 

a belvizek ellen, főleg azokon a helyeken, 
ahol a belvízképződésben a magas talajvíz 
dominált, ugyanis az rendszerint tavasszal 
szokott tetőzni, és csak ait követően kezd el 
lassan apadni. Fakadóvizek kialakulására is 
számítani kell, mert a folyókon komolyabb 
árhullámok vonulhatnak le. 

2000 májusában 
A téli-tavaszi belYizes időszak ekkorra vé

get érhet, de nincs kizárva egy kezdődő nyá
ri belvizes időszak, ugyanis májusig a talaj 
vízbefogadó képessége nem sokat fog csök
kenni, s így még közepesen csapadékos má
jus esetén is lehetnek belvíz-problémák. Ép
pen ezért aszály jelenség bekövetkezésének 
minimális a valószínűsége. Az legföljebb 
egy rendkívül csapadékszegény és meleg 
nyári időszak esetén következne be. 

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogya 
mostani vízháztartási helyzetre a túlzott ned
vesség-állapotok jellemzők, megvannak az 
előfeltételei egy szélsőségesen belvizes hely
zet kialakulásának, nem túl szélsőséges 
csapadékviszonyok esetén is. Az Alföld kö
zépső és déli felén - annak ellenére, hogy itt 
csekély a hóréteg vastag&ága - pillanatnyi
lag sokkal rosszabb a helyzet, mint tavaly 
ilyenkor volt. 

(*Az előrejelzés 2000. január 20-án ké-
sziilt.) Dr. Pálfai Imre 

(Folytatás a 2. oldalról) 
A várható hidrometeoroló

giai helyzetről következzék 
végül néhány előzetes gon
dolat. Már a tél elejé'n szá
mottevő hótakaró alakult ki a 
Tisza hegyvidéki területein. 
A felhalmozódott hó meny
nyisége december folyamán 
átmenetileg csökkent, majd 
az újév első napjaira jelentő
sen megnőtt és azóta is to
vább gyarapodott. Jelenleg a 
vízgyűjtő legnagyobb részét 
hó borítja, ez alól csak a Dél
Alföld egyes részei kivéte
lek. 

A teljes Tisza-vízgyűjtőn 
mintegy 6 km3-nyi a hó 
mennyisége, a tavaly ilyen
kor mért érték kétszerese, a 
sokéves átlag két és félszere
se. 500 m-es magasság felett 
a hóban tározódott vízkészlet 
80-100 mm csapadékoszlop
nak felel meg. A legnagyobb 
mennyiségek a Körösök és a 
Maros vízgyűjtőjén fordul
nak elő. 

A jelenlegi hidrológiai 
helyzetben nagy az esély ar
ra, hogy a Tisza vízrendsze
rében február és március hó
napban hóolvadásos árvízi 

szituáció alakulhat ki. A ta
vaszi enyhülés és az azt nagy 
valószínűséggel kisérő csa
padék továb bi minősített 
helyzetek kialakulásával fe
nyeget. 

A belvízvédelmi csatornák 
megkezdett kotrásának, tisz
Utásának folytatása és a 
jövőben sokkal alaposabb 
karbantartása a csatornák 
minden tulajdonosának, ke
zelőjének elengedhetetlen 
feladata. 

Benke György 
Lázár Miklós 

l'ripolszky Imre 

Elmúlt négyesztendő 
a Szegedi Vízügyi SE életében 

A Szegedi Vízügyi SE je
lenlegi vezetését (elnöksé
gét) 1996 márciusában vá
lasztotta meg a közgyűlés 
négy év időtartarnra. Az el
múlt négy év szakmai, gaz
dasági értékelését - me ly a 
2000 márciusában megtar
tandó közgyűlés elé kerül -
jelenleg készíti, állíga össze 
az elnökség. A teljesség igé
nye nélkül következzék né
hány gondolat az eltelt idő
szakról. 

Mintha tegnap történt 
volna ••. 

1996-ban az új vezetőség 
új feltételekkel, s nagy-nagy 
bizakodással kezdte meg 
munkáját, sportelnökségi te
vékenységét. 

