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Tisztelt munkatársak! 
Úgy tanul tam, ha valahová belépek, 

akkor az illend6ség azt diktálja, hogy 
be kell mutatkoznom. Ezért álljon itt 
most néhány mondat magamról. 

1981 óta néhány éves megszaJdtással 
az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgató
ságnál dolgozom. A vízügyi szolgálat
tal még gyerekkoromban, édesapám ré
vén kerültem kapcsolatba, figuránsként 
"hatékonyan" segítve az ő geodéziai, 
tervez6i munkáit. Kés6bb diákként, 
1975-ben egyetemi elófelvettként gép
járművezetői munkakörben, a Maros 
bal parti töltéserosftés munkáin és a ti
szaalpári nyárigát árvfzvédekezési 
munkáin dolgoztam. 

Az igazgatóság tanulmányi ösztöndf
jasak:ént 1981-ben a Budapesti Műszaki 
Egyetem Épftómérnöki Karán, vlzépltő 
mérnöki szakon szereztem diplomát. 
Munkám mellett a Szegedi József At
tila Tudományegyetem Állam- és Jog
tudományi Karán jogtudományokból 
doktoráltam 1990-ben. Több szervezeti 
egységnél is dolgoztam: Szegedi Sza
kaszmérnökség, Epflési Osztály, Víz
hasznosftási Osztály, Vfzrendezési 
OsztáJy, Hatósági OsztáJy, Árvfzvédel
mi és FolyószabáJyozási O.sztály. 

2003. július l. 6ta az Arvfzvédelmi 
és Folyószabályozási Osztály vezet6je
ként az igazgatóság múszak.i igazgató
helyettes-főmérnöki feladatkörének el
látásával voltam megbizva. 

Jelenleg élettársi kapcsolatban élek, 
korábbi házasságomból két gyermekem 
van. Politikai párt nak nem voltam és je
lenleg sem vagyok tagja. 

Igazgatói kinevezésemhez az elmúlt 
hetekben sokan gratuláltak. A szóbeli 
és írásbeli jókívánságoknak nagyon 
örültem, ezeket ezúton is megköszö
nöm, azonban ezzel kapcsolatban egy 
gondolat fogalmazódott meg bennem. 

Az igazgatói kinevezés nem kitünte
tés. Az igazgatói kinevezést ugyan
olyan munkaköri megbizásnak tartom, 
mint a gát- vagy csatornaőri, vagy bár
milyen más feladatkör ellátására sz61ó 
kinevezést. 

Nem lennék persze őszinte, ha nem 
Ú11ám Ic, büszke vagyok arra, hogya 
pályázatokat elbfráló bizottság javaslata 
alapján rám esett a választás az igaz
gatói munkakör betöltésekor. Azonban 
nem erre vagyok a legbüszkébb. 

Legf6képpen arra, hogy az igazgató
ságunkt61 benyújtott mind az öt pá
lyázat szinvonalas volt, a pályázók bi
zonyltották, hogy kivétel nélkül alkal
masak lennének a feladat ellátására. 
Egyéni véleményem, hogy ennek a 
pályázatnak nincsenek vesztesei. Ez a 
pályázat azt mutatta meg, hogy igazga
tóságunknál rendkivül sok magasan 
képzelt, ambiciózus szakember dolgo
zik, akiknek a munkájára a jöv6ben is 
számftani lehet 

Sokan megkérdezték, hogy melyek 
azok a szakmai kérdések, amelyeket a 
legfontosabbnak itélek, milyen szerve
zeti, felépftési változásokat látok szük
ségesnek7 Hogyan tovább? 

A legfontosabbnak a térség árvlzvé
delmi biztonságát szavatol6 védképes
ség meg6rzését, fejlesztését tartom. 
Természetesen az árvfzvédelmi tevé
kenység mellett a belvfzvédeJmi, a viz
miDÓségvédelmi és az egyéb környezeti 
kárelháritási feladatok irányitása, vég
rehajtása is prioritást élvez. 

