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A Magyar Mérnöki Kamara
Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozata
a 200(). okt6ber 5·i salg6tarjáni kibővített
elnökségi ülésén tájékoztat6t hallgatott meg
a kormány szennyvízprogramjár61
ésmegtárgyalta a tervezlí és szakértlí mérnökök
ezzel kapcsolatos tennival6it.
A tájékoztat6, valamint az azt követlí vita alapján
.
született állásfoglalást
adjuk a következlíkben közre.
Hazánkban a szennyvízelvezetés és a szennyvíztisztítás erősen lemaradt a települési kökűszolgáltatások sorában. A most kezdődő XXI.
százado/lll viszont a települések fejl<sdésének, kulturáltságának,ia környezetünk védelmének ez elemei feltétele.
Külön5sen nagy fontosságú,
hogy ai EU irányelvei pontosan meghatározzák azokat
a célo~at (szolgáltatási szinteket), amelyeket a tagországoknak teljesíteniük kell igy csatlakozásunk feltételének is tekinthetők.
Az elmúlt évtizedben e téren is jJlentős előrelépés történt. ~ialaku1t az önkormányzatok és a központi
kormányzat közötti korszerű
munkamegosztás. A cfmzettés a céltámogatások, valamint az egyéb támogatások
és célelőirány.zatok nagy
anyagi erőket mozgósítottak
e célra. A területi vízgazdálkodási tanácsok és bennük a
szakmai bizottságok nagy
feladatokat vállaltak. Mindezek eredményeként megindult a nagyra nyílt közműol
ló zárása. Ugyanakkor ezt a
folyamatot,ma még sok gyakorlati gond, összehangolatlanság, anomália is terheli. A
folyamatok egészét jellemzi,
de a terVező és a szakértő
mérnö~ök munkája szempontjából is külön ki kell
emelnüqk, hogy
- a 1l\egvalósítás folyamatában (különösen a támogatási ren4szerben) a piaci verseny feltételei nem teljesen
biztosítottak, esetenként
megkerijlhetőek;

- az állami pénzeszközökkel való takarékos és átlátható gazdálkodás követelménye igen nehezen érvényesíthető;

- a fqlyamat szereplőinek
szakmai színvonala és függetlensége helyenként megkérdőjelrzhető.

Szükséges és lehetséges,
hogy a támogatási rendszerben kapjon hangsúlyosabb
szerepet! a bel területi vízrendezés, r összhangban a
szennyvízelvezetéssel, a települési vízi infrastruktúra
fejlesztésére.

Számos "apró" gyakorlati
rendezetlenség is nehezíti a
munkát. nyen például
- a társult községek áfavisszaigénylése;
- az engedélyezési dokumentáció tartalmi előírásai
nak eltérő mélysége (például
a közlekedési hatóság kiviteli terv mélységű dokumentációt igényel a vízjogi engedélyezés során beszerzendő
szakhatósági állásfoglaláshoz);
- a támogatások folyósításának elhúzódása miatt a
projektek több pénzügyi lebonyolítási gondja.
A kormány szennyvízprogramja előirányozza,
hogy a szennyvízelvezetés és
-tisztítás az EU vonatkozó
irányelveinek megfelelően
legyen megvalósítva. Ennek
érdekében az önkormányzatok kötelező feladatává tervezik tenni ezt, továbbá folyamatban van a támogatási
rendszer átdolgozása is.
A Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozata készséggel
felajánlja szaktudását és tapasztalatait e tárgyban a döntéshozók számára, különösen
annak érdekében, hogy
- javuljon a versenykörnyezet;
- az engedélyezési dokumentációk tartalmi követelményei egységesebbek le.
gyenek;
- a költségminimum elve
érvényesüljön;
..,. korszerű akkreditáció és
prekvalifIkáció segítse emelni a szakmai színvonalat.
A kormány szennyvízprogramjával is összefüggésben a kibővített elnökségi
ülés áttekintette a kamara
szerepét a területi vízgazdálkodási tanácsok munkájában
és az annak keretében mű
ködő szakmai bizottságokban.
Örvendetes és munkánk
szakmai rangját jelzi, hogy
az illetékes megyei mérnöki
kamarák képviseleti lehető
séget kaptak a TVT -okban
és minden helyen aktívan
élnek is ezzel. Mindenütt
vízépítő mérnök, tagozati tag
képviseli a kamarát. A szak-

mai bizottságoknak, ahol a
MMK képviselői ugyancsak
hasznosan tevékenykednek,
meghatározó jeletőségük van
a víziközmű-fejlesztés ,támogatási rendszerében,' azon
belül a megvalósításra kerülő
megoldások kialakításában.
A kibővített elnökségi ülés
köszönetét és elismerését
fejezi ki mindazoknak, akik
e téren képviselik a mérnökség köztestületét. A szakmai bizottságok munkájának
gyarapodásával azonban
szükséges, hogy más tárcák
pályázati elbírálás i gyakorlatához hasonlóan a bizottság
elé kerülő anyagokat arra
felkért és díjazott, független
szakértők véleményezzék.
Fontos, hogya TV.T-okban a kamara képviselői továbbra is magas szakmai
színvonalon tevékenykedjenek. Ennek érdekében meg

kell fontolni a központi (tagozati szintű) koordináció lehetőségét, és ahol mód van
rá, módszertani segítséget is
adni a kamarai képviselők
tevékenységéhez. Erőn felüli, ezért a jelenleginél nagyobb erkölcsi és anyagi elismerésre méltó a vízügyi
igazgatóságoknál dolgozó
mérnökkollégák munkája a
TVT-okban és a szakmai bizottságokban. Ugyanakkor
egyszerűsíteni és gyorsítani
kell az adminisztrációt.
A TVT -okkal összefüggésben végig kell gondolni
az EU új, szakmailag már kialakult, új vízgazdálkodási
keretirányelvét. Ez nagy szerepet szán a vízgazdálkodásban illetékes igazgatási szervezeteknek. Meg kell keresni
a MMK - úgy is, mint igazgatási szervezet - helyét ebben a rendszerben.

Meghívó
évbúcsúztatóra
A Szegedi Vízugyi Sport- nökségi tagoktól (Kurucz
egyesület 2000. december Gyula, Kádár Mihály, Fehér
28-án este 18 órai kezdettel JÓz~efné).
A belépájegy árában benne van a vacsoraé (vegyestál). Az élőzenét a Gera testvérek szolgáltatják. A büfé
rendez az Ativízig Szeged, 18-24 óra között üzemel.
Minden kedves szórakozIrinyi János u. 1. sz. alatti
ni, táncolni vágyó érdeklő
ebédlőjében.
A bálra 1500 forintos be- dőt szeretettel vár a
Szegedi Vízügyi
lépőjegyeket lehet igényelni
2000. december lO-ig az elSportegyesület Elnöksége

évbúcsúztató
spOrlbálat

Pár nap és végérvényesen itt a XXI. század; a harmadik
évezred. A vízügyeseknek nem csak ezért lesz emlékezetes
év a most elköszönő.
A korábbi mértékadó értékeket meghaladó árvíz és belvíz
elleni sikeres védelmi munka, a tiszai ciánszennyeződés, a
pusztaszőlősi gázkitörés emberpróbáló, szakmai kihívást
jelentő akciói a 2000. év kiemelkedő feladatait j elen tették.
A védelmi munkákat követő helyreállítások, az eredetileg
tervezett, de rövid idő alatt megvalósítandó építési feladatok
is "embert kívántak a gátra".
S akkor még nem beszéltünk az aszályról, az öntözési feladatokról, a hatósági, gazdálkodási, pénzügyi tevékenységről.

Szóval, volt mit tenni, de úgy gondolom, helytálltunk.
Most - és az egész XX. században!
Nem lehet még csak megkísérelni sem száz év történéseit
egy cikkben felvázolni. Gondoljuk meg, a század elején
nyilvánították elődeink készre a Tisza szabályozását, mely a
XXI. századra is ad bőven feladatot!
1919-ben háborús körülmények között kellett árvízvédekezni.
A trianoni béke értelmetlenül szétdarabolta az addig egységes Kárpát-medencét vízgazdálkodásilag is.
Teljesen újra kellett gondolni lelietőségeinket, de a 30-as
évekre a Sajó Elemér nevével fémjelzett program már új
távlatokat nyitott az Alföld vízgazdálkodásában.
1940-1942-ben ismét rekord belvíz, majd an. világháborút követően a nagy hagyományú magyar vízgazdálkodási
szervezetek teljes szétverésének kísérlete ...
Az 1954-es árvíz a Dunán mutatta meg, hogy egységes
gondolkodású, szakmailag erős vizügy nélkül adottságaink
között mindig fennáll a tragédia veszélye.
Megalakultak a máig funkcionáló, bár többször átalakult
vízügyi igazgatóságok, ahol akkor és azóta folyamatosan sikerült a szakmai munkát az aktuálpolitika jó-rossz döntései
elé helyezni.
1990-1991-ben (Bós-nagymarosi szindr6ma), majd 1994ben ismét többen elsiratták a vízügyet, de 199&-2000 között
bebizonyítottuk, tudjuk, értjük, szeretjük szakmánkat, helyt
tudunk állni a legnehezebb helyzetekben is.
S ami a legfontosabb, a vízügyi szakma a mai, nagyon elüzletiesedett világban is emberarc ú akart, tudott maradni, s
nagyon remélem, az marad a következő évezredben is.
Mert ránk - és utódainkra - akkor is szükség lesz.
Megértük hát az évezred végét, mely persze csak egy dátum, a végtelen időben egy pilÍanat, az ember mégIS· elgondolkozik, honnan jött, 40vá megy. Pláne, ha tudja: az új évezred első éve egyben aktív életének utolsó szakasza, így
2001-ben minden nap egyedi és megismételhetetlen - számomra.
A református egyház énekeskönyvében van egy ének,
melynek két sora így szól:
"Egy lélekért se érjen vádja téged
Hogy te miattad nem látta meg ót. "
Ez az intelem - túlmutatva vallási tartalmár! - minden vezető számára megfontolandó. Felelős vagy mindenkiért, aki
körülötted van, elvállaltad a beosztással járó előnyöket, a
másik oldalt sem szabad elfelejteni.
Biztos, hogy több mint három évtizede.s vezetői munkám
során hibáztam e területen, de remélem, nem túl sokszor s
nem megbocsáthatatlanul. S még inkább remélem, aki majd
utánam jön, jobban fogja csinálni.
Lesz feladat a XXI. században bőven, vezetőnek is, munkatársainak is. Az árvízvédelem napi és távlati dolgai, a belvíz és öntözés még korántsem kialakult legjobb munkamegosztása, a sok százmilliárdos szennyvízprogram levezénylése, az EU-normák szerinti ivóvfzminőség biztosítása, s mindezek között a vízügy kétezer éves hagyományának megőrzése, a szakmaiság és emberiesség elsőbbségének megtartása, mind-mind a jövő vízügyeseinek feladata és persze felelőssége.