1998. március 20-án rend
kivüli közgyűlés t, 1999. feb
ruár 26-án ünnepi közgyűlés t 
tartottunk, melynek kereté
ben módosítottuk az SE alap
szabályát, elfogadtuk a fe
gyelmi szabályzatot, illetve 
tájékoztató hangzott el az el
múlt időszak munkájáról, 
eredményéről és a Maty-éri 
pálya helyzetéről. Az elnök
ség póttagjává választotta a 
közgyűlés Baranyi Sándort 
és dr. Csonka Csabát. 

Idézzük fel a legemléke
zetesebb pillanatokat! 

Evezés: 
1999. július 15-18. között 

Szeged volt a helyszíne a 
100. Országos Evezős Baj
nokságnak. Szegeden már 
1870-ben Szegedi CSOhlaká
zó Egylet néven evezős 
sportegyesület alakult, mely
nek kalandos és változatos 
történetét ez újság hasábjain 
többször is olvashatták. 

A jelenlegi evezős szak
osztály 1978-ban került a 
Szegedi Vízügyi Sportegye
sülethez. Az Alsó-Tisza 
vidéki Vízügyi Igazgatóság 
jóvoltából 1981~ben egy új, 
nagyszerű evezős léSesft
mény-épült, a Maty-éri víz
tározón elkészült a szegedi 
evezős pálya. 1982-ben IBV, 
1989-ben Evezős Ifjúsági 
Világbajnokság, közben 
évente Szegedi Regatta né
ven nemzetközi evezős ver-

seny, 1994 óta Szegedi Nem
zetközi Dr. Simády Béla 
Emlékverseny és már évek 
óta országos ifjúsági és fel
.nőtt evezős bajnokság volt 
itt. A száz magyar evezős 
bajnokságon több mint 60 
magyar bajnoki címet (plusz 
60 ezüst és 63 bronz érmes 
helyezést) szereztek Szeged 
város evezős sportolói. Bí
zunk benne, hogy a szakos z
tályvezetés sok tehetséges fi
út, lányt talál, akikből Sze
ged hírnevét öregbítő eve
zőst sikerül nevelni. 

1998. november 23-án ke
rült át a Gróf Széchenyi Ist
ván Evezős és Kajak-Kenu 
Pályára az "Evezős szobor", 
s volt itt ünnepélyes emlék
tábla elhelyezés és avatás dr. 
Simády Bélának, az evezős 
pálya megalkotójának, és 
Soós Istvánnak, a szegedi 
evezős sport feltámasztójá
nak tiszteletére. 

1998. szeptember 3-6.: 
XXIX. Kajak-kenu Világ
bajnokság Szegeden. 

A Gróf Széchenyi István 
Evezős és Kajak-Kenu Pálya 
eddigi legjelentősebb sport
eseménye az 1998-ban meg
rendezett kajak-kenu világ
bajnokság. 

A szervező bizottságnak 
aktív részesei voltunk, és a 
sportsikerek mellett Szeged 
város hfrnevét öregbftette a 
rendezvény sikere. Remél
jük, az elkövetkezendő évek
ben is hasonló nemzetközi 
versenyek lesznek itt evezés, 
kajak-kenu, sporthorgászat 
és motorcsónak sportágak
ban. 

25 éves a Szegedi Vízügyi 
SE 

1999. február 26-án ünne
pelte a Szegedi Vízügyi SE 
25 éves fennállását. Délután 
sportversenyek, ezt követően 
ünnepi közgyűlés volt, mely
nek keretében az alapítás óta 
eltelt időszak spoltvezetői és 
kiemelkedő sportolói tárgy
jutalomban részesültek. 

Az ünnepi ülést vacsora és 
bál követte, melyen összes
ségében mintegy 220-an vet
tek részt 

Tömegsport 

Az évenként rendszeresen 
megrendezett háziversenyek, 
rendszeres sportolási le
hetőségek mellett 1998-ban 
Szeged adott otthont a víz
gazdálkodási társulatok or
szágos sportvetélkedőjének. 

1999. május 28-án tartot
tuk meg a Közép-Dunántúli 
és az Alsó-Tisza vidéki Víz
ügyi Igazgatóság, a környe
zetvédelmi felügyelőségek és 
vízügyi kft-k 25 éve hagyo
mányos sportnapját. 