A Tisza-völgyi árvfzvédelmi rend
szert egységében, az országhatárokon is 
tovább terjedéen, vizgyűjt6 szemlélet
tel kell kezelni, de ennek a szemlélet-

nek kell érvényesülnie egyéb vizgaz
dálkodási és környezeti kérdésekben is. 
Ezek miatt még szorosabban kell 
együttműködnünk a társigazgatóságok
kal, a társhatóságokkal és egyéb érde
keltekkel, tov~bbá tartalmasabbá kell 
tennünk határvfzi kapcsolatainkat. 

A teljesség igénye nélkül meg em
Utok néhány fontosabb feladatot. 

Következ6 évek jelentős feladata a 
Duna-Tisza közi homokhátság vfzpót
lásának megoldása. Felszin alatti vi
zeink jó állapotának megórzése terüle
tünkön különösen hangsúlyos. Az ivó
vizellátásnál a fó gondot már nem a te
lepülések vizellátása, hanem az egyes 
helyeken szolgáltatott viz minósége, 
legfőképpen magas arzén tartalma 
jelenti. Az ivóvfzbázisok védelmével, 
fenntartásávaJ, vizmin6ség-javft6 prog
ramok készítésével, koordinálásával 
kapcsolatos feladatokat az önkormány
zatokkal szorosan együttműködve kell 
végrehajtani. 

A települési szennyvizek lisztftása, 
és elhelyezése területén is igen nagy az 
Alsó-Tisza vidék elmaradása. El kell 
érni, hogy a városokon kIvül a regioná
lis jelentőségű ivóvizbázisok környé
kén is mielóbb valósuljon meg a csa
tornázás és a szennyvfztis1.tftás. Az or
szágban egyed Uli, értékes geotermikus 
adouságunk hasznosttása teren jó esélyt 
I~tok az el6rehaladásra az EU-pályázati 
lehet6ségek kiakn~zásában. 

Az igazgatóság intézményét alapve
t6en stabilnak tartom. Megítélésem sze
rint a kárelhárftási feladatok magas 
szfnvonalú ellátása az igazgatóság lét
számának és szakmai összetételének 
meghatározásánál mértékadó. Jó e!kép
zelésnek ftélem és támogatom a mi
nisztérium irányitása alá tartozó más 
szervek szakembereinek bevonását a 
védelmi szervezetbe, de a szakmai irá
nyftói posztok betöltésének gondja -
szakirányú képzettség és megfeleló 
gyakorlat hiján - ezzel nem oldódik 
meg. A védekezési létszám tekinteté
ben le kell szögezni, hogya hagyomá
nyos vizkár elleni védekezés szakmai 
irányftása elsősorban saját szakembe
rekkel, kisebb mértékben a társvizigek 
szakembereinek se,Eftségével oldható 
meg felelősséggel. Eppen ezért az igaz
gatóság személyi állományát piac gaz
dasági viszonyok közt, a vállalati szféra 
elsz(vó hatása ellenére is meg kell tar
tani. 

A vtz.k:eretirányelv végrehajtásából, 
az integrált vfzgazdálkodási szemlélet 
megjelenéséb61, a környezetvédelem és 
vfzügy feladatmegosztásából következ6 
feladatokat még nem fogalmazták meg 
egyértelműen, következésképpen jelen
leg nem tartok szükségesnek radikális 
változásokat a szervezeti fclépítésben, 
de kisebb arányftásokat és finomftáso
kat már most el kell végezni. Javftani 
szándékozom a szakaszmérnökségek 
szakmai szinvonaJát, kismértékben nö
velve a műszaki létszámot, további fel
adatok telepltésével egyidejűleg. EI kell 
érnünk, hogy a teljes gát-és csatorna6ri 
állományunk középfokú végzettséggel 
rendelkezzen, a területi jelenlétünk er6~ 
södjön. 

A jelenlegi és a tervezett szervezeti 
átalakItást követ6en újabb lehetőséget 
látok a társadalmilag fontos feladatot 
ellátó természetvéd6kk.el való együtt
mllködés elmélyftésében, nevezetesen 
megfontolandónak tartom a gát-és csa
torna6rök továbbképzését oly módon, 
hogy természet6ri feladatokat is ellát
hassanak. 