Megköszönöm minden munkatársamnak az elmúlt években, s különösen a nagyon nehéz 2000. évben végzett magas
színvonalú munkát. Áldott karácsonyt, boldog új évet kívánok mindenkinek a vízügyi családban és kívánom, hogya
XXI. század, a harmadik évezred adja meg a vízügyi szakmának a megérdemelt megbecsülést. Mi pedig tegyünk meg
továbbra is minden tőlünk telhetőt országunk, embertársaink:
Dr. Kováts Gábor

A VíZPART Szerkesztősége

- megköszönve olvasói
megtisztelő ligyelmét
és minden szerzőtársa
közreműködését boldog ezredvégi
ünnepeket kíván!
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Azon kiválasztottak közé tartoztam, következő évezredben. Új világ felfedeakik a vízügyi szolgálat szervezésében zése. Képek a jövőből. Munka a jövőláthattá1c a világkiállítás t. A résztvevők ben."
tábora Vízügyi igazgatóságoktól verbuA bemutatkozás eszközei között terválódott. Igazgatóságonként általában mészetesen első helyen a videotechnika
4-5-en; a szegedi vízigtől mindössze áll. Rengeteg kivetítő, melyeken képek
ketten vehettünk részt, természetesen a és szövegek váltogatták egymást
szakszervezeti szervezéstől függetlenül. kísérőzenével és hangeffektusokkal,
Eddig nem mondtam senkinek, de gyakran a dobhártya repesztéséig hannagyon! szerettem volna a csapatba ke- gosan.
rülni. '
Hatalmas pavilonok vannak. Nem
Várakozásomat az úttal kapcsolatban. egy pavilon méret eléri az 1500-2000
egy ifjú kori élményem magyarázza. m2 alapterületet. Belülről a pavilonban
1964-byn végeztem a Múegyetemen, a terelő falak, kisebb csarnokok, ahol kidiploma védésre készültünk, amikor vetítókkel telitúzdelt, labirintusszerú
egy a.1khlommaljön Almási Jóska bará- útvesztőkön terelgetik abetévedt látotom véMgkopogtatva a szobákon, hogy gatót vízszintes és függőleges (lépcsőn
aki val~t gagyog németül, kapja ma- fel és le) értelemben. Ha rosszul válaszgára ruháit és azonnal menjen az egye- tott és a téma nem érdekli, nincs visszatem tár~algójába, mert a hannoveri mú- út, csak előre.
szaki f6iskola hallgatói vannak itt taNéha kellemes meglepetés is éri a
pasztalateserén és beszélgető partner nézőt. Több helyen is téma a megfáradt
meg sehol.
ember pihenése. Több teremben relaxáVilág életemben bátor voltam, német ciós zenével, kényelmes ,ülőalkalmatos
tudáso~ akkor éppenbékanívón. Mind- sággal, sejtelmes világítással, vetített
össze hárman verődtünk össze társa- képes mennyezettel, az ülő pozícióból a
logni aihannoveri főiskolásokkal. Sze- fekvőbe átváltozó és a tenger lágy, rinrencsére mindent fordítottak:. Első alka- gatózó mozgását utánzó szuperszék belom vo~t, hogyanyelvismeretnek hasz- vetésével is találkoztunk. A fáradt látonát vettük. A diplomaterv védését kö- gatónak jól is estek a pihentető állomávetően inásfél hónapos fizető munkára sok, csak sajnos néhány percre lehetett
hívtak meg hármunkat a hannoveri fő- igénybe venni.
iskolára. Ekkor találkoztam először
A nemzeti pavilonok, standok bemuHannoVerrel.
tatkozása már érdekesebb, sokszínúbb,
Ropp:ant kíváncsi voltam a második látnivalóban gazdagabb volt. A követtalálkozásra. Pocsék memóriám van. A kező kiállításon a látogatónak ajánlom,
vasútánomásra emlékeztem, meg ha- ezeket részesítse előnyben.
talmas ~rségekre a 'lakótelepek között,
A nemzetek vagy önálló pavilonokde a bel~árosra már nem.
ban - pl. Magyarország, Venezuela,
Hann~ver a Leine folyócska mentén Mexikó -, vagy egy közös nagy pavihelyezk,edik el, Alsó-Szászország közellonban mutatkoztak be.
egymillió lakos ú fővárosa. A második
világhá1;lorú idején a szövetségek szőnyegbombázásainak megtorló célpont::II .
jává vált. A város 80 százalékát teljesen
Talán a magyar pavilonról néhány
tönkretették. Gyakorlatilag a 20 százalékot isi újjá kellett építeni. Hasonló szót. A pavilon külső megjelenésében
bombáZások pusztító hatásának csök- függőlegesen tartott, egymással szemkentéseérdekében a lakótelepek között befordított, a belül lévő értékeknek
nagy parkosított térségeket hagytak, itt óvóan védettséget adó tenyérhez hahelyezkednek el a csoportos lakóépü- sonlít, érdekes látvány. Számomra - a
letek. A:belváros azonban más. Minden magyarnak - sem adott többet ennél. A
talpalatnyi hely beépítve. Modemül, több emelet magasságú építménynek
csak az alja szolgálja a látogatókat. A
hézagmentesen, ízlésesen.
Megtfutották a múlt értékeit is, temp- felsőbb emeleteken a tenyér belseje felé
lomot, kereskedóházakat, régi, Hanza- eső homlokzaton több, hatalmas kivehatású vtcaképet, városházát. Az ere· títő van elhelyezve, melyet nézve az
detivel rpilliméterre azonos méretekkel, ember nyaka az állandó felfelé nézés
azonos külsővel és anyagból építették miatt biztosan megmerevedik.
A magyar múlt jeles történelmi erekújjá az egyes épületeket, beillesztve a
lyéiből, tárgyi emlékeiből látható némodern építészet néha meglepő mús,zaki megoldású körébe. Sajnos, erre hány (aranyszarvas, Lehel-kürt, tarsolyén 1964-ből nem emlékeztem. Ezért lemez, Képes Krónika stb.), a nagy maköszönö'm, hogy részese lehettem az út- gyar feltalálók, kutatók (a Bólyaiak,
Semmelweis Ignác, Eötvös Lóránt,
.
nak.
Bánki Donát, Szilárd Leó, Neumann
János stb.). A kiállítás arról szól, mit és
kiket adtak a magyarok a világnak.
Sajnos egyetlen felirat nincs a kiállítáLeny4göző méret, rengeteg látnivaló, son. Nekem, magyarnak sem sikerült
kevés icl6 és mérhetetlen fáradság. Eb- azonosítanom mindig a szereplőket.
ből az i~ következik, hogy szerencse is Igaz, adtak egy négy nyelvű, fénykékell hozzá, mit tud a néző felfedezni. pekkel ellátott ismertetőt, amely a beAz értékesebb látnivalókat sejtető pavi- azonosításra alkalmas.
lonoknál nem volt ritka a hosszabb váA kiállítás szervezőinek van egy
rakozás., A potenciális látogató választ- óriási tévedése. Ez az expo nem múzehatott: vagy vár és lemarad más fonto- um, ahol ismertetókkel a kezemben olsabbról,'vagy tovább megy.
vasom és nézem akiállítottakat, próbáA kiállítás mintegy 2 km2 területen lom bea:lOnosítani azokat és a róluk
helyezkedik el, ezen kívül találhatók a szóló ismertetőt áttanulmányozni. A
parkolók és egyéb kiszolgáló létesítmé- pavilonokban csoportokban mennek az
nyek. A német vagy angol nyelv isme- emberek, néznek és raktároznak, mely
rete a tájékozódáshoz és a szakmai elő néhány másodperc alatt lehetséges.
adásokon feltétlen szükséges volt.
Többre nincs idő, mert másutt, más látJúnius 1. és október 31. között a vi- nivalóknál többet veszthetek. Az expo
lágkiállítás keretében 190 nemzetet a rohanásról szól.
hívtak nieg bemutatkozásra. A központi
Talán csak a vendéglő kivételével. A
téma "Ember, tennészet, technika. Egy magyar étterem igen kedvelt, jó előre le
új világ (étrejötte".
kell kötni a helyet. A pavilonunknál
A mO)1danivalókat pavilonok szerint azonban levizsgáztunk favédelemből.
ún. "Térnaparkokban" csoportosítot- Az építmény felső részén már pusztul,
ták. Néhány ilyen téma: " Világutazás a gombásodik a fa ...