A 2000. év tervei, remé
nyei 

Az előttünk álló feladatok 
közül a legfontosabb az eve
zős- és tömegsport szakosz
tály életben tartása a mai ne
héz gazdasági körülmények 
között - támogatók, szpon
zorok segítségével. A Sze
gedi Vízügyi SE elnöksége 
többször megerősítette, hogy 
Szeged Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának hosszú 
távú sportstratégiai céljai 
megegyeznek a Szegedi Víz
ügyi Sportegyesület terveivel 
és elképzeléseivel. Ennek ér
dekében a Szegedi Vízügyi 
SE a Gróf Széchenyi István 
Evezős és Kajak-Kenu Pá
lyán tulajdonában lévő ingó
és ingatlan vagyontárgyakat 
üzemeltetésre 1999. április 
28-án átadtuk a Szegedi 
Városi Sportigazgatóságnak, 
a végleges szerződés kötésé
ig (bérleti szerződés, adásvé
teli szerződés). 

1998-ban és 99-ben a Sze
gedi Kajak-Kenu Sportegye
sület elnökségével többször 
egyeztettünk a két vizes 
sportegyesület együttműkö
dése illetve fúziója érdeké
ben. Bízunk benne, hogya 
2000 márciusában meg tar
tandó közgyűlés elé olyan 
megalapozott javaslattal áll
hatunk, mely biztosítaná az 
evezős szakosztály és a tö
megsport szakosztály hosz
szútávú működés ét. 

Ehhez kérem minden 
sportegyesületi tag, szpon
zor, szimpatizáns vélemé
nyét és segítségét! 

Kurucz Gyula 
SE elnök 
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Anyai ágon a Kvassayak, 
az ősök, édesanyja Kvassay 
Jenő éd,eshúga (Ilona 1852-
1908). Edesapja, Sajó Károly 
(l851-b,en született) középis
kolai tapár, entomológus. Fő 
területé'a rovarok élettana, fő 
műve a: "Háború és béke a 
hangyaállamban" - N é
metors#gban 20 kiadást ért 
meg. 1939-ben halt meg, 
túlélte fiát, Elemért. (Órszent
mik1óson van eltemetve.) 

Sajó 'Elemér Órszentmik
lóson s,zületett 1875. szep
tember 9-én, gyermekkorát is 
ott tölti, elemi iskoláit ott 
végzi. Középiskolába a bu
dapesti Barcsai utcai fő
gimnáz~umba jár, hol 1893-
ban érettségizik. A műegye
temen pedig 1898. VI. 14-én 
szerez oklevelet. 

Nagybátyja nagy hatással 
van rá, s tudja, hogya buda
pesti flaszteron nem lehet a 
vízépítés tudományát a gya
korlatban is elsajátítani. Már 
az évben a Ferenc-csatorna 
kirendeltségéhez szegődik, 
hol az Qbecsei zsilip építésé
nél (l906-ig), majd az Alsó
bega csatornázásánál műkö-
dik. i 

Tervezés, építésvezetés, 
amikbe)1 nagy tapasztalato
kat szerez. Ezek a nagylé
legzetű !munkák nem tűrik a 
spontaneaitást, grafikus 
munkatervet készít, sőt az el
lenőrzést is hasonló ábrá
zolássalsegíti - így kiválóan 
megfigyelhető a munkálatok 
előrehaladása. Kidolgozza az 
építés vezetés elemi gyakor
lati szabályait is. Ez időtájt 
jelenik ~eg első jelentősebb 
tanulmánya, a "Kamara-zsi
lipek kövezett kamarákkal" 
címmel: Ez munkásságának 
első szakasza. 

1906-ban a Soroksári-Du
naág rendezési munkálatai
nak kirendeltség éhez kerül, 
hol szorgalmas, lelküsmere
tes munkával önálló tervezői 
és kivitelezői feladatok ellá
tásával bfzzák meg, hogy vé
gül ő legyen a felsőtorkolati 
hajózsilip (most: Kvassay 
zsilip) tervezője, majd épí
tésvezetőj e, a hivatal tulaj
donképpeni főnöke, irányí
tója, szinte spirituális mozga
tója. 