A környezetvédelmi és vizügyi fel
adatmegosztás során tovább kellene 
tiszUtani a profilokat, és amennyiben 
kialakul az integrált hatóság, és egy 
helyre kerülnek az operaUv tevékenysé
gek, akkor ezzel egy id6ben érdemes 
lenne megkeresni a laboratórium üze
meltetésének optimális megoldását, fi
gyelembevéve a vízminőségi és kör
nyezeti kárelhárítás igényeit. Rendkivül 
fontosnak tartom, bogy az állandóan és 
gyorsan fejlődő informatikai kihívás
nak eleget tegyünk, egyrészt a techni
kai háttér biztosftásával, másrészt a 
szakemberek folyamatos képzésével. 

Nem túl népszerű az, amit most le
frok, de lépéseket kívánok temii a do
logi költségek csökkentése érdekében. 
A költségszerkezet olyan átvizsgálását 
tervezem, ami kimutatja azokat a költ
ségnemeket, amelyeknél - a múköd6-
képesség veszélyeztetése nélkül - to~ 
vábbi megtakaJitásokat lebet elérni. Tu~ 
domásul kell venni és tudomásul is 
vesszük, hogy a költségvetés jelenlegi 
helyzetében bizonyos megszorftásokkal 
együtt kell élni, de mindezek ellenére 
hosszútávon a szakma utánpótlásával 
kiemelten kell foglalkozni. A szakmai
lag hasznos továbbképzésekre, az isme
retanyag bóvftésére fordllOU energiát és 
anyagi eszközöket a legjobb befektetés
nek tartom. 

Az igazgatóság kommunikációs tevé
kenységét nagyon fontosnak ítélem, 
hatékonyságát javltani kell. EI kell ér
nünk, hogy ne csupán a média által leg
változatosabb idóben felkapott, áltaJuk 
éppen hfrértékúnek tartott kérdésekre 
próbáljunk jól-rosszul reagálni. Célom, 
hogy folyamatos és közérthető tájékoz
tatássai a lakosság ismetje meg és értse 
a környezetvédelmi és vfzUgyi problé
mákat. feladatokat, célokat. 

Kedves munkatársak! Olyanról, hogy 
sikeres igazgató és sikertelen cég, én 
még nem hallottam. Olyanról viszont 
már igen, hogy jó csapatmunkával ko
moly eredményeket értek el. A csapat
munka, a csapatszellem az, ami eddig is 
egyik er6ssége volt a szervezetünknek. 

A pályázatomhoz mellékelt klsér6-
levélben lelrtam, bogy úgy Itélem meg, 
élvezern a vizügyes dolgozók bizalmát, 
kinevezésem esetén támogatásukban 
jogosan bizhatok. 

Bizom benne, bogy megalapozottan 
frtam le ezt a gondolatot. Remélem, 
hogyavIzügyes szolgálatot eddig is 
jellemző csapatmunkával hozzá tudunk 
járulni ahhoz, hogy a sokszor elófordu
ló széthúzás, a ,,magyar átok" ellenére 
létrejöjjön a környezetvédelem, a ter
mészetvédelem és a v(zügy olyan szak
mai összefogása, amely képes az Alsó
Tisza vidék gondjait, problémáit meg
oldani és ennek a vidéknek a fejlódését 
biztositani. 

Dr. Dobi László 
igazgató 

Igazgatói pályázat 
2004. április 15-t61 Óri István államtitkár - igazgatói 

pályázat alapján - dr. Dobi Lászlót nevezte ki az Alsó-Ti
sza vidéki Környezetvédelmi és Vfzügyi Igazgatóság 
igazgatójává. Igazgatóságunk működése szempontjából 
ezzel egy közel három éve húzódó állapot zárult le, mely 
idő alau a vezetöi feladatot megbfzássalláttuk el. 

KIvánom, hogy kialakltott emberi kapcsolataival, kap
csolatteremt6 képességével dr. Dobi László koUegám si
keresen és hatékonyan alakHsa és vezesse a formálódó Al
só-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vfzügyi Igaz
gatóságot. Közvetlen munkatársaimnak a korábbi évek 
nem könnyIl időszaka alatt nyújtott támogatását 
megkőszönörn, f6mérnökként együttmúkődésükre a 
továbbiakban is számHok.. 

