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Vezetöváltás az Alsó-Tisza vidéki 
Vízügyi Igazgatóság élén 

A közlekedési és vízügyi miniszter 
dr. Kqváts Gábor igazgatót - a Ma
gyar Mérnöki Kamara elnökévé tör
ténő clegválasztása miatt - megszapo
rodot~ teendőire tekintettel 200I. 
július 1. hatállyal felmentette beosztá
sábóL Egyúttal Török Imre György 
főmél1nököt, műszaki igazgatóhe
lyettest megbízta az igazgatói teendők 
ellátás~val. 

Dr. Kováts Gábor egyetemi tanul
mányainak befejezését követően 
1962-ben került a vízügyi igazgató
ságra, ahol különböző beosztásokban 
dolgozott (1971-1979 igazgatóhe
lyettesként), 1979-től a KEVIÉP, 
majd a Szegedi Vízművek és Fürdők 
főmérnökeként tevékenykedett, 1991-
ben pályázat úgán került az Ativízig 
igazgatói beosztásába. 

Török Imre György 1966 óta dol
gozik az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi 
Igazgatóságon különböző beosztá
sokban. 1975-1991 között árvízvé
delmi és folyószabályozási osz
tályvezetőként tevékenykedett. 1991 
ótá töltötte be a műszaki igazgató
helyettes főmérnöki beosztást mostani 
megbízatásáig, melyről írását itt az 1. 
oldalon olvashagák. 

E~készült a Magyar 
Hidrológiai Adatbázis 

, . (MAHAB) 
első üteme 

2001. június 6-án, 
Budapesten ünnepélyes 

körülmények között adták 
át a Magyar Hidrológiai 
Adatbázis fejlesztésének 

I. ütemét. 
Az átadási ceremónia 

méltó körülmények között 
zajlott. A megfelelő 

környezetet 
az Átrium Hyatt Szálloda 

bizto~ította, s minden 
jelentő~ebb sajtóorgánum 
részt ve,tt a rendezvényen. 
Az esemény szépséghibája 

egyedül az volt, hogy 
a szaklI1át csak nagyon kis 
létszámú csapat képviselte, 
így a kollégák közül szinte 

csaklaz igazgatók és 
a víztajzosok tudtak 

az eseményről. A leendő 
felhasználók jelentős 

hányada még csak nem is 
hallott a MAHAB-ról. 
Besz~molómmal ezt 

a hiány t 'igyekszem pótolni. 
I 

Ágazatunk nagyon magas 
szinten képviseltette magát: 
jelen volt dr. Hajós Béla, 
vízügyi helyettes államtitkár, 
Varga Miklós, az Országos 
Vízügyi :Főigazgatóság fő
igazgatójá, dr. Jakus György 
főigazga'tó helyettes, vala
mint dr.: Bakonyi Péter, a 
VITUKI Rt. vezérigazgatój a 
is. A köheműködő vállal
kozókat, la Grepton Informa
tikai Rt-ti és a Microsoft Ma
gyarországot is az igazgató 
képviselte. Természetesen 
jelen voltak azok a kollégák 
is, akik ~ kezdetektől fogva 
közremqködtek a projekt 
megvalósításában. 

A vízrajz, feladataiból 
adódóan, 'elsőként alkalmaz
ta a számítástechnikát az 
operatív munkában. Az első 
próbálkozások a 80-as évek 
első fel:ében kezdődtek, 
melynek i eredményeképpen 
először ,HAFTER, majd 

SHA TIR néven készült el 
szoftver a vízrajzi adatok ke
zelésére. A SHA TIR hivata
los bevezetése 1991-ben tör
tént meg. A szoftver nagy 
előnye volt, hogy megbizha
tóan működött, s az alapvető 
funkcióit jól látta el. Nagyon 
fontos, hogy egy szoftvert a 
maga korában értékeljünk, s 
ne kéljük rajta számon azo
kat a tulajdonságokat, amit 
csak a mai kor technikája 
biztosít számunkra. Ilyen 
módon a SRATIR megfelelő 
eszköz volt, bár a fejlesztés 
finanszírozásának lassúsága 
miatt bevezetésekor már ela
vult. 

Másik nagy hibájaként ró
ható fel, hogy bár a vízügyi 
igazgatóságok használták, 
nem igazán az ott folyó mun
ka igényeinek megfelelően 
működött. Ezen kívül az 
adatbázisa zárt volt, így 
rendkívül nehéz volt a kü
lönböző feldolgozó progra
mokkal az adatokhoz hoz
záférni. A vízrajzi adatokat 
használó programok ezért 
legtöbbször saját adatbázist 
hoztak létre. 

Az igazgatóságok részéről 
már a 90-es. évek elején meg
jelent az igény egy korszerű 
adattároló és feldolgozó 
rendszer létrehozására. 1993-
ban elkészült egy tanulmány 
"A vízrajzi adatfeldolgozás 
kapcsolódásának kialakítása 
az Or;ac1e adatbázis kezelő 
rendszerhez" eimmel, ami a 
mai napig az egyetlen olyan 
anyag, ami a vízügyi igaz
gatóságokon valójában meg
jelenő igényeket megfogal
mazza. Erre az egykori szer
zői gárda is biztosítékot je
lentett, hiszen az igazgató
ságok mai napig legjobb 
szakértői készítették. E ta
nulmány nem fogalmazott 
meg ma is használható stra
tégiát. (Folyt. a 2. oldalon) 

Kedves munkatársaim, 
az Alsó~ Tisza vidéki 

Vízügyi Igazgatóság dolgozói! 

Harminckilenc évi vízügyi szolgálat és válamivel több, 
mint tíz év igazgatói tevékenység után, 2001. július l-től 
átadtam a stafétabotot az utánam következőknek. 

Nem mondom, hogyelváltam Önöktc5l, mert az nem 
igaz. Továbbra is ide tartozónak érzem magam, remélem 
ugyanolyan jó kollegák, barátok maradunk, mint eddig 
voltunk. 

Köszönöm a bizalmat, a támogatást, a sok és sikeres 
munkát, kívánok mindenkinek jó egészséget, hosszú, bol
dog életet. 

Dr. Kováts Gábor 

Pályázati lelhívás 
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság pályázatot hirdet 

"Biztonságos Jövőért" 
eimmel az árvízvédekezésben eddig még nem alkalmazott 

szerkezetek, eszközök, technológiák, anyagok 
alkalmazására. 

A pályázati anyag szükség szerint tartalmazza: 
- a pályamű leírását 
- fotó- és demostrációs anyagot (makettet) 
- a használatba vétel időszükségletét 
- gazdaságossági értékeléssel 
- esetleges referenciákat. 

Beküldési cím: Árvízvédelmi és Belvizvédelmi 
Központi Szervezet Kht. 
1211 Budapest, Szabadkikötő út 4. 

Beérk~zési határidő: 2001. szeptember 28. 
Elbírálás időpont ja: 2001. okt6ber 30 .. 

A pályázatra beérkező pályaművek kiállításra kerülnek 
2001. október 8. és november 23. között (Árvízvédelmi és 
Belvízvédelmi Központi Szervezet Kht. Budapest, XXI. 
Szabadkikötő út 4.). 
A beérkező pályaműveket bizottság bírálja el. 
Díjak: I. díj: 300 OOO Ft m. díj: 200 OOO Ft 

n. díj: 250 OOO Ft IV. díj: 150 OOO Ft 
V. díj: 100 OOO Ft 

Tisztelet a nyugdíjas 
dolgozóknak! 

Az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság vezetése 
2001. május 17-re hívta meg a hagyományos nyugdíjas 
találkozóra az Ativízig Központ, MBSZ (volt Gépüzem), 
Szegedi Szakaszmérnökség nyugdíjas dolgozóit. 

A Potyka étteremben, családias légkörben telt el a dél
után, ahol dr. Kováts Gábor igazgató és Jenei Gábor, a 
szakszervezet titkára köszöntötte a megjelenteket. Az el
múlt évtizedek emlékeit, eseményeit felemlegetve 
gyorsan telt az idő, és estefele mindenki így köszönt: ha 
egészségük megengedi, és meghívnak, jövőre szeretnének 
újra találkozni mindenkivel! 

Kurucz Gyula 

Változás-e a változás 
az Ativízig élén? 

Ezen a helyen az Ativfzig új igazgatójaként köszöntöm az 
olvasókat és próbálok választ adni az Önökben is minden 
bizonnyal felvetődő, cimbeli kérdésre. A válaszom: igen 
változás, de a kérdés ezek után, hogy milyen mértékű. 
Nem vitás, hogy ez a kérdés munkatársaim zömét foglal
koztaga, de talán másokban is felmerül és találgatásokra 
ad okot. 
Úgy érzem, legszerencsésebb, ha megismétlem azt, amit a 
szűk körű vezetői értekezleten mondtam a megbízólevél 
átvételekor. Folyamatosságot, igényesség et, szigorúságot 
és korrektséget ígérek és ezt várom el minden munkatár
samtól. Fő célkitűzés em és remélem, közös éélkitúzésünk 
a szakmai szipvonal, a gazdálkodási stabilitás és ajó szel
lem megtartása és továbbfejlesztése. Ezen célok érdeké
ben mindent megteszek. Az igényesség, a korrektség és a 
szigorúság tulajdonképpen a folyamatosságot jelenti. Úgy 
érzem, vezetőváltáskor nem árt ezt hangsúlyozni. Mi 
szükséges az előbbi célkitűzések eléréséhez? Vezetői ha
tározottság, ugyanakkor megfontoltság, együttműködés a 
munkatársak részéről, bizalom a vezető- és a munkatársak 
között. 
Ha visszatekintünk a mögöttünk álló tiz esztendőre, mi
alatt dr. Kováts Gábor igazgatta az Alsó-Tisza vidéki Víz
ügyi Igazgatóságot, bizony sok változás, köztük jelentős 
átszervezések, személyi változások tanúi, részesei vol
tunk. Ami történt, abban én részesnek tekintem magamat, 
a változásokat együtt határoztuk el, a döntéseket együtt 
alapoztuk meg és együtt hajtottuk végre. 
Tíz évvel ezelőtt j ó személyi összetételű, erős és eredmé-
nyes vízügyi igazgatóságot vettünk át. A körülmények, az 
élet azonban dinamikus an változott és ezek a változások 
változtatás i kénysz~rt jelentettek számunkra. Létszám
csökkentés és természetes lemorzsolódások (nyugdíjazás 
és egyéb okok miatt), átszervezések, közöttük legnagyobb 
a vállalkozás leválasztása. Jócskán átalakult az igazgató
ság és cserélődtek a középvezetők. Ugyanakkor igen so
kat változott a gazdaság, a társadalom és a működésünket 
befolyásoló írott és íratlan szabályok, tehát az a közeg, 
amelyben élünk, dolgozunk. Számos tehetséges fiatal is 
beépült, !cözülük jó néhányan már fontos pozícióban 
vannak. Ugyszólván mindenki átesett a tűzkeresztségen, 
vagyis részt vett az elmúlt évek nagy árvíz és belvíz, vala
mint vízminőségi kárelhárítási munkáiban. 
A közeljövőben a stabilitásra kell törekedni. Az igazgató
nak a rövid és a hosszabb távú stabilitás érdekében kell 
dolgoznia. Ezzel próbálkozok munkatársaim segítségével. 
Kissé ellentmondásosnak tűnik a helyzet, hiszen egy át-

