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Köszönet a helytállásért
Az ~ugusztusi dunai árvízvédekezésben igazgatóságunk
is aktívan részt vett. A Szeviép Rt.-vel közösen Győr térségében 81-en, a bajai vízügyi igazgatóság területén 73an, V{segrádon és a környező településeken 18-an segítették a védelmi munkákat.
Büszke vagyok munkatársaim helytállására. Fegyelmezett, lelkiismeretes, szakszerű munkájukat ezúton is köszönöm, mint ahogy meg tette ezt az Alsó-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi
Igazgatóság vezetője, és Gy6r város polgfumestere is.
Török Imre György
Győr Megyei

Jogzí Város

polgármesterétől

Alsó-Duna-völgyi Vfziigyi
Igazgatóság igazgatójától

az Ativfzig igazgatójának

Tisztelt Igazgató úr!

A visegrádi Duna-part 2002 augusztusában

Győr:

LNV+53 cm

Tisztelt Igazgató Úr!
A Dunán levonuló és Európában több helyen katasztrófát okozó fu'hullám kapcsán
Önöktől kértünk és kaptunk
a védekezéshez szükséges
segítséget.
Most már elmondhatom a
sikeres védekezés után és a
bajai Duna-szakaszon is
megszüntetett készültségi
fokozat okán, hogy a vízügyi
szolgálat és a szakma megtette azt, amit tőle a kormányzat és nem utolsó sorban a lakosság elvárt.
Engedje meg, hogy Önnek és
az Ön által kijelölt kollégáknak ezúton is köszönetet
mondjak azért a magas szintű szakmai munkáért, szervezettségért és fegyelmezettségért, amit a bajai vízügy területén a védekezés során tan úsf to ttak.
Baja,
2002. augusztus 27.
*
Közép-Duna-völgyi Vfziigyi Üdvözlettel:
Igazgatóság igazgatójától
Dr. Halász Rudolf
Győ~város

lakossága és a
Győr Megyei Jogú Város
Polgfu'r\,1esteri Hivatal árvízi
ügyeletben lévő munkatársai
nevében köszönöm azt a
munká~, amelyet a Győr várost ferjyegető árvíz mentesítésénél,végeztek.
Személyes tapasztalataim
és munkatársaim tájékoztatása alapján meggyőződhettem
arról, hogy az Ön munkatársai kiváló szakértelmükről
és helytállásukról tettek
tanúbizonyságpt.
Kérem, hogya mentésben
résztvett munkatársainak
szíveskedjen köszönetemet
tolmácsolni, amelyet előre is
megköszönök.
Győr, 2002. augusztus 21.
Balogh József

Ennyivel, ötvenhárom, azaz
53 cm-rel haladta meg a gy?ri vízmércén eddig észlelt
legnagyobb vízállást a Duna
idén augusztus 17 -én. Az
LNV "felülírása" mindig
rendkívüli feladatot sejtet a
vízügyi szolgálat és a védekezés többi résztvevője számára. De ha még ehhez azt is
hozzátesszük, hogy ennél a
korábbi LNV-nél, 1965-ben
Győr Likócs nevű elővárosá
ban gát is szakadt, érthető a
helyi védelemvezetés minden eddiginél alaposabb felkészülése.
A hidrológiai előrejelzések
és a Duna felső, ausztriai
szakaszán bekövetkezett katasztrófák nem sok optimizmusra adtak okot, így igazgatóságunkat sem érte váratlanul a győri vízügyes kollegák segítségkérése.

Tisztelt Igazgató Úr!
Engedd meg, hogy köszönetemet fejezzem ki Neked és
munkatársaidnak a rendkivüli dunai árvízvédekezés kapcsán a KDV -VIZIG részére
nyújtott segítségért.
. Nélkületek csak nagyon nehezen, vagy lehet, hogy egyáltalán nem tudtunk volna
megbirkózni ezzel az óriási
feladattal. Azt gondolom,
megint beigazolódott, hogya
vízügyi egység, barátság és
egymásért való tenniakarás
ma is él.
Kérem, tolmácsold munkatársaidnak köszönetemet és
kivánok mindenkinek továbbijó erőt, egészséget.
Budapest,
2002. augusztus 21.
Üdvözlettel:
Kabay Sándor

Feszült helyzet Győr belvárosában augusztus 16-án
(Fotó: Tripolszky Imre)

Ettől

függetlenül, egy nyolcvan tagú műszaki kontingens
összeállítása nem könnyű
tesztje volt a szabadságolások miatt létszárnhiányos állomány villámgyors mozgósításának. Az augusztu~ '':14én reggel 8 órakor kapott
utasítást követően a 75 fő fizikai állományú és 5 fő mű
szaki állományú kontingens
telj es menetfelszereléssel
(kéziszerszámok, védőruha,
lámpák, 3 napi hideg élelem
stb.), gépjárművekkel, Marsovszki Gergely vezetésével
(helyettese én voltam) 12 (!)
órakor elindult Győr térségébe. A "térségébe" nem elírás,
mivel a szolgálatba lépés
konkrét helye még nem volt
ismert.
Égtek a mobil vonalak. Útközben, a telefonon kapott
egyre bővülő információk
alapján szerveztük a munkacsapatokat. Közben tudomásunkra jutott, hogy a többi
tiszai vízügyi igazgatóság is
hasonló nagyságú műszaki
kontingenseket vezényelt a
térségbe, ami a helyzet komolyságát mindennél jobban
jelezte.
Teljesen érthetően arra számítottunk, hogy izgatott, helyenként kapkodás t sem
nélkülöző felkészülési tevékenységbe csöppenünk bele.
A helyi védelemvezetés
azonban ura volt a helyzetnek. A mozgósított óriási létszám eligazítása, elhelyezése
mintaszerű volt.
A kérdésre - "Vállalj átok az
azonnali éjszakai szolgálatot?" - mindannyian habozás nélkül igent mondtunk.
Még aznap 18 órától, részletes eligazítást követően szolgálatba állt a teljes állomány
és éjszakai szolgálatot látott
el egészen augusztus 20-áig,
hazavezényléséig.

A szolgálati helyeinkhez tartozott Győr város belterületi
szakasza a Mosoni-Duna
mindkét partján, de védtük a
Rába és Marcal folyók Győr
höz közeli védvonalait is.
Alapfeladatunk az éjszakai,
"fokozatnak megfelelő"
figyelőszolgálat ellátása volt,
de ezen túlmenően gyakorlatilag az árvízvédekezési tevékenység összes létező formáját módunk volt gyakorolni.
Építettünk kisszelvényű új
védtöltést, készítettünk töltésmagasítást. Bordás megtámasztást bármelyikünk már
álmában is szakszerűen építene, mint ahogyan "buzgár
elfo~ása túlfolvós ellennyomó medence kialakításával"
sem lehet akadály egyik
résztvevő számára sem.
Hasonlóan az Alsó-Tiszán
zajló rendkívüli védekezéseken megszokottakhoz, a
munkavégzésben itt is teljes
demokrácia volt, azaz beosztásra való tekintet nélkül,
a gyors beavatkozásoknál
mindenki számot adhatott
fizikai erőállapotáról.
A védekezés műszaki szemmel is tanulságos volt. A dunai ártereket védő töltések
mind méretükben, mind szerkezetükben és anyagukban is
lényegesen eltérnek a nálunk
található védtöltésektől. Ennél fogva az árvízi jelenségekben is jelentős eltéréseket
tapasztaltunk.
Bevallom, ez sokszor nem
kis riadalmat okozott. Hogy
csak a legjellemzőbb jelenséget emlftsem: a felső-dunai
töltések és altalajaik erősen
vízáteresztők, ennél fogva
ezeknél a töltéseknél helyenként nem csak hogy intenzívek voltak a jelenségek,
hanem - számunkra szokatlan, megdöbbentő látványként - valósággal "dőlt
belőlük a víz".
Pontosan egy hetes szolgálatunk alatt végig rendkívüli
fokozat volt, és a regisztrált
vízállás is meghaladta az
LNV -t. Bár a részletes jelentések és kiértékelések még
nem készültek el, úgy érzem,
csapatunk nem vallott szégyent, becsületesen helytállt
és rászolgált azokra az
őszinte, szép szavakra, amelyekkel Győr város nevében
a polgármester személyesen

köszönte meg sikeres munkánkat. Az elismerő szavakon túl azonban mindannyian gazdagabbak lettünk még
valamivel. Azzal a barátsággal, amelyet a győri, debreceni és más vízügyi igazgatóságok munkatársaival kötöttünk és a tudattal, amely
belénk vésődött: nem "a víz
az úr!"
Dr. Dobi László

Az Alsó-

Dunánál
Tekintettel a Duna felső és
szakaszán kialakult
árvízi helyzetre, az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság aktív védekezésre való
felkészülésének kezdeti
szakaszában, az ATIVIZIG
műszaki kontingenseként
érkeztünk meg Bajára, hogy
minden szakmai tapasztalatunkat bevetve hasznos segítségére legyünk a helyi kollégáknak.
A 74 tagú kontingens 10
fős műszaki irányítással (a
kontingens vezetője Frank
Szabolcs, helyettese Keller
Péter, továbbá az ATIVIZIG
részéről Rátky Pál, Pusztai
Zsolt és ifj. Nagy Ferenc
műszakiak) augusztus 17 -én
10 órára érkezett a Bajai
VIZIG székháza elé. A védelemvezetés baráti üdvözlését
követően rövid áttekintő tájékoztatást kaptunk a várható
árvízi helyzetről, valamint az
ADUVIZIG védelmi vonalainak kiépítettségéről, mű
szaki állapotáról.
Ezt követően a kontingens
három csoportra osztva eligazításra jelentkezett a szakaszvédelmi központokban
(Új -Mohács, Érsekcsanád,
Dunapataj).
Az állomány elhelyezését
a magas létszám ellenére sikerült a védvonalak mentén
megoldani. Minden egyes,
társ-vizigtől kirendelt kolléga kifogástalan szálláshelyen tölthette pihenőidejét.
Megérkezésünk napján
rendelték el a II. fokú árvízvédelmi készültséget, így viszonylag nyugodt körülmények között állhattunk munkába. Kezdetben pontvédekezési munkálatokban vettünk részt, mely homokzsákból történő nyúlgát építését
jelentette 1,25 mmagasságig.
(Folytatás a 3. oldalon)
középső
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Holtágak állapotfelmérése
<és rehabilitációia
az Ativízig területén
«Folytatás az előző számból)
. A rézsűt terfilszövetre he. tyezett zeolittal burkolták,
Ezek a technológiai lépések
~gyedülállóak, hazánkban
még sehol sem alkalmazták.
A szakirodalom háborús
helyszíneken végr,ehajtott
dekontamináció, illetve fertőtlenítés kapcsán említ ilyen
eseteket.
Az újszegedi Holt-Maros
rehabilitációjának 1. ütemében végzett munkák meglepően jó eredményt hoztak.
A víz minősége gyorsan,
stabilizálódott - annak elIenére, hogyavízpótló rendsze:r: nem épült ki, a holtág
vízu tán pótlás a kizárólag
csapadékvizekből és talajvízből történik. A kertvárosi tájba jól illeszkedő pihenőövezet alakult ki, noha a területés tájrendezés szükséges
munkáit még nem végezték
el. A rehabilitáció előtti és az
utáni állapototjól szemlélteti
az ugyanazon holtág-részletről készített két fénykép.
. A Mártélyi Holt-Tisza rehabilitációja egyszerűbb kérdésnek tűnt, de végül az eng!!délyezési eljárás a környeútvédelmi előírások merev
betartása miatt bonyolultabbá és hosszadalmassá
vált. A holtág rehabilitációjára vonatkozó első tervet
1997-ben készítettük. Miután
a holtág természetvédelmi
területen található, továbbá a
rehabilitáció által érintett
terület meghaladja a 4 ha-t, a
tervezett beavatkozás hatásainak elemzésére előzetes
környezeti ha!ástanulmányt
kellett készíteni. A hatástanulmány részét képezte a fenék üledékének kémiai, biológiai és bakteriológiai vizsgálata, amelynek eredményei
meghatározták az iszapeltávolítás mértékét, technológiáj át, az iszapelhelyezés
mÓdját.
Az 1997-ben készitett vízjogi engedélyezési terv készítése során elvégeztük a
rneder geodéziai felmérését,
amelynek adataiból keresztSZelvények és a holtág hossz-