Allamtitkári 
látogatás 

2004. április 23-án Óri 
István közigazgatási állam
titkár és dr. Varga Miklós 
vizügyi államtitkár-helyettes 
Szegeden köszöntötte az 
Alsó-Tisza vidéki Környe
zetvédelmi és Vfzügyi Igaz
gatóság új, kinevezett igaz
gatóját, dr. Dobi Lászlót. 

Az államtitkár elmondta, 
hogy igen nehéz döntés volt 
a színvonalas pályázatok kö
zül a választás. Gratulált 
minden pályázónak a jól ki
dolgozott, értékes pályamú
vekért. Megköszönte Andó 
Mihály megbfzott igazgató
ként végzett eddigi munká
ját, az átszervezés során teU 
erófeszitéseit. 

Balra lent: Őri István 
közigazgatási államtitkár; 

jobbra rent: 
dr. Varga Miklós vlzUgyi 

~lIamtitkár·helycttes 

(Fotó: Tripolszky Imre) 

Gratulált dr. Dohi lászló
nak és sikeres munkát kívánt 
a szervezet vezet6jeként 
végzend6 munkájához. Ki
emelte az együttmúködés 
fontosságát a társ szerve
zetekkeJ, még szorosabb és 
eredményesebb kooperációt 
kivánt a jelenlév6 Kardos 
Sándornak, a VlzUgyi Felü
gyelet igazgatójának és 
Gyapjas Józsefnek, a Kör
nyezetvédelmi Felügye16ség 
igazgatójának. 

Dr. Varga Miklós többek 
között külön kiemelte az 
igazgatói pályázatok ban be
mulatott sok értékes ötletet, 
amivel a most kinevezett 
igazgat6 még sikeresebbé 
teheti az Atikövizig tevé
kenységét. 

Sikeres munkát kivánt dr. 
Dobi Lászlónak az újjáala
kult környezetvédelmi és 
vIzügyi szervezet, az igazga
tóság vezetésében. 

ph ... 

Megyei mérnök
kamarai kiállítás 

Április 26-án a Magyar Mérnöki Kamara elnöke, dr. 
Kováts Gábor nyitotta meg a Csongrád Megyei Mérnöki 
Kamara kiálUtását, amely a megyében dolgozó mérnökök 
munkáit és az itt épült mérnöki alkotásokat mutatta be. 
Természetesen a cégünknél dolgozó kamarai tagok révén 
az Atikövfzig is részt vett a szervezésben és tablókk:a1 is 
megjelent. Az esemény fontosságát hangsúlyozta, hogy 
dr. Frank J6zsef, a megyei közgyűlés elnöke is rövid be
szédet mondott a megnyitó ünnepségen. 

A megyei kamara célkitűzése az vol~ hogya közvéle
mény számára bemutassa a mérnöki munka sokrétdségét. 
A környezetünkben megépül6 kü}önböz6 létesftménye
ket, épületeket a közvélemény az épftészek tevékenysé
gével azonosftja, pedig ezek. többsége a mérnöki szakma 
más területeinek közreműködésével készüL A megyei és 
az országos mérnöki kamara - az épftészeket kivéve -
valamennyi szakág kamarája a geodétáktól, az informati
kusoldg. 

A kiál11tás úttörő jelleg a kezdeményezés volt, mivel 
ilyen témában, ilyen átfogó jelleggel még nem rendeztek 
kiállftást. A kamarának nem az anyagi haszonszerzés volt 
a célja, ezért a megye műszaki szempontból is vezet6 cé
geit kereste meg, s ezek többsége elfogadta a felkérést. A 
szervez6k fenntartották a jogot arra, hogy a rendezvény 
koncepciójába nem ill6 tabló kat kihagyják. Igy -
szemben a kereskedelmi jellegű kiállftásokkal - csak 
pénzért nem lehetett a kiállitók közé kerülni. 