Mi, manvarok

A világkiállítás
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Nekem leginkább azok a kiállítások,
bemutatkozók tetszettek, amelyek az
országukat, népüket, kultúrájukat igyekeztek bemutatni. Nagyon sok ötletes
dolgot lehetett látni. Kedvelt eszköz
volt a táj, a természeti értékek bemutatására a térhatású vetített film, mely
érzésben a személyes jelenlétet keltette.
Zuhanáskor, emelkedéskor, irány- és
sebességváltozáskor az emberre pon- ,
tosan olyan hatással vo.lt, mintha a . , - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - "
helyszínen lenne. Emelkedett és fordult
fel a gyomra, gyengült meg a térde, és
késztette sikoltozásra, mély, nagyokat
nyelő sóhaj okra a résztvevőket. Jelen
volt a népmúvészet is. Különösen az
..
afrikai országok standjai kínáltak sok
;
érdekes, ismeretlen, egzotikus látnivalót. A fafaragásaik, szőtteseik csodála,
tosak voltak.
A természeti értékek bemutatása
...
mellett szót kapott a természetvédelem
is.
Ha cinikus lennék, akkor ly en a házban jelent meg a
úgy kezdeném a 2000. év ti- hívatlan vendég.
szai történéseire emlékezve,
Elsők között a Baross rakhogy egy sokk is sok, hát part 1., majd a Nyílt u. 1.,
még három.
Táncsics M. u. 12. számú háUtazásunk a világkiállítás keretében
A Tiszát 20QO-ben ez idáig zak rogy tak meg és kellett
szeptember 17-18-án meg tartott "A három megrázó hatás érte: lakóikat és ingóságaikat elmagyar vtzgazdálkodás napja" c. ren- februárban a cianid-, utána helyezni. Sajnos, utána jött a
dezvényre volt időzítve.
néhány héttel a nehézfém- többi. A fakadóvíz különöAz első napon filmvetítések voltak. szennyezés, március-április sen a Halpiac utca védtöltés
Számomra meglepetés, hogy vannak pedig a rendkívüli árvíz je- felőli részé'n ért el aggasztó
vizes témáji1 filmek, melyeket itthon gyében telt el.
méretet. Folyamatosan növehiába kerestünk egy-egy oktatás, ismeA 2000. évi tavaszi árvíz kedett és elöntés ekkel fenyeretterjesztés kapcsán, melyeket szíve- Csongrádnál 59 cm-rel az gette az ingatlanokat. Itt hosen használnánk mondanivalónk, tájé- 1970-es (az addig mért leg- mokzsákokból szorftógát kékoztatónk alátámasztására. Bájos volt a nagyobb) árvízszint fölött, szült a vízszintet pedig megVíz Világnapja alkalmából beérkezett 993 cm-es értékkel tetőzött csapolással szabályoz tuk.
gyérmekrajzokból készített kiállítás. április 20-án. Az Alsó-Tisza
Egyre szaporodott a lakosMegrázó élménnyel szolgált a 2000. további szakaszán nagyjából sági bejelentések száma. A
évi árvíz alkalmából készített fotók ki- Mindszent térség éig döntötte pincékből folyik ki az utcára,
állítása.
meg az eddigi vízállás rekor- a védtöltés melletti mellékéSzeptember l 8-án előadások voltak a dokat. Szegednél már 31 cm- pületekben feltör a víz, az
Konferenciaközpont 3. sz. előadóter rel volt alacsonyabb az eddi- alapozás és szigetelés nélküli
mében. A hallgatóság betöltötte a ter- gi maximumnál. A Tisza el- épületekben kúszik felfelé a
met. Az előadássorozatot Manninger kényeztetett bennünket az falakban. Sok épület közvetJenő politikai államtitkár nYitotta meg, elmúlt években. A közel- len a védtöltés közelében
majd dr. Hajós Béla helyettes állam- múltban, 1998 novemberé- épült, sőt helyenként a támtitkár beszélt a magyar vízgazdálkodás ben hozta csak újra tudomá- fal szerepét látja el az épület
adottságairól, fejlesztési elképzelései- sunkra, hogy létezik, komo- fala. Az egyre magasodó tiről, az elérendő hazai és nemzetközi lyan kell venni.
szai vízállás hatására nő az
célokról.
A 2000. év hidrológiai átázott töltésszelvény.
Ezt követően hét előadás hangzott el szempontból az 1999. évihez
A helyzet vízügyi szakmai
német, illetve angol nyelven (lehet, hasonló előjelekkel indul. szempontból kezd aggasztóhogy egy szuahéli nyelven). A témák Sok a hó a hegyekben. A vá válni. Nő a töltésszelvény
változatosak: vtzügyi emlékek Magyar- sokévi átlagnak most csak a átázottsága, az épületek miatt
országon, a Gemenci-holtág rehabilitá- két és félszerese, de a meleg ellenőrizhetetlen az előtér.
ciója, az 1999-es tiszai árvtz, tiszai ci- levegőt szállító ciklon me- "Jelenség" esetén a mentett
ánszennyezés, aSzigetköz vtzpótlása és netrendszerúen megérkezik oldali beavatkozás lehetetlen
vtzgazdálkodási rendszere, a Kis- és ezzel együtt az olvadás és az épületek miatt. Sajnos a
Balaton rehabilitációja.
az árvíz is. Aggódva figyel- hullámtéri pátriázás sem jöMagam a németet értem. Az angol jük a Körös és a Maros víz- het szóba, hiszen a téglanyelvú előadások vetített képeit sila- gyújtőjét, az időjárás- és víz- támfal védelme érdekében
bizálgatva volt időm meditálni - néha állásjelentéseket.
an~ak idején sok helyen kümég bóbiskolni is -, amiért ezúton elA vízszint emelkedésével lönböző méretú alaptesteket
nézést kérek. Azoknak, akik egyik a Csongrád melletti árvé- és burkolatokat helyeztek el,
nyelvet sem értik, nem lehetett nagy delmi töltés környezetében melyek pontos helye ismeélmény az előadásokat végigülni. megszaporodnak a jelensé- retlen. Ezért acél szádfal
Ezeket az előadásokat itthon is meg le- gek. A Móra-rakpart védtöl- nem verhető le.
hetett volna hallgatni, ráadásul magya- tésének körömpontján indul
Csak egy megoldás lehetrul. Gyanítom azonban, a szándék az meg a talpszivárgás és kon- séges, nevezetesen a mentett
volt, hogy a vízügyi szolgálat a helyze- centrált vízfolyás ok jelent- oldali előtérb ől el kell távolítéről, jövőbeni elképzeléseiről, szakmai keznek. A töltés melletti út tani minden, a beavatkozást
tevékenységéről, nemzetközi vonatko- keréknyomaiban csinos kis gátló építményt.
zású tennivalóiról ott külföldön adjon erecskék folydogálnak. (Jut
Még ma is elérzékenyülök,
tájékoztatást és hívja fel magára a fi- eszembe, hogy a jelenlegi ha magam elé képzelern a
gyelmet.
városlakók vesztettek játé- bontásra ítélt lakóházak kétAz előadásokon résztvevő vezetők, kosságukból: 1970-ben a ségbeesett tulajdonosainak
igazgatók, főmérnökök, különböző barkácsoló kedvű védekezők arcát és viselkedését. A kirangú és beosztású megjelentek egyben közül szán).osan, vagy a fi- szolgáltatottság, a tehetetlenszereplői és díszletei is voltak az elő gyelőszolgálat emberei pihe- ség, a reményt vesztettség,
adásnak, mely remélem, beváltja a neki nőidejükben kis vízikereke- elkeseredettség és a kényszeszánt szerepet.
ket készítettek és a csurgá- rű megadás ült az arcokon de
Köszönöm a részvételi lehetőséget. sok, vízfolyások vizével pör- talán a "nem lesz baj" reEgyben jelentem, hogy a hosszú bu- gették azokat.)
ménysége is. Higgyék el,
szozás fáradalmait már kihevertem, és
A város beépített területén akik átvállalták sorsuk intézakár holnap kész vagyok újabb elő egyre nagyobb kiterjedésú kedését és megsegítésüket,
adássorozaton részt venni, akár Fokvá- lett a talpszivárgás és faka- azoknak is szorongatta a torrosban is.
dóvíz együttese. Házakat vett kát valami.
Hajdu Dezső körbe, sőt már néhány he(Folytatás a 3. oldalon)
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(Folytatás a 2. oldalról) Tisza m. körtöltésénél. A cél
Dicséretre méltó, hogya az volt, hogyakörtöltés
lakosság eltűrte az ingatla- visszaduzzasztó hatását
nok igénybevételét. A kárt csökkentsük a töltés magasszenvedetteknek rövidebb- sági visszabontásával. Ezért
hosszabb távon rendeződött több munkagéppel a töltés
a sorsuk.
elöntésének időpontjáig véAz árvízi munkálatokkal geztük a munkát.
kapcsolatban 67 ingatlant
A várostól délre lévő védérint az igénybevétel. Csak- töltésszakaszokon a korábbi
nem minden védtöltéssel évekre jellemző árvízi jelenhatáros ingatlannál kellett ségek fordultak elő, gyakorkerítés~ bontani, az ingatlan, latilag azonos helyen. Felputerületét vagy területéből egy hulás és felpúposodás - a
részt igénybe vennünk. Le- gyökerekkel átszőtt feltalaj a
bontottunk 23 főépületet és szivárgó víz nyomása hatá71 db melléképületet és kerf- sára az alapkőzettől elvált és
tést. Az igénybe vett telke- felpúposodott - miatt leterken a ~övényzetet is irtottuk. helést alkalmaztunk a
A szanálások nagyobb részét 61+000, a 64+000 - 68+000
még az árvíz időszaka alatt szelvények körzetében több
elvégeztük. A terület teljes helyen, néhány métertől a
kitisztítását természetesen 15-20 m-es hosszig. Több
csak a~ árvizet követően, a kisebb buzgár megfogására
közlekedés lehetőségének is sor került. Nagyobb arámegteremtése után, a helyre- nyú beavatkozás - mentett
állítás i munkákkal egy idő- oldali bordás homokzsák terben lehetett elvégezni.
helés - készült a szentjánosi
A vá,ros területén látvá- töltésszakaszon a 76+000
nyos, nagyobb védelmi j elle- szelvények környezetében, a
gű beavatkozásra nem került nagy hajlatnál a 68+000 és a
sor. A tiszai árhullám cson- 69+000 szelvények körzetégrádi tetőzése időszakában ben.
Számtalan helyen néhány
sem a Körös, sem a Maros
folyókon nem volt jelentős száz darab homokzsák felárhullám. Ez nagy szerencse. használásával készült védHa a Körösön és aMaroson mű. A Kuncsák-gát melletti
az 1999. évi árvízhez hason- 10 m-es sáv leterhelésére kélóan az árvízi vízhozam 70- szült műbe 4400 m' homok
80 szá~aléka vonul le, akkor és 1600 tonna terméskő épült
az 40-80 cm-rel megemelte be. Aszakaszmérnökség tevolna a csongrádi tetőző vi- rületén 108 ezer 855 homokzet és'legalább két héttel zsákothasználtunkfel.
Ószintén megvallva, a vámegnövelte volna anagyvíz
tartósságát is. Ebbe a szituá- ros környezetében nem volt
cióba jobb bele sem gondol- súlyos, közvetlen katasztrófa
ni.
veszélyt előidéző árvízi jeA védekezési munkára fel- lenség. Ezek után mondhatja
készülendő, több tízezer ho- bárki, hogy fölösleges volt