szelvényének felvétele tör- átnyúló (!) szennyezésre is.
tént meg. Meghatároztuk a Így az 1997-ben készített
holtágban található iszap terv csak terv maradt, a kotmennyiségét is, amely közel rási tevékenység nem kapott
400 OOO m'-nek adódott. Az környezetvédelmi engedélyt.
iszap- és vízvizsgálatokat a
A Mártélyi Holt-Tisza térKözép-Tisza vidéki Vízügyi ségének tulajdonviszonyai
Igazgatóság regionális la- meglehetősen összetettek.
boratóriuma végezte.
Mint említettük, a holtág terAz adatok elemzéséből azt mészeti oltalom alatt álló tea következtetést vontuk le, rületen (Mártélyi Tájvédelmi
hogy vízhiányos időszakban Körzet) található, állami tua holtág vizében jelentkező lajdon, kezelője az Alsó-Tieutrofizációs jelenségek - sza vidéki Vízügyi Igazgaamelyek esztétikailag nagy tóság, a hullámtér erdősített
mértékben rontják a holtág területei a DALERD Rt. tuvizét, csökkentik rekreáció s lajdonában vannak, a mintcélú használatát - fő okozója egy 400 üdülőt számláló
a fenéküledékben felhalmo- mártélyi üdülőterület Hódzódott foszfor.
mezővásárhely város tulajdoEz indokolja a fenéküle- na. A holtágtól délre a huldék eltávolítását a rend- lámtéren elhelyezkedő, meszerből. A holtág az úgyne- zőgazdasági művelési ágba
vezett "bölcs hasznosítás ú" tartozó te1ületek előbb állami
holtágak körébe tartozik, tulajdonban (a Kiskunsági
amelyekre az jellemző, .hogy Nemzeti Park Igazgatóság
többcélú hasznosításra al- kezelésében) voltak, majd
kalmasak, egyes részei pedig, törvényességi óvás alapján
természeti értéket képvi- visszakerültek a mártélyi
seInek. Az iszapvizsgálaJi "Tisza" Mezőgazdasági Szöadatokat mérlegelve és min- vetkezet tagjainak tulajdonáden más követelményt fic ba.
gyelembe véve, azt állapítotA Mártélyi Holt-Tisza a
tuk meg, hogy a rehabilitáció Mindszent-székkutasi öntösorán nem szükséges a teljes zőrendszer része, amelynek
iszapmennyiség eltávolítása. működése során a Tisza
Az iszapban található foszfor 206,8 fkm-szelvényében
tömegének 90- %-a ugyanis a épült vízkivételi mú segftsé0+800-2+450 km között gével másodpercenként 1,5
halmozódott fel, így elegen- m' friss vizet lehet a holtágba
dő a fenéküledéket csak ezen beemelni, majd annak felső
részé~él az ú~. ~ze.?f~i ~zia szakaszon eltávolítani.
Az iszapeltávolítás techno- vattyutelepnel ontozoVlzet
lógiáj ának hidromechani- lehet ki venni az említett
zációt javasoltunk. A fenék- öntözőr:n.~s~e:be. A r~ndüledék elhelyezését úgy 01- szer mukodesevel egYldedottuk'meg a tervben, hogya jűleg megoldott a holtág vízkitermelt zagyot a Tisza 206 cseréje is.
fkm-szelvényénél a folyó soAz elsősorban rekreációs,
dorvonalába vezették volna. jóléti célú hasznosítás miatt
Szárnításaink szerint a Tisza szükséges iszapeltávolítást
kis vízi vízhozama mellett, Hódmezővásárhely önkoramely 300-400 m'/s, a beve- mányzata, mint első számú
zetett 0,3 m'/s mennyiségű érdekelt, kezdte el szorgalzagy hatása gyakorlatilag mazni 2001 tavaszán. A konem mutatható ki.
rábbi tervet készítő munkaEzt az elképzelést a kör- csoport és az igazgatóság venyezetvédelmi felügyelőség zetése úgy ítélte meg, hogy
kategorikusan elutasította, az 1997-ben készített terv
hivatkozván egy másik kör- módosított és kiegészített
nyezeti közeg (folyó víz) el- változatát kell elkészíteni.
szennyezése, sőt határon
Ennek kidolgozása során

===

Téli holtág

figyelembe kell venni az engedélyező hatóságok - elsősorban a környezetvédelmi
felügyelőség - álláspontját,
valamint azokat az előző terv
készítése óta életbe léptetett
előírásokat, amelyek peremfeltételeket szabtak a részleges iszapeltávolítás technológiájának, az iszapelhelyezés
módjának, az elhelyezésre
szolgáló terület kijelölésének. Így készült el 2001 decemberében a rehabilitációra
'vonatkozó, előzetes környezeti hatástanulmány, majd
2002 januárjában a környezetvédelmi engedély birtokában a Mártélyi Holt-Tisza
rehabilitációj ának vízj o gi
engedélyezési terve.
Az iszapkitermelési munkálatok során 94 533 m'
iszap holtágból történő kitermelését kell elvégezni, melyet a kijelölt - műszaki védelemmel ellátott - zagy terekben átmenetileg helyeznek el az ülepítés idejére. Innen a légnedves nedvességtartalmú iszapot az elhelyező
területekre szállígák, majd a
területet rekultiválják.
Az iszapkitermelési mu nkálatok csak a téli félévben
(október 1. és április 1. között) végezhetők.
A kitermelt iszapot a hidromechanizációs technológia
alkalmazása során 9: 1 arányú víz:iszap eleggyel továbbítják a kijelölt zagyterekbe,
melyeket a holtágtól délre jelöltek ki. Mivel a szállító közeg víz, így aholtágból kiemeIt vizet a Tiszából pótolni
kell. A vízpótlás a Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási
Társulat (Hódmezővásár
hely) üzemeltetésében lévő
1,5 m'/s teljesítményű Tisza
bal parti fővízkivételi szivatytyúteleppel megoldható.
A zagytyrekből az ülepedés során kiváló technológiai
viZeket aTisza bal parti töltésének 41+300 szelvényében található Mártélyi szivattyútelep hullámtéri csatornájába vezetik el, amelyen
keresztül azok vissz~utnak a
holtágba. A zagyterekben átmeneti jelleggel helyezik a
kitermelt iszapot, melyet ülepedés - 30 napos tartózkodást feltételezve - és víztartalom-csökkenés után légnedves állapotban szállítanak
a kij elölt elhelyező területekre. Elterítés után a területen
az iszapot betárcsázzák,
majd a területet felszántják.
A zagytereket a teljes alapterületen 25 cm bentonit szigeteléssei kell ellátni.
Az iszapkitermelés befej.ezése után a zagygátakat
visszabontják és a zagy tereket az elhelyező területekkel
együtt rekultiválják, erdőte, lepítésre alkalmas állapotban
adják át a tulajdonosnak. A
technológia során zagy tér-

A Holt-Maros archív felvétele (Torockói utcai átjáró)

A Holt-Maros a rehabilitáció után
ként igénybevett területek a
hullámtéren helyezkednek
el. 5,7 és 6,3 ha területűek,
így az összes zagy tér 12 ha.
Az iszape'lhelyező terület
szintén a hullámtéren található, összes területe 39,5 ha.
A növényi tápanyagok sorában a kritikus értéknek mint korábban említettük - a
foszfor-tartalmat tekintettük.
A vizsgálati adatok azt mutatták, bogy az üledékek
foszfor-tartalma az üdülőte
rület és a strand előtti helyeken a legmagasabb. A víz fizikai, kémiai mutatóinak változásával ez a foszfor-menynyiség az iszapban lejátszódó fizikokémiai folyamatok
eredményeként mobilizálódik, hatására erősödnek a
nyári időszakban tapasztalható eutrofizációs jelenségek.
Figyelembe véve a nemzetközi és hazai tapasztalatokat, megítélésünk szerint a
Mártélyi Holt-Tisza fenéküledékéből a 0+800-2+450
szelvények között a felső 60
cm-t kell eltávolítani. Ezáltal
lényegesen csökkenteni lehet
a víztér foszfor-depóniáját,
ugyanakkor biztosítani lehet
a korábbi makrovegetáció
életterének visszaállitását.
A rehabilitációra vonatkozó előzetes környezeti tanulmányt az Alsó-Tisza vidéki
Vízügyi Igazgatóság készítette. A vízminőségi adatok
alapján ahatástanulmányban
értékelték a holtág vizének
minőségét az ökológiai és
hasznosítási szempontok
alapján.
A rehabilitáció környezeti
hatásait elemezve megállapítható, hogyaholtágból a
kotrás s al jelentős mennyiségű növényi tápanyagot lehet
eltávolítani. Az adatok alapján készíthető prognózis szerint a holtág élővilága egy
rövid, átmeneti zavarás után
visszafoglalja a fokozott környezetterhelés előtti időszak
ban (1950-1960-as évek) kialakult életterét és életminő
ségét.
A hatástanulmány t készítő

szakemberek megánapítása
szerint amennyiben a tervekben szereplő rehabilitációs munkák nem valósulnak
meg, rövid időn belül számolni kell a Mártélyi HoltTisza j elentős mértékű értékcsökkenésével, mind ökológiai, mind társadalmi-gazdasági tekintetben.
A mártélyi holtág bal partján az 1960-as évektől kezdődően fokozatosan fejlődve
alakult ki a jelenlegi üdülő
telep.
A HYDROVEN Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Mérnöki Kft. készítette el a Mártélyi Holt-Tisza
üdülőtelep szennyvízelvezetésének tanulmány tervét. A
tanulmány terv "A" -változata
szerint Mártély község és
Mártély üdülőtelep szennyvize önálló szennyvíztisztító
telepen tisztítva kerülne az
élő Tiszába.
A "B "-változat szerint a
Mindszent-Mártély-Hódmezővásárhely
regionális
szt;nnyvíz-el vezető rendszerbe "kerülnének az üdülőte
lepen keletkező szennyvizek
is. Ez esetben a szennyvíz a
településekről nyomóvezetéken keresztül jutna el a hódmezővásárhelyi szennyvíztisztító-telepre.
Igazgatóságunk a holtág
rekreációs és jóléti hasznos ítás ában érdekelt Hódmező
vásárhely önkormányzatával
közösen valósítja meg a
Mártélyi Holt-Tisza rehabilitációját. Ehhez jelentős
mértékű pályázati pénzek
igénybevételére van szükség.
Hódmezővásárhely önkormányzata vállalta a pályázatok elkészítésében és azok
benyújtás ában a gesztori szerepet. Az időközben engedélyezett tervben szereplő
megoldás a Környezetvédelmi Alap Céltámogatás részéről "zöld utat" kapott, így
a kivitelező pályázati úton
történő kiválasztása után egy
újabb úttörő jellegű holtágrehabilitációs munka indulhat el térségünkben.

Dr. Fekete Endre
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Árhullám a Dunán - Szegediek a védekezésben
(Folytatás az 1. oldalról)
A helyszInek: bajai kikötő,
Petőfi-sziget); ezenkívül
homokzsák-betöltést és deponálást végeztünk a védvonalak mentén. A tetőzés
közelében és az apadás kezdetétől fogva segédőri, éjjelnappali figyelőszolgálati tevékenységet láttunk el.
A vízszint emelkedés ével,
mely tetőzéskor 7 cm-rel maradt el a ill. fok elrendeléséhez szükséges szinttől, egyre
több jelenség mutatkozott a
mentett oldalon. A helyi altalaj-viszonyok következtében
a fakadóvfz sokkal hamarabb
megjelenik a védvonal mentén, mint például nálunk, az
Alsó-Tisza vidékén.
A töltések kiépítettsége
megfelelő, szinte a védvonalak teljes hosszán. Az 1985ben befejezett fejlesztések
azonban még nem vizsgáztak. A töltésekjelentősebb (I.
foknáI nagyobb) árvízi terhelést még nem kaptak, így
nem lehetett pontosan előre
látni, milyen jelenségekkel
lesz dolgunk az árhullám
levonulása során. Habár a
jégmentes LNV-től elmaradt
az árhullám tetőzése, a töltéseknek 2-4 m magas vfzoszlopot kellett tartani uk, s a
művek jól vizsgáztak.
A gyorsan szaporodó fakadóvizek mellett kisebb csurgások, ~inibuzgárok, mentett oldilli felpúposodások
igényeltek fokozott megfigyelést. A töltéstest nem
ázott át e rövid idejű árvíz
alatt, káros jelenségeket a
földmú,ben nem tapasztaltunk.
Jelentős segítséget jelent a
védekezők munkájában a töltéskoronák burkolt volta. A
számítógépes összeköttetés
mind a központi ügyelet és a
szakaszvédelmi központ,
mind a védelmi központok és
a gátőrházak között jól mű
ködött, s ezáltal a mai árvízvédekezés elengedhetetlen eszközévé vált.
Árvízvédelmi kiküldetésünkről augusztus 24-én tértünk vissza azzal a jó érzéssel, hogy csapatunk a rábízott feladatot fegyelmezetten
és szakszeruen, maradéktalanul teljesítette. Helytállásunk
mellett hasznosnak minősít
hettük a védekezésben való
részvételünket azért is, mert