meneti, rövid idejű megbizatás (maximum egy évet sej~ 
tek) azt a szemléletet sugallja, hogy a túlélés a fontos, a 
távolabbi jövő mellékes. Minden idegszáiam tiltakozik ez 
ellen a szemlélet ellen, nem tudok és nem is vagyok haj
landó lemondani a hosszú távú célkitűzésekről még akkor 
sem, ha tudom, hogy azok egy részének megvalósításában 
már nem vehetek majd részt. Remélem, egyetértésre ju
tunk fiatal kollegáimmal. 
Kijelöltem és megbíztam helyettesemet. Andó Mihály te
hát a megbízott főmérnök és az árvízvédelmi és folyósza
bályozási osztályt Tripolszky Imre vezeti átmenetileg, 
megtartva a vízrendezési és vízhasznosítási osztályvezetői 
teendőket is. Ezzel nagyjábóllezárultak a fontosabb 
személyi változások. 
'Milyen súlyponti feladatokra kell koncentrálni? 
1. Beruházási, célfenntartási munkák megvalósítására, ha
táridőre, jó minőségben. 
2. A hatósági engedélyezési és felügyeleti munkánk szin
vonalának javítására, a lemaradások feldolgozására. 
3. A közmunkaprogram hatékony megvalósítására. 
4. Az új fejlesztett informatikai rendszerre való zökkenő
mentes átállásra. 
5. Az ingatlan- és vagyonnyilvántartás rendezésére, a hi
teles egyezőség megteremtésére. 
6. A belvizvédelmi terveink korszerűsítésére. 
Mindezekhez szigoritani kell a munkafegyelmet, a pontos 
munkakezdést, a hibátlan munkát és a határidők feszes 
betartását minden szinten. Az anyagi és személyi felté
teleink ha nem is ideálisan, de adottak. 
Mit hozhat a jövő? A "kormányzati, államigazgatási 
munka korszerűsítése" jelszó mögött számítani lehet a 
központosított bérszámfejtés bevezetésére, a szigorú 
kincstári és egyéb központi irányításra és ellenőrzésre. 
Az igazgatóság személyi .állományának egy részét 
érintheti a köztisztviselői kategóriába sorolás. Ez az ügy 
azonban még nincs minden részletre kiterjedően 
előkészítve, bizonytalan az időpont, számos kérdés vár 
válaszra. Nem érdemes most erről sokat beszélni, de nem 
érhet váratlanul bennünket, hiszen ez az utóbbi évek 
egyik legkeményebb átalakítását jelentheti. Mostanában 
már sokat beszélnek a választásokról, a leendő kormány
zatról, a választások kihatásáról a vízügyre. Nem érdemes 
erre túl sok időt pazarolni. Törődjünk többet a soron lévő 
feladatainkkal. Dolgozzunk becsületesen, keményen, ab
ban a szellemben, ahogy ezt tettük az elmúlt évtizedekben 
és akkor tiszta lesz a lelkiismeretünk. Erre kérem mun
katársaimat és várom az igazgatósággal kapcsolatban álló 
intézmények támogatását, volt dolgozóink, nyugdíjasaink 
biztatás át. 

Török Imre György 
főmérnök mb. igazgató 
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; (Folytatás az 1. oldalról) nem jelenti azt, hogy bárki illetéktele- "ágazat" fogja használni általánosság-
Viszont az ágazati informatikán be- nül hozzáférhet az adatokhoz (ez jel- ban, hanem emberek, akiknek szabály· 

lüli víztajzi igényeket időtálló módon szavas védelmi rendszerrel szabályoz- zatokban meghatározo~t feladataik van~ 
leírta a tanulmány. A kilencvenes évek ható), de akinek ezt megengedjük, az nak. 
folyamán több tanulmány is készült e könnyen elérheti adatainkat. Az SQL szerver afkalmazásának 
tárgyban, de ezek egyszer sem mondtak Az átadási ünnepség tulajdonképpen koncepciója nagyon korszerű és előre
igazán többet a vízrajzi igények megfo- sajtótájékoztatóval egybekötve zajlott mutató, de végre aprópénzre kell 
galmaz4~ában, mint az 1993-as tanul- le, ahol a sajtó munkatársai igen lénye- váltani az alkalmazási lehetőségeket. 
mány, de már ágazati stratégiában ges kérdéseket tettek fel elsősorban a A vízrajzi adatokkal kapcsolatos fel
kezdte~ gondolkodni. E tanulmányok gyakorlati hasznosítás sal kapcsolatban. adatokat nagyon pontosan leírták 
hibája folt az is, hogy túlzottan sok Itt többen is úgy éreztük, hogya vá- különböző szabályzatokban. Ezekből 
ember ~éleményét kérték ki, s így sok, laszadók nem tisztáztak egy lényeges jól nyomon követhető, hogy a munka 
a mai n~pig megvalósíthatatlan és szük- kérdést: az eddig megv, alósult munka- ' ~ nagy részét mely szervezetek végzik. 
ségteleri ötletet tartalmaztak. rész nagyon fontos, de a jelenlegi áÍ- Ezen kívül is folyik ezekre az adatokra 

1997~ben, majd felújítva 1999-ben lapot még az adatok napi használatára 
épülő munka, de egyéni vagy vállalati 

elkészült a vízügyi infrastruktúra fej - nem alkalmas. Az általunk használt fel- keretekben, piaci viszonyok között. Az 
lesztés~re vonatkozó tanulmány. Az dolgozó (műszaki elemző és előrejelző 'SQL adatbázis biztosítja ezek adatigé
adatbázis-fejlesztéssel kapcsolatosan ez szoftverek) még nem ezt az adatbázist 
az anyag egyértelműen Microsoft SQL használják, s a kapcsolódó tájékozató nyét, de az állami pénzből elkészülő 
Szerveri alkalmazását irányozta elő. Itt rendszerek (közcélú, vezetői és szak- elsődleges és másodlagos feldolgozó 
álljunk meg egy szóra! Mi az az SQL ágazati) sem készültek el. Ehhez a pro- szoftverek nem ezt a célt szolgálják. 
adatbázis és mi a jelentősége számunk- jekt további folytatására van szükség. A MAHAB alkalmazása (illetve az 
r~? : Most ott tartunk, hogy az adatokat adatok nagyobb mértékű elérési le-

A StrPcfured Query Language (SQL, egy megfelelő helyen, könnyen tárolni hetősége) felvet egy nagyon súlyos kér
Strukturált Lekérdező Nyelv) az IBM tudjuk, de a legegyszerúbb lekérdezés dést: milyen adatokat tudunk nyilvá
által az ~970-es évek közepén kifej lesz- is igen nehézkes. Erre jó példát muta- nos sá tenni? 
tett relác;:iós adatkezelő nyelv. 1979-ben tott az ünnepség végén meg tartott A szakemberek által közismert, hogy 
hozták J;lyilvánosságra, ettol kezdve al- "játék" is. A jelenlévók közül bárki tet- az archívadatsorok (80-as évek vége 
kalmaztlík a nagy és miniszámítógépes szőleges állomás tetszőleges' adatának előtt észlelt adatok) nagy része "nyers 
adatbázis-kezelők megvalósításánál, kirajzolását kérhette. Már itt megmutat- észlelt adat", azaz semmilyen feldol
ahol gyakorlatilag szabvánnyá vált kozott, hogy a kezelési lehetőségeken gozáson nem esett át. Ez különösen a 
(ANSI ~QL). Az SQL nyelv könnyen van mit csiszolni, hiszen elég körüliné- vízhozam-adatok tekintetében nagy 
megtantilható, mert természetes (angol) nyes volt az állomás azonosítóját probléma. Sajnos, nem csak az archív 
nyelvh~z áll közel. Meglepően kevés előkeresni, s az idósorokat pedig egy adatokkal kapcsolatban merülnek fel 
nyelvi «lemet használ (40-nél kevesebb másik szoftverben kellett kikeresni. gondok. A jelenlegi gyakorlat szerint a 
kulcssz;ó és tíznél alig több alaputa- Minden esetben viszonylag hamar leolvasott adatokat egy ún. javító függ
sítás), de ezzel lehetőséget teremt relá- megkaptuk a kívánt grafikont, de ez in- vénnyel javítjuk (ez a vízmérce geo
ciós ad~tbázisok kialakítására, adatok kább annak volt köszönhető, hogya metriai hibáiból adódó eltéréseket kor
felvitel~re és módosítására, valamint program egyik létrehozója kezelte a ter- rigálja). Ez az jelenti, hogy a külső fel
sokold~lú visszanyerésére. Könnyű minált..A kivetített grafikon szépség- használó más adatot láthat az interneten 
felhasználhatósága révén felhasználók hibája volt még, hogy pl. a vízfolyás (ha ez a szolg,áltatás megvalósul) és ha 
széles ~etegelt teSZI képessé reláCIÓS nevét, melyröl az adatok származnak, kimegy a vízmércéhez. Ez a probléma 
adatbázisok tetszés szerinti lekérdezé- nem jeleníti meg, így azt a "kódszám" árvíz idején, a "belvárosi" vfzinércék 
sére. i megjegyzése után egy másik szof t- esetén jelenthet gondot, amiket naponta 

Azt ~: szoftvert, mely az adatbázis- verből kellett kikeresni. Az adatelérés több százan is leolvasnak. Ezért az ada
kezelés :feladatát végzi (adatbázis-mo- szempontjából azonban a rendszer jól Itok nyilvánossá tételéhez az is szüksé
tor), az :ágazat a Microsofttól vásárolta vizsgázo~. " . , ges, hogy ne az adatot javítsuk meg, 
meg. Ennek konkrét alkalmazásba vé- A tovabblepest az JelenthetI, ha az hanem a vízmércét. 
telét (p\ó programozás, adatfeltöltés) a informatik;ai é: vízüg7i szakmai k.~~- Egy SQL típusú adatbázis a víz
VITU Iq RT. és Grepton Informatikai de.~~k:t sZlgoruan elv~~ztva kezeljuk ügynél dolgozók számára is nagy elő
Rt. végezte. SQL szerver programot a jovoben. A felhasznalonak kell meg- relépést jelenthet. A szakaszmérnöksé
termész~tesen nem csak a Microsoft ál- ~ondani, hogy mit szere~ne látni: mo- gek és árvíz idején a védközpontok ed
Ht elő, die az ő ajánlatuk volt mind telje- nltoron, az adatokkal ffillyen muvele- d' h l . vi . k által kid l tt 

k ak 
' h' . S . ,lg a e yl zrajzoso o gozo 

sítménYI mind ár szempontjából a leg- te et arvegre ajtanl. ajnos,mameg d' 'd k tak k" ti h'd 
kedvezqbb. a két terület kissé összemosódik, s így a ~~~e. 1. ~o o~ . ~r M' ozve, e~ .1 ro-