(Folytatds a 3. oldalon) 
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Az EU Víz Keretirányelve (VKI) végrehaitásával kapcsolatos 
tapasztalatok az Atikövízig működési területén 

Az Európai Unió Viz Keretirányelv (VKI) 
magyarországi végrehajtotiával kapcsolatos feladatok 

reket tekintJ uk, akkor a rc 
konstrukciós mederkotrnsok 
nem tekinthetők külön he
avatkozásnak, azonban a re· 
konstrukciós programok. el
húzódása miau a benőtt med
rekben sok helyen azok cl 
fajultság:iboz kapcsolódó, ér
tékes élóhelyek jöttek létre. 
Ezeken a helyeken a névle
ges rnederparaméterek visz
szaállHása érdekében el
végzett kotrások jelentős 
antropogén hatást jelentenek 
a medrek jelenlegi morfo16-
giájára. 

kidolgozásában a hazai vfzgydjtOkre szervezett küJönböz6 
'Jlamigazgatási és egyéb szervezetek, hatóságok összehangolt 
munkájár.a van szükség. Dolgozatomban a viztestek el6zetes 
kijelölésével kapcsolatosan az Alsó-Tisza vidékén elvégzett 
munkáról szeretnék rövid áttekintést "yújtani, valamint 

ajövt1beni hatékony munka elt'isegflése érdekében 
tapasztalatainkat megosztani. 

El6zmények, 
a vízfolyások 
összegyüjtése 

A VKI végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok kidol
gozása már évekkel koráb
ban megkezdódött. A vIz
ügyi igazgatóságok (VIZIO) 
els6 feladata a vfztestek ki
jelölésének elsó fázisában a 
kell6 részletesség ú alaptér
kép el6áIUtása volt. A munka 
ezen fázisában a VlZIG-ek a 
rendelkezés ükre álló térképi 
állományok alapján biztosf
tották a kiindulási alaptérké
peket az ország teruletét le
fed6 I : 100 OOO pontosságú 
digitális térképi állomány el
készftéséhez. 

Természetesen az adat
szolgáltatást jelentósen le
egyszerűsftette, ha má.! az il
letékes VIZIG-nél létezett 
digitális térképi állomány, de 
a munka jó alkalmat is biz
tosftott arra, hogy az eddigi 
pap[r alapú térképek alapján 
a YlZJG-ek digitáliS állomá
nyokhoz jussanak a működé
si területükre kiterjed6en. 

A Közlekedési, Hírközlési 
és Vfzügyi Minisztérium 
(KHVM) által szervezett 
több napos oktatáson kaphat
tunk áttekintést a VKI-val 
kapcsolatos feladatokról, il
Ietve azok VIZIO által ki
dolgozandó munkarészei r61. 
A feladat elvégzését meg
könnyftette, hogya teljesfté
séhez morfológiai jellemzők
re lebontott feltételrendszert 
kaptunk, mely a VIZIO-nyil
vántartások alapján a vfzfo
Iyások-csatomák legyújthető 
\'olt . Továbbá szintén ezen 
projekt keretében kellett az 
áll6vizekr61 is egy széleskö
rű áttekintést biztosft6 tér
képi és numerikus adatokat 
tartalmazó anyagot össze
álUtani. 

A munka ezen fázis ának 
kidolgozás során ütköztünk 
az els6 problémába, megol
dásához feltétlenül kértük a 
programkoordinátor segftsé. 
gél. A Tisza als6 szakaszán 
található felszfni folyóvizek 
közül az általunk használt 
terminológia szerint vfzfo· 
Iyásnak azt a felszfni folyó
vizet tekintjük, melynek is
mertek a vfzjá.!ási szélsósé
ge khez tartozó vfzszálHtási 
paraméterei, megadható az a 
vízhozam, mellyel minimá
lisan jellemezhet6 a vfzfo
Iyás (és ez > O m'ts). 

Az általunk elkészflett 
anyagban a vfzfolyások-csa
tornák attributumaként fel
tüntettük, hogy idószakosan 
el6fordulhat-e vfzhiányos 
id6szak (időszakos jelleg). A 
munka eredménye egy átte
kintó térkép lett (az álló- és 
folyóvizek tekintetében egy· 

aránt), melyhez kapcsolódott 
a megfelel6en feltöltött adat
tábla is. A lenti ábra a fel
szlni, folyó vizek tekinteté
ben megvizsgált vfzfolyáso
kat ábrázolja a folyók kivé
telével. 