mokzsákot töltöttünk meg, az áldozat, a szanálás ok,
melyeket a város közterein hiszen az események nem
tároltunk. A város polgárai igazolták a bontásokat. Erre
derekasan kivették részüket a csak egy válasz lehet: hála
munkál?ól.
Istennek!
Az 1970-es árvíz idős zaA sors kegyesen úgy rendelkezett, hogyamegtöltött kában 30 főépület és kb. 60
homokzsákokból aránylag melléképület ment tönkre.
csak keveset kellett a város Az épületek csak egy része
belterüietén felhasználnunk, volt a töltés mellett. Naugyanakkor jó szolgálatot gyobb részük távolabb a töltettek ~,külterületi védekezé- téstől. A töltés mellett tönksi munkákban. A városi véd- rement melléképületek egy
vonalon belül a szőlőkbe ve- része természetesen engedély
zető út mentén homokzsá- nélkül újra kinőtt a földből.
kokból futósoros építmény- Sajnos néhány főépület a 10
nyel magasítást végeztünk am-es védősávra vonatkozó
padkán. A műút hullámtér törvényi tiltás ellenére felújífelőli oldalán sajnos több ré- tásra került, sőt új épület is
gi épül'et összedűlt, melyek készült. Ezekkel most a
eddig még sohasem találkoz- 2000. évi árvíznél ismét tatak az 'árvízzel. A törvényi lálkoztunk.
rendelkezések tiltása ellenére
A város védelme érdekéitt több új épület is készült az ben valamikor a védelmi beelmúlt időszakban, melyeket avatkozás lehetőségét, a beszintén elöntött a víz.
avatkozás t akadályozó építA védtöltés koronája több mények eltávolítását, a védhelyen hosszirányban megre- képesség fejlesztésének hepedt. A,jelenségeket egyrészt lyét biztosítani kell! Ez az
a nagy szárasság, másrészt a árvíz most ezt sürgetően
régi töltésfejlesztés kontúr- szükségessé - egyben lehetvonalán megindult szivárgás ségessé - tette.
és felázás, valamint a súlyos
Van még egy el nem hajárművek közlekedése okoz- nyagolható humanitárius ok
ta. A szennyvízteleptől délre is. A lebontott házak nabuzgárjelenséggel találkoz- gyobb része régi, obsitra értunk, melyet elfogtunk.
demes, koruk 100 év körüli,
Komoly védekezési mun- a 10 m-es védősáv építési
ka foly~ a várostól északra a tilalma
miatt
forga-
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lomképtelen. Alapozási, szigetelési gondok, a szerkezeti
falak avultság a mindenütt
előfordult. Ez a bontások
során egyértelműen kiderült.
A bontást végző gép sokszor
nem kényszerült erőlködésre.
CJyakran a vakolat leszedése
után a falak morzsalékosan
széthulltak. Ezeknek a házaknak 70 százaléka az árvíz
levonulását követően a kiszáradási jelenség következtében szerkezetében ment
A házakat fenyegető fakadóvizre tekintettel kezdték bontani
volna tönkre, (mint ahogy
van rá példa). A tulajdonosa töltés menti épületeket Csongrádon (Fotó: Tripolszky Imre)
nak egy választása marad - sabb, a környező házakhoz, a zsű síkjától mért alakváltoA csongrádiak és a vízügyi
mivel építési engedélyt a feltermészethez jobban illő kül- zása. Másutt viszont a tégla- szakma nagy várakozással
újításra nem kap -, hogy elburkolat alsó része és a rajta tekint a közeljövő felé - reső megjelenés!
hagyja a házát és telkét, reEbben az évben 350 millió lévő 10 cm vastag betonbur- mélve, hogy a városi öblözeménykedve valamilyen adoforintot kaptunk a városi sza- kolat hasasodott ki jelezve, tet védő árvédeimi töltés
mányban.
kasz
helyreállítására. Ebből hogy alatta a téglaburkolat megfelelő biztonságú kiépíA városi töltésszakasz
elkészült
3808 fm mélyszi- apró darabokra hullott szét. tése a partfallal együtt folyahelyreállításának tervezése amely a talaj feltárás eszkö- várgó, 3092 fm töltés föld- A tönkremenetel jelenségei matosan készülhet. Egyben
zével kereste a jelenségek munkája és a drénaknák. A az árvíz levonulását követő nem volt hiába a lakosság álokát és a műszaki beavatko- füvesítés és 375 fm drén el- néhány héttel voltak feltúnő dozata, a szanálások. Valóra
zás módját - már az árvíz készítése a jövő évre maradt. ek. A jelenségek feltárása válnak azok az ígéretek, meA téglatámfal is meghibá- megtörtént. A műszaki bea- lyeket a védekezés során a
időszaka alatt, 2000. április
sodott. Már korábban is ész- vatkozás variánsainak terve- városba látogató politikusok
elején megindult.
A Csongrád város területét lelhető volt a burkolat felső zése jelenleg folyamatban és szakmabeliek tettek.
védő árvédelmi töltés a Bö- részének megrogyása és a ré- van.
Hajdu Dezső
kényi lokalizáció s töltéstől
az Öreg szőlők kezdeténél
lévő magas partig tart
(80+910- 86+980). Az elfogadott terv szerint a város
beépített belterülete mentén
- a 82+004- 86+565 szelvények, vagyis alaktanyai
rampa és a szennyvíztisztító
telep között - átlagosan 4-6
m mély szivárgó készül a'
Mivel a belvíz és az aszály nem vesszük figyelembe? helyen áll (a 90-es évek
véd töltés jelenlegi nyomópadkás körömpontjától kb. 2 jelenségét a felszíni vizekkel Ennek főleg az az oka, hogy elején többször is, valamint
m-re. A szivárgó szélessége való gazdálkodásban - úgy a belvíz időszakos jelenség, 1952-ben és 1935-ben erő
45 cm, melynek aljára 20 cm érzem - nem kezeljük je- nem számíthatunk rá mindig, sebb volt az aszály, mint
vastag sóder ágyazatra hét, lentőségüknek megfelelően, előfordulhat, hogy hosszú most).
Az idei aszály különösen
100 mm átmérőjű réselt KPE érdemes ezzel kapcsolatban éveken keresztül egyáltalárt
cső kerül. A KPE cső tetejére a legújabb tapasztalatok nem, vagy csak elenyésző az Alsó-Tisza vidékét sújtotszintén sódert ill. kavicsszű tükrében néhány szót szólni. .qJ.ennyiségben képződik. ta. Ezen a vidéken a tároA belvízi elöntés országos Amikor viszont bőven van, zókban, a holtágakban fölrőt helyezünk el a terepszint
adatai
1936-tól 2000-ig egy- akkor meg rendszerint nem fogott belvizekből mintegy
alatti 1 m-ig. Árvízi jelenségekben igen gazdag volt értelműen jelzik, hogy 1999- vesszük igénybe, legalább is 20 millió köbmétert haszno(csurgás, szivárgás, felázás, ben és 2000-ben régóta nem öntözésre nem, mert a sok sítottak, elsősorban halászati
buzgár, fakadó viz ) a sekély tapasztalt hatalmas, összes- csapadék, amiből a belvíz is célból, de kb. 3 millió köbfedőréteg alatt vastag, durva ségében 350-450 ezer hek- keletkezett, ezt nem teszi métert öntözésre is felhaszhomokréteget tartalmazó tárra kiterjedő belvízi el- szükségessé. Végül az is baj, náltak (2-3 ezer hektárt bel80+910-82+004 szelvények öntések alakultak ki hazánk hogy a belvizek minőség e vízből öntöztek). Az idén
közötti töltésszakasz. Itt se- síkvidéki területein. Utoljára meglehetősen problematikus, föltehetően az Alföld többi
kély szivárgó és mentett ol- több mint hamllnc évvel ez- gyakran szikes, különféle részén is sikeres belvízhaszdali paplanozás elkészítését előtt, 1966-ban volt hasonló használt vizekkel szennye- nosítási tevékenység folyt. A
helyzet, azt megelőzően pe- zett stb.
belvizek hasznosítása még
tervezzük.
Mindezen hátrányok elle- eredményesebb lehetett volA szivárgó fölött egy tra- dig, s a mostaninál is szélpéz szeivényú csatornát nyi- sőségesebb formában, 1940- nére a belvízhasznosítás ha- na, ha időben fölkészülünk
gyományai régen kialakultak rá, ha nagyobb tározó terek
tottunk, melynek mélysége -1942-ben.
A lefolyt, ill. levezetett az Alföldön, mert nagyon ol- állnak rendelkezésre, stb.
kb. 80 cm. Az árkot jó vízEzért javasoltam nemrég,
vezető képességű bányaho- belvíz mennyisége 1999-ben csó vízforrásról van szó. A
mokkal töltöttük be úgy, és 2000-ben kb. három mil- belvíz szinte helyben van, hogya 2001. évi kutatásihogy a kb. 2 m'/fm homok liárd köbméter volt. Ez a fo- nem kell hosszú kilométere- fejlesztési munkák keretében
felét az árokba, míg másik lyók víztömegéhez képest ken keresztül szállítani, nem végezzük el a belvízhasznofelét a védtöltés rézsűjére nem sok, de igen jelentősnek kell szivattyúzással magasra sítás lehetőségeinek a módnyomta fel a dózer mintegy minősíthetjük, ha arra gon- emelni, stb. A fő probléma, szeres feltárását.
A belvízi elöntés maximákét méter rézsúhosszban. Az dolunk, hogy az öntözésre vagyis a készletek és az igéárokban és a töltésrézsűn fölhasznált éves vízmennyi - nyek emlitett ellentétes idő lis nagyságával és az aszálévő homoktest a vízelveze- ség a legszárazabb, legin- belisége azonban legtöbbször lyossági indexszel egy-egy
tés szempontjából egységes káb b öntözéses években sem erősen korlátozza a belvíz- év vízháztartási viszonyait,
szerkezetű talpszivárgót haladta meg az 500-600 mil- hasznosítást. De a 2000. esz- belvizességét, aszályosságát
lió köbmétert, s a halastavak tendő kivételes volt.
tudjuk jellemezni. A vízkáralkot.
Az 1930-as évekkel kez- elhárítás és a vízkészletgazA védtöltés mentett olda- feltöltésére és vízpótlására
lán a nyomópadkás szelvény sem használtak fel ennél töb- dődő vizsgálataink tanúsága dálkodás részéről is fölmeszerint példátlan, hogy nagy rült az igény a vízháztartási
eltűnik. Helyette a korona bet. ~
Mi a magyarázata annak, belvizet ilyen komoly aszály viszonyok folyamatos, haéItől kiindulóan a mentett
oldali terepmagasság fölötti hogy anagy vízmennyiség kövessen, mint az idén. A vonta megújftható jellemzéegy méteres szintig 1: 3 ellenére a belvízzel, mint 2000-ben kialakult aszály sére és előrejelzésére. Erre'
lejtéssel alakítjuk ki a rézsűt, hasznosítható vízkészlettel erőssége (az aszályossági in- fejlesztettük ki az ún. CJörinnen pedig 1:7 -es rézsűvel a nem számolunk, nem tartjuk dex országos átlag ai alapján) dülő Vízháztartási Mutatót.
terepszintig. Egy barátságo- nyilván, vízrnérlegeinkben a 70 éves adatsorban a 6-7.
(Folytatás a 4. oldalon)
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Helyreállítási munkálatok
Mindszent térségének
árvízvédelmi biztonságáért