Az ágazat számára az SQL szerver képernyőn a felhasználó sokszor olyat ogla1 ln OrmaCl? " eg a vllzraj,zl cso-

lk Im . , l~ l' , t' l A l't (le"l" b" ~ kód k ' d l porttal egy helYlsegben do gozok sem a a azasa nagy e ore epes je ent. z a u on ozo o, az eppen o go- f' k ' fIl ~ 'd "k 
adattárolás ilyen módja lehetővé teszi, zó felhasználó neve és adatai), amire a ~rte ~ofzza ~~g'kehe o m~h on a ~z~. -
hogy a felhasználói programok közv et- konkrét muclcához semmi szüksége, s seges ln o~maclO. oz, ~ oz mm 19 
lenül kapcsolódjanak a MAHAB-hoz, csak a helyet foglalja. eg.~ ~fzrajzos közremuködése volt 
nem kell minden egyes elemző szof t- Az új szoftverek készítésénél a prog- szükseges. ,.,' . 
verhez saját adatbázist létrehozni, s azt ramozók sokszor bedőlnek az egyre na- Az ~QL adatbazls, m~ j~lenle~ IS ol~ 
folytonosan frissíteni. Ez az adatbázis gyobb teljesítményű hardverek adta vash.ato a ~zakaszm~.rn.o~eg~ekrol, .~ 
akár Excellel is lekérdezhető, így lehetőségeknek. Például az egyik elké- azt JelentI, hogy rovld Idon belul a 
mindenld a saját igényeinek megfelelő szült modullal szembeni legfőbb kritika szükséges megjelenítő programok is te-

o műveleteket hajthat végre az adatokkal. az volt, hogy a képernyőn megjelenő lepíthetőek lesznek. 
A speciális vízrajzi szoftverek haszná- karakterek láthatatlanul kicsik, aminek Az Ativízignél előreláthatólag szep
lóinak pedig nem kell állandóan saját előállítását a képernyő felbontásának temberre elkészülnek azok a kiegészítő 
adatbázIst létrehozni és frissíteni. növekedése tette lehetővé. alkalmazások, melyek mind a külső, 

Ez a :megoldás nem csak az ágazati, A munka olyan fázisa következik, mind a belső felhasználók számára 
hanem iaz azon kívüli adathozzáférés amikor már a részletkérdéseket kell azonnali adathozzáférést biztosítanak.' 
lehetőségét is megteremti. Ez persze megoldani. Ezt a szoftvert nem az Lábdy Jen(5 

Kö~el egy esztendeje a 
Szeg~di Vízügyi SE evezős 
szak~sztálya a Szegedi Ví
zisport Egyesületbe került 

rád Megyei Evezős Szö
vetség volt. 

A szegedi versenyzők 
négy I. helyezést, három II. 

(Vác)/bezős páros Sevillá
ban megnyerte az idei első 
Világkupa-futamot. 

Ezt a sikert Bécsben si-
át. 2901-ben volt evezős r---------------------------------------~ 
sportolóink a következő 
eredményeket érték el: 

XV/Il. Szegedi Nemzet
közi Evezős Regatta - Dr. 
Simá4Y Béla Evezős Emlék

Evezős hírek, 
eredmények 

verse~y - 2001. május 5--6. '-----------------------------------------' 

zős Versenyen Kitka Ger
gely szegedi evezős III. 
helyezést ért el. 

* 
2001. július 20-22-én -

lapzárta után - a Maty-éri 
Gróf Széchenyi István eve
zős és kajak-kenu pályán 

'rendezik meg az országos 
felnőtt és utánpótlás evezős' 
bajnokBágot. 

Hasonló sikereket várunk 

Ny'olc nemzet 300 ver
senyzője ült hajóba a ver
senyen. Ennek rendezője a 
Magyar Evezős Szövetség, 
a Sz~ged Városi Sport
igazg~tóság, a Szegedi Víz
ügyi ~E, valalllint a Csong-

helyezést, két III. helyezést, 
négy IV. helyezést, két V. 
helyezést értek el. Gratu
lálunk az eredményekhez! 

került a Haller-Pető pá
rosnak megismételnie, a 
bécsi v.k. futalllon újra nya
kukba akaszthatták az el a szegedi evezősöktől és 

* 
A 200l-ben Szegedre iga-

zolt Haller Ákos-Pető Tibor 

aranyérmet. , 

* 
A Bledi Nemzetközi Eve-

szurkolunk nekik. 
Kurucz Gyula 

SE elnök 

; 

2001. JULIUS 

Mi lesz veled, 
Duna-Tisza közi 

hátság?* 
A Duna-Tisza közi hátság 
vízháztartási helyzetét és 

vízgazdálkodási problémáit 
az elmúlt tizenöt-húsz 
évben sokat vizsgáltuk

vizsgálták. Mi is 
a problémák gyökere? 
Az, hogy a Duna-Tisza 

közi hátság vízháztartási 
szempontból az ország 
leglll'Ostohább vidéke. 

Az ún. éghajlati vízhiány 
(a csapadék és a lehetséges 

párolgás évi összegének 
különbsége) 

itt a legnagyobb. 

A nedves periódus nem 
sokáig tartott, 2000-hen pél
dátlanul kevés csapadék hul
lott, s így a talajvízszintek 
mára kb. az 1997-es helyze
tet tükrözik. A vázolt talaj
vízszint-változásokat jól 
érzékelteti az itt közreadott 
ábra, amelyet az egyik kis
kunfélegyházi talajvizszint
észlelő kút adataiból szer
kesztettünk. Az ország más 
tájait vizsgálva sehol nincs 
olyan nagyfokú és nagykiter
jedésű talajvízszint-süllye
dés, mint a Duna-Tisza 
közén. 

o Ezt a hátrányos adottságot Hogy mit hoz a jövő, nem 
tetézi, hogy a hátság a Duna tudjuk. A globális fölmelege
és a Tisza melletti területhez dés következtében hazánk 
képest 40-50 m magasan ki- éghajlatában is bizonyos vál
emelkedik, így a felszín tozások következhetnek be. 
alatti vízkészlet, ha felülről Nagyon valószínű, hogya le
nem kap kellő csapadékpót- hetséges párolgás növekedni 
lást, ki tud ÜTÜlni. Igaz, hogy fog, de a csapadékviszonyok 
az Alföldön máshol is van- alakulása szinte kiszámítha
nak ilyen kieme1kedő terüle- tatlan. Egyelőre nincs okunk 
tek, pl. ilyen a Nyírség, de nagyon sötéten látnia hely
ott kisebb az éghajlati víz- zetet, mert a mintegy évszá
hiánY: zados csapadékadatok hatá-

A Duna-Tisza közi térség rozottan ,süllyedő tendenciát 
egyébként felszin alatti vi- nem mutatnak. A vizháztar
zekben gazdag, különösen a tást kedvezőtlenül befolyáso
mélyebben lévő rétegek. A ló különféle emberi beavat
talajvfz szint je az 1956--1960 kozások (vfzkitermelés növe
közötti időszakban a Duna- kedése, földhasználat módo
-Tisza köze nagy részén 1-3 sulása, stb.) hatása a jövőben 
m közötti volt, tehát a nö- is érezhető lesz. 
vényzet számára optimális Mi a teendő? A korábban 
szinten helyezkedett el. A tervezett első lépést, vagyis a 
zömében homoktalajokkal helyi vizek lehetséges visz
borított vidéken viszonylag s2latartását megtettük, ponto
gazdag kertészeti kultúra, sabban megkezdődött egy 
zöldség- és gyümölcs ter- vízvisszatartási programnak 
mesztés, virágzó erd6gazda- a végrehajtása a vízügyi 
ság alakult ki. igazgatóságoknál és a Kis-

Ez a kedvező körülmény, o kunsági Nemzeti Park Igaz
úgy néz ki, a múlté. A talaj- gatóságánál, ha nem is az 
víz szinge több okra vissza- eredetileg tervezett ütemben, 
vezethetően jelentősen süly- hanem annállassabban. 
lyedt, pl. 1992-ben a terület Ezt a programot nyilván 
nagy részén 3-5 m mélyen folytatni kell és ki kell telje
helyezkedett el, s jelentős ki- síteni. A csatornák medrére 
terjedésű lett az 5 méternél korlátozódó vízvisszatartá
mélyebb talajvíztükrú térség. son túl a területi viztározás 
Ez már a növényzet számára' szélesebb körű alkalmazásá
sok, ilyen mélyről nemigen ban még vannak kihasználat
vehető már fel a víz, a nö- lan lehetőségek. 
vényzet nem tudja hasznosi- Hozzá kellene azon ban 
taní. kezdeni a vízpótláshoz, ko-

Az 1990-es évek második molyabb eredmény ugyanis 
felében a mintegy húsz éve csak ettm várható, s ha ez itt
tartó vízszint-süllyedési ten- ott megvalósul, ezzel a víz
dencia megfordult, a talaj víz- visszatartó rendszerek ha
szint emelkedni kezdett. tékony működése is elősegít
I999-ben és a 2000. év ele- hető. 
jén a hátság peremén, vala- Természetesen továbbra is 
mint a Duna-völgyi és a Ti- elsőrangú feladat a víztaka
sza-menti területeken a talaj- rékosság, amely a lakossági 
víz helyenként túl magasra vízdíjak drasztikus ,emelke
szökött, komoly belvízkárok dése és az ipari vizhaszná
forrásává vált. A hátság leg- latok visszaesése miatt az 
magasabb részein azonban 1990-es években "automati
alig lehetett vízszintemelke- kusan" megoldódott. 
dést tapasztalni. (Folytatás a 3. oldalon) 

Évi középvízállások a perem alatt (cm) 1934-2000 
Id:ift."1 

l~.l.a 194'.1" 1946 19S; 1958 !~G4 l'f!1l 1'J7G l'il!2 !~tl(( ·1~94 JtlOff 
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(Folytatás a 2. oldalról) 
A fqlvázolt vízpótlási ter

vekből' nem lett semmi, sőt, 
az ilyen jellegű korábbi pró
bálkozások is dugába dőltek, 
mint például a tiszaalpári 
'öntözcifürt működtetése. A 
holtpontról való elmozdulást 
csak aKkor remélhetjük, ha a 
vízpótlásban érdekeltek az 
eddigieknél jobban összefog
nak, és a vízzel kapcsolatos 
igényeUce~ a területfejlesztési 
programokba illesztve pró
bálják érvényesíteni. 

Mindenki a kitörési pontot 
keresi. Ez1ehet például a tu
rizmus, s ezen belül a vízi tu
rizmus. A vízpótlási tervek-

, ben eddig ezzel nem nagyon 
foglalkoztunk, s a vízi közle
kedés ügyét is föl kellene 
karolni; bár ezen a téren csak 

q.agyobb távlatokban képzel
hető el valamilyen konkrét 
program megvalósítása. 

A vízi turizmus és a vízi 
közlekedés szerepének nö
vekedése a vízpótIási mű
szaki megoldásokban - a 
nyomócsöves, zárt rendsze
rekkel szemben - a nyílt csa
tornás változatok nyilvánva
ló előnyét erősíti. Az ilyen 
tervváltozatokat kellene va
lahogyan integrálni a terület
fejlesztési tervekbe, s így re
mélhetnénk - a többi víz'
használati igény kielégítésé
vel együtt - rentábilis meg
oldást. 

Pálfai Imre 
* Elha/!gzott a Magyar Hid

rológiai Társaság Vizgazdálko
dási Szakosztá/yának 2001. má
jus 23-i előadóülésé/!, Kecske
méte/!. 

lIatárvona.1 
A felső-tiszai védekezés 

napjai 
A tarpai gátszakasz 200 I: 

március 6-án ... 
Az ukrán határról Tarpáig: 

erős, m;agas a töltés, állja a 
vizet. T,arpától minden átme
net nélkül vége a biztonság
nak, a szó nem csak átvitt 
értelmében.' A viz most , 
"avaga'l az új töltést, s ostro-
molja airégit. 

Ame<;ldig ellátni, a távolba 
vesző, ~gysoros, három-négy 
zsák magas nyúlgát. Délelőtt 
tíz óra.' Sorozatban, fél perc 
alatt, 10-30 m szélességben 
lecsúsz6 rézsűk - először ki
dől a teiefonoszlop, utána fo
lyik a rézsű. A víz pedig 
csak emelkedik. Homokzsá
kot teszÜnk oda, ahol nagyon 
folyik át a víz: a zsákok te
tejére hordott uszadékot csak 
akkor szedet jük le, ha oda 
zsák kerül, addig is tart 1-2 
centimétert. 