általa növelhettük területismereteinket, védekezhettünk
egy, a tiszai védművektől
kissé eltérő tulajdonságú és
kiépítettségű védvonalon, s
nem utolsó sorban tapasztalatokat cseréltünk bajai kollégáinkkal, akik egy hamisítatlan bajai halászlévacsorával tették felejthetetlenné
ottlétünk utolsó pillanatait.
Frank Szabolcs

Visegrááot
védtük
Augusztus 18-án 13 órakor, a vasárnapi ebéd közben
kaptam a riasztást, hogy az
Alsó-Tisza vidéki Vízügyi
Igazgatóság műszaki ügyelete által összeállított 18 tagú
segítségnyújtó csapattal
azonnal induljunk Visegrádra, az árvízvédekezők
védelmi munkájának megerősítésére. A csapat vezetésével Török Imre György védelemvezető engem bízott
meg.
A szegedi kontingens
rajtam kívül négy mérnökből
(Ördög József, Szi1léry
László, Versegi László, Dési
Gábor), a SZEVIÉP RT 12
tagú, fizikai dolgozókból álló
munkacsapatából állt, gépkocsinkat Papp Jenő vezette.
Es te hét óra körül j árt az
idő, amikor megérkeztünk
Visegrádra. Hatházi Sándor,
a város polgármestere, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi
Igazgatóság helyi védelemvezetése, valamint az előző
nap a helyszínre rendelt Kerti Andor, a Felső-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság védelmi osztagának vezetője
már nagyon várt minket.
Néhány perces eligazítás és
terepszemle után azonnal beálltunk a védekezők sorába.
Feladatunk a ll-es műút
mentén már kiépített nyúlgát
gyenge pontjainak szakszerű
megerősítése, valamint három gravitációs műtárgy
mentett oldali homokzsákból
épült körgátjának továbbépítése, magasítása, megerősíté
se volt.
Alapvető munkánk mellett
fontos feladatunk volt, hogy
a helyszínen védekező
lakosságot megnyugtassuk,
az általuk észlelt árvízi je-

5zeviépesek
Győrött, majd Solt
és az országhatár
között is

A bajai Pet6fi-sziget védelme (Fotó: Tripolszky Imre)
lenségeket szemrevételezzük, és a szükséges beavatkozásokat, annak módját
meghatározzuk.
Munkánkat az ott lévő kiskatonák kétkezi munkája, a
lakosság és a katonaság által
meg töltött homokzsákok
ezrei, kis- és nagy tehergépkocsik segítették.
Megérkezésünkkor a Duna
már tetőzött, néhány óráig
még stagnáló vízállást figyeltem meg, majd éjjel 10
óra körül megindult a lassú
apadás. Ez megnyugtató volt
a lakosság számára, de számunkra is. Tulajdonképpen
ez az éjszaka volt a legkritikusabb. A homokzsákból
épített védművek jól állták a
Duna támadásait, kritikus
helyzet sehol sem alakult ki.
Ezen az éjszakán a lakosság
apraja-nagyja a Duna-parton
volt, s hatalmas összefogással védték településüket.
Másnap reggel 8 órára 8 cmrel apadt a Duna vízszintje,
mindenki kezdett "fellélegezni".
Jelenlétünk - védőruhán
kon az ATIVIZIG felirattalnyugtatóan hatott az ott napok óta védekező emberekre.
Egy néni jött hozzám az éjszaka folyamán, kezében kávéstermosszal, pohárral. Kávéval kínált. 6 így segítette
az ottani nehéz fizikai munkát. Elmondta, milyen jó érzés, hogy Szegedről is itt
vannak a szakemberek segíteni. Egy 20 év körüli fiatalasszony pogácsát hozott.
Többen szendviccsel és teával kínáltak minket.
A nyúlgátak, a homokzsákból épült mentett oldali
körtöltések csurogtak. A
csurgalékvizeket szivattyúk
emelték vissza a Dunába.

A védekezők tették a dolgukat Visegrádon is

Az ún. Ágasházi gravitációs műtárgy mentett oldali
homokzsák körtöltése 5-6
méter magasságban készült
el. Talán ez volt a "leggyengébb láncszem".
Az éjszaka közepén kaptuk a hírt, hogy a Visegrád
melletti Dunabogdányban elszakadt a nyúlgát. A BUVIZIG-től kapott utasítás alapján Szilléry László és Versegi László kollegám azonnal a helyszínre ment szakmai segítséget nyújtani az
ottani védekezők számára.
Segítettek meghatározni az
új keresztgát méreteit, magasságát, valamint a csurgalékvíz elvezető rendszer kiépítésének módját. Erről
jelentést adtak a BUVIZIG
ügyeletére, majd visszajöttek
Visegrádra. Az új védmű
még az éjszaka folyamán elkészült, sikeresnek bizonyult, megállítva a víz továbbteJ.jedését.
Másnap éjszaka már nyugodtab b volt. A Duna 40
centit apadt. A védművek
további erősítésére már nem
volt szükség. A figyelőszol
gálatot az éjszaka folyamán
teljes mértékben mi láttuk el,
a kiskatonák helyszíni készü1tsége mellett.
A második nap esti óráiban Török Imre György védelemvezetőnk is a helyszínre érkezett. Rövid beszámolót kért, majd bejárta a
"védvonalat". Kérte, hogy
továbbra is hasonló odaadással végezzük munkánkat.
A harmadik nap délutánján kaptuk meg az engedélyt
a visszautazásra. A Duna
vízállás a ekkor már közel 1
m-rel csökkent, 20-án az
éjféli órákra az utazó csapat
hazatért.
Mindenki nevében mondhatom, akik ezen az időben
rövid, de izgalmas visegrádi
védekezésen részt vettek,
hogy jó érzés volt segíteni
másokon. A sikeres védekezés természetesen így utólag
minden nehézséget elfelejtet,
s jómagam is néhány nap
távlatából már csak a "sikerre", a "szépre" emlékezem.
Ezt a pár napot, úgy gondolom, soha nem fogom elfelejteni. Tiszai és körösi
nagyví].i, védekezésben már
részt vettem, s most már köszönet az igazgatóság védelemvezetésének - elmondhatom, hogy a Duna sem
annyira ismeretlen nekem.
Sági János

A Dunán közelítő, LNV -közeli és számos helyen azt
átíró árvíz méreteit csak az előzetes külföldi hfradásokból lehetett sejteni. Mi, a Tisza partján élő, alföldi emberek nem egyszer tapasztaltuk, hogy milyen veszélyeket
hordoz magában egy ilyen erejű árhullám. Ezzel a. tudattal figyeltük az eseményeket, mígnem magunk. is aktiv részesei lettünk.

*

A SZEVIÉP Rt.-hez augusztus 14-én reggel érkezett
értesítés az ATIVIZIG műszaki ügyeletétől azzal, hogy
délután 5 órára a Védelmi Osztag tagjaiként 53-unknak a
Duna magyarországi felső szakaszára kell utaznunk. A
szükséges létszám és géppark 13 órakor már úton volt a
127 ezres lélekszámú Győr városa felé. A 9 gépjármű
megérkezését követően a gyors szállásfoglalás, majd
védvonalakra történő szétosztás és kivonulás kezdődött
meg.

*

A szegedi kontingens állandó éjszakai szolgálatra lett
beosztva. A 3 védszakaszon (01.08, 01.11, 01.12), amelyek Győr bel- és külterületi részein voltak - összesen
kb. 90 km első rendű védvonalon láttunk el őr- és figyelőszolgálatot. A 01.08-as szakasz védelemvezetése a Rábai Szakaszmérnökség Szarvas utcai telephelyén állt fel.
Tájékoztatásuk alapján világossá vált a kialakult helyzet.

*

A Dunán levonuló rendkívüli árhullám visszaduzzaszt6 hatása a Mosoni-Duna, illetve a Rába folyó torkolathoz közeli szakaszán is árvfzi helyzetet idézett elő.
Megérkezésünk másnapján reggel 8 órától ill. fokban,
déli 12 órától már rendkívüli készültségi fokozatban voltunk. A Rába Győrnél 2002. augusztus 17 -én 20 órakor
807 cm-rel tetőzött az 1965-ben mért LNV felett 53 cmrel.

*

A védvonalon eltöltött 6 nap alatt az árvízi jelenségek
széles skálájával találkoztunk. A védművek, az első rendű árvízvédelmi töltések, nagy biztonsággal (MÁSZ +
1,5 m) jó minőségben épültek ki, amelyek most igazán
jelesre vizsgáztak. Szokatlan, de nagyon jó megoldás
volt, hogy a beavatkozásokat, elzárás okat, homokzsákok
töltés ét csak a helyi V.O. végezhette, ezáltal csökkentve
a védelemvezetés leterheltségét.
A kulisszanyílásoknál, ideiglenes elzárás ok készítésénél jelentkeztek néhol kisebb hibák, de ezek betudhatók
a sürgős, éjszakai munkavégzés körü1ményeinek. Öszszességében hatékonyan és gyorsan a beépítési helyre
kerültek a szükséges anyagok és a kellő tempóban kezelték a jelentkező problémákat. Az árhullám számunkra
szokatlanul gyors levonulása alatt megismertük a Duna
és a Rába védvonalainak és vízjárásának sajátosságait,
amelyeket a későbbiekben a reményeink szerint más körülmények között tudunk kamatoztatni.

*

Az eltöltött egy hét alatt a szállás és étkezés körülményeit az árvízvédekezés alatt elvárható igényszintet jóval
meghaladó módon sikerült megszerveznünk. Így a csapat
- két szolgálat között - jó körülmények között pihenhette ki magát. A hazautazás előtt Janák Emil, az ÉDUVIZIG igazgatója köszönte meg a 6 társ-vfzig segítségét
egy búcsúztató keretében.

*

A SZEVIÉP Rt.-t időközben újabb kontingens kiállításával kereste meg az ATIVIZIG műszaki ügyelete. Az
ADUVIZIG 03.01,03.02 és 03.03-as védelmi szakaszára
utazott el 42 fő 3 tehergépkocsival, hogy részt vegyen az
országhatártól Soltig teIjedő szakasz védekezésében. A
feladatuk szintén segédőri figyelőszolgálat volt. A 2002.
augusztus 17-től24-ig teIjedő időszakban 10 700 db homokzsákot töltöttek meg és építettek be, valamint több
száz m' meddőanyaggal végeztek töltéskorona-javítást.