A belvíz és

ai aszály szerepe
a vízkészletgi-.xdálkodásban *
(F~lytatás a 3. oldalról)
A csapadék és a lehetséges
arányát fejezi ki a
mutató,: mindig it legutolsó
12 hónapos időszak adataival, de azokat nem egyszerűen, hanem havonta különböző, az időben visszafelé
haladva egyre csökkenő értékű súlyozó tényezőkkel
összegezve.
A szegedi adatokkal elvégzett számítások eredményei
szembetűnően mutatják a
2000. év elejének erős vizességét (a:GVM 1,0 feletti értékeivel) és az év második felének nindldvüli szárazságát.
Az augusztus, szeptember és
október hónapok GVM-értéke minden korábbinál alacsonyabb, alig több 0,2-nél, s
a novemberre három változatban előrejelzett érték is jóval
párolgá~

a sokévi novemberi átlag alatt
van.
V égül hangsúlyozni szeretném, hogy a belvíz is víz,
mellyel ugyancsak gazdálkodni kell, még ha másképp
is, mint egyéb vízkészleteinkkel. A belvíz sajátosan
magyar, illetve Kárpát-medencei jelenség, különleges
vízkészlet. Ezzel kapcsolatban az Európai Unió Vízügyi Keretirányelvétől nem
várhatunk segítséget, mert az
Unióban föltehetően még a
belvíz fogalmát sem ismerik.
A bel vízi kérdésekkel kapcsolatos problémák föltárását
és megoldását saját magunknak kell elvégeznünk.
Dr. Pálfai Imre
*El6adásként elhangzott az Országos Felszlni VIzkészletgazdálkodási
Értekezleten (Érd, 2000. november
21.)

Kurca-toroki
főzsilip
Az árhullám áradó szakaszában, 2000. április 14-én
éjszaka a minden eddiginél
nagyobb árvízi terhelés hatására a múlt században épült
Kurca-toroki főzsilip tömítése tönkrement. A víz a mentett oldali ellennyomó medencében rohamosan emelkedett, annak töltés ét meg is
hágta. Az éjszaka folyamán
megfeszített munkával, búvárok és a Védelmi Osztag
segítségével sikerült ideiglenes megoldást találni.
A helyreállítás még az árvíz alatt megkezdődött. A kiviteli tervek elkészítésére a
KONSTRUKTUR Mérnökszolgálati Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot, a tanulmányterv 2000 júniusára elkészült. A generál kivitelezésre a SZEVIÉP Rt. adta a
legkedvezőbb ajánlatot, a
munkálatok 2000 augusztusában megkezdődtek.
Első lépésben a hullámtéri
kivezető csatorna ideiglenes
elzárás át kellett megépítení.
A Körös-Tisza völgyi Rt. a
"Cs" lemezek köze földet
hordott és tömörített, mely
500 cm-es tiszai vízállás ig
védi a vízoldali munkaterületet az elöntéstől. Eizel egyidőben a generálkivitelező
megkezdte a boltíves zsilip
belső felületének tisztítását.
Majd a jobb betontapadás
biztosítására acéltüskék és
hornyok kerültek a zsilip belső falára.
A vízátvezetést két, 2250
mm magas és 1500 mm széles acél béléscső biztdsítja,
melyeket acél sínpáron húztak be a meglévő műtárgy
belsejébe. A térhálós vasalás
elbelyezése után került' sor a
béléscsövek körülbetonozására. A kiinjektálást szakaszosan végezték alulról
felfelé haladva a boltívben.

[ Kitüntetések J
,
A Budapesti és Pest megyei l\1érnöki Kamara a
2000. évi árfzvédekezésben
kifejtett munkájáért Keller
Péter mérnököt díszoklevéllel tüntette ki.
A közlekedési és vízügyi
miniszter Marsovszki Gergelynek; az Ativízig Műszaki
Biztonsági Szolgálat helyettes vezetőjének a "Vízügyért" szakmai érmet adományozta..
Hajdú' Dezső szakaszmérnöknek több évtizedes közéleti tevékenységéért, a
Csongrádért Egyesületben
, Vállalt szerepért, az 1970-es
és 1999'-2000-es árvízvédekezésben kifejtett áldozatos
munkájának elismeréseként
Csongráö városa október 23i ünnepi testületi ülés én a
Pro Urbe dfjat adományozta.
A 2000.: évi árvíz, belvíz és

vízminőség i kárelhárításban
végzett munkája elismeréseként a közlekedési és
vízügyi miniszter által alapított ,,A vizek kártételei elleni
védekezés ért" érdemérmet
kapta az Ativízig állományából Andó Mihály, Benke
György, Benyó György, Dobos Ferenc, Fehér József,
Hajdu Dezső, Jászné Gyovai
Ágnes, Keller Péter, Kemény
László, Lábdy Jenő, Lázár
Miklós, Nagypál József, Plesovszki Pál, Sági János, dr.
Simon Sándor, Szilléry László, Szunyog Zoltán, Takács
Lajos, Tripolszky Imre és
Zsótér Sándor, valamint
Mé~záros István, a SZEVIÉP
Rt. főépítésvezetője és Mezősi Tamás, a Miskolci Speciális Mentőcsoport búvára.
Mindannyiuknak gratuláll)nk!
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A műtárgy alatti szivárgás
megakadályozására a mentett
oldalon vízzáró szádfalsort
kellett leverni, mely a mű
tárgy teljes szélességében
beköt a 8-10 m mélyen lévő
vízzáró agyagba.
Ezt követően feltárták a
műtárgy mentett oldali alaplemezének végét a fa szádfalsorral együtt. A 115 éves
- egyébként tökéletes állapotban lévo - vörösfenyő
szádfalsort vissza kellett
bontani az alaplemez alsó
síkjáig (kb. 2 méteres mélységig), hogy azt meghoszszabbíthassák mintegy 3 méter hosszon.
A kettős elz~ás érdekében
a mentett oldalon új akna létesü1. Első lépcsőben az akna
zsaluzása és vasszerelése 5
méteres magasságig készült
el.
A mentett oldali szárnyfal
,elé egy új szárnyfal épül,
fagyálló klinkertégla látszófelülettel. A műtárgy faragott
mészkő szegélyeit felhasználva az új műtárgy megőrzi
műemlék jellegét. Ez évben
várhatóan elkészül a műtárgy
mentett oldali aknáj a az
elzáró berendezéssel és a
szárnyfal, jövő évben pedig a
felújított vízoldali akna az
elzáró berendezéssel.

melynek összeszerelése
Mindszent II. meg,
novemberben elkészül.
A mentett oldalon elheszivattyútelep' lyezésre
került a szivattyúk
szívócsöve és aknája a hozhelyreállítása zájuk tartozó beton al építA Kurca-toroki zsilip
tönkremenetelével szin te
egyidőben a Mindszent II.
szivattyútelep egyik nyomócsövének visszacsapó szelepe - áramkimaradás miatti
hirtelen leállás következtében - meghibásodott.
Az 1700 mm átmérőjű
tolózár akisütés következté c
ben leszakadt, s a víz betört a
mentett oldalra. A vészhelyzetet sikerült elhárítani, s a
helyreállítást haladéktalanul
megkezdeni.
A generálkivitelezésre a
Pleso & Pleso Szolgáltató
Kft. kapott megbízást. A
munkálatok a Mindszent felőli gravitációs cső kibetonozásával 2000. augusztusában
elkezdődtek.