Megelégedetten mosoly
gott, ha valakinek a mun
kájával :különösen meg volt 
elégedve, s a munkatársak 
igyekeztek ezt a mosolyt ki
érdemelni. Különben őt a 
rendkívl.ili szerénység jelle
mezte, s ez az a többlet, ami
vel a szakmai tudását tetézte, 
hogy kiérdemelje kartárs ai 
egyönte~ű nagyrabecsülését. 
Ez idő t,ájt dolgozza ki a So
roksári-Dunaág rendezési 
munkálataira vonatkozó terv 
alapelveit. A felső torkolati 
hajózsilip alapozási módja 
tekintetében versenyre hívja 
a magYar vállalkozói kart. E 
15 éves időszakra esik a 
csatlakqzó művek tervezése 
és kivitelezése is. Itt alakul 
ki benne az újabb építőanya
gok, építési módok vagy kor
szerű berendezések és eljárá
sok iráJiti érdeklődése, vala
mint azok alkalmazásba vé
telére é~ a kísérleteknek ha
ladó sz~llemhez való elvég
zésére ösztönző hajlama. 

A betpnozásokat megelőz-

endő, betonkeverési kísérle
teket indít. Megnyeri Kvas
say Jenő hozzájárulását a 
Csepel-sziget csúcsán a fel
sőtorkolati művek munka
telepén felállítandó cement
kísérleti állomás építéséhez 
és annak korszerű felszerelé
séhez. A betonkockák törés é
re ő hozat ja be Magyaror
szágra az első Amsler-Laf
fon rendszerű, 500 tonnás 
hidraulikus sajtót és egysé
geit. Az itt elvégzett kísérle
tek alapján 1914-ben kiadja 
"A beton" c. művét, mivel 
1915,-ben a Magyar Mérnök 
és Epítész Egylet nagy 
aranyérmét nyeri el. 

A zsilip alapgödrének víz
telenítéséhez behozatja a 
Wolfsholz-féle cementbesaj
toló berendezést, ami azután 
országszerte sikeresen műkö
dik különböző meghibáso
dott műtárgyak megerősfté
sénél. 1908-ban hozza létre 
szabadtéri kisminta-kísérleti 
telep ét, később a VITUKI 
hasonló telepe működik 
maid ott. 

O alkalmazta idehaza az 
első hengerelt vasszádpalló
kat, mint építőanyag ot a ha
józsilip előcsatornájában lé
tesített függőleges partfal 
építésénél. Később a Tass-i 
hajózsilip és vízierőmű ket
tős munkagödrének víztele
nítésénél az instrukcióira al
'kalmazták először Magyaror
szágon a Siemens-rendszerű 
szűrőkutas talajvízszint-süly
lyesztés módszerét. 

Ennél a munkánál fel
váltva működtek vízirnérnö
kök, a modern eljárás szak
értőivé váltak, nem szorulva 
többé külföldi segítségre. 
Megemlítendő, hogy a 

Tass-i zsilipnél alkalmazza 
Sajó Elemér hazánkban elő
ször az öntőtoronnyal létesí
tett betonozási eljárást s az 
ebből adódó öntött betont. 

1909-ben jelenik meg a 
"Víziutak és vasutak hazánk
ban és külföldön" c. munká
ja, melyben átfogó közleke
dés-közgazdasági felkészült
ségről tesz tanúbizonyságot 
és mellyel a Magyar Hajózá
si Egyletben tartott előadása 
alkalmával nagy feltűnést 
keltett. Hirdette a víziutak 
fejlesztésének szükségessé
gét és a vasúttal való szoros 
kapcsolat megteremtése ér
dekében átrakodó kikötők lé
tesítésének fontosságát. 

1916-ban írja meg a ,,Bel
vízlevezető zsilipek megre
pei:lésének okai. Javaslat a 
repedések megakadályozta
tására" c. tanulmányát, mely
ben az árvíz védelmi műtár
gyak pusztulásának legve
szedelmesebb okaival foglal
kozik. A problémát a gya
korlati tapasztalatok és a tu
domány elméleti megállapí
tásainak szintezésével oldja 
meg. 

Az I. világháború a kiren
deltséget igen mostoha vi
szonyok közé sodorta, de 
olyan problémát mutatott ki 
a gyakorlatban, amit egy ta
nulmány sem tehetett volna. 
Mégpedig a vasúti és vízi 
forgalom közötti kapcsolat 
teljes hiányát. 