A szállítás szinte lehetet
len a hígfolyós sárban: két 
traktor vontat egy zsákokkal 
megpakolt pótkocsit. A láb
tól 15-20 méterre megáll, 
onnan liíncban adogat ják fel 
az emberek a zsákokat, majd 

I 
jobbra-balra hordják vállon a 
töltésen! Idegőrlő. 

A cs6szásokból ki kell ve
zetni a ~izet, hogy az épen 
maradt iöltés viszonylag sta
bil mara<;ljon. Szinte minden
ki, aki a: csúszások alján dol
gozik, lesik-kel a folyós 
agyagbah: csak ne szakadjon 
ránk az :,egész. Egyre szapo
rodnak il. csúszások. Egyik
ből vízshgár lövell ki: az ott 
dolgozók eszeveszett gyorsa
sággal 90lgoznak. Néhány 
pillanatig nem merek oda
nézni, c~ak lapátolom a sarat. 

Elmúit negyedtizenkettő. 
Már töb,b, mint hat csúszás 
van 200',méteren belül a lá
tókörbe~, telefonon mond
ják: táv6labb is van néhány 
Tivadar felé. Talán meg
ússzuk, a víz is mintha nem 
áradna ~nnyira, de hamaro
san kide*ül, ez csak átmeneti. 

Az áradás sal versenyt fu
tunk. Szinte mindenhol 
emelni kell a nyúlgátat, 
legfőképpen a csúszásoknál, 
hogy ne kapjon vizet: külön 
lapátosok árkolják a koronát, 
vezetik el az átfolyó vizet. 

Az újabb csúszásokat már 
kisebb izgalommal vesszük 
tudomásul: vízelvezetés, víz
kivezetés, ez it lényeg. De ez 
így nem mehet sokáig, a gát
oldal bizonyos szakaszon 
úgy néz ki, mintha kirobban
tották volna. A pokol torná
cán vagyunk! 

Az emberek kezdenek 
apatikusan viselkedni. Na
gyon fáradtak. Állandóan a 
közeli vízmércét figyelik, de 
anélkül is érzékelhető: még 
mindig emelkedik a víz. "Át
szakadt!" kiáltanak fel néhá
nyan, s mutatnak a néhány 
száz méterre lévő helyre, Ti
vadar irányába. Megbabo
názva nézzük. Jól látható: a 
gát oldalából csillogva tör ki 
vastag sugárban a víz. Gát
szakadás. Délután fél kettő. 

A feladott 'szakaszról 
csendben jönnek kifelé a vé
dekezők, a csatavesztés tuda
ta az arcokon. Csak a csiz
mák szörcsögése hallatszik a 
sáros töltésen. Sok az isme
rő~: üdvözlés, "szervusz", 
kézfogás. Tovább a szakadás 
felé. Most már csak a folyó 
zúgása hallatszik. 

Visszanézek az egyre tá
volodó elvonulók után. Az 
üres gátszakasz csapda, itt 
már nem tudok visszamen
ni ... A szakadás közelében 
négy ember áll-gugol, egyi
kük a védekezés irányítója. 
Látni, igen rossz lelkiállapot
ban van, szótlan üdvözlés. 
Ösztönösen fényképezek. 
Mindent. A szakadás már 
körülbelül 10 méter széles, a 
víz rettenetes erővel tör át a 
résen. Délután két óra. Az al
máskertek között a víz meg
indul Tarpa felé. 

(Folytatás a 4. oldalon) 

~ 

VIIPART 3 

25 éve avatták fel a Tiszán 
a törökbecsei (Novi Becej) vízlépcsőt 

1976. júliusában kezdődött csatorna igény szerinti víz
meg a Tisza jugoszláviai sza- szintjidt, így a csatorna
kaszán megépült Törökbe- rendszeren hajózni lehet és a 
csei Duzzasztómű próbaüze- vízkivételek vízzel ellátha
rne, amelyet rövidesen a tók. A vízlépcső fölötti Ti
nemzetközi megegyezéssel sza-szakaszon szükségtelen a 
életbe léptetett üzemelési kis- és középvízi folyó
szabályzat szerinti állandó szabályozási művek meg épí
működése követett. Az tése. 
üzembe helyezést követően '. Az előzetes - az üzemelés 
nemsokára sor került a mű- során is igazolódott - szá
tárgy hivatalos, ünnepélyes mítások szerint Csongrádnál 
felavatására is. legfeljebb 80 cm a duzzasz-

Harminc évvel azt meg- tás, amelyaMaroson Desz~ 
előzően, 1946. októberében kig, a Hármas-Körösön Bö
Szegeden, az akkor még az kényig érezhejő. A Tisza 
újszegedi parton magasodó magyar szakaszán a vízkivé- élő Rózsa, jobb partján élő 
Bertalan-emlékmű vasbeton teli szintek ugyancsak állan- Forró nevű idős halász egy
obeliszkjével szemben a Ti- dókká váltak. Kis- és közép- be hangzó megfigyelése sze
sza-meder átlábalható volt, vízi szabályozási művekre itt rint a duzzasztás után a ké
hiszen a szegedi állami víz- sincs szükség, a szegedi részlárvák víz alá kerültek, 
mérce az addig - és azóta is nemzetközi kikötő vízszint jei ellentétben az ismert nóta 
_ észlelt legkisebb vízállás át, is zavartalanok lehetnek. "temető a Tisza, mikor kivi
a minusz 250 cm-t mutatta. A próbaüzemre a magyar rág zik" szövegével. Eltűnő 

A Tisza vízjárása Szeged- sajtó hamar felfigyelt. 1976. és újabb elszaporodó hal
nél - nem kis mértékben a augusztus 5-én a Délmagyar- fajtákról is beszámoltak. 
Maros hatására - rapszodi- ország c. napilap vastag be- Mint mondták: "A Tisza 
kusan változó, s ez akár a tűs címe: "Fél sebességgel egész nyáron csak sutY9rog" 
teljes folyóra és mellékvizei- folyik a Tisza". Ez a nyári - azaz lassan locsog. 
re is igaz. A vízgazd~odás apadás idején tényleg soka- A Törökbecsei Vízlépcső 
- a lakossági és ipari vízel- kat meglepett. Újdonság lett az eddigi 25 évben folyama
látás, az öntözés, a hajózás, Szegeden az azóta is milli- tosan duzzasztott. A nagyobb 
vagy a víztározás - viszQnt a mális plusz 100 cm körüli' árvizek idején (az 1977, 
vízállás ok egyre nagyobb vízállás. 1979, 1981, 1999" 2000 és 
stabilitását igényelte. Nem A folyó életében bekövet- 2001 években) a duzzasztó
véletlen, hogy már az 1920- kező lényeges változást a ti- mű magyar területen sem 
as években elgondolások, szai halászok észlelték leg- okozott nehézséget. A víz
sőt, tervek is születtek a előbb. A Tisza bal partján szint-szabályozás során fel-
Tiszának és mellékfolyóinak 
csatornázásáról, a Tiszán 
Titeltől csaknem Záhonyig, a 
Körösön a békésszentand
rási, később többek közt a 
békési, vagy a körösladányi, 
a Tiszán a tiszalöki és a 
kiskörei vízlépcső megépíté
séről. 

merült kérdések megoldásá
ban a magyar és jugoszláv 
szakemberek között mindig 
kölcsönös volt az egyetértés. 
Az 1978. évi szegedi partfal 
építést például a duzzasztó
mű kezelői a vízszintek al
kalmas beállításával is segí
tették. 

Szeged város lakossága 
ma már nem érzékeli, s szin
te el sem tudja képzelni, 
hogy a mostani nyarakon ál
landósult plusz 100 cm körü
li vízállások helyett a minusz 
150 cm körüliek, vagy az an
nál is alacsonyabbak voltak a 
gyakoriak, amelyeknél a Ti
sza szinte kiapad ni látszott. 

Kardos Imre 
az Ativizig ny. főmérnöke 

Az 1970-es évtized első 
felében az országos és helyi 
sajtó egyelőre csak tőmonda
tokban tudatta, hogy terve
zés, sőt, építés alatt áll a Ti
sza-csatornázás két vízlép
csője: a csongrádi, illetve II 
törökbecsei. Az értesülések 
helyesek voltak, hiszen a 
Magyar-jugoszláv Vízgaz
dálkodási Bizottság által már 
korábban egyeztetett, és a 
szakmai körökben ismert 
nagy volumenű műszaki 
munkák Törökbecsét illetően 
tényleg elkezdődtek. 

A napokban kaptam meg a tési munkáinál, ahol már egy tottak abeilleszkedésemben. 
határozatlan időre szóló ki- kicsit műszaki szemmel is Ezúton is köszönöm nekik! 
nevezésemet, tehát örömmel nézhettem a munkálatokat. Munkáim során először az 
teszek eleget a Vízpart fel- Az érettségi után Bajára osztály számára készítettem 
kérésének, hogy mutatkoz- mentem az Eötvös József el egy szennyvizes és egy 
zam be azoknak, akik még Főiskola építőmérnöki sza- vízműves katasztert. 

A Törökbecsi Duzzasztó
mű a közösen jóváhagyott 
műszaki tervek alapján a Ti
sza 63 fkm szelvényében 
épült meg, közvetlenül a Du
na-Tisza-Duna (DTD) fő
csatorna becsatlakozó szel
vénye alatt. A duzzasztómű 
három fő részből áll: a bal 
oldali 85x12 m méretű 

hajózsilipből, a meder köze
pén elhelyezett 7x24,5 m 
szélességű vasbeton bukók
ból, valamint a jobb oldali -
nagyvizek idején működésbe 
lépő - 75,5 m-es túlfolyóból. 

A bukók szegmens záras, 
szelepes táblákkal szabályoz
hatók a duzzasztási vízszint 
függvényében 2 m-es magas
ságon belül. Árvizek idején a 
táblák teljesen nyitva van
nak, így akkor a duzzasztó
mű nem befolyásolja a víz
szinteket. A duzzasztás gra
vitációsan biztosítja a DTD-

nem ismernek. kára'. Szakmai gyakorlatomat Talán ennek köszönhetően 
Hol is kezdjem? Talán ott, az Ativízig Műszaki Bizton- kaptam azt a nem kis fel

hogy az általános iskolai ta- sági Szolgálatánál töltöttem, adatot, hogy Szeged és kör
nulmányaim után egyelég ezáltal egy röpke betekintést nyékének vízÍ létesítmé
megrázó élményt kellett át- nyerhettem az Alsó-Tisza nyeire szakágazati vélemé
éinem: legnagyobb meglepe- vidéki Vízügyi Igazgatóság nyeket fogalmazhassak meg, 
tésemre nem vettek fel a életébe is. továbbá én készítem elő a 
külkereskedelmi szakközép- , A főiskola ajánlásával az nyertes Vízügyi Célelőirány
iskolába. Ráadásul ezt a 14. utolsó féléyben volt szeren- zat támogatásban részesülő 

csém találkozni Török Imre születésnapomon közölték 
velem (hab a tortán, hogy az
nap még volt egy bokaszalag 
zúzódásom is, szóval jó buli 
volt). 

A külkereskedelem helyett 
a vízzel hozott közelebbi 
kapcsolatba a sors, amikor a 
Széchenyi István Vízügyi 
Szakközépiskolába kerültem. 
Ma már azt mondom, inkább 
szerencsém volt. Nem bán-
tam meg, hogy "vizes" let
tem, az iskolában elkezdő
dött szakmai elkötelezettsé-
gem azóta csak erősödött. 