*

A SZEVIÉP Rt. 2002. augusztusában ismét bebizonyította rugalmasságát és ütőképességét váratlan katasztrófahelyzetek kezelésében is.
Illés Ákos
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lommaI Tiszasziget térségében, a jygoszláv országhatár környékén, az 0szentiváni szivattyútelep alatti rendkivüli szikes talajú, kis szeivényű töltésaltalaj megfolyósodása ellen védekeztünk, kőzsákos megtámasztással, szivárgó építéssel, több száz katonával és
közerővel. Helikopterrel érkezett, majd
végiggyalogolta a mintegy másfél km
hosszú szakaszt. Megismerkedett a
feladattal, tudniillik hogy szinte ingoványos területen kellett szivárgó árkot nyitnunk.
Néhány nap múlva kaptam egy különleges árokásó gépet, amely ezen a
terepen is tudott lépegetni.
1971. december lO-én ünnepélyes
keretek között avatta a tápéi gépüzem
nagycsarnokát és a hatszintes szociális
épületet, melynek főépítésvezetője
Tiszavidéki monográfia agronómia fe- voltam és engem ért az a meg tiszteltejezetét kidolgozó csoport vezetőjeként. tés, hogyaszalagátvágás előtt jelentést
Nem túlzok, ez a találkozás emlékeze- adjak, majd felkfsérjem az V. emeleti
tes és lenyűgöző volt. Egy alacsony, munkás szállásra a felvonóval. Sajnos, a
középkorú, rendkivül határozott ember felvonó nem működött, így gyalog balállt az emelvényen, tömör, rövid be- lagtunk fel. Ezért a kis hibáért nem
szédére lehetetlen volt nem odafigyelni. kaptunk letolást, mire felértünk,
Későbbi találkozásainknál is az volt megjavították a liftet és lefelé már aza benyomásom, hogy nemcsak azért zal közlekedtünk.
Alig 10 esztendő telt el, amíg Dégen
kellett rá figyelni, mert ő volt a főnök,
hanem azért, mert komoly tartalma volt Imre vezetése alatt dolgoz tam, mégis
mindig annak, amit mondott és nagyon számos találkozásról számolhattam be,
hatásosan fejezte ki magát.
melyeken ő különböző szerepben, de
Az első találkozást követően, 10 év mindig figyelemfelkeltően adta önmmúlva kerültem az Alsó-Tisza vidéki agát. Kitüntetések átadása, létesitVízügyi Igazgatóságra. l?izony, ennek mény-avatás, egyetemi előadás, vizsmár több mint 36 éve. Ujabb találko- gáztatás, kritikus árvízvédelmi helyzetzásra 1969 tavaszán került sor. A sze- ben ellenőrzés, segítés. Legalább 20-25
gedi városháza dísztermében feszítet- cm-rel magasabb voltam nála, mégis
tünk sokan, én akkor mint a Szegedi mindig úgy éreztem, hogy nekem kell
Szakaszmérnökség vezetője. A Kiváló felfelé tekintenem, mjkor pár szót
Vízügyi Igazgatóság címet és a Munka válthattam vele, akár munka során, akár
Vörös Vándorzászló kitüntetést adta át az egyetemi vizsgán.
Dégen Imre, akkor már államtitkár, az ~ Befejezve a t~l~lkozá..s0k, élményeiOrszágos Vízügyi Hivatal elnöke. Mél- nek felelevenfteset, talan ugy foglaltató beszédében kitért az igazgatóság' hatnám ~ssz:e: nag:Y0;:t könnyű vc;>lt D~
szerteágazó, komoly feladataira és tel- gen Imret t1~ztelll1 e.s elfoga?ll1, am:t
jesítményére, közöttük megemlítve a mor:dott, amit tett. FIatal, tal~n kezdo,
168-as számú algyői olajkút kitörés ével keves tapasztalattal r~ndep.<:~z? szak~m
kapcsolatos környezetvédelmi kárelhá- ber voltam akkor, bar azldotáJt amikor
rftási munkánkat, amelyben személye- őt lev~ltották, ~ár mögötte~. v~lt .~O ~~
sen is közreműköd tem mint szakasz- felelos vezetol munka, kozottuk JO
mérnök mint az igazgató személyes néhány, embert próbáló vízkár-elhárftámegbíz~ttja.
si esemény és nagy építkezés. Biztos
Akkor még ezt a fogalmat, hogy kör- ~oltan; a?,ban, hogy rosszabb .~esz a v~z
nyezetvédelem, nem nagyon ismerték, ~gy nelkule, de ,nemcsak nekunk, a V!Znem nagyon használták, de a tények bi- ugy~en dolsoz?knak, hanem az egesz
..
zonyftják, hogyavízügyesek már ak- orszagnak: Igy IS, le~t!
kor környezetvédők voltak. Az ünnep!:-~ ~ml~kt~~lat. !lszteletunk, megbe~
ség utáni fogadáson az államtitkár min- c~u~esunkJeleul,kierd~m~lt~. A szegedI
denkivel kezet fogott, mindenkihez volt vIzugyesek n~v.eben o~z:nten n;o~dh~
néhány szava és szóba került ez az ese- tom ezt. A m1lgazgatosagunk epuletemény is. Hamarosan, még ugyanebben b,en é~ annak ho~~kz,atán szánJ-os ~m
az esztendőben az egyetemi katedrán lek;mu van. Ha k~~ulnez~ek; grof T1~za
láttam és hallgattam előadásait a Buda- ~aJ~s mon~gramJa~al d:SZlt~tt, emlekpesti Műszaki Egyetemen, a mező- táblat, R~pmcs ~ado e~~kmu,ve.t, Ved~
gazdasági, vízgazdálkodási szakmérnö- res Istvan" Szeche~Yl, es ~ asa:.h~IYl
ki kurzuson, majd vizsgáztam is nála, szobrokat l~thatn~ l~t, es a lepc..s0~azat
A vízgazdálkodás közgazdasági alapjai a "neII1c?et mzselleremek" arckepel dícímű tantárgyból.
szítik. Es itt v~ a ~éltó helyen Dégen
Hiszem, hogy az integrált vízgazdál- Imre dombo;muve.~s.
kodás fogalmának bevezetésével korát
Hagyomany~. k~t~lezo J:a~yom~ny
megelőzte és még ma is sok tekintetben Sze~eden, a Vl:U?Yllg~gatosago~ tlsZ~
érvényesek az akkor előadottak. Az ~lnl a n~gy elodoket, es megemleke~ll1
egyetemi tanulmányokkal egyidőben ~olu~. Buszke voltam erre .?eo~ztottke~t
azután többször volt alkalmam szemé- es buszke vagyok erre vízugy Igazgatolyesen találkozni az államtitkárral az ként is. Talán mégis legbüszkébb a Dé1970-es árvízvédekezés során. Több- gen-domborműre vagyok és nagyon
ször és mindig a legélesebb helyzetek örül~k .~n.~~, hop ilyen népNe~ ünalkalmával, soha sem az irodában neplo kozonseg elott volt lehetosegem
hanem mindig kint a terepen.
' a dop1~.o~ű m~g~oszorúzása alkalmáN',
A Tisza és a Maros bal parti VI. véd- val On,?kh.?~. szoln!. ,
szakaszának védelemvezetője voltam.
Be!eJe~es.ul, a 1~ evvel e~el?ttl av~to
Volt néhány forró pillanat, hónapokon besze??ollde~nek. Dr. Slma~y Bela
keresztül megfeszített munkát vé- ~o~ ~?azgato,. ~z. akko.r }egflatalabb
geztünk. Dégen Imre többször meglá- mernokunket,.vltá~ Attilat bízta .meg
togatta a védvonalat, általában előzetes ezzel ~ me.?t~sztelo fe}ad~~tal. t:lat~l
bejelentés nélkül. Tájékoztatást kért, k~lle,gánk, r,?vld ~eszedet Goncz Ar~ad
instrukciókat adott, mindig komolyan, ko~t8!s.asa~l eh;oknek, a M~gyar H~d~
szigorúan, de sohasem éreztem a fele- r~.logl~ !~sasag 1990. 0I<:tober 16-iki
lős§égre vonást, a lekezelést.
k~zgyul~sen mon,do~t emlekezetes soAltalában kérdezett. Például: a Ma- rmval fejezte be. En IS ezt teszem, mert
ros fölött repülőről rádiózott és azt kér- ezek a sz~'V'ak az egé~~ vízügyi szolgádezte, szükség lenne-e a VI/5. és VI/6. latnak szolnak: "O!,!ok nem szorulnak
gátőrjárásokban folyó töltésmagasítás- bizta!ásr~, hanem 0n.ö~~~~ k~ll mintát
hoz néhány további dózerre és kell-e venme ml~den szaknl~1 kozosse§n~k ~a
ehhez segítség. Kapásból válaszoltam, gyarors~ag~n, an:elyik az ~rsz.ag Javat s
jelentettem hogy már intézkedtem de az orszag erdeket akkor IS fIgyelembe
ez nem voÍt teljesen igaz. Más aika- veszi, hogyha az áldozatot kiván tőle".

pége;" Imre h~lálá~ak .25. évfordulója alkalmából a Magyar Hidrológiai
T~rsasag ~zegedl Temlet! Szervezete, az Alsó-Tisza vidéki Viziigyi Igazgatósag, valammt a Magyar Mérnöki Kamara Vizépttési és Vtzgazdálkodási Tagozata 2002. június I7-én ünnepi megemlékezést tartott Szegeden a MTESZ
székházában.
'
A rendezvényen dr. Rozgonyi Tamás "Dégen Imre, az árvizi kormánybiztos", dr. Papp Ferenc pedig "Dégen Imre és a vtziigyi szervezet alakulása"
eimen tartott előadást. Az élményszámba menő visszaemlékezéseket dr. Bognár Győző, dr. Koltay József, dr. Cselőtei László és dr. Vágás István hozzászólása tette még teljesebbé.
Az eml.ékiilést követően az Alsó-Tisza vidéki Vizügyi Igazgatóság székházá. nak auláJában a vtzügyi szolgálat és a Magyar Hidrológiai Társaság nevében
dr. Kemény Attila államtitkár és dr. Starosolszky Ödön, a MHT elnöke a Magy~r M~.rnöki Kan;ara nevéb~n dr. Kováts Gábor elnök és Nagy Zoltdn tagoz~t! e~~~~ koszoruz~~ meg Degen Imre dombormzívét. Az ünnepi megemlékezest Torok Imre Gyorgy, az ATIVIZIG igazgatója tartotta. A következőkben ezt
a beszédet közöljük.
,

Tisztelt emlékező közönség, kedves
kartárs ak, kedves vendégeink!
Az alkotó ember sorsa nem más
mint sikerek, eredmények és hibák, té~
vedések sorozata. Kérdés csupán, mekkorák a sikerek, az eredmények és milyen hib~at vétünk, mennyi a tévedés ünk. Ugy vélem, akik ismertük Dégc;:n Imrét, a nagyformátumú vízügyi
vezetőt, a kiváló szakembert tudjuk
hogy esetleges hibái, tévedé;ei eltör~
pültek eredményei, sikerei mellett. Ma
már történelmi távlatból is világosan
látjuk ezt, de erről győztek meg bennünket és hiszem, hogy az ifjabb generáció tagjait is a délelőtti előadások
és hozzászólások.
Nem kétséges, Dégen Imre történelmet, vízügyi történelmet írt. A meghatározó vízügyi vezető egyéniségek sorába tartozik, Vásá!helyi Pál, Kvassay
Jenő, Bogdánffy Odön, Sajó Elemér
Il1éltó utódjának tekinthetjük.
!Illendő, hogy megemlékezzünk most,
h~lálának 25-ik évfordulóján is, mint
aliogy 12 évvel ezelőtt születésének 80.
évfordulóján is megemlékeztünk róla,
itt Szegeden, az árvizek sújtotta városban,1990. november 9-én, amikor is
felavattuk a máig is egyetlen Dégenemlékművet. Azon a napon Szegeden
és előtte Baján nagyszabású árvízi emlékülésekt:lt rendezett a Magyar Hidrológiai Társaság. Az 1965. évi dunai
és az 1970. évi Tisza-völgyi, mindmáig
legnagyobb árvizekre és árvízvédekezésekre tekintettek vissza a szakemberek.
Stllusos esemény volt ekkor Dégen
Imréről, az árvízvédekezések vezéralakjáról is' megemlékezni. Nem volt
teljesen veszélytelen dolog az akkori
politikai helyzetben Dégen-emléktáblát
avatni,de dr. Simády Béla akkori vízi!gyi igazgató vállalta a kockázatot.
Ugy látom, most is sokan vannak jelen
a népes szakember táborból, akik akkor
is fejet hajtottak a nagy vízügyi vezető,
Dégen Imre emlékének.
Sokat gondolkodtam az elmúlt napokban, vajon mit is kellene mondanom, miről kell beszéljen Dégen Imrével kapcsolatban egy jelenlegi szegedi
vízügyi igazgató. Számos méltatás
hangzott el délelőtt, sor került a pályafutás értékelésére; ahhoz keveset tudnék hozzá tenni. Ugy gond;ltam, megpróbálok személyes élményeimről,
emlékeimről szólni. Dégen Imrével való találkozásaim közül néhányról ejtenék szót.
'1956. október elején találkoztam vele
elpször itt Szegeden. 16 éves gimnazista voltam, tele azokkal az élményekkel,
amelyeket azon a nyáron a Maros folyón szereztem, amikor is két hónapot
dolgoztam az ATIVIZIG folyamos felmérő csoportjában figuránsként. A találkozás azonban nem ezzel, volt kapcsolatos. A Vedres István Epítőipari
Technikumban volt az a kis ünnepség,
amikor is a vízgazdálkodási kerettervet
megalapozó monográfia készítőinek,
közöttük édesapámnak is kitüntetést
adott át az országos vízügyi főjgazgató,
Dégen Imre személyesen. En édesanyárnmal büszkén mentem tapsolni
apámnak, aki a Vízgazdálkodás Kiváló
Dolgozója kitüntetést kapta, az Alsó-
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Rengeteget hallunk
mostanában az EU-csatlakozásról, annak feltételeiről, illetve az ebből fakadó teendőkről. Azt sokat
halljuk, hogya környezetvédelem és a közigazgatás terén még sok tennivalónk van, de nem igazán
hallani az egészséges ivóvízzel kapcsolatos EUszabályozásról. Ebben a
cikkben ezt a témát szeretném egy kicsit körüljárni.
Mi a jogszabályi háttér? Az Európai Közösség
a 98/83 Ee irányelvben
fogalmazta meg elvárásait
az emberi fogyasztásra
szánt ivóvízzel szemben.
A hazai jogrendbe ez a
20112001 Kormányrendelettel került átültetésre.
Ebben pontosan meghatározott paraméterek és határértékek szerepelnek,
melyek néhány esetben
enyhébb ek, más esetben
szigorúbbak, mint a régi
hazai szabályozás.
Az EU a saját tag államaiban a kötelező jellegű
paraméterekre enyhítést,
felmentést nem ad, átmeneti mentesség esetleg elképzelhető. Hazánk csatlakozási tárgyalásai során
vállalta, hogy ezeknek
eleget teszünk, így egy
újabb, nagyszabású ivóvízminőség-javító program megtervezése és végrehajtása kezdődött. Magyarország legrosszabb
helyzetben lévő települései ebbői a szempontból
is Dél-, illetve Észak-alföldiek. Ennek megfelelő
en a projekt tervezése is
ebben a két régióban indult meSl először, hamarabb az Eszak-Alföldön.
Ennek során az érintett
Regionális Fejlesztési Tanács a Minisztériummal
együttműködve, egy tanulmányterv készítésére
adott megbízást - pályáztatás után -, melynek az
érintett régió valamennyi
település ére kiterjedően
kellett feltárni a vízminő
ségi problémákat, illetve
azok elhárításának mű
szaki és gazdasági szempontbóllegkedvezőb b
lehetőségeit.