A víztesteket ér6 
antropogén 

hatások 
összegyüjtése 

Ezen projekt befejezése
ként áttekintó térkép i állo
mány készült, melyhez csa
tolt adatbázisok tartalmazták 
az antropogén tényez6k auri· 
butumait. A projekt végered
ményeként elkészült áttekin
tó térkép az antropogén ere
detll hatásokat tematikusan A vfzfolyások összegyúj-

. tüntette fel. tésével párhuzamosan 111 -

dItott második projekt tárgya 
a vfztesteket ér6 antropogén 
hatások összegylljtése volt. 
A vfzfolyásokra gyakorolt 

A víztestek 
tipizálása 

antropogén hatásokat a med· Az el6zó két alcfm alatt 
rek morfológiájára gyakorolt részletezett el6k:észft6 mun
hatásai alapján kellett fi- ~ kák eredményeként kapott 
gyelembe venni. A hatásokat állományokat a következó 
a következő 13 csoportba so- munkafázisban az országos 
roJtuk: koordináció eredményeként 

I . Ivóvfzkivételek megalkot ott vfzfolyás-típu-
2. Egyéb vfzkivételek sokba kellett besorolni. 
3. Vfzátvezetések A feladat kidolgozásához 
4. Tároz6k a környezetvédelmi és vfz-
5. Keresztgátak ügyi igazgatóságok, mint te-
6. Töltések rületi koordinátorok hangol-
7. Átvágások ták össze a működési terüle-
8. Keresztirányú szabályo- tükön érintett nemzeti park. 

zási művek igazgatóságok és környezet. 
9. Kotrások védelmi felügyelóségek 
10. Hosszirányú folyam- szakért6inek munkáját. 

szabályozási művek A munka elvégzését nehe· 
ll. Vízfolyás rekreáció zftetle, hogy a hazai folyóvi -
12 . Állóvfz rekreáció zeket teljes körűen reprezen-
13. Egyéb vfzhevezetések táló rendszer sok helyen nem 
14. Partvédóművek , biztosított kellően tág teret a 
A projektet felhasználtuk a lokális jellemzők figyelem-

VIZIG birtokában lévó kü- bevételének. Természetesen 
lönbözó szakágazati (ár-, szükséges a vfzfolyások 
belvfz, vfziközmű) adatok "uniformizálása" , hiszen 
szerkezetének egységesfté. ezen csoportok állal képvi 
sére, és azok térinformatikai seh tipusok alapján határoz· 
rendszerbe illesztésére . A ható meg az "elérendó célál
feldolgozás során törekedtük lapot", de bizonyos helyze. 
a munka teljeskörűségére. tekben talán a helyi "sajátos
Sok esetben belsó használatú ságok" biztosfthatják azon 
mez6k definiálása vált szük- értékek megórzését, melyek 
ségessé az adatbázisokban, igazán " tipikussá" tehetnek 
mert a feldolgozás során de- egy vfzfolyást a bozzá tarto· 
rült ki, hogyaszakágazati zó vfzgyűjtóvel. 
kollégák további (a közpon- Má.! e munkafázis kezde· 
tilag elólrtnál szélesebb kö· tén is kiderült , hogy az or
rú) igényeket támasztottak az sclgos szintű tipizálás ,,konf
anyaggal szemben. Például liktusokat" rejt magában . A 
Igy került bele a folyam- tipizálás azon feltételezéssel 
szabályozási munkák során élt, hogy a vizek mennyiségi 
elkészftett átvágásokat ösz- jelenléte adott, és a megfele
szegzó állományba az átvá· ló mennyiségi állapotok mel
gás során kitermelt föld- lett a kémiai jellemz6k, il
mennyiség, vagy a kivitele- letve az ökológiai paraméte. 
zés id6pontja az adatbázis rek jól jellemzik az érintett 
.. belsó" verziójába. vIzgyújtó aktuális állapotát a 