A nyári gyakorlataim so
rán dolgoztam egy kivitelező 
cégnél; ahol megismerhettem 
a fizikai munka fáradalmait, 
de ugyanakkor SOK érdekes 
szakmai tapasztalattal gazda
godtam. Ott lehehem egy 
szép mű, a Röszke-domaszé
ki szennyvíztisztító telep épí-

pályázatok felhasználási 
György főmérnök úrral, talán szerződését és ezek ellenőr
a vele való beszélgetés is 
egyre jobban érlelte bennem 
a gondolatot, hogy az igaz
gatóságon szeretnék dolgoz
ni. 

A dolog sikerült, a főisko
la elvégzése után egy héttel, 
2000 júliusában már az 
Ativízig dolgozója voltam. A 
diplomamunkámat a csator
názás és szennyvíztisztítás· 
témakörében írtam - ami 
ugyan sok keserves percet 
okozott nekem és gondolom 
belső konzulensem számára 
is - ennek ellenére (vagy 
éppen ezért) a víziközmű 
osztályon kezdhettem víz
ügyes pályafutásomat. 

Szerencsémre olyan kö
zösségbe kerültem, 'ahol az 
osztály dolgozói bizalommal 
fogad tak és' segítséget nyúj-

zését is. 
Munkámat igen fontosnak 

érzem, tudásomat igyekszem 
folyamatosan fejleszteni. Je
lenleg egy éve tanulok a 
bajai EötvÖs József Főiskola 
csatornázási és szennyvfz
tisztítási szakmérnöki sza
kán. 
Magánéletemről annyit 

szeretnék megemlíteni, hogy 
kisgyermek korom óta fontos 
szerepet játszik az életemben 
a sport, ami erőt és küzdeni 
tudást tamttatott meg velem. 
És hogy a címben feltett kér
désre is válaszoljak: köszö
nöm, jól érzem magam és re
mélem, jól is fogom. A kö
rülmények adottak. 

Tamás Péter 
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VIIPART 

Határvonal - A felsö-tiszai védekezés napiai 
(Folytatás a 3. oldalról) 

Délután három órá k;örül hagyjuk 
el Tarpá~. A falu, mint a felbolydult 
méhkas. ,Az emberek az utcán: né
hányan ~akolnak, másik részük 10-
kalizáció:s gátat épít homokzsákból. 
Rendőrségi, katasztrófavédelmi au
tók. Me~kezdődött a kitelepítés. 
Néhány ?reg az utcai padon ül. Bu
szunk lassan halad át a falun. Cso
portunkbÓl most már mindenki érti 
mi is történt, de csak sejteni lehet, 
hogy mi fog következni. 

Az elIDúlt évek védekezései niár 
megmutatták, mire is megy ki a 
"játék", de ez a maga brutális való
ságában más: értékek, életek, min
den, egy csapásra veszélyben. Ez 
csak itt érthető meg. 

Más dolog, hogy mi ezt hogyan 
éljük meg. Mennyiben tragédia az, 
ami sok helyen a mindennapok ré
sze. S itt, ezen a fertályon, ahol a 
tudatbanl az efféle eseményeknek 
már-már nincs helye. Mennyire jó, 
ha a tár~adalmat az állandó ve
szélyérzet nyomasztja? Bár, az itt 
élőknek ebben sosem volt hiányuk. 
Este hat óra körül: Jánd, Gulács ki
telepítés közben. Asszonyok, gye
rekek, karonülők, buszokban, 
csöndben, némelyek elkerekedett 
szemmel. Vijjogó rendőrségi és 
mentőau(ok rohannak a veszélyez
tetett telbpülésekre. Sötét házak. 
Mindenki tudja, érzi: jön a viz, de 
még.nem!látni. 

Másnap. A vásárosnaményi híd 
jobb parti hfdfőjénél tumultuózus 
jelenetelq. Ott, ahol a 41-es út ta
lálkozik:a Tarpa-Gulács-J ánd
Gergelyi:ugornya felől jövő úttal. 
Mindhárom irányb ól érkeznek 
menekül9k, a forgalmat rendőrök 
irányítjále. Az úton rengeteg ma
gánautó, tele emberrel, azzal a kis 
poggyás~zal, amit sebtében össze 
lehetett szedni. Némelyik utánfu
tóval. Ezi minden, ami kirnenthető: 
van, aki 'a hűtőgépét hozza ki. A 
hídra arászoló kocsisor közé be
ékelődv~ lovaskocsi, mögé kötve 
két tehé~ ballag. A kocsin néhány 
napra elegendő száraz takarmány. 

A levegőben repülők, helikopte
rek köröznek, figyelik a kitelepí
tést, a vfi terjedését. Egész nap szi
rénázó autók rohannak a falvakba. 

Délutá~ egy óra után megjelent a 
víz a Vásárosnamény-Jánd közötti 
út mélypont j ain. Egyik pillanatról a 
másikra elemi erővel ömlik át a 
töltés felé. Hihetetlen gyorsasággal 
önti el a települést. Alig több, mint 
fél óráva:l a víz megjelenése után 
megjelennek az első menekülők az 
árvízvédelmi töltésen, s jönnek 
gyalog, személyautóval. Előzőleg a 
buszok szinte üresen jöttek vissza, 
sokan maradtak. Most minden 
bizonnyitl ők menekülnek. Síró 
asszonyok, fáradt tekintetű férfiak. 
Öreg nén,ike tolja biciklijét, mellet
te kutyáJa: a kormányon kis sza
tyor.Eg): fiatalasszony két tehenet 

'vezet. Nem sokkal utána 20-30 
birkát hajt ki a gazda. A nyájban 
három k~cske, a kecskegidát a ju
hász ölb,en hozza. Félkarú férfi 
küszködik egy nagyobbacska bor
júval. Az állat megriadt, nem akar 
továbbmbnni, kitámaszt. Mindket
ten erejüK: végén vannak, le akarom 
őket fotózni, rám kiabál emelt 
hangon: l,ne fényképezzen, segít
sen!" 

Jánd felé minden víz alatt, úgy
szintén Vásárosnamény Jánd felőli 
része is, kivéve egy-két magaslatot. 
A kertekben, házak között hol 
megáll, tiol meg elkezd szaladni a 
víz. A menekülés már csak az 

árvízvédelmi töltésen lehetséges. A 
település központjában, kisebb ma
gaslaton összezsúfolódva kíváncsi 
férfiak figyelik a vizet. A főtér egy 
merő sík víz. A belőle kiálló útjel
ző táblák ijesztően hatnak. A teret 
övező üzlet falára festve, mint 
Fesity-körkép: tengerpart, kék viz 
(ég), fürdőző emberek. Mindez 
tükröződik a mocskos, egyre 
emelkedő vizben. 

Március 8-án, délelőtt Gergelyi
ugornya kitelepítése kezdődik. A 
falut hangosbeszélővel felszerelt 
kocsi járja, felszólítva a lakosokat 
házuk elhagyására. Személyenként 
húsz kilós csomag, személyes érté
kek, papírok, gyógyszerek - amit 
lehet vinni. A levegőben ugyanúgy 
köröznek a repülők, helikopterek, 
mint tegnap, a hídra felvezető út is 
zsúfolt, több rendőr irányít. Gu
lács-Jánd felől nincs közlekedés, 
arrafelé minden víz alatt. A 41-es 
utat éjjel két helyen átvágták, hogy 
a víz továbbvonulását kézben tud
ják tartani: a Tarpa-Gulács-Jánd 
települések által határolt kazetta 
meg telt. 

Délelőtt 11 óra körül éktelen kia
bálás, már-már üvöltés hallatszik 
Gergelyiugornya felől: ez a viz kö
zeledtét jelzi, vagy most tör be a 
faluba. Vásárosnamény-Jánd kül
terület. Amerre ellátni, mindenütt 
piszkos, uszadékos víz. Halálos 
nyugalom, süket csend. 

A tegnap, tegnapelőtt kirnenekült 
emberek szállingóznak vissza a 
gátra, nézik, áll-e még a házuk? 
Néhányan csendben sírnak. Egy 
asszonyt szólítok meg, vállára te
szem a kezem. Ez az érintés elég 
ahhoz, hogy megossza velem fáj
dalmát. Közben hol könnyezik 
(nem sír), hol pedig - mint aki"fel
dobott" állapotban van - beszél. Az 
a'lélek viselkedik így, amely átéli a 
poklok kínjait, de nem adja fel; re
ménykedik, bízik, mert csak így le
het túlélni. Ezt is. 

Meséli a gyors menekülést, min
den nélkül. Hibáztat ja magát, hogy 
itt él, el is költözhetett volna. A vi
déket tönkretették (tsz-ben dol
gozott, mint főkönyvelő) - mondja. 
A gyereke néhány napja felvéte
lizett középiskolába (az enyém is, 
mielőtt eljöttem, villan át rajtam). 
Mikor elmentek felvételizni, még 
külön folyt a Tisza és a Kraszna, 
mikor délután visszafelé jöttek, 
már egy volt a két folyó. 

Közben lassan megyünk a gáton 
Jánd felé. Megáll, s a távolba mu
tat. Tőlünk másfél kilométerre, a 
tengernyi vízben egy házra mutat. 
An. Körben a ház előtt fehér csík, 
homokzsákok. Sebtében rakták az 
ajtók elé, mielőtt elmenekültek. -
Ugye meg tart ja a vizet? - kérdi. 
Igen, mondom, de egyikünk sem 
hiszi. Elköszönünk egymástól, el
indul kifelé a gáton, várj a családj 8,. 

Öreg néni hosszú, feketebőrka
bátban. Szinte a földön húzza. Ke
zében szatyor. Fiatal lány kiséri, az 
unokája lehet. Hang nélkül, lassan 
jönnek Jánd felől. Néha megáll, 
visszanéz. Elhaladnak mellettem 
Namény felé. Egy férfi - jelenség a 
gáton, inkább a pesti Váci utcába 
való, mint ide. Gyönyörű félcipő, 
fekete hosszú kabát kigombolva, 
alatta drága öltöny, markánsan bo
rostás arc. Látszik rajta, nézelődik. 

Távolból fájdalmas tehénbőgés, 
a viz fölött oly közelinek tűnik. 

* 

A 41-es út átvágását követően 
gyorsan ideérkezett, s a védelmi 
művet épitők nem tudtak lépést tar
tani a gyors vízemelkedéssel. A fa
lu másik részét úgy tudták meg
menteni, hogy a főúton többsoros 
nyúlgátat emeltek. Ennek egyik ol
dala volt a reményé, hogy az ideig
lenes gát megvédi a mögötte meg
búvó házakat, a másik a kétségbe
esésé. Ott a házak egy-másfél mé
teres vízben állnak. Van, amelyik 
már repedezik. Némelyik előtt ott 
áll a gazdája: a sáros-vizes aszfal
tos úton, előtte néhány méterre, 
mint valami óriás medencében, a 
háza. Sztoikus nyugalommal nézi. 
Némelyikből próbálnak kimene
kiteni apró dolgokat, túrakenuval, 
gumicsónakkal. 

Az úton óriási a forgalom, több
ezer homokzsákot szállítanak a de
ponálási helyekre. Innen kézben, 
csónakkal juttatj ák el a beépítési 
helyre. A falut védő körtöltés lehet 
két kilométer, aminek egyik vége a 
tiszai árvédeimi töltésbe köt be. 
Ennek egyik szakaszát nagy hirte
lenjében túrták össze gépekkel 
előző nap. 