Természetesen a követfázis az, hogy az
adott település elkészítse
a saját tanulmány tervét,
figyelembe véve az átfogó koncepcióban leÍrtakat. Jelenleg itt tart az
Észak-alföldi projekt. Az
elkészült terveket utána a jelenlegi elképzelés szekező

rint - jelentős (85-90%)
állami támogatással kell
megvalósítani.
Az elkészült regionális
koncepciók szerepe az
állami források koordinálásában válik kiemelkedő
en fontossá, hiszen az államnak politikai és egyéb
helyi érdekektől függetlenül csak műszakilag és
gazdaságilag előnyös
megoldások finanszírozása az érdeke.
Igazgatóságunkra a tanulmányterv készftése és
véleményezése során is
hárultak feladatok, hiszen
valamennyi üzemeltetővel
kapcsolatban állunk, így
átfogó képpel rendelkezünk a régió vízellátási
helyzetét illetően. Természetesen a rendelkezésünkre álló adatok sok
esetben kiegészítésre,
pontosításra szorultak,
melyek a tervezés folyamán megtörténtek.
A tanulmány az ágazatban a rendszerváltás óta
kialakult szétaprózódás
hatásait is kimutatja,
gyakran gazdaságosabb
meglévő hálózatok összekötése, mint új vízbázis
feltárása, kutak fúrása,
beüzemelése. Ez az ágazati koncepciót is alátámasztja, hiszen az üzemeltetés fajlagos költségei is alacsonyabbak - a
méretgazdaságosság miatt
- ugyanakkor a műszaki
biztonság is magasabb
egységes üzemeltető esetén. Sajnálatos módon a
helyi politikai érdekek
még mindig nem teszik
lehetővé, hogy pusztán a
szakmai szempontrendszer érvényesüljön.
Megítélésem szerint a
döntéshozóknak - akik
maj d az állami pénzek
felhasználásáról döntenek
- ezt a szempontot is figyelembe kellene venni,
így jogszabályi kényszer
nélkül lehetne a kivánatos
folyamatot elindítani.
Összességében igen jelentős műszaki beruházási
hullám előtt állunk, mely
a víz- és szennyvíz-vonalon egyaránt tapasztalható
lesz, így felkészülhetünk
a különböző szintű engedélyes tervek, megvalósíthatósági tanulmányok és
pályázati rendszerek
dömpingjére.
. Fejes Péter
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Hogy érzi magát, fiatalember?
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Kotormán Dani bácsi

Bemutatkozik Csűrös Krisztián
Köszönöm a kérdező kérdését: jól!
Hogy is folytassam? 01vasgatva az előttem bemutatkozó kollegáim válaszait a
nekem is feltett kérdésre,
úgy gondoltam, hogy még
egy-másfél évnek el kellene
telnie ahhoz, hogy hozzájuk
hasonló tapasztalatok birtokában tudjak beszámolni az
itt végzett a munkámról, a
kollégákról, a munkahelyemről.

A kérdésre mégiscsak illik
válaszolni, kezdjünk hát bele!
Miután leérettségiztem, ott
álltam a "VILÁG" kapujában és édesanyám szavai
csengtek a fülemben: "Márpedig tanár nem leszel fiam,
mert a család 90 százaléka
az, és saj át tapasztalatból tudom, hogy a tanárok nincsenek megbecsülve." Hát ezért
nem lettem földrajz-testnevelő tanár.
Az igazat megvallva nem
csak tanár, hanem vízügyi
mérnök,is van a családban,
így volt egy másik követendő példa, és egy teljes évem
arra, hqgy felkészüljek egy
újabb felvételire.
Sikerés felvételi után keIültem B aJ' ára, a Pollack MiI'
hály Mqszaki Főiskola Víz-

gazdálkodási Tagozatára. A
eltöltött évek alatt
párosult a földrajz és a víz
szeretete, úgyhogy nem
bántam meg ezt a döntést,
sőt, a tanulmányaim során
egyre jobban megszerettem a
"vizes" szakmát.
Az elmélethez azonban hiányzott a gyakorlat, ezért
egy rövid időre tagja lettem
egy tanárokból és diákokból
álló kútfúró brigádnak, és
szerencsémre a főiskola
utolsó évéből négy hónapot a
Szendvics-kurzus ·keretében
Keszthelyen, a Kis-Balatoni
Üzemmérnökségen töltöttem. Itt írtam meg a diplomamunkámat is. Témája a ZalaSomogyi belvízöblözet védelme.
Ezt követően 1997 decemberében államvizsgáztam,
majd 1998. január 12-én a
Közép-Tisza vidéki Vízügyi
Igazgatóság Kiskörei Szakaszmérnökségén kezdtem
pályafutásomat.
A szakaszmérnökségen
nagyon jó közösség fogadott
és sok szép dolgot láttam és
tanultam, de nem tudtam
egyhelyben maradni, az építési vágy égett bennem.
Így kerültem Hódmezővá
sárhelyie, a Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társufőiskolán

lathoz. Na, itt aztán igazán
belecsöppentem a kivitelezésbe, a közműépítéstől a
bel-, illetve külterületi vízrendezésig mindent megtapasztalhattam. Ezúton is szeretném megköszönni a volt
kollegáimnak mindazt, amit
három év alatt tanulhattam
tőlük.

Ezután ismét egy váltás
következett az életemben:
Maradtam ugyan az építő
iparban, de nem a "mélyben", hanem a "magasban"
szárnyaltam tovább. Gyönyörű egy évet töltöttem
könnyűfémszerkezetek és
rácsos tartók társaságában,
azonban ez időre három főre
nőtt kis családom nehezen
tűrte a kivitelezési munkával
járó távolságot, távollétet,
úgyhogy ismét váltanom
kellett. Mindenféleképpen a
szakmában szerettem volna
maradni, és lehetőleg Csongrád megyében.
"Vizes múltamnak" köszönhetem, hogy most itt
dolgozom az A TIVIZIG
Műszaki Biztonsági Szolgálatán, mint létesítményfelelős. Szerencsémre kinevezésemet követően szinte
azonnal beruházási munkába
tudtam bekapcsolódni (Csongrád árvízvédelmi rendszeré-

nek fejlesztése, a Tisza jobb
oldali hullámtéri téglaburkolat bontása a 81+460-82+464
tkm között és szelvénynöveléssel történő töltés erősítés), így az ismerkedés a
kollegákkal gyorsan meg történt.
Először furcsa volt, de
nagyon kellemesen érintett
az országjáró életmód után a
szűkebb régiókhoz kötődő
munkavégzés lehetősége.
Ilyen körülmények között
több időt tölthetek családomrnal is. Új munkahelyemtől megkaptam azt a
lehetőséget, hogy a félbe
maradt egyetemi tanulmányaimat tovább folytathatom.
Úgy érzem, jó hangulatú
társaságba és egy számomra
megfelelő munkába csöppentem. Többet nem is kívánhattam vorna magamnak,
hiszen azt csinálhatok, amit
szeretek, olyan emberekkel,
akikkel jól érzem magam.
Egyelőre ezek az első benyomásaim, aminek alapján
bízom abban, hogy egyre
hasznosabb tagja leszek a
csapatnak.
Tehát még egyszer köszönöm a..kér~ést, jól érzem magam! Udvozlettel:
Csűrös Krisztián'

95 éves!
Dani bácsi igazgatóságunk
1931. május elsején kezdett dolgozni és
több mint 40 évig, 1972-ig
állt szolgálatban. Segédmunkás, betanított munkás, csatornaőr, gátőr munkakörökben dolgozott, mellette tanult, több tanfolyamot eIvégzett, így segédtechnikus,
műszaki tiszt lett, ún. "hivatali rangot" kapott. Több
éven keresztül időelemző
ként, munkaügyi csoportvezetőként dolgozott, és innen
ment nyugdíjba.
A Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulatnál
rendezett ünnepségen Nagy
Ferenc gazdasági igazgatóhelyettes köszöntötte Kotormán Dánielt, és adta át az
igazgatóság vezetőjének köszöntő levelét és ajándékát.
"Kedves Dani Bácsi!
Az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság vezetése
nevében 95. születésnapja alkalmából gratulálok, és nagyonjó egészséget kívánok!
Szívesen és tisztelettel
emlékezem munkatársaimmal együtt azokra az évekre,
melyeket Önnel együtt tölthettünk a vízügyi szolgálatban. Bízom abban, hogy ez
kölcsönös és az Ön emlékeiben is m:gmaradtak ezek az
jogelődjénél

i

A Tisza bal parti és a Maros bal parti kiépített töltések
védik ai úgynevezett 11.06.
számú Torontáli árvízvédelmi szak~sz 2.96. számú árvízvédellm öblözetét. Az öblözet egy része átnyúlik részben jugbszláv, részben román területekre is. Magyar
területen az országhatártól a
Maros tiszai torkolatáig terjed a Tisza bal parti védszakasz.
A védtöltés építési munkái
az 1816~os árvizet követően
kezdődtek meg. A Tisza
menti töltésmagasságok és
töltés szelvényrnéretek az
1816-os, 1830-as, 1855-ös és
az 1895-ös nagyvizekhez folyamatosan igazodtak. Az
1970-ben levonuló, a térségben - tartósságában és magasságában - minden eddigit
felülmúló árvíz után a
0+000-1+100 tkm közötti
szakaszon készült el a legutóbbi töltéserősítés. A Tisza

Tisza, bal part:

Y'öltéserösítés
bal partján ezen rövid szakasz kivételével az 1970-es
árvizet követően további töltéserősítési, fejlesztési munkák nem voltak.
Az elmúlt években elvégzett töltés-állékonysági vizsgálatok kimutatták, hogy az
előírt biztonsági tényezők
teljesülése érdekében az
1+000-5+500 tkm szelvények között mentett oldali
terhelőszőnyeg-megtámasz

tás válik szükségessé. A védszakaszon a védtöltés magasságát tekintve végig 30-100
cm közötti magassági hiány
is van. A védszakasz megerősítésére beruházási programterv készült, és az engedélyezési tervdokumentáció

elkészülte után a töltésfejlesztési munkák vízjogi létesítési engedélyezése is megtörtént.
Az egységes töltés erősíté
si, fejlesztési munkát finanszírozási okok miatt szakaszolni kellett. Az országhatártól a 3+240 tkm szelvényig terjed a baloldali töltéserősítés L üteme. Ezen L ütemen belül kezdődtek meg
2001-ben és folytatódnak
napjainkban is az 1+782-2+540 tkm között a háttöltésezési építési munkák.
Ezek a munkák a nem kielégítő altalaj, illetve rézsűállé
konysági problémák kiküszöbölésére, vagy egyszerúen azon okból készülnek,

hogya töltésmagasítás 1:3as, 1 :4-es hajlású rézsűvel
csatlakozik a meglévő rézsű
höz. A töltésfejelés megvalósítása a következő évek feladata lesz. A meglévő koronaszint alatti töltésfejelést
alátámasztó háttöltés vízáteresztő homoktalajból épül.
A munkálatokat a Szegedi
Szakaszmérnökség saját kivitelezésben végzi, alvállalkozók bevonásával. A háttöltés anyagát a Tisza folyóból
hydromechanizációs eljárással, úszókotróval termeljük
ki. Az érintett mentett oldali
rézsűről és padkáról 20-30
cm vastagságban letermelt
humuszanyagból került megépítésre a zagygát. A töl-

téslábbal párhuzamos irányú
zagygátak a töltéslábtól12 m
távolságban épültek meg. A
folyóból kikerülő zagy az így
elkészített zagykazettába
kerül. A leülepedés után a
zagyvizet a gátakba beépített
4 db 400-as átmérőjű acélcső
segítségével vezetjük az elő
re elkészített földmedrű elvezető csatornába, majd a védtöltéssel párhuzamosan húzódó övcsatornába. A felesleges vízmennyiséget az
Ószentiváni szivattyútelep
emeli vissza a Tiszába.
Az övcsatorna vízszállftó
képességének javítását iszapolási, illetve fa- és cserjeirtási munkálatokkal oldottuk
meg. A kiülepedett "gépi