A helyreállítás keretén belül a fél szivattyútelep felújittatik. Ez 3 FL YGHT típusú szivattyú elhelyezésének
kiépítését tartalmazza, 6
m 3/sec teljesítménnyel.
A vízoldali MÁSZ feletti
átvezetést egy 1400 mm átmérőjű nyomócső valósítja

ménnyel, oldalfalakkal és födémmel együtt. A gépi gerebhez tartozó osztófal és híd
ez évben elkészül.
A helyreállítás részét képezi a mentett oldali rézsűk
és járdák, valamint a megközelítő út kiépítése.
A földmunkák és betonozások után a gépészeti szerelési munkák jövő év januárjában készülnek el.
A műtárgynál az árvízvédeimi biztonság helyreállítására irányuló munkákkal együtt a szivattyútelep
felének felújítása is megtörtént. Ez azonban valójában csak az egyik cső tökéletessé tételét jelenti, a másik
cső a régi állapotában maradt.
Ahhoz, hogy nyugodtabban nézzünk egy következő
árvíz elé, a szivattyútelep
mielőbbi teljes, felújítására
szükség van.

Frank Szabolcs
műszaki ellenőr

Fotó: Tripo1szky Imre

Számítógépe, oktatás az Ativízignél
Az 1999. év végi árvizes
megállapítottnk, hogy a védekezés nél hiányosság tapasztalható a dolgozók informatikai képzésében, ezért érdemes lenne oktatásukat megszervezni. Az
Oktatási:Bizottság megbízott
a tanfolyam szervezésével.
Sajnos az ez év tavaszára tervezett ktlrzusokat "elmosta a
víz". Év végén azonban újra
nekiláttdnk és a j elentkezéseket összegeztük. Megpróbáltuk demokratikusan szervezni, azaz bárki jelentkezhetett.
Szinte aZ utolsó pillanatban
is jöttek újak. Közel 70 ember jelentkezett, ezért úgy
döntöttüÍ)k, hogy három csoportot indítunk, kettőt idén,
kiérték~lésen

\

egyet januárban. Az első két
kurzus tapasztalatai alapján
elmondható, hogya foglalkozásokat mindenki hasznosnak tartotta. Azok is gazdagodtak, akik már korábban
részt vettek más tanfolyamon, felfrissfthették tudásukat és újakatis szereztek.
Akadt olyan is, aki most
kapcsolt be először gépet. Az
elején kicsit döcögve indult a
szervezés, mindenkitől ezúton kérek elnézést érte. Vezetőink támogatták az oktatás szervezését és létrejöttét,
sőt maguk is részt vettek. A
tanfolyam a Széchenyi István Szakközépiskolában zajlott, az előadó e sorok írója
és felesége, Hűséné Zsédely

Ibolya volt. A tanfolyam
alapfokú képzést adott, három alapegys~gből állt Alapismeretek (fájl- és könyvtárkezelés), Word, Excel. A
tanfolyam végén megismerkedtünk Lotus Notes-szal, és
egy kicsit betekintettüllk az
Internet világába is.
Gratulálunk a tanfolyam
minden résztvevőjének, köszönjük a lelkes hozzáállást.
Reméljük munkájukban segítséget tudtunk nyújtani.
Januárban újra nekivágunk, a
harmadik csoporttal.
Tervünkben az is szerepelt, hogy egy haladó csoportot szervezünk, jövőre erre is sort kerftünk.
Hűse Zsolt

A Kurca-toroki zsilip két új csöve
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A Szegedi Vízügyi SE a 2000. június 16-i
határozatának megfelelően aláírta
a Megállapodást és a Támogatási Szerződést
a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával és a Szegedi Vízisport Egyesülettel,
mely szerint:
- 2000. június 16-tól a kajak-kenu szakág,
valamint az evezős szakág egy sportegyesületben, a Szegedi Vízisport Egyesületben

)

szám alatti központi vízitelepen elvégzendő
beruházások fedezetére a két sportegyesület
(Szegedi Vízisport Egyesület, Szegedi Vízügyi SE) részére összesen bruttó 70 millió
forint fejlesztési támogatást biztosít a
2000-2002 közötti években.
- A Szegedi Vízügyi SE önkormányzati
tulajdonba adja át a Maty-éri Gróf Széchenyi
István Evezős és Kajak-Kenu Pályán találhaműködik.
tó céltorony, hajótároló, barakk hajótároló
- Az Önkormányzat a Felső-Tiszapart 4. felépítményeket. (Folytatás az 5. oldalon)
közgyűlés

,
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Renqkivül ritkán fordul
olyan időszak, amikor
egyetlen éven belül a víztöbblet és a vízhiány is olyan
szélsőséges vízjárási helyzeteket idéz elő, mint az elmúlt
12 hónapban.
Ebben a hidrológiai évben
volt kOfIloly károkat okozó
belvíz, it Tisza völgyében levonult iaz évszázad egyik
legnagyobb árvize, de volt
aszály is, a Dél-Alföld egyes
körzeteíben igen súlyos mérelő

tékű.

Összességében az évet a
meleg, száraz évek közé kell
sorolnunk, hiszen ilyen kevés csapadék száz év alatt
csak lQ-12-szer fordult elő.
Igazgatóságunk területére 12

hónap alatt 40~ mm csapadék hullott, a sokéves átlagnál min te gy 3 O. százalékkal
kevesebb. Csapadéktöbblet
csak a tavalyi év utolsó két
hónapjában, továbbá márciusban és április elején volt.
Az év összes töb bi hónapjában átlag alatti mennyiségek fordultak elő. Hideg volt
a tél, a vízgyűjtő hegyvidéki
részén az utóbbi harminc év
átlagos hókészletének két és
félszeres e halmozódott fel.
A hó olvadásából a tél végén jelentős árhul1ámok vonultak le, a vízállás március
közepére a kezelésünkben
lévő szakaszokon az L fokú,
április elejére a II. fokú készültség szintjéig emelkedett.

Az április elejei nagy csapadék újabb, rendkívül intenzív áradásokat indított el,
melyekből az Alsó-Tiszán
rendkívüli vízállás ok alakultak ki:
Csongrádnál a 994 cm-es
tetőzés 59 cm-rel, Mindszentnél az 1000 cm-es tetőző vízszint 18 cm-rel volt
magasabb az eddigi leg magasabbnál.
Szegednél nem alakult ki
új LNV, de a 929 cm-es tetőző vízállás így is az eddigi
második legnagyobb érték
lett, és csak 31 cm-rel maradt
el az 1970-es tetőzéstől.
A Hármas-Körös Szarvasnál a m. fok tartományában,
875 cm-rel, a Maros Ma-

kónál a m. fokú készültségi
szint alatt, 492 cm-es vízállással tetőzött.
A Tisza magas vízszinge a
Körös és a Maros alsó szakaszát is visszaduzzasztotta.
Emiatt a Hármas-Körösön is
új LNV -k születtek, Kunszentmártonnál például 985
cm-es, az eddigi legmagasabb vízállásnál 38 cm-rel
nagyobb.
A nagy tavaszi árvizet követően folyóink gyorsan leapadtak. A hosszú, száraz
időjárás miatt a vízszint május vége óta a sokéves átlag
alatt maradt.
A talajvíz a téli hónapokban igen magasra emelkedett, sok helyen jelentősen

,
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Ami a kilátásokat illeti, a
hosszú távú meteorológiai
előrejelzés szerint az előttünk álló tél eleinte az átlagosnál hidegebbnek és szárazabbnak, januártól enyhébb.
nek é.s csapadékosabbnak
ígérkezik. A tél végén az idő
ismét hidegebbre fordul, és
várhatóan csökken a csapadékhajlam.
A vízgyűjtők jelenlegi, az
átlagoshoz közeli telítettségi
állapotát, és az időjárás-előrejelzést figyelembe véve
rendkivüli vízkár-események
kialakulására a következő
hónapokban is lehet számítani.

Lázár Mikl6s
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meghaladva a sokéves átlagot. Az áradások a tavaszi
csapadékszegény időjárás
miatt egy hónappal a szokásos időpont előtt, már áprilisban-májusban leálltak, és
határozott apadó tendenciára
váltottak, az őszi hónapokra
a sokéves átlag körüli vízállások alakulták ki.
A talaj nedvessége csak
novemberben és decemberben volt nagyon magas. A
víztartalom januártól kissé,
majd májustól ugrásszerűen
csökkent.
A nyári hónapokban a
nedvesség a kritikus 30 százalék alá csökkent. Ez az állapot az őszi hónapokban tovább romlott.
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Evi csapadékösszegek
elosz/ása az Ativízig területén
1982-2000.
800 .; ...........____ ..
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Vízállás

idősor,

Tisza, Szeged

Dátum: 1999. november 1-2000. október 31.

napi vízállások

sokéves átlag (1901-1990)
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Ewcsapaáékösszegek
eloszlása az Ativízig te,.ületén
1999. nov. 1-2000. okt. 31.
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Tfu-gyévi területi átlag: 405 mm
Sokévi átÍag: 556 mm