Ezt kell megerősíteni homok
zsák-bordákkal. Többszáz katona, 
tűzoltó, vizügyes. Őket kell irányí
tani néhány nyíregyházi kollégával 
közösen. Napközben szemerkélő 
eső, előttünk beláthatatlan sík víz, 
hátunk mögött a település. Egész 
nap rójuk a kilométereket fiatal fe
hérvári kolléganőmmel, aki nagy 
feltűnést kelt a katonák között. 
Olyannyira, hogy szegény egész 
nap szinte csak a földet (vizet) nézi 
a mélyen homlokára húzott sildes 
sapka alól. 

Napközben rövid időre megáll a 
zsáktöltés: a szállított homokban 
repeszgránátot találtak, azt mond
ják, nem ez volt az első: Rövid 
időn bell tűzszerészek érkeznek, 
mehet tovább a munka. Egyes sza
kaszokra rocsókon juttatható be a 
homokzsák. Itt helyenként depókat 
alakitunk ki arra az esetre, ha gyors 
beavatkozásra lenne szükség. 

Ebédet kapunk az önkormány
,zattól, töltöttkáposztát. Mire kijut 
hozzánk, a zsír is megdermed rajta. 
A szürke ég alatt jóízűen falato
zunk. Kutya közelit felénk bátor
talitnul. Remeg a hidegtől és az 
éhezéstől. Néz bennünket. Adunk 
neki néhány falatot. Sok a kóbor 
állat, de nem mindet engedték el, s 
most a bennrekedtek borzasztóan 
vonyítanak. Délután már látszik, a 
körtöltés képes lesz megtartani a 
vizet. Este hat óra körül új munka
helyre vezényelnek bennünket, éj
szakai munkára . .A 41-es út Vásá
rosnaményból kivezető szakaszán 
kell egy nagyellennyomó meden
cét építenf az út alatti vízáttörés 
megakadályozására. 

A helyszínt részben lámpákkal 
és fáklyákkal világít juk ki. Közben 
elered az eső s a majd száz kato
nával rakat juk a három sor széles, 
másfél méter magas ellennyomó 
medencét az ,útnak "támasztva". A 
katonák dolgoznak bíztatás nélkül 
is, mert tudják, amikor elkészül
nek, mehetnek pihenőbe. A munka
teret megvilágító reflektorok fény
csóvájában az esőcseppek mint 
megannyi csillogó fénycsík. A ho
mokzsákfal mellé leszúrt"égő fák
lyák - ezek' együtt - emelkedett
séget adnak az egésznek. 

* 
A szakadást követő harmadik na- Négy nappal a szakadás .után, 

pon: Gergelyiugoruya belterület. A ID-én kora reggel újra a tarpai töl
település egy részét elöntötte a víz. tésen.Olyan ez, mint az ütközet 

utáni csatatéren a szemle. A pusz
títás kiindulópontj ánál vagyunk. 
Szinte hihetetlen, hogy néhány 
napja mi volt itt. Most víznek szin
te semmi nyoma, csak a mélyvonu
latokban. Két hatalmas szakadás, 
melyeknél függőleges falakban 
végződnek a gátcsonkok. A sem
mibe futnak a rajtuk lévő homok
zsáksorral. A szakadásban kiáram
ló víz a föld színéig elmosta a töl
tést. Annál a helynél, ahol almás
keitekre tört rá a víz, a szakadástól 
legyezőszeru sávban az almafákat 
gyökeres túl tépte ki, s hengergette 
el többszáz méterre, összetorlaszt
va azokat. A másiknál gázvezetéket 
mosott ki a földből. 

A csúszások - tizenkét darab -
mint óriás sebhelyek, éktelenked
nek a mentett oldalon. A szakadá
sokban kővel töltött, másféltonnás 
zsákok, amelyeket helikopterekkel 
szállítottak ide elzárásként. Lépünk 
úákról zsákra. Nézzük az éktelen 
csúszásokat, az elárvult töltést. A 
szakadások helye olyan, mintha a 
töltés nek azt a részét .valami iszo
nyatos erő tépte volna ki. A nyúl
gát kilométereken át valószerűtle
nül hat, rajta, körülötte uszadék. 
Minden csendes! Nem beszélünk, 
csak megyünk. 

Ez a halálos nyugalom az, ami 
visszaránt a valóságba. Itt szembe
sülürik azzal, mi is történt a szét
szakadt, feltépett oldali töltésnél. 
Az egyéni és közösségi tragédiák 
kiindulópontj ánál. 

* 
A lélek ritkán és nehezen tárja 

fel titkát. A mindennapokban 
igyekszünk szebbik énünket mu
tatni környezetünknek, megfelelni 
mindenféle "elvárásnak". A szélső
séges helyzetek - mint például az 
árvíz - észre sem vesszük, és meg
fosztanak bennünket amaszktól: 
előhozzák gyengeségünket, de a 
katartikus átélést is. Akaratunk 
ellenére (?) pőrén állunk egymás 
előtt. E két megnyilvánulás közé 
fér minden. A rövid ideig tartó 
összeomlás, a kételyek. Amikor 
úgy érezzük, nem csak a gát, más 
is összeomlott. Beszélgetések az 
igazgatóságoktól kirendelt "bizto
sokkal", akikkel naponta együtt 
dagaszt juk a sarat, baráti ölelés 
azzal az igazgatóval, akivel Ti
szasas óta nem találkoztunk. Biztos 
tudj uk: ezek a pillanatok csak itt és 
most érvényesek, de nagyon jók. 
Ez a hangulat hullámzott végig 
kivétel nélkül mindenkin. A döb
benettől a magáratalálás stációjáig 
lemérhető minden látogatón a vé-

dekezés helyi irányítóitól a szolgá
lat országos irányításának szintjéig. 

* 
Az elmúlt évek védekezései: 

1998. november - Felső-Tisza, 
1999-2000 - Közép-Tisza, mind 
rendkivüli árvizek és sikeres véde
kezések voltak. 

Forog a kerék, most újból itt va
gyunk, s bekövetkezett az, amitől 
mindenki félt, aki tisztában volt az 
esélyekkel. Ott, ahol nem számí
tottak rá. Az is bekövetkezett, ami 
ennek folyománya. Az eddigi si
kerek csak arra voltak elegendők, 
hogy a szolgálat meg tépázott nirn
busza némileg helyreálljon. Né
hány nappal a szakadás után a me
nekülőktől egyre többször lehetett 
hallani: rájuk engedték a vizet, 
hogy az alsóbb szakaszokat meg
mentsék. Nehéz volt ezt megélni. 

A legtöbb médiában, igaz, fi
noman, de szinte azonnal eltűnt a 
vízügy. Pontosabban semlegesí
tették. Mintha a bekövetkezett tra
gédiával elveszítette volna minden 
jogát: nemkívánatos személy lett. 
Ugyanakkor más, amentésben 
részt vevő szervezet vezetője meg
lepően pontosan, határozottan nyi
latkozott egyértelműen víz ügyes 
dolgokról is. A vízügyi szolgálat 
esete példázza azt a folyamatot, 
amikor egy szervezet a ,,már nem" 
és a "még nem" állapotában van. 
Már nem a régi, de még nem telje
sen a végleges forma. 

* 
A mostani árvíz előtt néhány hó-

nappal találkoztam volt vízügyi 
igazgatómmal, aki Szolnokon 
kezdte szakmai pályafutását, s Fe
hérvárról ment nyugdíjba. Ő mond
ta a következőket: "Őszintén szól
va nem hittem, hogy az a generá
ció, amelyik évtizedekig nem látott 
egy 'valamirevaló' árvizet, az ilyen 
tiszteletreméltóan helyt álljon. 
Minden elismerés em, tiszteletem 
az Önöké." Az újabb vizügyes 
nemzedék átlépte árnyékát, meg
szabadult ettől a lelki tehertől. A 
felbecsülhetetlen tapasztalatokat, a 
több mint száz éve gyarapodó 
szakmai kultúrát meg túdja-e őrizni 
a szolgálat? 

* 
Mint mégnest tart fogva ez a 

hely, ahogy közeledik a hely
reállítás befejezése, egyre inkább. 
Mit akarunk még? Megtettük, ami 
ránk lett mérve. Mindenki, aki át
élte azokat a pillanatokat, napokat, 
védekezett, mentett vagy menekült, 
mihamarább lelje meg nyugalmát. 

Horváth Emil 
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A Ma~yar Tudományos 
Akadémia Vízgazdálkodás

tudományi Bizottsága, 
valamint Hidrológiai 

Tudon;tányos Bizottsága, 
mint a vízzel, így 

az árvizvédelemmel is 
foglalkozó tudományos 

tesUiIet és a Magyar 
Hidroló1giai Társaság, mint 

szakmai-tudományos 
civil szervezet szakmai 

konfeJ;enciát és fórumot 
rendezett annak 
érdekében,hogy 

hozzájáruljon az idei 
márciJsi felső-tiszai árvíz 

kialakulásának, 
lefolyásának tudományos 

igényű elemzéséhez, 
a védekezés 

tapasztalatainak 
összefoglalásához és 

bemutatásához, 
a fejlesztési teendők 
meghatározásához. 

A rendezvény résztvevői 
együttérzésüket fejezték ki 
azok iránt, akiket az árvízka
tasztrófa következményei 
érintettek, akiknek elpusz
tult, kárt szenvedett lakó
házuk, vagyonuk, akiknek az 
árvíz meg zavarta békés, nyu
godt életét. Tisztelegtek to
vábbá azok előtt, akik a 
munkában helytálltak, akik 
szervezik és végrehajgák az 
újjáépítés nehéz feladatát. 

A rendezvényen elhang
zott előadások és a fórum 
tapasztalatai, megállapításai 
alapján dz MTA tudományos 
bizottságai és a Magyar Hid
rológiai; Társaság a követ
kező aj~nlásokat fogalmaz
ták meg az állami szervek és 
a települési önkormányzatok 
részére a térségi és az orszá
gos árví:r.védelmi fejlesztési 
feladatokkal kapcsolatban. 

1. Javílsoljuk elvégezni az 
árvízvédekezésben közremű
ködő állami és önkormány
zati szeryek tapasztalatainak 
átfogó elemzését, kiértékelé
sét, a szükséges fejlesztési 
teendők meghatározását. 

Javasoljuk a veszélyhelyzet
ben végrehajtandó kitelepíté
sek jogi hátterének fejleszté
sét. 

2. Véleményünk szerint 
minden szinten javítani kell 
az ország árvízi veszélyezte
tedségével kapcsolatos tájé
koztatási tevékenységet, fej
leszteni a lakosság, a tár
sadalom árvíztudatát. Java
soljuk, hogy az állami és ön
kormányzati szervek erre fo
kozott gondot fordítsanak, 
egyidejűleg hozzá kívánunk 
járulni az árvízekkel kap
csolatos kommunikációs fel
adatok teljesítéséhez. 

3. Árvízvédelmi helyze
tünk kulcskérdése a vízgyűj
tőn felül fekvő országokkal a 
nemzetközi vízügyi együtt
működés javítása. Javasol
juk, hogy ebben az illetéke
sek a jövőben építsenek az 
EU-csatlakozás nyújtotta le
hetőségekre, az Európai 
Unió új vízgazdálkodási 
irányelveire, amelyek előtér
be helyezik az országhatáro
kon átnyúló, a vízgyűjtő 
területek egészére kiterjedő 
együttműködéseket, az integ
rált vízgazdálkodás megvaló
sítását. 