E hiány olyan nehézségek 
elé állította az ország vezető
it, hogy megszüntetése érde-
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kében a budapesti dunai ki- A kikötői építkezés beüze
kötő megépítését a legsÜfgő- melése után Sajó Elemért az 
sebb feladatok közé sorolták. F. M. Vízügyi Főosztályára 
A kormány 1917. II. l-én ál- helyezik, s elkezdődik szak
lította fel a Kikötőépítő Igaz- mai tevékenységének harma
gatóságot, melynek hatáskö- dik ciklusa, ami 7 esztendőt 
rébe utalta a Soroksári-Du- ölel fel s 1928-ig a kikötő 
naág rendezési munkálatait teljes megnyitásáig tart. 
is, s ennek főnökévé Sajó Közben Zielinszki legköz-
Elemért tette. vetlenebb munkatársának 

A kikötő általános elren- (kormánybiztos-helyettes) 
de zé si. tervét Sajó Elemér szeretné megnyerni Sajó Ele
koncepciója szerint az Igaz- mért. A felkérést a már is
gatóság dolgozta ki - de mert szerénységgel Sajó el
pénz nem volt, s a munka utasítja, nem kíván az intri
csak vontatottan folyt. kák kereszttüzébe kerülni, 

1917 tavaszára a száraz mármint, hogy ,jól kifundál
földmunkákon mái 500 kubi- ta" a kormánybiztosi intéz
kos dolgozott, de a munkála- ményt. 
tok teljes leállítás át javasol- A kikötő építése rövid fel
ták a minisztériumban a lendülés után financiális aka
pénzügyi válság elhárítása dályok miatt megtorpan. De 
ürügyén. (Kényelemből?) Trianon gyümölcsét kívánón 

A tanácskormány, mielőtt hirtelen és váratlanul megj e
döntött volna, Bokányi De- lenik a francia tőke és részt 
zső munkaügyi népbiztos t kér a győze'lemből. Így a 4 
küldi ki a helyzet megvizsgá- milliós (franc) kölcsön fejé
lására s azonnali javaslatté- ben a magyarokkal építtet a 
telre. magyaroknak kikötőt, annak 

,,Ekkor Sajó Elemér Boká- bérIetét azonban államilag 
nyit a "Pillangó" nevű sze- biztosított profit reményében 
mélygőzössel a munkahelyé- saját magának kéri bizto
re viszi. A szemlt~ idején dol- sítani. A kikötő kerettervét 
gozó 1200 munkás legfe- Sajó Elemér dolgozta ki, fi
gyelmezettebb munkája gyelve azt, hogy felesleges 
megdöbbenti Bokányit. építmények fölöslegesen a 
Mind többet kérdez és érdek- költségeket ne emeljék, s a 
lődik a részletek iránt is. Ha- továbbfejlesztés bármikor 
zatérőben a hajón Sajó Ele- megtörténhessen a célszerű
mér befejezi meggyőző és ség szerint. (40 év elteltével 
felvilágosító munkáját: elébe az 1958-as fejlesztési terv
tárja a-kikötő jövőjének ké- ben egyetlen régi épület sem 
pét és mire a kiindulás he- volt "útban", csodálatosan il
lyén kikötnek, Bokányit tel- leszkedett a fejlesztés min
jesen megnyerte a kikötő den elemével.) . 
ügyének" - írja Lampl Hugó A bérlemény nem volt 
visszaemlékezéseiben. hosszú életű, az új csehszlo-
Termelői biztost kap az vák állam támadta a franciá

építkezés Hantó Tamás víz- kat, hogy a franciák a régi el
építő mérnök személyében, lenséget segítik. Így Sajó 
kit a Soroksári-Dunaág ki- Elemérnek nem sokat kellett 
rende1tségéről Sajó jól ismer, győzködnie az egYéb.ként vé
- így nagy egyetértésben me- letlenül magyar-barát francia 
het tovább a munka, a foly- cégképviselőt, hogy az opci
tatás tehát biztosított. Sajó az óról megfelelő kártalanítás 
ügy rendezésével a háttérbe ellenében lemondjon, a meg
vonul, de oly hatalmas épí- állapodás így gyorsan meg
tőanyag-készleteket szerzett történhetett. Külön ben a 
be és halmozott föl a katonai vámmentes kikötő forgalma 
kincstártól átvett hangárok- olyan rohamosan fejlődött, 
ban, hogy a kikötőépítés hogy Sajó Elemér legszebb 
főbb anyagai az elkövetke- ,.. '1' al 
zendő 10 évben szinte bizto- remeny.elt lS tu szarny ta. 