évek, a munkatársi bensősé
ges kapcsolatok, a közösen
elért sikerek tükrében.
Megtiszteltetés számomra,
hogy az igazgatóság vezető
jeként én köszönthetem Önt·
e nemes évforduló alkalmából, és remélem, sokszor találkozunk még az igazgatósági nyugdíjas találkozókon.
Szeged, 2002. július 4.
Üdvözlettel:
Török Imre György
főmérnök, mb. igazgató"
Megható része volt az ünnepségnek, amikor Dani bácsi Kardos Imre nyugalmazott főmérnökkel emlékezett a 45 évvel ezelőtt történt
eseményekre, vízügyis anekdotákat meséltek. Gyorsan
eltelt a délelőtt, búcsúzóul a
következők tolmácsolását
kérte: Minden ismerős és ismeretlen vízügyi dolgozót
sok-sok szeretettel üdvözöl,
örök hálával köszöni a megemlékezést és mindenkinek
jó egészséget kíván!
Kedves Dani Bácsi!
Mi is csak ezt kívánjuk
Önnek, ilyen szellemi frissességben, jó egészségben
találkozzunk még sokáig!
Kurucz Gyula
munkavégzésre már alkalmas" homokanyagot rétegenként 30 cm-es vastagságban,
lánctalpas, tolólapos erőgép
pel és hidraulikus kotró segítségével építjük be a háttöltésbe. A terv szerinti profil kialakítása után (terhelő
paplan és töltésrézsű) a letermelt és zagygátként felhasznált humusz anyagot 2030 cm vastagságban terítjük
el. A kellően finom profilrendezés után szeptemberben
tervezzük a füvesítési munkák befejezését. A 2001-2002. évi munkák során 18
ezer m' a beépített, illetve
beépítendő homoktalaj összmennyisége.
Reményeink szerint a további töltéserősítési beruházási munkák 2003. évtől nagyobb ütemben fognak haladni. A teljes befejezés
2005-re várható.
Sági János
szakaszmérnök

I
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Csongrád város
árvízvédelmi rendszerének feilesztése
(A Tisza jobb parti hullámtéri téglaburkolatónak bontása
a 81 +460-82+464
E/6zmények
A Tiszán 1999 és 2000 tavaszán levonult
árhullámok, valamint Csongrád város és a
mögötte levő öblözet védelme érdekében
folytatott védelmi munkálatok rendkívüli
mértékben igénybe vették a város közel 6
km-es árvízvédelmi vonalát.
A 2000. évi árvíz tetőzését követően az
Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság megbízása alapján azonnal megkezdődött a további feladatok tervezése. Állapotfelmérés
és - a még folyamatban levő védelmi tevékenység mellett megengedhető - előzetes talajmechanikai feltárás után elkészült a helyréállítási és fejlesztési munkák műszaki javaslata. Ez a javaslat 2000. március 19-én
került az árvízvédelem Országos Műszaki
Irányító Törzse (OMIT), május 25-én pedig
aZ ATIVIZIG Szakértői Bizottsága elé, majd
az elhangzott észrevételek figyelembevételével véglegesített anyagot az OMIT június 5-i
ülése fogadta el.
A jóváhagyott műszaki javaslat alapján
sürgősen megkezdődött a legfontosabb helyreállítási munkák tervezése é~ kivitelezése.
A tervezés keretében a szükséges előmun
kálatok után a 81+450-86+565 tkm közötti
védvonal mentett oldali szivárgó rendszerének, a 82+540-86+565 tkm közötti belterUleti védvonal háttöltés-rendezésének és a
80+950-82+585 tkm közötti külterlileti védv~nal helyreállításának terve, valamint a
8++450-85+505 tkm között levő vfzoldali
téglaburkolat vizsgálata, illetve két helyen
váló megbontásának és helyreállításának
terve készült el.
A 2000. évi kivitelezés keretében - kisebb
pótmunkák igénye mellett - megvalósult a
82+020-82+750 tkm és a 83+050-86+565
kqzötti védvonal mentett oldali szivárgórendszere, a 83+050-86+565 tkm közötti
védvonal háttöltésének rendezése, valamint
a 82+985-84+865 tkm környezetében a VÍZoldali téglaburkolat bontása és helyreállítása.
A 2001. évi kivitelezés során a vÍZoldali
szelvénynövelés kivételével elkészült a szivárgó rendszer és háttöltés-rendezés teljes
hosszban, a vízjogi engedélyezési tervben
foglaltak szerint. Ez a dokumentáció a ki-

"E/úszott a kupa"
2002. május 31-én Székesfehérvár volt a helyszíne a vízügyi igazgatóságok, környezetvédelmi felügyelőségek, kft.-k, rt.-k "hagyományos", Székesfehérvár-Szeged
közötti sportnapjának.
, Már az előkészület sem volt
izgalommentes, hiszen a s.R0rtágak
egyeztetése során is külön csatát
vívtunk! (Lehet, hogy már itt vesz-

viteli munkák 2002-2003. évi folytatása során megoldani kívánt feladatok vízjogi engedélyezési tervéhez kapcsolódóan készült.
Kizárólag a meglévő létesítmények javítását,
bővítés ét, fejlesztését szolgálja, és szorosan
kapcsolódik az előbb említett munkarészekhez, többnyire pontosítva és kiegészítve, helyenként azonban módosítva is azokat.

az elvégzett felmérések, feltárások és
helyszíni szemlék alapján röviden így
jellemezhető: A töltés anyaga l·endkívül változatos. A felső 1-2 m-en általában iszapos,
agyagos homokliszt, lejjebb homokos, homoklisztes anyag található, helyenként finom
homok csíkokkal.
A védvonal részét képező altalaj 3 alapvető összletből áll: a 78-80 mB.f. szint feletti rétegsor igen változatos, de abban jellemzően a homokos agyag-jelleg dominál.
Alatta legalább 2-3 m (néhol 6-8 m) vastag,
főleg iszapos, homoklisztes homokréteg található, me ly meghatározó jelentőségű a'
folyó és a mentett oldal kapcsolatában, mivel ebben mozog a mÜldenkori tiszai vízállást követő talajvízszint. A 72-74 mB.f.
szint alatti összlet általában egységes, de a
folyó ~entén, az egykori medervándorlás
következtében változó jellegű, néhol szemcsés, másutt agyagos.
A töltés - mint földmű - a korábbi, többlépcsős kiépítés emlékeit őrzi. A jelenleginél
kb. 2 m-rel alacsonyabb koronaszintú és 10
m-rel kisebb talpszélességű mag az 1880-as
évek végén létesült. Ebből az időből való a
vízoldali rézsűburkolatot képező téglafalazat
alsó része is, mely egy 80x80 CIU-es sávalapra támaszkodik, 29 cm vastag, 2,8 m
magas és 1:1 rézsűhajlású.
A töltés vonalvezetése nem változott, de
magasságát, tömegét és vízoldali burkolatát
folyanlatosan növelték az 1895-ös, az 1919
és az 1932-es árvizek után. Ennek eredményeként alakult ki az 5-6 m széles korona és
a mentett oldali 4 m széles padka. Az 1970es árvíz után a külterületi szakaszon újabb
magassági korrekcióra, a 80+950 és 82+000

sok sem bírtak a hazaiakkal. A női
ügyességi verseny: ügyeskedik
minden nő (ahol tud!), de már
megint hazai győzelem. Gyógyír,
hogy a labdarúgás ban a szegedi
lányok döntetlenre hozták, a fiúk
pedig 3:2 nyertek.
Összességében tehát 5,5:3,5
arányban "elúszott a kupa". Kedves lányok és fiúk! Kapjuk össze
magunkat, jövőre visszavágó!
Kurucz Gyula

A Körös Kupa
viszont a miénk!
Sportnapnak sem volt utolsó, de
baráti találkozónak, önfeledt, vidám együttlétnek igazán kitűnő
volt az idei Körös Kupa foci-nap.
Most mi voltunk avendéglátók.
Szentesre invitáltuk Szolnok, Gyula és Debrecen csapatát, ahol a
délelőtt folyamán ádáz küzdelemben - illik, nem illik - ledarál tuk
őket.

A

töltéserősítés

szelvénynöveléssel)

tkm között pedig a padka felszámolásával a
mentett oldali rézsű laposítására és egy
szorítógátas rendszer kiépítésére került sOr.
A 2000. évi kiviteli munkák során a 83+050
tkm fölötti belterületi szakaszon a töltés
mentett oldali része átépítés re került: a
padka eltúnt, a rézsű laposabb lett és a láb
közelében mélyszivárgó-rendszer épült.

A lej/esztenáó védvonal A jelenlegi fejlesztés célja
állapota
a városi védvonal 1888-ban készült és nap-

t~ttünk?)

, A bevezető vezetői tenisz mérkőzésre a szegedi csapat "junior"
kprú versenyzővel erősített, így a
Török-Baranyi páros simán nyert.
, A női lövészetről, férfi lövés~etről, női teke mérkőzésről
c:,mpán annyit: Székesfehérvár
simán nyert, 3: 1 javukra. A férfi
teke ... hát... hát... izzadtunk szépí:m, a versenyzők és a szurkolók
i~. Talán leginkább a "csodaker~pelő" segített, így nyertek a
szegedi férfiak.
. A kosárlabda mérkőzésen, ha
bfrtam volna, talán még a lábarnról
islerágom a körmöm, de nem bírt$n, mint ahogy a szegedi kosara-

tkm között és

mérkőzéseket

az örökbíró Li-

jainkra jelentősen megromlott állékonyságú
téglaburkolatának megszüntetés e, a töltés tömegének és vízzáróságának növelése. A célt
szolgáló munka a tönkrement téglaburkolat
és a megerősítésére készült betonlemezes
borítás bontását jelenti, valamint rátöltéses
töltéserősítést tartalmaz a 81+460-82+464
tkm közötti szakasz víz felőli oldalán.
A munka során a téglaburkolat javítása
vagy átépítése helyett annak elbontása és az alul csatlakozó szakaszhoz hasonlóan vízoldali hozzátöltés építése célszerű, annál
is inkább, mivel itt a szükséges hely is biztosítható. A meglevő burkolatot teljes egé-

Sporthírek,
eredmények

szében el kell távolítani, hogy a

rézsű

lép-

csőzése a hozzátöltéses töltéserősítéshez
elkészíthető legyen. A munkák kapcsán gon-

doskodni kell a keresztező vezetékek kiváltás áról is, (2 db. szennyvíz és 1 db vízvezeték), valamint a 10 méteres sáv szabadon
tartása érdekében a városi szennyvíz
nyomócső két szalcaszban történő kiváltásáról.
Az előírások szerint előkészített régi töltéstesthez gépi földmunkával épül az új, 1:3
rézsúvel kialakított, kötött anyagú, megfelelően tömörített erősítés.
A kijelölt építési szakasz alsó vége enyhe
átmenettel csatlakozik a meglevő töltésoldalhoz, felső vége pedig az üdülőtelepi
rámpához.
A jelen fejlesztési munkarész keretében a
Csongrádot védő árvízvédelmi mű 10,04
km-es szakaszán 6540 m2 téglaburkolat és
4400 m 2 elavult beton védőfelület kerül
lebontásra, a töltés erősítése során 21 854 m3
föld kerül beépítésre. A munka a terv
szerinti ütemben halad.
Csűrös Krisztián
Iétesítményfelel()s

tauszki Pista bácsi vezette - mint
mindig, most is - kitűnően. Az
igazgatóságok magas szinten képviseltették magukat, néhányan a
pályán is nagyok voltak, mint
például Andó Mihály, a fáradhatatlan szegedi főmérnök.
Vagy Kóthay László debreceni
igazgató, aki a gyulaiak elleni
mérkőzésen gólt is lőtt, aztán
Göncz Benedek OVF-osztályvezető, aki a szolnoki csapatot erő
sítve pompás gólt szerzett a Szolnok-Gyula meccsen.'A mérkőzés
sorozat szurkolói küzdelmes, de
végig sportszerű, jó játékot láthattak.
Az első meccs et Szeged játszotta
Szolnok ellen. Nagy csatában a
szegedi csapat 3: l-re győzött
Tamás Peti (2) és Pusztai Zsolt
góljaival. A szépítő gólt Tóth Tamás lőtte.
A második mérkőzésen a rendes
játékidőben nem bírt egymással
Gyula és Debrecen. Döntetlen
(1:1) után büntetőrúgásokkal dőlt
el 4:2-re, illetve összességében

5:3-ra Debrecen javára a küzdelem. A bronzért Szolnok harcolt
Gyulával, és 2:0-ra győzött, így ők
lettek a harmadikok.
A döntőt T~ás Péter találatával,
illetve Pusztai Zsolt és Annus István 2-2 góljával, imponáló fölénnyel, 5: l-re nyerte a szegedi
csapat. A Körös Kupa Szegedé
lett. A dijakat Török Imre György
szegedi igazgató adta át a csapatoknak.
A "harmadik félidő" éjfélig tartott
és itt egytől-egyig mindenki nyert.