4. Javasoljuk, hogy az il
letékes állami szervek gyor
sítsák fel az árvízvédelmi 
rendszer folyamatban lévő 
fejlesztését az érvényes mér
tékadó szintekre és terhelé
sekre, figyelemmel az ártéri 
öblözetek differenciált biz
tonsági igényeire. A fejlesz
tések során a nagy értékű, 
sűrűn lakott árvízvédélmi 
öblözetek élvezzenek elsőbb
séget és kapj anak kiemeit 
védelmet. 

5. Örömmel nyugtázzuk, 
hogy folyik a tervező munka 
a Vásárhelyi-féle árvízvédel
mi megoldások továbbfej
lesztésére. Javasoljuk, hogy 
ennek keretében 

a. folytatódjanak az árvíz
szint-emelkedések okainak, 
meteorológiai és hidrológiai 

tényezők alakulásának, a te
rülethasználatokban bekövet
kezett változásoknak és 
egyéb körülményeknek a fel
tárására irányuló vizsgálatok. 
Szükséges, hogy ezeket az 
elemzéseket a román, ukrán, 
szlovák és jugoszláv partne
rek bevonásával, a Tisza víz
gyűjtő egészére végezzék el. 

b. az árvízi öblözetek 10-
kalizációs terveinek megkez
dett átdolgozását a 2001. évi 
felső-tiszai árvízvédekezési 
és lokalizálási tapasztalatok 
alapján folytassák; a beregi 
árvízvédelmi öblözet lokali
zációs terve a magyar és uk
rán területre a két ország 
szakértőinek közös munkája
ként, mintatervként készül
jön el. 

c. az árvízvédelem fejlesz
tési lehetőségeinek feltárása 
során valamennyi árvízmen
tesítési és kárcsökkentési 
módszert vizsgáljanak meg, 
törekedve a különböző eljá
rásokat optimálisan ötvöző, 
rugalmas műszaki megoldá
sokra. 

Az ország árvfzvédelmi 
biztonságának javítása érde
kében szükséges, hogya tu
domány is hozzájáruljon a 
megelőzés és az árvízvéde
kezés módszereinek és esz
közeinek fejlesztéséhez. A 
Magyar Tudományos Akadé
mia és a Magyar Hidrológiai 
Társaság a jövőben is min
den tőlük telhetőt megtesz
nek, hogy az alkotó munká
ban közremúködjenek. 

Budapest, 2001. április 25. 

Dr. Bakonyi Péter 
az MTA Vízgazdálkodás

tudományi Bizottság elnöke 

Dr. Alföldi László 
az MT A Hidrológiai 

Tudományos Bizottság 
elnöke 

Dr. Starosolszky Ödön 
a Magyar Hidrológiai 

Társaság elnöke 

Mihailich Gyöz:ö 
(*Te,mesrékás, 1877. X. 14. - tBudapest, 1966. III. 18.) 
, I 

Altalában az újszülött keresztelő j én az apa 
is jelen ,van. Ha már meghalt az apa, úgy 
megemlékeznek róla, hiszen ő volt az 
"alkotó". 

Most a szegedi régi híd "keresztelőjén" 
úgy lett volna illő, ha Michailich Győzőről is 
megemlékeznek - rendbe téve a zavaros táb
lák sorát - annál is inkább, mivel ez eszten
dőben van halálának 35. évfordulója. Erről 
az évfordulóról jóelőre értesítette a város 
polgármbsterét a Csongrád megyei Mérnöki 
Kamara,' ám csak csinnadratta volt, buli -:- de 
az alkotóról nem szólt senki. 

Az 19~6-os hídfelújításról szól ugyan egy 
tábla. De az félreérthetően úgy fogalmaz, 
mintha még mindig a Feketeházy-féle hídon 
járnánk ... Pedig ez már egy másik híd, még 
küllemében is más, mint a régi első, s ennek 
az újabb, de "réginek" az alkotója Michai
lich Győző műegyetemi tanár volt. 

Megpróbálom tehát pótolni, amit mások 
elmulasztottak. 

Michailich Győző bánsági középnagyságú 
faluból szátmazott, ahol németek és szerbek 
éltek, s a XIX. század végén mintegy 4000 
lelket tett ki a lakosok száma. Temesrékás -
mert e helyről van szó - járási székhelyként 
funkcionált, ahol járási szolgabírói hivatal, 
járásbíróság, vasúti állomás, posta- és távíró 
hivatal, valamint postatakarékpénztár tette 
teljessé a XIX. századvégi miliőt. 

Alsóbb iskoláit Mihailich szülőfalujában, 
a gimnáziumot Kecskeméten végezte, majd 
beiratkozott a Budapesti Műegyetemre. A 
műegyetemi éveket az építészek között 
kezdte, majd a mérnöki szakon folytatta, s 
1899-ben mérnöki oklevelet szerzett. 

ÉleS- eszével, leleményes alkotókészsé
gével már egyetemi évei alatt kitűnt. 

(Folytatás a 6. oldalon) 

Könyvismertetö 

A víz szerepe és 
ielentösége az Alföldön 

A Nagyalföld Alapitvány hatodik kötetét 
van szerencsém kezemben tartani és jó 
szívvel az érdeklődők figyelmébe ajánlani. 

A reprezentatív sorozat ezen kötetének 
szerzői között hidrológust, geográfust, 
geológus t, biológust, ökológust, közgazdászt 
és mérnököt is találunk. A víz szerepének és 
jelentőségének sokoldalú megvilágítása húsz 
rendkívül értékes tanulmányban tárul fel az 
olvasó előtt. Igen rangos szerzőgárda (Ban
csi István, Dévai György, Hanyecz Vince, 
Horváth Lászlóné, Ijjas István, Konecsny 
Károly, Liebe Pál, Pálfai Imre, Rakonczai 
János, Schreffel Rudolf, Szalay Miklós, 
Szesztay Károly, Szlávik Lajos, Tóth Albert, 
Török Imre György, Török József, Valkár 
István, Varga István, Váradi József, Váradi· 
László) írja le gondolatait a nagyfontosságú 
és szerteágazó témakörben. Nevük garancia 
a tanulmányok magas színvonalára. 

A kötet első felében közölt tíz tanulmány 
a vizet elsősorban mint természeti adottságot 
v~zsgálja - környezetével összefüggésben, 
bizonyos emberi tevékenységekre is tekintet
tel. Az egyes tanulmányok a vízháztartási 
alapösszefüggéseken túl a víz táj formáló 
szerepét, a vizes élőhelyek jelentőségét, az 
Alföld árvízi és belvízi veszélyeztetettségét, 
aszályérzékenységét, a vízkészletek mennyi
ségi és minőségijellemzőit tárgyalják. 

A kötet második felében a tanulmányok 
egyrészt a vízhasznosftás és az azzal össze
függő környezetvédelem kérdéskörét ölelik 
fel (a folyók hullámterének hasznosítása, a 
települések vízellátás a, csatornázása és a 
szennyvizek tisztítása, öntözés, halászat, vízi 
közlekedés, vízerő-hasznosítás, hévízgazdál
kodás), másrészt stratégiai kérdésekkel, az 
Európai Unióhoz csatlakozásunk vízügyi '10-

natkozásaival és az előttünk álló fontosabb 
feladatokkal foglalkoznak. 

Az egyes tanulmányokat értékes adatokat 
feldolgozó táblázatok, szemléletes grafi
konok, ábrák, térképek és színes fényképek 
illusztrálják. . 

A konkrét ismeretanyagot, sok hasznos in
formációt nyújtó kötet ösztönzést adhat ah
hoz, hogy a vízzel foglalkozó, más-más 
szakterületen tevékenykedő kutatók és gya
korlati szakemberek az eddigieknél jobban 
összefogjanak, összehangoltan és együtt 
munkálkodjanak az alföldi problémák meg
oldásán, közös kincsünk, az Alföld meg vé
désén és fölemelkedés én, így szolgálva -
Széchenyivel szólván - "az egyetemes hazá
nak szent ügyét" - olvashatjuk a szerkesztő, 
Pálfai Imre előszavában. 

Benke György 

A közép-dunántúli és ~ csak ll-kor érkezett, az első ték. Összetettben 1:0 Szeged 
Alsó-Tisza vidéki vízügyi versenyszám, a párosok javára. A kellemes ebéd és a 
igazgatóságok, környezetvé- teniszmérkőzése már 9-kor vendégek elszállásolása után 
delmi felügyelőségek, víz- elkezdődött (személygépko- 14 órától a Szeged Plaza 
ügyi kft.-k, rt.-k több évti- csis előfutárokkal). A tenisz- Union Sportcentrumban 
zede tartó sportnapját 2001. mérkőzéseket a dr. Kováts meg tartott versenyek ered
május 25-én Szegeden ren- Gábor-Török Imre György, ményét és képes krónikáját 
deztük. A hivatalos székesfe- és a Gyányi Attila-Kemény lapunk hatodik oldalán adjuk 
hérvári sportküldöttség bár László szegedi párosok nyer- közre. 

A vezetői teniszpárosok (Tripolszky Imre felvétele) 

I 

~I 
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t (Folytatás az 5. oldalról) híd - Kossalka Jánossal közösen), illetve II. 

MihruIich magára vonta a nagy nevű híd- (Boráros-téri híd) díjat nyert. 
építéstfÍn professzor, Kherndl Antal figyel- Kevesen tudják, de tevékenysége nem 
mét, aki az oklevél megszerzése után azon- csak a vasbeton- és acélszerkezetek területé
nal maga mellé vette tanársegédnek. re de a fa és kőszerkezetekre is kiterjedt. 

A tinszéken hamarosan le doktorált E~en a területen az országban több helyen 
(1906).iDoktori disszertációjának címe: "Rá- antennatornyok - korszerű kapcsolatrend
csos tartók merev csomópontjaiban fellépő szerrel megtervezett - faszerkezetei kerültek 
mellékfeszültségek meghatározása", s meg- megépítésre. 
szerezte a műegyetemi magántanári képesí-, Gazdag tudományos, tervezői és oktatói 
tést is (1906), így szinte természetes volt, tevékenysége a mérnöki tudományok hazai 
hogy ~egbízták a vasbetonszerkezetek c. kimagasló egyéniségévé avatták. Ezt tükrözi 
tantárgyelőadásainak megtartásával. számos hazai és külföldi kitüntetés és cím is. 

De n~m csak az építőmérnököknek adott A Magyar Tudományos Akadémia levelező 
elő, hosszú éveken át oktatta a gépészmérnö- (1933), ~ajd 1949-tól rendes tagja. Az Aka
köket i~ a "Graphostatika" és a "Vasszerke- démia Műszaki Tudományok Osztályának 
zetek" ,tárgykörökben. első elnöke. , 

Oktatási tevékenysége közben, 1909-ben 194!8-ban (az alapításkor!) a Kossuth-díj 
alkotta keg a 39,5 m fesztávolságú temes vá- arany fokozatát, 1947-ben a Népköztársasági 
ri .Liget-úti hidat, mely korának legnagyobb Érdemrend III. fokozatát (ami úgy volt le
nyílású! vasbetongerenda hídja volt. 1910- hetséges, hogy az eredetileg Köztársasági 
-1911-ben a szolnoki acélszerkezetű hidat Érdemrendet 1950. után kicserélték!), 1958-
tervezt~ meg, majd 1910--1913 között a be- ban (80. születésnapja után) a Munka Vörös 
rekbösiörményi és tamáshidai vasbetonhida- Zászló Érdemrendje kitüntetést nyerte el. 
kat álmodta valóra. A budapesti Műszaki Egyetem 1948-ban, 

1916~ban rendkívüli tanár, majd 1920-ban a Drezdai Műegyetem 1954-ben tiszteletbeli 
az újonnan alakított II. sz. Hídépítéstani tan- műszaki doktorrá avatta. 1948-ban egyik 
szék nyilvános rendes tanárának nevezték ki. alapítója a "Nemzetközi Híd- és Magasépí
Ez a tanszék lett ezután, vezetése alatt a ma- tési Egyesület"-nek (IVBH Zürich, 1931), 
gyarors~ági vasbetonépítés akropolisza. melynek egyik alelnöke lesz. 