A feldolgozás elkészítése kitllzöu "célállapothoz" vi
során egy további érdekes szonyftva. Sajnos, e feltétele
problémára kellett megoldást zés gyakorlatilag .. leküzd he
találnunk. A vfzfolyásokat- tetlen" probléma elé ál1ftotta 
csatornákat érint6 kotrás ok a projekt résztvevóit. Az AI
tekintetében - a folyami kot- só-Tisza vidékén gyakorla
rások kivételével - feImeriilt tilag megállapltható - a 
a rekonstrukciós kotrások tapasztalatok alapján -, hogy 
kérdésköre. Ha kündulási ál- a Hármas-Körös, a Tisza és a 
lapotnak a csatornák vfzjogi Maros kivételével a vízfolyá
engedélyekben foglalt para- sok éves, illetve több éves 
métereivel rendelkezó med- vfzjárásában elófordulhat 

olyan id6szak, amikor a 
vfzfolyás - saját vfzgyújtójé
ról felszfni fölös vizekból 
összegyülekezett - vfzhoza· 
ma nulla, gyakorlatilag ki
szárad. Sok esetben ezekben 
a vfzfolyásokban a kommu
náJis szennyvfztisztftók "vál
tozó hatásfokkal tisztftott" 
vize jelent mérhetó vízhoza
moL Amennyiben a tipizá
lásnál alkalmazott feltétele
zéssel élünk, akkor láthatjuk, 
bogy gyakorlatilag - az idó
szakoktól függ6en - a .. tiszti
toU" szennyvizek által képvi
selt "vízkészletek" vonatko
zásában szándékozunk ter· 
mészetes állapotú (eredetIl) 
vizekre megalkotott tipológia 
alapján megállapltott célki
tüzéseket elérni. Könnyen 
belátható, hogy a természetes 
állapot alapján meghatáro
zott állapotjellemz6k határér
tékei a "tisztftou" szennyvi
zek 'vonatkozásában csak 
rendldvüli nehézségek leküz· 
dése révén teljesfthet6k. 

A célállapot tekintetében 
ki kell jelenteni, bogy rend
kivüli felelósség társul e fá
zishoz . Nem lehetséges, 
hogy a helyi jellemz6k fi
gyelmen kfvül hagyásával 
batározzanak meg jöv6ben 
teljesftendó jellemz6k:et egy 
vfzgyűjt6lrészvfzgyűjtó vo
natkozásában. Ha a fenti vfz
folyások esetében nem vesz
szük figyelembe, hogya 
"vfzkészlet" használt vfzból 
szánnazik és erre próbálj uk a 
természetes eredetű vizek 
vonatkozásában teU megálla
pftásokat érvényesíteni, ak
kor gyakorlatilag olyan ter
heket kellene hántani a helyi 
lakosságra (szennyvíz-csa
tornázás, magas fokú tiszti· 
tás), melyek hatásá.!a az érin
tett vidékek aká.! el is népte
lenedhetnek, mert az ott élők 
anyagilag nem képesek vi
selni a megnövekedett terhe
ket. Természetesen a "célál
Iapot" vonatkozásában el 
kell végezni egy gazdaságos
sági elemzést az esetlegesen 
megnöveked6 terhek tekinte· 
tében, de a tapasztalat azt 
muta ua, hogy a helyi sajátos
ságokladottságok kelló súlyú 
hangsúlyozása megkönnyf
tette az összhang megtalálá
sát a feladat kidolgozásában 
résztvevők. számára. 

A tfpusba soroláshoz kap
csolódóan fontos volt , hogy 

/ 
", 

minden fázisban meg tudjuk 
tartani az eredeti alapelvek 
ál tal képviselt irányvonalat. 
A VKI alapvetó célkitűzése a 
fenntartható fejl6dés a "jó 
ökológiai állapot/potenciál" 
elérése érdekében, e1óre rög
zített idótávlatokban. A vfz
folyások által reprezentált 
vfzgyújt6k komplex szemlé
lete kell, hogy irányItsa tevé
kenységünket. Nem lehet a 
vfzgyúj tóvel szemben tá
masztott elvárásokat egymás 
ellenébe hangsúlyozni. Nem 
lehet cél természeti jellem-

zett, de ennek biztosftása fo
lyamatos antropogén beavat
kozást igényel. Ilyen esetben 
nem tllzhetjük ki elérendó 
célként a "természetes" ál
lapot elérést, hiszen az - a 
duzzasztás megszüntetésével 
- az élóhely megszllnését/át
alakulását jelentené. 