Benke György

Teniszgyóze/em
A vízügyi igazgatóságok országos teniszbajnokságán eddig
veretlen teniszcsapatunk ismét
győzelmet aratott.
Közép-Duna-völgyi VIZIG-Alsd-Tisza vidéki VIZIG 1:2
A Budapesten rendezett mérkő
zés győztesei: Török Imre György
és dr. Dobi László.
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Alkotói díi
dr. Kováts Gábornak
Személyi változások az Ativízignél
Hajdu

Dezső,

a Csongrádi Szakaszmérnök~ég vezetője közel négy évtizedes vízügyi szolgálat után 2002. augusztus 27-től kezdődő felmentési
. időpontt31, nyugdíjba vonult.
A Környezetvédelmi és Vízügyi
Miniszter augusztus 20. alkalmából
Hajdu Dezsőt "Vásárhelyi Pál Díj" miniszteri szakmai kitüntetésben részesítette.

*

Augusztus 20-án az Ópusztaszeri
Nemzeti Történeti Emlékparkban
tartott ünnepségen Frank József, a
Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke dr.
Kováts Gábor nyugalmazott vízügyi
igazgatónak, a Magyar Mérnöki Kamara elnökének a Csongrád Megyei Önkormányzat egyéni Alkotói Díját adta
át.

ellátása alól felmentette és az IgazAz Alsó-Tisza vidéki Vízügyi gatóság műszaki igazgatóhelyettesIgazgatóság vezetője pályázat kiírá- főmérnöki feladatainak ellátásával
sával 2002. július elsejétől dr. Ördögh bízta meg .
József okleveles építőmérnököt, okleveles szakközgazdászt nevezte ki a
*
Dr. Dobi Lászlót - vízrendezési oszCsongrádi Szakaszmérnökségre szatályvezető-helyettesi megbízatását
kaszmérnöknek.
visszavonva - az Árvízvédelmi és Folyamszabályozási Osztály osztályve*
Ugyancsak pályázat útján töltötték zetői feladatainak ellátásával bízták
be az igazgatóság belső ellenőri mun- meg.kakörét is. Az új belső ellenőr Jászné
*
Dávid Anita.
Tripolszky Imre főtanácsos tól, a
Vízrendezési Osztály vezetőjétől az
*
2002. szeptember hó l-től az Árvízvédelmi és Folyószabályozási
Igazgatóság vezetője Andó Mihály Osztály - határozott idejű - osztályvefőtanácsost, Árvízvédelmi és Folyósza- zetői megbízását visszavonta az igazbályozási Osztályon betöltött osz- gatóság vezetője.
tályvezető, valamint megbízott műszaki
igazgatóhelyettesi, főmérnöki teendői

*
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Tapasztalatcsere
a Dél-Dunántúli
Vízügyi
Igazgatóság
IgazgatasI
osztályán

.

;

.

Szappanos Ferenc igazgató meghívására igazgatási osztályunk dolgozói - a több éve kialakult munka- és baráti
kapcsolat továbbfejlesztése céljából - Benke György PRvezetővel megerősítve - kétnapos szakmai tapasztalatcserén
vett részt a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóságnál. Röviden
a két nap programjából:
- A vízig-ek igazgatási osztályai feladatainak összehasonlítása;
- Közalkalmazottak köztisztYÍselővé válásának szakmai,
munkajogi feltételei;
- PR-tevékenység a vízügyi igazgatóságoknál;
- Konzultáció aktuális szakmai kérdésekről.
A szoros szakmai programon túl megtekintettük a Tettyei
forrást, a pécsi Damjanich utcai vízi műtörténeti kiállítást.
Kirándulást tettünk a felújított abaligeti barlangba, megtekintettük az Orfű-völgyi tavakat, Pécs város történeti
városában tettünk városnéző sétát. Igazán jól éreztük
magunkat, köszönjük minden kedves pécsi kollégának.
Várunk vissza Benneteket
~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _K-,--u_ru_cz ~~u!a

Készül
a folytatás

A megyei közgyűlés elnöke adta át az Alkotói Díjat dr. Kováts Gábornak augusztus 20-án
Mosonmagyaróvár adott otthont ez év július 3-4-én a Magyar Hidrológiai Társaság
jubileumi, XX . .országos Vándorgyűlésé
nek. A rangos találkozón igazgatóságunk
munkatársai a következő dolgozatokkal
szerepeltek: Boga Tamás László-Sebesvári
Judit -dr. Pálfai Imre (ATIVIZIG}-Pappné
Urbán Judit-Szalai József-Varga György
(VITUKI): Integrált vízháztartási tájékoztató és előrejelzés a területi vízgazdálkodás
számára; dr. Fekete Endre-Kozák Péter: Javaslatok vízminőségi kárelhárítási technológiák kidolgozására az üzemi és területi
vízminőségi kárelhárítási tervek tapasztalatai alapján; Márfai László: Javaslatok a vízügyi PR-munka informatikai hátterének kialakítására, Nagy Ferenc-Sebesvári Judit:
A mező-erdőgazdálkodás, a természetvédelem és a területi vízgazdálkodás
kapcsolata az algyői be1vízrendszerben
Az értékes írások közül Márfai László, az
ATIVIZIG Informatikai Osztálya vezető
jénekA vtzilgyi PR-munka informatikai hátterének kialakttása c. munkájából idézünk.
"Napjainkra a PR-munka vízügyi alkalmazása - köszönhetően az évekkel ezelőtti
célkitűzés nek - széles körben elterjedt az
ágazatban. Valamennyi vízügyi igazgatósá" gon vall felkészült, gyakorlott felelőse, aki

védekezéskor és "békeidőben" egyaránt
színvonalas tájékoztató, riport, kiadvány
előállítására képes. És itt a 'képes' szót
emelném ki, ugyanis ez még nem jelenti
azt, hogy tud!

kenységet - kommunikációról lévén szó,
közlést, információátadást - jelent a társadalmi környezet felé.
Egy adott szervezeti célrendszerben a PR
feladatainak fontos része a szervezeten

toknál szükség szerinti utalás kell a származtatás módjára. Vízügyi információknál
fontos a 'mihez képest' megadása (töltéskoronához, terepszinthez, tengerszinthez
képest, az eddig mért legnagyobb/legkisebb
stb. mennyiséghez képest), lehetőleg a köznyelvben elterjedt fogalmakat használva.
Az aktualitás biztosítása az információ
rendelkezésre állásának függvénye. Rendkivül gyorsan avulnak el, válnak érdektelenné
a vízjárási és időjárási adatok. Egy utólagos
elemzés sokat mond a szakembernek, de az
belüli PR-jellegű információk megfelelő átlagos célközönség - napjaink elektronikus
terjesztése. A vízügyi szervezeteknél külön hírözönében :.... az azonna1iságot tartja csak
figyelmet érdemel a védekezések alatti PR elfogadhatónak (délben már nem érdekli a
(ún. "kríziskommunikáció"). Ez az a hely- reggeli vízállás).
zet, ahol a gyors, 'kapásból történő' információközlés több havi (sőt, évi?) felkészüInformáció-mennyiség
lést és információs-informatikai hátteret
igényel.
A szükséges és elégséges információmennyiség célközönség szerint változik. A
Inform áció-min óség
belső információ részletesebb, helyi érdekeltségű adatot dolgoz fel, több elemi értékAz hlformáció minőség ét használhatósá- kel. A külső szakmai információigény a rega, megbízhatósága adja. A használhatóság gionális és országos kihatású eseményekre,
legfontosabb elemei a tárgyszerűség, köz- változás okra koncentrál, kiegészítve az
érthetőség és aktualitás. A közérthetőségnél összetettebb adatokat tartalmazó elemaz adatok mértékegysége általános haszná- zésekkel.
latú alakban legyen, a származtatott ada(Folytatás a 8. oldalon)

A vízügyi PR-munka
informatikai háttere
Mi kell a megfelelő képességekre alapozott PR-munka megvalósításához ?
Először és mindenek felett a célnak és feladatnak megfelelő minőségű, mennyiségű
és formátumú információ. Ezekre a kulcsszavakra (cél és feladat, minőség, mennyiség, formátum) építettem elemzésemet.

A cél és feladat
'A Public Relations irányítási funkció.
Célja az egyének. a szervezetek és a környezetük közötti - kölcsönös előnyökön
alapuló - kommunikációs kapcsolatok
alakítása." (Részlet a Magyar PR Szövetség
nyilatkozatából). Tehát ha irányítási funkció, akkor ez aktív, kezdeményező tevé-

Szakmai és laikus körökben is nagy sikert aratott Ágoston
István: "A nemzet inzsellérei" című könyve. A szerző már a
könyv bemutatóján annak a reményének adott kifejezést,
hogy hamarosan megszülethet a folytatás is. Most arról
számolhatok be, hogy ez szerencsére sikerült, a könyv
hamarosan nyomdába kerül és reményeink szerint még az
idén megjelenik.
A nagyon szép kiállítású és belső értékekben gazdag kötet
folytatásában Ágoston István újabb huszonhat "inzsellért"
mutat be. Köztük Feketeházy Jánost, a felrobbantott régi
szegedi híd tervezőjét, Wallandt Ernőt, a Vaskapu-építőt,
Hajnal Antalt, a fiumei kikötő építőjét, Giba Antalt, Szeged
és Makó felmérőjét, Mihálik Jánost, a vízépítési beton
meghonosítóját, Lechner Lajost, Szeged újjáépítőjét és még
sok jeles mérnököt.
Biztos vagyok benne, hogya "folytatás" legalább olyan
sikeres lesz, mint az első könyv, amiből néhány példány
még kapható az ATIVIZIG-nél.
Benke György

#
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[___A_s_z_á_ly_o_s_v_o_lt_a_z_i_d_e_i_n_y
__á_r___J
Megütközhet azon a tisztelt olvasó, hogy amikor a tömegkommunikációs csatornák első helyen foglalkoznak az óriási dunai árvtz eseményeivel, tragikus következményeivel, a következőkben vtzhiányról, szárazság ról, aszályról olvas.
Ez a kettősség nem kis meghasonlást jelentett e cikk trójának is, hiszen trását éppen a soha nem látott
magasságú árhullámcszícs Magyarországra érkezésének óráiban
készttette. Ez a párhuzam drámai
megerősttése lehet annak a tudományos feltételezésnek, hogy Földiink klimatikus viszonyai változóban vannak, minek következtében a
jQvőben egyre inkább kell számolni
az ehhez hasonló szélsőséges időjá
rási jelenségek bekövetkeztével.