A tanszék oktatási körébe tartozott a fa-és Kétszer választották dékánnak a Mérnöki 
kőrakabJ hidak, majd kezdeményezésére az és Építészeti Osztályon (1928-1929-ben és 
építőanyagok, s ezzel az egyre nagyobb je- 1929-1930-ban), kétszer töltötte be a Bu
lentőségű anyagvizsgálat tárgyköre is. A tan- dapesti Műszaki Egyetem rektori poszt ját 
szék meIlett meg szervezte a vasbeton-vizs- (1942-1943; 1949-1950). 
gálati laboratóriumot is (1930), melynek 1957-es nyugdíjba vonulása után úja meg 
múlhata'tlan érdemei lettek a hazai minőségi a "XIX. és XX. századbeli magyar hídépítés 
fejleszt~sben, s ezt a szerepet több évtizeden története" c. művét (1960-ban jelent meg), 
át tartotta, illetve "nélkülözhetetlen" szintúre majd 1963-ban Haviár Győzővel közösen 
emelte. ! hozzálátott egy visszaemlékező mű megírá-

Itt, az általa 1922-ben írt "Vasbetonszer- sához is, aminek ,,A vasbetonépítés kezdete 
kezetek:" c. kézikönyv volt a biblia (amiért és fejlődése Magyarországon" címet adták. 
a M.M.!és Ép. Egylet 1923-ban aranyérem- A mű megjelenését már nem erhette meg. 
mel tün~ette ki). Tevékenyen részt vett a mérnöki köz-

Előadásaiban nem elégedett meg a meg- életben is. Minden közügy érdekelte, amiért 
szokott megoldások ismertetésével, minden- lelkesedni is tudott, s önzetlen odaadással 
kor az !íjat, az újszerűt kereste. Saját gya- vett részt azután az ügy megvalósulásában. 
korlatá:ból merítette példáit, érdekes A Magyar Mérnök- és Építész Egylet 1. 
feladatok sorát ismertette, így előadásai min- út-, vasút és hídépítési szakosztálya elnöki 
dig szírlesek, elevenek voltak. Az előadot- tisztsége mellett több éven át volt a Buda
takat kí~érleti eredményekkel igazolta, ezál- pesti Mérnöki Kamara elnöke, valamint a 
tal vált ~ professzor úr hitelessé, meg támad- választmány tagja. 6 szervezte meg a nagy 
hatatlanná: jelentőségű Mérnöki Tov.ábbképző Intézetet 

Mindbzeket csak tetézte rendkívüli rajz- (1940), aminek első igazgatója volt. Tanszé
készség~, a táblára rajzolt ábrák a mérnök ki utódjával, Palotás Lászlóval tankönyvet 
ember inesterművei voltak - szinte vétek írt "Vasbeton- építés tan" címmel. 
volt letÖrölni -, kiválóan mutatták be a leg- 1906-tól folyamatosan jelentek meg cikkei 
összetettebb szerkezeti szituációkat is. a Magyar Mérnök és Építész Egylet Köz-, 

A tanszéke mellett működő Beton- és lönyében és Heti Értesítőjében, majd azaka-' 
Vasbetonépítési Laboratórium vezetőjeként démia kiadványaiban. Külföldön legtöbbet a 
beható tanulmányokat folytatott a honi ce- ,,Beton und Eisen"-ben és a ,,Bautechnik"
mentfajták tulajdonságainak megismerésére. ben publikált. 

Kíséiletekkel igazolta a hő hatását a A Műegyetem kertjében szobrot emelt 
bauxitb~ton szilárdsági tulajdonságaira, s Mihailich Győző emlékezetére a hálás mér
összehasonlító kísérleteket végzett a külön- nöktársadalom. Mi Szegeden elfeledkeztünk 
bözőképpen vasalt "T" szeivényű vasbeton- róla, pedig az általa tervezett hídon járunk 
gerendillaI, s rámutatott a szokványos nyí- át amit most már Belvárosi hídnak neve
róvasal~s jelentős csökkenthetőségének zUnk. Az emléktábla szöveg ét még a múlt 
valÓSágára. esztendőben megfogalmaztam, lehet rajta ja-

Ez id6szakban születtek a budapesti Szabó vítani, kiegészíteni. 
József dtcai acélszerkezetű autóbuszgarázs, Íme: 
valamint a Margit-híd megerősítési és széle- "MICHAILICH GY6Z6 
sítési tervei (1929-1930). Számos hídterven Hídépítő mérnök, a vasbeton vizsgálatá-
~~~l n9vezet.es ;lik0~sa ,a ~.sepeli szabad~- nak tudós művelője, tanszékvezető egyetemi 
koto g~9o~atárhaza, ,~tt ~e~zul; ~agyarorsza- tanár, két ízben a Műszaki Egyetem rektora. 
gon elo~zor "gomba, -födem es Itt alkalmaz- A MTA rendes tagja. A Nemzetközi Híd
tak elősför csúszó-~~aluza;~t. "., és Magasépítési Egyesület (IVBH) egyik 
.. Jelent~s ~o.lt tana:sadOl munkassaga IS, alapítója. Kossuth-díjas (1948). A szegedi 

tobb er.?m~ :s ,egye~ va~beton-szerkezet Belvárosi-híd újjáépítője, tervezője '(1947-
megvalosulasanál, ahaboruban felrobbantott -1949). Halálának 35. évfordulóján az 
hidak újjáépítésénél. De ő tervezte meg emléktáblát emelte: 
1947-1949-b:n ~z új ~zeg~di, l~nger tartó.s Szeged Mj.Város Önkormányzata 
acélszerkezetű TIsza-hIdat IS, amInek tervelt Csongrád Megyei Mérnöki Kamara 
1947 júliusában mutatta be Szeged város Ativízig 
elöljáró~ágának. Igaz, kollégája, dr. Haviár Hídépítő Rt." 
Győző négy változattal - két kábel- és két Irodalom: 

rácsos s'zerkezettel - is jelentkezett, mégis Magyar Tudóslexikon A-ZS-ig, 1997. 
Michailich Győző terveit fogadták el, amit ő Magyar Életrajzi Lexikon I-II., 1969. 
_ korát m,' egelőzve - akvarell látvány tervvel Vállalkozók Évkönyve és Clmtára, 1927. 

Magyar Épltómllvészet; 1966. 
tett szemléletes sé. A híd Szeged egyik jelké- Magyar Tudomány, 1966. 

pévé neI);1esedett. Magyar M1lszaki Alkotók, 1964. 
A bU9apesti új Duna-hidakra kiír! terv~ Csongrád Megyei Levéltár 

pályázatpkra benyújtott terveivel 1. (Obudal Ágoston István 

(Folytatás az 5. oldiJlról) 
A sportnap eredményei: 
Női ügyességi: 
Dart , biliárd, cso-csó (asz

tali foci), mely összességé
ben döntetlen eredményt ho
zott. 
Női bowling: 
490:395 pontarányban szé

kesfehérvári győzelem. 
Mindkét csapat tagjai - az 

eredmény től függetlenül -
nagyon csinosak. 

Férfi bowling: 
Idegtépő küzdelem, végül 

biztos, 490:395 pontarányú 
hazai győzelem. Az összetett 
eredmény 2,5:1,5 Szeged ja
vára! 

Következtek az aranylábú 
fiúk és lányok labdarúgó 
mérkőzései. (Közben a hely
színt áthelyeztük a Kiss 
Ferenc Erdészeti Szakközép
iskola tornatermébe. ) 

A férfi labdarúgó mérkő
zés a rendes játekidőben 3:3 
eredménnyel zárult, a 7 mé
teres rúgásokkal (büntető 
rúgásokkal) Szeged nyert. 

A női labdarúgó mérkő
zésen hengereltek a szegedi 
lányok, és magabiztos 2: 1 
eredménnyel nyertek. Jól 
,sikerült a felkészülés. 

Az aranylábú fiúk, arany
combú lányok után követ
keztek a platina kezű kosár
labdázók. 

A férfi kosárlabda mecs-

A júniusban lehullott csa
padék havi összege a sok
éves átlag kétszeresét is 
meghaladta. Legtöbb csapa
dék az igazgatóság működési 
területének középső részén, a 
Hódmezővásárhely és Móra
halom közötti területen hul
lott. A csapadék időbeli el
oszlás áról elmondható, hogy 
az első dekád elején, a máso
dik dekád első felében és a 
végén, valamint a harmadik 
dekád elején hullott. A hó
nap csapadékos napjainak 
száma 10-13 között volt. 
Külön említést érdemel a 14-
ei rendkívüli esőzés, amikor 
működési területünk átlag
ban 57,4 mm csapadék hul-o 
lott. A 24 órás csapadék
összeg Zákányszéken és 
Mórahalmon 100 mm-t meg
haladó volt. 

A hőmérsékleti maximu
mok és minimurilOk a hónap 
folyamán a sokéves értékek
nek megfelelően alakultak, 
de a havi középhőmérséklet 
a sokéves átlag alatt maradt. 

A napsütéses órák száma a 
28 napsütéses naRon többsé
gében napi 10 óra feletti volt. 
A napsütéses órák havi ösz
szege a sokéves átlag alatti. 

A Tiszán, a Maroson és a 
Hárm~s-Körösön a vízszin-

cset 69:60 arányban Szeged 
nyerte. Így az összesített 
eredmény 5,5:1,5 Szeged ja
vára. 

A feszültséggel teli, egész 
napos sportverseny után jól 
esett az esti kiértékeléskor 
felszolgált "üdítő" és szigo
rúan diétás vacsora. Ezt kö
vetően hajnalig tartó szakmai 
beszélgetés, lazító tornagya-

tek stagnálása volt jellemző a 
hónap első két dekádjában, 
amit a harmadik dekád má
sodik felében megindult in
tenzív áradások zártak. 

A hónap folyamán a talaj
vízszintek alakulására műkö
dési területünkön az elQző 

korlat, úgymint tánc szolgált 
az idő hasznos eltöltésére. 

26-án délután örömmel 
nyugtáztuk a Székesfehér
várról érkezett sms-üzenetet, 
melyben közölték: épségben, 
egészségben, összlétszámban 
hazaérkeztek és köszönik, jól 
érezték magukat. 

Várnak bennünket jövőre! 
Kurucz Gyula 

Jumus 14-től az Ativízig 
védelemvezetése 1. fokú bel
vízvédelmi készültséget 
rendelt el. A csúcsidőszak
ban 17 szivattyútelep üze
melt. A készültség közel egy 
hónapig tartott. 
Készítette: a vizrajzi csoport 

hónap talajvíz- ~-------------, 
szint j eihez viszo- Havi középhőmérsékletek 
nyítva 2-3 deci- alakulása- Szeged, 2000-2001 
méteres süllyedés 
volt jellemző. 

A rendkívüli 
esőzések hatására 
a csatornák jó ré
sze megtelt, a ki
öntés veszélyé
nek elhárítására 

VíZPART 
Az Alsó-Tisza-vidéki Vlzügyi Igazgatóság lapja 
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