Sajó Elemér munkásságá
sítva lettek. Ez volt az egyik nak negyedik _ utolsó 
"bűn", amiért a proletárdik- szakasza az 1928-1934 kö
tatúra bukása után szóbeli zötti időre tevődik. 1928-30 
megrovás ban részesült. Az között a Balaton kerületi fel
F.M. a munkálatok folytatá- ügyelője _ ez a megbfzatás a 
sát beszüntette. De megint főosztályvezetői állás betöl-
jött Sajó Elemér! l . 

Felkeresi Zielinszki Szi _ tése e őtt mmt egy lépcsőfok 
szerepelt az előmenetel gará

lárd műegyetemi tanárt, a dicsán. Egyide1űleg a nemze-
Közmunkák Tanácsának el- " ti Dunabizottságnak és a du-
nökét, akinek közbenjárására nai vízügyek műszaki bizott
a kikötő ügyének megmenté-. ságának előadója is lett, míg 
sét reméli. Zielinszki vállalja végül 1930-ban a vízügyi 
a feladatot, hiszen a kiváló 
mérnök átlátja a kiváló mér- szolgálat élére került. 
nök javaslatait, s a minisz- Kinevezése után program-

mal jelentkezik. "Emlékirat 
terelnöknél a kikötő ügyének vizeink fokozottabb kihasz
Sajó által javasolt módon va
ló megoldása iránti előter- nálása és újabb vízügyi poli-
jesztését megteszi. A Minisz- tikánk megállapítása tárgyá
tertanács 1921. VIII. 12-én ban" c. munkájával kijelöli a 
dönt, s elhatározza a buda- vízügyi politika főbb irányát 

és feladatait. Ez tekinthető pesti kereskedelmi, ipari ki-
kötő kormánybiztossága fel- egybén Sajó Elemér testá-

mentumának is. Egyéni tra
gédiája, hogy akkor került a 
vfzügyek élére, anlikor az or
szágot általános válság sújt
ja, a pénztelenség nem enge
di kibontakoztatni alkotó 
energiáj át. 

Ha építeni nem is, de ter
vezni igen! A jövő terveit 
készíti elő s válja a lehető
·~éget, hogy amikor lesz 
pénz, már kész tervekkel je
lentkezhessen. A terveket 
szakirodalmi munkássága 
teszi teljessé: ,,Az öntözés" 
(1931), ,~ magyar halászat" 
(1933), "Ujabb tanulmányok 
az öntözésről"(1933), "Ma
gyar szikesek" (1934). Az 
1947-ben megjelent "Duna
Tisza csatorna" c. tanulmány 
első fejezetét még javarészt ő 
írta s egészítette ki s .k. Ezért 
is jelent meg ezen kiadvány 
az Ő neve alatt - post hurnus. 

Utolsó, 1933-ban munka
társaival közösen írt "Emlék
irat a vfzügyi szolgálat szer
vezeti kérdései tárgyában" c. 
dolgozata azt taglalja, hogy 
hová vezethetnek a további 
racionalizáló tevékenységek, 
- országos katasztrófához. 
Kifejti, hogy megkisebbedett 
és jobbára síkságra korláto
zódott országunkban a vizek 
kártétele elleni védekezés, 
valamint a vízhasznosítások 
munkájának sokkal nagyobb 
a jelentősége, mint volt 1920 
előtt, s megjósolja, hogya 
jövőben a vfzügyek erős fej
lődése várható, amire ké
szülni szükséges! 

Célját elérte: nem szűkí
tették tovább a vízügyeknek 
szánt keretet, sőt halála után 
az öntözés kérdésének elő
térbe jutásával már fejlesz
tésekre is sor kérülhetett. 

Az ő munkásságát dícséri 
az a tett is, hogy az 1947-ben 
megjelent "Duna-Tisza csa
torna" c. kiadvány lezárhatta 
a csatorna 100 év óta vitatott 
kérdését. Ez a kiadvány mi
niszteri engedéllyel íródott s 
1931-ben kezdődött el a 
munka, ami felölelte a ré
gebbi tervek kritikáját - Be
szédestől Zielinszki Szilárdig 
-, kiegészítő tanulmányokat 
eredményezett és elvégezte a 
kérdés műszaki, pénzügyi és 
közgazdasági összevetését is. 