*

A tavalyi, átmenetileg nedvesebb
időszakot követően az idén ismét
aszály sújtotta szűkebb térségünket, a Dél-Alföldet.
Az első jelek már az elmúlt év
utolsó hónapjaiban mutatkoztak,
amikor a csapadékhajlam jelentő
sen csökkent: októbertől kezdve a
havi csapadékösszegek rendre és
számottevően elmaradtak a sokéves
átlagoktól. A decemberben lehulló
hó sem maradt meg sokáig, a megenyhülő idő hatására már szilvesz-

terre elvékonyodott, január közepére, végére pedig teljesen elolvadt.
A felszín alatti vízkészletek feltöltésében kulcsfontosságú késő
őszi, téli időszakban (novembertől
márciusig) a szokásos csapadékmennyiségnek mindössze a fele
hullott le.
A tél végére általában telítetté
váló felső talajréteg viztartalma
alig érte el a 60--80 százalékot. Az
utánpótlás hiánya miatt a talaj viztükör szintje lassan süllyedt, vagy
csak kismértékben változott, a terület legnagyobb részén a sokéves
átlag alatt helyezkedett el.
Az elmúlt télre jellemző tendenciák tavasszal is folytatódtak, az
évszaknak megfelelőnél melegebb
és szárazabb volt az idő. A sokéves
átlagot elérő csapadék csak májusban jelentkezett, de a vízhiányos
állapoton a májusi esők sem tudtak
számottevően javítani.
A novembertől (a hidrológiai év
kezdetétől) számított csapadékhiány még ekkor is közel 40 százalékos volt. A talaj legfelső rétege
ugyan telítődött, de a gyökérzóna
mélyebb rétegeiben a víztartalom
csökkent, vagy alig változott. Az
évi legmagasabb vízállását általában ilyenkor elérő talajvíz most

nem emelkedett, sőt, sok helyen a
vízszint tovább süllyedt.
Száraz időjárással kezdődött a
nyár, júniusban ismét az átlagnál
kevesebb eső hullott. Rendkívüli
volt a meleg, az országban a legmagasabb hőmérsékleteket itt, az
Alföld déli-délkeleti részén mérték
(Békéscsabán új országos hőmér
sékleti rekord született). Különösen
nagy, 10-13 volt a hőségnapok
száma (30 oc fölötti napi maximum). Országosan itt csökkent a
legtöbbet a talajnedvesség, a felső
fél méteres rétegben a telítettség
már a kritikus 30 %-os érték alá
esett.
Tovább apadt a tal.ajvíz szintje
is, a Duna-Tisza közi homokhátságon a sokéves átlagnál több mint
100 cm-rel mélyebb vízállásokat
mértek. A nagy hőség és a száraz
idő július első felében is folytatódott, a vízháztartási helyzet tovább romlott. Nem segített sokat a
július második felében csapadékosabbra fordult időjárás sem.
A szeszélyes területi eloszlásban
jelentkező záporok, zi vatarok
ugyan a havi területi csapadékátlagot kissé a sokéves középérték
fölé emelték, de több körzetben
mégis csapadékhiány alakult ki. A
talaj telítettség lényegében nem vál-

tozott, a víz tartalom 30-40 % körül
mozgott. megmaradt a talajvíz
csökkenő tendenciája is, a szárazsággal leginkább sújtott homokhátságon az átlagtól való negatív
eltérés már a két métert is elérte.
A tenyészidószak alatti csúcspontjátjúlius közepén elérő szárazság komolyaszályhelyzetet idézett
elő területünkön. A már tavasszal
megmutatkozó, de főleg a nyár
folyamán kibontakozó aszály ezévi
mértéke, az évek óta használt
Pálfai-féle aszályossági index
(P AI) alapj án közepesnek tekinthető. Az igazgatóság egyes
körzeteiben az index értékei eltéréseket mutattak: az asiály a 10
fölötti PAl-értéket mutató Duna-Tisza közén súlyosnak (leg súlyo-

sabbnak Kiskunfélegyháza környékén), a tiszántúli részen mérsékeltnek minősült. A kialakult
helyzeten valószínűleg már az augusztus elején lehullott nagycsapadékok sem tudnak számottevően
változtatni.
A későn jött eső a 2002. év aszályosságának minősítés ét döntően
már nem befolyásolhatja. Táblázataink közül a felső a szegedi havi
középhőmérsékletek 2001-2202.
évi alakulását, az alsó a 2001-2002. év havi csapadékösszegeinek Ativízig-területi átlagait szemlélteti.
Lázár Miklós

(A vízügyi PR-munka informatikai háHere J
(Folytatás a 7. oldalról)
i Az ágazaton belül számos iránybim csak nagytömegű, nyers információ áramlik, ez nem tekinthető
PR-anyagnak, még ha a kísérő értékelések PR-értékkel bírnak is.
A vízig-ek környezetében élők
elsősorban kevés adatot tartalmazó,
rövid és lényegretörő tájékoztatást
várnak, minél többszöri frissftéssel,
képi anyaggal, egyszerűsített, de
látványosabb grafikonnal.

Közreadási forma
A műszakiak régi mondása: a
mérnököt arról lehet felismerni,
hogy ha magyaráznia kell, két percen belül rajzol. Az ok egyszerű: a
képi ábrázolás több nagyságrenddel gyorsabb megértést tehet lehetővé, mint a táblázatos, szöveges
magyarázat. A táblázatok helyett
grafikonok javasolhatók minden
olyan anyagban, ahol több értéket
kell összehasonlítani.
,A képek esetén a legjobb, ha
hpcsolatban vannak a közölt információval, azaz tematikusan illeszkednek. Lehet persze hangulati,
hatásfokozó és esztétikai 'elem is
(kiadvány, grafikon-háttér, HTMLalap), de itt is szerencsésebb az illeszkedés. A nyilvántartás, tárolás
itiformatikai háttere ezért döntő
lehet.

Informatikai
elvárások,
a feldolgozási
eszközök bóvítése
'A célok és feladatok kiszolgálásának rövid tartalmi, formai követelmény-elemzése számos ponton rámutat: napjaink informatikai
h~tterének felhasználása nem csak
lehetséges, de kötelességünk is.
,A vízügyi információk túlnyomó
része adat, illetve adaton alapuló

feldolgozás. Az egységes vízügyi
információs rendszer koncepcionálisan eleget tesz az adatok PR-célú
felhasználási követelményének korszerű (ún. SQL-alapú), országos
rendszerbe foglalt helyi adatbázisokkal. A helyi igényekhez egységes hálózat áll rendelkezésre, a
nagysebességű bérelt vonali kapcsolat pedig az ágazati információáramlással támogatja a szomszédos, illetve országos szintű feldolgozást.
A jelenleg tárolt - főként vizrajzi, hidrometeorológiai - adatok nagyobb része PR-érzékeny, széles
körben igényelt, "jól eladható"
anyag. Naprakészsége, rendelkezésre állása szervezetileg is biztosított. Számos legyűjtés, megjelenítés végezhető el, előkészítve a tájékoztatást. Mégis, a tényleges PRhasznosítás alacsonyabb fokú, illetve sok utómunkával jár. Márpedig idő nincs (ld. aktualitás), a magasan képzett munkatárs ideje pedig másra fordítandó.
Szükséges lenne tehát a már hálózatba kerülő adatok PR-célú feldolgozási alrendszerére. Az ilyen
célú felhasználások közös jellemzője a jó áttekinthetőség, látványelemekkel való kiegészíthetőség, a
látványelemek között: a feliratok
tartalmi és formai testre szabhatósága, a sokoldalú grafikonkialakítás, a magyarázatok elhelyezési lehetősége, képi hátterek. További
informatikai szolgáltatásként az
összeállított anyag, grafikon megfelelő nyomtatási lehetőségéről
(lap tükör kialakítása, elhelyezés,
stb.) is gondoskodni kell, valamint
az internetes publikálás formátumának megfelelő adatexportról.

adataira való hivatkozások. Ide tartoznak a belvfzvédelmi, árvfzvédelmi művek mennyiségi adatokkal
jellemzett bemutatása, a szervezeti
felépítés diagrarnmja, a folyamatban levő és elkészült beruházások
főbb adatai.
Egy váratlan interjú, újságírói
megkeresés esetén nem lehet senki
sem tökéletesen minden adat birtokában, kritikus esetben viszont a
kisebb tévedés is felnagyítódik.
U gyanakkor a számítástechnikai
háttér azonnal rendelkezésre áll,
sőt, az egyes médiák kifejezetten
keresik a jól bemutatható háttéranyagot.
Javasolható tehát az említett
adatcsoportok PR-szempontú megfogalmazása, leírása és az SQL-es
vízügyi rendszer részeként való
megvalósítása, valamint a jellemző
feldolgozások elkészítése. A változó adatokra épülő, de azonos struktúrájú feldolgozások legjobb eszköze a komponens alapú fejlesztői
környezet. A célirányos komponensek elkészítése gyors, erőforrás
takarékos, újra felhasználható eszközkészletet eredményez.

Elektronikus vízügyi
képarchívum

Az igények, elvárások szintjén
ismételten felbukkan a képek, képi
információk alkalmazása. A közreműködésemmel készült korábbi
ágazati szakmai kiadványoknál a
legnehez,,?bb a megfelelő képi
anyag összegyűjtése volt. Többségében egyes emberek lelkes munkája adott támpontot a létező anyagokra, de sajnos, a nyilvántartások
- ha egyáltalán vohak - hiányosaknak, áttekinthetetlenek bizonyultak.
Adatháttér bóvítése Régebbi árvizek, belvizek képanyagai néhol albumokban fellelA tájékoztatások rendszeresen hetők, de tematikus keresés sehol
visszatérő elemei a vizügyi igazga- sincs (részbeni kivétel a Vízügyi
tóságok területi, vízrajzi, szervezeti Múzeum). Az elmúlt évek nagy

árvizei során hatalmas képanyag
keletkezett, rendkívül fontos lenne
ezek szakmai közkinccsé tétele.
El kell kezdeni a képanyagok
mielőbbi digitalizálás át (főleg a
régebbi, még fellelhetőkét), amihez
- az egységesség és további felhasználhatóság érdekében - módszertani ajánlást kell készíteni,
amely a felbontást, tárolási formátumot és a kísérő információk rögzítését írja le. Rendkívül nagy különbség van a képernyős és a
nyomdai felhasználásra is alkalmas
formátumok között.
Meg kell kezdeni a megfelelő
tároló-kereső rendszer tervezését,
hiszen ez adja meg a használhatóság alapját. Ki kell dolgozni a tematikus nyilvántartást, csoportosítási és kulcsszó-rendszert. A kulcsszavakon túl több jellemző (hely,
idő, téma, szakterület, készítő, stb.)
adható meg részben opcionálisan,
részben kötelezően.
Ezt kiegészítésként egy gyors
képböngészóvel is el kell látni
(kicsinyített képek használatával),
míg a kiadvány-minőségű képek a
kiválasztás után (esetleges szerzői
engedély kérésével) szintén lekérhetők lehetnek.
A nyilvántartás többek között alkalmas lehet tematikus legyújtések
más adathordozóra vitelére, például
CD-n, DVD-n teljesztésre. Természetesen a képekre vonatkozó nyilvántartás - némi formai módosítással - vonatkozhat digitalizált
filmre, sőt hanganyagra (ha van értelme).
Az eseti, alkalomszerű képkészítés mellett a vízügyi objektumnyilvántartás számára rendszerezett
fe1vételezést kellene készíteni a kü-

lönböző létesftményekről (szivattyútelep, őrház, zsilip, stb.), a
szakági és PR-alkalmazásból egyaránt elérhetően. Ugyanez vonatkozik az árvízi (buzgárok, szivárgások, töltés meghibásodások) és
belvízi jelenségek (csatornaállapotok, e1öntések, stb.), valamint
vízminőségi haváriák dokumentálására.

Összefoglalás
A leírtak alapján - nem beszélve
szakmai, térinformatikai és egyéb
hasznosulásról - a vízügyi public
relation minőségi művelése jelentős segítséget kaphat.
A PR-felelős és a nyilatkozó vezető perceken belül a tények birtokába kerül, bármikor felelősen,
tárgyszerűen nyilatkozhat. A felhasználható adatbeli, képi információ aktuális, a média által hasznosnak, kívánatosnak ítélt formátumú lesz, tehát jobb publicitás t kaphat a vizügy .
Előkészfthető a különböző védekezési helyzetre a külső és belső tájékoztató teljes váza, megfelelő
adatbázis hivatkozásokkal, anüt
percek alatt lehet aktualizálni. A
már több vízig-nél működő intranetes tájékoztató (Vizinfo - Szeged) nagymértékben bővíthető. Az
internetre küldött anyagok előállí
tása, aktualizálása is könnyebbé
válik.
A működési területen található
önkormányzatokkal, szervezetekkel a kapcsolat és kommunikáció
érvrendszere kiegészül egy jobban
érthető, jól vizualizált eszközrendszerrel."
Márfai László
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