Vízállás

idősor,

Maros, Makó

Dátum: 1999. november 1-2000. október 31.
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(Folytatás a 4. oldalról)
Nemzetközi versenyen Kónya Gábor és,
A VIZIG KUPA 2000. országos teniszver- Lobozár Antal képviselte az egyesületet.
senyben az Ativízig csapata (dr. Kováts
Hasonló jó eredményeket, sportsikereket
Gábor, Török Imre György, dr. Dobi László) kívánunk az evezősöknak 2001-ben is!
50 százalékos teljesítményt nyújtva (két
*
győzelem, két vereség) váJja 2001-ben a
2000. november lQ·én a Squash Club Szasikeres folytatást.
badidőközpontban szabad sportdélutánt tartott az SE, melyen negyven felnőtt és gyerek
*
Az Evezős Szakosztályban történt válto- vett részt. A fallabdapályák igénybevételére
zások ellenére sikeres évet zártak evezős eink (heti három alkalomra) 2001. évre szerző
2000. éyben. A hazai hat versenyen összesen dést kötünk a Squash Club bal.
20 érmet szereztek. Az országos bajnoksá*
gon egy első, két második, két harmadik
Mindenkinek kellemes karácsonyi ünnehelyezést értek el. A veteránok az előző peket, egészségben, sporteredményekben
évhez hasonlóan eredményes szezont zártak, gazdag új évet lqván a Szegedi Vízügyi SE
6 aranyéremmel tértek haza az országos nevében
bajnokságról.
Kurucz Gyula
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J50 éve üldözte halálba Haynau vészbírósága

Hieronymi OHó Ferenc

2000. DECEMBER

vízÉpíró MÉRNÖK,
A MAGYAR
, ., ... ,

VASUTEPITES
ÚTTÖRÓJE

(Gy6r 1803. február 19. - Pest 1850. április 30.)
1796. február 7.: ezen a
napon .esküdött egymásnak
örök hiíséget a Wtirtenbergben szi)letett Hieronymi Ottó
Ferenc;28 éves festőművész
és a 1$ éves nemes Mansult
Vicenz~a. A házasság Bécsben köttetett.
Bécsben ez idő tájt sok tehetség~s festő gyúlt össze, de
Ottó Ferenc barátgnk nem
tartozott közibük. Igy rajztanári állás után kellett hogy
nézzen; hiszen a bécsi arisztokrácia nem nála rendelte
arcképének megfestését. Így
került a század elején Győrbe (ahol kiváló rajziskola
működÖtt már 1787 óta), miután m~gpályázott egy megüresed~tt tanári állást, amit
csak 1&18 augusztusában tudott elnyerni. Addig óraadással, s egyházi képek festéséveltart6tta fönn a családot.
1803\. február 19-én született m~g gyermekük, aki a
keresztSégben szintén az Ottó Fenlnc nevet kapta. AIsóbb iskoláit Győrben végezte 1812.'-1818 között, gimnáziumba:is Győrben járt, sőt a
gimnázium elvégzése után
két évig filozófiát hallgatott
a győri.Királyi Akadémián, s
1820-b~ kapott oklevelet.
FigYlllemre méltó az a
tény, hogy a gimnáziumi
anyakönyv személyi adatai
soráball hungarusnak írják
nemzetiségét, az alig több
riITfirIQ-eszteiídeJe'MagyatO
országra költözött német család fi~t már magyarnak
mondja~ Győr - Szeged mellett - a'nagy asszimiláló városok egyike, polgársága javarészt! magyar; míg Budáról, Pe~tről és Pozsonyról
ugyane~ nem mondható. Bár
igaz: a hazai értelmiség színe-java eredetétől független ül "hungarusnak" vallja
magát, vállalva a magyar
sorsot. ,
A fiatal Hieronymi a főreáliskola:, valamint az akadémiai tanulmányok után beiratkozik a veszprémi Teológiai Académiára, ahol egy
esztendő után az 1820121-es
tanévről eminens bizonyítványtk\lp. (A gimnáziumban
az első hat között, a bölcseleti akadémián pedig az első
harmadban találjuk. Az idő
tájt nel!). jegyet kaptak a delikvens~k, hanem rangsorolták őket).
Az eininensség ellenére
Hieronymi Ottó Ferenc otthagyja Veszprém városát, s
Pestre n;tegy, hogy az Institutum Ge,ometricumban folytassa tanulmányait, ami abban az időben az egyetem
bölcsészeti karához tartozott.
Földmérő oklevelét 1823.
tlecemb1er 2-án állították ki,
melye4 az egyik aláíró a
nagyhírű Szvoboda János
műegyetemi tanár.
Hieronymi már 1822-től
vállalt szülővárosában mérnöki munkát, egyik támogatój a Király György, Győr
vármegye hites mérnöke, aki
az oklevél megszerzése után
a kiqírqetésben is segédkezik. Igy! Hieronymi Ottó Ferenc 1824-1825-től Győr tanácsán~ tiszteletbeli mérnöke lesz. A mérnöki munka
mellett ttidőbajban szenvedő
édesapját is helyettesíti a városi főreáliskolában. Hallgatói köz~tt találunk gimnazis-

tát, iparostanoncot, mérnök a pontos munkát meg is kell
hallg,atót, teológust és tanítót fizetni, ezért a megalázóan
is. (Erdekességként megem- alacsony, 1-2 forintos mérlítendő, hogy id. Hieronymi nöki napidíjak emelését szorOttó Ferenc Batthyány La- galmazza. A magyarfaló híjosf is tanította az 1821. év- rében álló Rauchmüller von
be!}.)
Ehrenstein kéreimét terméEdesapja elhunyta (1829. szetesen elutasítja.
január 23.) után ő is leadta
Pontosan nem ismert, mipályázatát a meg üresedett kor, de hősünk ez idő tájt
rajztanári állásra, amit nem alapít családot, felesége Fiő, hanem egy bizonY9s Hof- scher Terézia. Első gyermebauer János nyert el. Edesap- kük 1836. október l-én szüja tanftványa volt ő is - a raj- letik meg, a Virgil Károly
zolást tekintve.
nevet kapja, melyet majd
Igaz, Ijieronymi 1829-ben Hieronymi Károly néven
már az Epítési Főigazgató- több ízben is miniszterként
ságnál volt alkalmazásban, ismer meg az ország.
de a Duna-mappáció több
A mappációs munkák bemegyére szóló megbízatása fejezése belátható közelségegy kényelmesebb tanári ál- be került, jutalmazni szelás elnyerése irányába terel- retnék l;Iieronymit, s Rauchte. Az 1827. áp:rilis 15-i al- müller más zsebéből fizet; 5
kalmazási okmány szerint forintos napidíjjal Hieronyugyanis Pest, Tolna, Bács, mit rendeli ki a PozsonyBaranya, Verőcze és Szerém -Nagyszombat között megmegyék voltak teyékenysé- építendő lóvasút megépítését
gük fő területei.
megelőző felvételi munkák
Az aláírók egyike E. elvégzésére (1857. május
(Emericus) Eklér, akinek alá- 17.). A megrendelő 17 helyi
írása sok-sok korabeli okmá- nemes és polgár, a költségenyon (Vásárhelyi, Huszár) is ket ők állják, s Hieronymi
megtalálható.
helyettesítésére Ketse FerenHieronymi így vall egy ké- cet rendelik ki. Mivel addig
sőbbi írásában: "Nem min- Magyarországon vasútépítésdenki szereti azt, hogy örök- ről nem beszélhettünk, Hieké útszéli csárdák konyháján ronymi Ausztriába megy,
legyen kénytelen étkezni."
hogy az ottani vasútépftési
Igy érthető meg igazán a tervezést és kivitelezés t
tanári állás elnyeréséért be-, tanulmányozza.
adott pályázat, hiszen a kora' , Megtefiiiti a Ferdinánd
TavasiIól késő őszig a tere- Eszaki Vasút munkáit, s tapen végzett munka abban az nulri.J.ányozza a Linz és Budidőben igencsak emberpró- weiss közötti vasút építését
báló volt. Annyira, hogy' is. A tanulmányútról s a teregészségét ki is kezdte az vezésről 1838. január 22-én
időjárás. Vásárhelyi Pál iga- számol be a részvényesek
zolta is egy írásában a klima- közgyúlésén. Közben visszatikus ártalmak miatti beosz- tér a Duna-térképezés befetásában történő változás jezéséhez (1838. július-auszükségességét.
gusztus). Avasútépítési. teHieronymi a nehéz körül- vékenység távollétében
mények ellenére munkáját elakad. 1839 májusától újra a
kiválóan ellátta, s amikor vasútépítésnél találjuk, s
Vásárhelyi 1835-ben hajózá- most már a befejezésig ott is
si felügyelő lett, Hieronymi marad. A Pozsony-SzentOttó Ferencet nevezik ki a györgy között 1840. szepDuna-mappáció vezetőjéül tember 27-én, Szentgyörgy(1835 június 15.)
-Bazin között 1841. július
Huszár Mátyás, Vásárhe- 30-án indul meg a forgalom.
lyi Pál, Eklér Imre, Rauch(A kivitelezésben segítői
müller von Ehrenstein egy- voltak: Lechner Gyula, Reitöntetűen csak a legjobbakat ter Ferenc, Rauschmann
úják róla, fáradhatatlan, pon- Gusztáv, valamint Perleberg
tos, lelkiismeretes. Kiválóan Gusztáv, mind a XIX. század
képzett a matematikában, a neves mérnökei).
méréstechnikában, jó a gyaHieronymi nagy felkékorlati érzéke s a helyet fel- szültségét mutatja az az inismerő képessége is átlagon tézkedés is, amikor 1842
felüli. Tehát nem véletlen, nyarán a Temesközbe rendehogy a Duna térképezés én lik, hogy az elakadt Begaműködő 91 mérnökből pon- csatornázás folytatója letosan őt választják vezetőnek gyen.
- 32 évesen...
Munkásságáról Hertelendy
A későbbiekben olyan Ignác főispán a legnagyobb
szaktekintéllyé vált, hogya megelégedéssel ír elismerő,
szintezési-térképezési mun- sőt dícsérő sorokat 1844. júkálatok terén szinte pótolha- lius 26-án, mint Temes-BetatlaIi lett személye. Nem ga-szabályozási biztos, miucsak a Duna, a Tisza, a Drá- tán 1844. április 2-án levél-·
va, a Száva, de a Maros fo- ben keresték meg Hieronylyók is magukon hordják Hi- mit, hogy felkérjék a teljesen
eronymi Ottó Ferenc mun- elakadt nagyszombati vasút
kásságának keze nyomát, s építésének továbbvitelére. A
így a nyugati mérnökök el- jó boldogulást ígérő szerzőismerő sorai nem kis részben déstervezetet nem lehetett
őt is megilletik.
visszautasítani (5 Ft napidíj,
A Duna mappációját az ő a végén pedig 10.000 Ft tiszirányítás a alatt fejezik be, az teletdfj az építési főigazgató
összefoglaló jelentést ő úja. 4 évi fizetése).
E téma magyarországi legEgy 1844. augusztus 20-i
nagyobb monográfusa, Ben- levél közli Hieronymivel,
defy László e munkát a ma- hogy a nádor szabadságolta
gyar műszaki irodalom egyik arra az időre, amíg a. vasút
legkiemelked<5bb teljesítmé- építése folyik, s az Epítési
nyének tartja. A frissertkine- Főigazgatóságnál mindenvezett főmérnök tudja, hogy nemű tevékenység alól fel-