Sajó Elemérnek volt kö
szönhető az az előrelátó te
vékenység is, hogy az 1937-
ben váratlanul időszerűvé 
vált öntözésfejlesztés bein
dulásakor szinte kész tervek
kel rendelkezett a szakma. 
(Már 1933-ban engedélyt ka
pott a földművelésügyi mi
nisztertől az előmunkálatok 
megkezdésére a Hármas-Kö
rös csatornázás i munkáinak 
folytatását sürgető, a békés
csabai búzakiállftást meg
nyitó ünnepségen elhangzott 
megyei közkfvánásra reagál
va. 

Az ő újítása volt a "Víz
ügyi Közlemények" négy
nyelvű összefoglaló ismerte
tője is, ami a külföldre kül-
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dött példányokhoz lett csa
tolva. Nagy visszhangja volt 
a külországi szakmabeliek 
között, az ismertetőre vála
szul bővebb anyagot kérnek, 
viszonzásul külföldi kiad
ványt kap a vízügyi könyv~ 
tár. Gondja volt a külföldi 
kapcsolatokra, felelőse volt.a 
francia (Kun László), ameri
kai (Szilágyi Gyula), olasz 
(Német Endre), osztrák (Dé
vény István) szakmai körök 
figyelésére. 

Ö mondta: "Minden ember 
annyit ér, amennyi értéket 
szellemi munkájával termel 
és örökségképpen hagy utó
daira", s "csak azt a munkát 
lehet érdemnek tekinteni, 
melyet a kötelességszerű 
munkán túlmenően teljesít az 
ember" - azaz terven felül. .. 
Nagy súlyt fektetett a közön
ség tájékoztatására. Kihasz
nálta a minisztérium rádiós 
gazdasági előadásai nyújtotta 
lehetőségeket, alkalmi kiál
lítást rendezett az 1932. évi 
őszi szegedi vásár keretépen, 
gondoskodott a mérnökegy
let vízépítési szakosztályá
ban a vízgazdálkodás idő
szerű kérdéseiről szervezett 
előadások sajtóvisszhangjá
ról és kiadványokkal ké
szítette elő a jöv6 nagy beru
házásait. 

Elérte, hogy a szakma ha
jósai és műszaki középká
derei (műszaki tiszt) nyug
díjas státust kapjanak, ami 
abban az időben egyáltalán 
nem volt megszokott, de bi
zonyítja Sajó Elemér szo
ciális érzékenységét. 

Szolgálati idejének letel
tével nyugdíjazását kéri, nem 
sokkal ezután 1934 szep
tember 24-én elhalálozik. (2 
agyvérzés éri.) 

1936 október l-én ünnepé
lyesen megindít ják a békés
szentandrási vízlépcső föld
munkáit, s a Körös völgyi 
Vfzhasznosítási Társaság el
nöke az első ásónyom föld
ből egy maroknyit urnába té
tet s 1937 október 16-án őr
szentmiklósi sírjára helyez
tet. Ma is ott található. 

Hogy mennyire készült az 
országos feladatkör ellátásá
ra, később, a család enge
délyével kutató Lászlóffy 
Woldemár egy írásából tud
juk. 1933 februárjában kelt, 
fiaihoz intézett szellemi és 
erkölcsi végrendeletében (az 
ő szavaival) "még műegyete
mi hallgató koromban kitűz
tem (célul, hogy) igyekszem 
a (Kvassay) Jenő bácsi által 
végrehaj tott nagy, országos 
jelentőségű munkát mint 
majdan az ő utóda az ország 
javára tovább fejleszteni". 

Irodalom: Tolnai Világlexikona; 
Új Idők Lexikona; Vízügyi Közle
mények (1969/4); Hidrológiai Köz
löny (1976/4) 

Ágoston István 

állítását és annak, valan1int a .___----------------.:.---------------
Soroksári-Dunaág rendezési 
munkálatainak vezetésével 
Zielinszki Szilárd műegye
temi tanárt, mint kormány
biztost bízzák meg. Itt záró
dik Sajó Elemér működésé
nek második szakasza. 

VíZPART 
Az AIs6-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság lapja 
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