menti. A kiviteli munkálatok
ezután kiválóan haladnak.
Bazin és Ciffer között 1845.
december 21-én, Ciffer és
Nagyszombat között 1846.
június l-én, Nagyszombat és
Szered között 1846. november l-én nyilt meg a lóvontatású vasúti pálya.
Hieronymi Ottó Ferenc
azzal, hogy megépítette az
első magyarországi vaspályát, akaratlanul is vasúti
szaktekintéllyé vált ú~y,
hogy természetesen az Epítési Főigazgatóság mérnöke
maradt, de a Helytartótanács
közvetlenül is adott személyére szabott feladatokat.
A pozsonyi társaságnak
nem csak vasutat épített, de
hidakat, átereszeket is, sőt a
környék vfzszabályozására is
készített terveket. Szakértőként, műszaki bírálóként
"közbátorság tekintetében"
felkérik a Pest-Szolnok között megépült vasút megnyitásának előkészületi munkálataiban való részvételre
is, amire a Helytartótanács ki
is küldi Reitter Ferenccel
egyetemben.
Nagyszabású, államilag finanszírozott vasútépftési
koncepciót dolgozott ki a
közlekedési tárca. Az 1848.
évi XXX. tc. törvényerőre
emeli Széchenyi javaslatát, s
8 millió forintot szavaznak
meg vasútépftésre. Előirá
nyozzák a Buda-fehérvári,
Szolnok-debreceni, a Debrecen-szatmári, valamint a
Szolnok-aradi vasút megépítését, ill. az előfelvételi munkák elvégzését.
Ezen munkálatok felügyeletét Hieronymi Ottó Ferencre bízzák. Májusban még
úgy tűnt, a tervek valóra válhatnak, ám 1848 májusától
októberig a nagyszabású tervező munkának csak a kezdő
első, apró lépéseit tudták
meg tenni. Ezen munkák dandárját Hieronymi Ottó Ferenc koordinálta, így azokban döntő szerepe volt.
1848 októberében mással
kellett foglalkozni, az erődí
tési feladatok ellátására toboroztakmérnököket.
A Honvédelmi Bizottság
körözvényén a következő
mérnökök aláírása látható
órapontosságg.al láttamozva,
saját kezűleg (m.p = manu
propria):
(18)48. okt. 27. 3/4 4
Zelenka m.p.
(18)48. okt. 27. 1/25
Berger Lajos m.p.
(18)48. okt. 27. 6
Keczkés Károly m.p.
(18)48. okt. 27. 1/27
Hieronymi Ottó Ferenc m.p.
(18)48. okt. 27.7 után
Tenczer Károly m.p.
(18)48. okt. 27.7 után
Varga János m.p.
(18)48. okt. 27. 1/2 11
Tess Vilmos m.p.
A kor neves mérnökei
mind visszaigazolták a haza
hívó szavát, igaz, a riadóztatás vakhírnek bizonyosult,
hiszen a környéken éllenség
nem mutatkozott. De volt
másho! - Schwechatnál győ

zőtt az osztrák. Ismerve Hie- után a lázadó kormány melronymi hazafiúi érzelmeit, lett ,,kiemelkedő tevékenysébáró Perényi Zsigmond a get" kifejtók ellenében a törhadsereghez rendeli, hogy a vények teljes szigorával kell
Kis-Kárpátok fontos hágóját, fel!épni.
a Nádasi-szorost járhatatlanIgy kerül vizsgálati fogná tegye. Ezt a területet va- ságba Hieronymi Ottó Felóban nem ismerte jobban renc 1849. szep5ember 10-e
egy mérnök sem ebben a ha- körül a pesti Ujépületbe,
zában.
ahonnan Nedelkovics törzsA Pozsony-nagyszombati hadbíró igazoló aláírásával
50 km-es lóvasút provinciá- csak november l-én szabalis jellegéből stratégiai fon- dul; betegen, teljesen átfáztosságú vonaTIá lépett elő; a va, testben, lélekben elgyöNádasi-szoros erődítéséhez törve és pénztelenül. Haynau
szükséges hadianyag a neve- purifikáció s eljárást hirdető
zett vasúton érkezik. A két- rendelet§re azonnal jelentkehetes megfeszített munka zik az Epftési Főigazgató
nem hozhatta meg gyümöl- ságon, ahol nem kevés kíncsét, Ordódy (katonai veze- lódással járó feladatot kap.
tő) a szorost rövid csetepaté
A Közlekedésügyi Miniszután feladta, s az országra tériumban lefoglalt vasúti
zúdult az osztrák hadsereg.
iratokat, raj zokat kellett
Hieronymi mérnöki meg- jegyzékbe foglalnia, amiket
bízásának eleget tett, és . azután azonnal a c'sászárvisszahajózott Pest-Budára.
városba szállítottak.
A Honvédelmi Bizottság
A felsorolás egyetlen dofelé leadott elszámolásból kumentuma annak az óriási
tudjuk, hogy Hieronymi nem iratanyagnak és tervrajznak,
katonaként vett részt a Kis- amit átadott, s az egész törtéKárpátokban az erődítési nelmi Magyarország területét
munkában, hanem a Bizott- érinti. Elkészült térképek,
ság megrendelésére. Segítői helyszínrajzok, hossz- és
voltak Dobák János, Wais z keresztszelvények, melyek a
Antal, valamint Tenczer vasútépítés megkezdéséhez
Károly mérnökök. Hierony- szükségeltetnek.
mi nem menekül Debrecenbe
Avasútépítési dokumena kormánnyal, vizivárosi ott- tumokon túlmenőleg átadahonában marad feleségével' tott még a Duna, a Tisza és a
és hat gyermekével.
Maros folyók teljes felmérési
Adícsőséges tavaszi had- terv-archívuma is! Mindez
járat után 1849. május 30-án Budán, 1850. január 4-én
kapja meg kinevezését látta- történt, az aláíró: Hieronymi
mozásra azzal, hogya fő- Ottó Ferenc k. mérnök és Zemérnök úr, mint műszaki ta- lenka Lajos igazgató-segéd.
nácsos mérnökeit gyűjtse
Hiába próbált meg beszeegybe; a Szolnok-debreceni rezni Hieronymi mindenféle
és a Szolnok-aradi vasút épí- igazolásokat - el nem kerültésénél a földmunkálatokat hette, hogy 1850. február 20azonnal kezdje meg, s foglal- án újra az Új épületbe idézkoztassa a nagyszámú hadi- zék. Kihallgatást ldhallgatás
foglyot, akiket a tavaszi had- követ, Hieronymi egészségi
járatban győztesként a ma- állapotát a pszichés terhelés
gyarok ejtettek. A kinevezési tovább rontja, s a zsarnoki
okmányt még aznap látta- terror odajuttatja, hogy ítémozta Hieronymi, Reitter lethirdetés előtt, 1850. április
Ferenc és Massányi János.
30-án meghal.
Hieronymi illetménye
A hadbíróság utólag úgy
2500 pengő forint, annyi döntött - közli Haynau egy
mint az országos építési fő- rendelete -, hogy amennyiigazgató fizetése. Sajnos, ben Heronymi életben macsak egyszer tudta felvenni, rad, kegyelemre javasolták
hiszen a kormánynak rövi- volna.
desen újra menekülnie kelA család rendkívül sanyalett.
rú helyzetbe kerül, Terézia
Bár a földmunkák meg- asszony kérvényei mindenütt
kezdődtek, oly nagy mennyi- elutasításra találnak. A 13
ségű lllunkáról nem lehetett éves legidősebb fiúgyerek beszélni, amely továb bi Károly - tartja el szinte édesvágányok elhelyezését tette anyját és öt testvérét azzal,
volna lehetővé! Egy-két ren- hogy tejet és pékárút hord'ki
delkező levél érkezik még aházakhoz.
tanácsos úrhoz, miszerint
Hieronymit a budai víziváHieronymi Ottó Ferenc köz- rosi temetőbe temették, aholekedési műszaki tanácsos és va majd Terézia asszony is
Varga János hajózási igaz- kerül 1881. december 27-én;
gató főmérnök urak minden miután 25-én elhalálozott.
olyan térképet szolgáltass aA temető közelében volt
nak be a táborkari osztályra, az az utca és köz, amely 50
melyek a hadászati pontok éven át őrizte Hieronymi
megállapítás ánál segítséget Ottó Ferenc nevét, egészen
nyújthatnak a hadvezetésnek. 1956-ig. Az 1956-ban kia(Aláírás Csányi László köz- dott új Budapest térkép már
munka és közlekedési mi- Határőr utat és Pethényi közt
niszter.) 21 ládába csomagolt jelöl.
.
anyagot ad át Hieronymi LoElfelejtettük őt, indokolt
vász György közlekedési fu- hát emlékét feleleveníteni.
tárnak.
11egérdemli!
·Az 1849. augusztus 27-i
Ágoston István
rendelet szerint április 14-e
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