A vfzfolyások tipizálásá. 
nak elkészülte után - a dolgo. 
zat megfrásáig - további 
jelentós területi koordinációt 
igényl6 gyakorlati feladat a 
vfztestek kijelölésével kap
csolatosan nem volt. 

zők hangsúlyozása, az ott éló k k 
lakosság - mint a környezet Követ eztetése 
része - érdekeinek figyelmen 
kívül hagyása nélkül. Part - Visszatekintve megállapU
nemek kell tekinteni a helyi halÓ: a VKI hazai végrehajtá
lakosokat és tekintettel kell $ához kapcsol6d6an felmeriilt 
lenni arra, hogya "vizek j6 feladatok el6segftik, bogy 
állapota" társadalmi igényt vfzgyűjtókön tevékenykedó 
fogalmaz meg, még ba az sokféle (1) szervezet, hatóság 
hosszabb távú is. Meg lehet közösen állapfthassa meg 
és meg is kell találni azokat a azon paramétereket - még ha 
lehetőségeket, melyekkel a közvetve is -, melyek megha
helyi lakosság rövid és hosz- tározzák a vfzgylljtó fejl6-
szútávú igényei összhangba dését akár évtizedekre elóre. 
hozhatók a természeti kör- Nagy felel6sség, bogya 
nyezet által igényelt állapo- vlzg)'Újt6klvtzfolyások tekin
tokkal. tetében olyan célállapotokat 

A tipizálás vonatkozás á- határozzanak meg, melyek 
ban érdekes tapasztalatokat biztosítják a környezet (fenn
szereztünk olyan vfzfolyá- tartható) fejl6dését , ugyanak
sokkal-vfzfolyásszakaszok- kor reális mértékll változáso
kal ahol egy esetleges ko· kat/teherviselés t igényelnek 
ráb'bi emberi beavatkozás az érintettektól. 
következtében az azóta eltelt A VKI vé~rehajtásának si
idó alatt olyan élőhely ala· keressége, és ezzel kapcsola
kulhatolt ki , mely ökológiai tosan a vizek ,jó állapotának" 
szempontból is releváns. elérése döntóen azzal van 

Ilyen esetekben a korábbi kapcsolatban, hogy mennyire 
antropogén behatás "konszo- reáJis képet alkotunk a jeJenr61 
lidál6dott" és lett katalizáto· és a jövór61. Fontos, bogy va
ra a természeti környezet fej- lós képet nyetjünk: a vizek/VÍZ
l6désének. Természetesen ta- gyűjt6k jelenlegi állapotáról. 
láltunk olyan példát is, ami· Nem tekinthetünk el attól, 
kor egy meghatározott cél hogya vfzfolyásban, "csak" 
következtében végeztek be- összegyűlnek a vfzgyújtőn 
avatkozást egy vfzfolyáson, található elónyösJkiÚ'os batá
melynek következtében egy sok. A jelen állapot felmérése
" természetközeli" állapot jött kor nem szabad kiemelni a 
létre, azonban ennek fenn- vfzfolyást környezetéb6I, az
tartásához a folyamatos em- zal együtt kell képet alkotni 
beri beavatkozás szükséges. róla. A jövó vonatkozásában a 
Ennek szemléletes példája a kitllzött "célok" mellett tisz
Tisza alsó szakasza, melynek tában kell lennünk a realitá· 
vfzjárását kisvfzi tartomány- sokkal, még ha azok tudatában 
ban a Novi Becej.i duzzasztó a célállapot kisebb módo-
határozza meg. sftásokra szorul is. . 

Ennek hatásá.!a a kis vizes Amennyiben reálisan mér-
tartományok vfzszintjei jük fel jelenünket és reális 
mintegy 2·2,5 m-rel meg- jöv6t határozunk meg a vfz
emelkedtek. gyújtóvel kapcsolatosan, 

A bekövetkezett változás a 2015-re elérhet6 a vizek j6 
folyó partmenti élóvilágában állapota/potenciálja 
kedvezó változásokat oko- Kozák Péter 
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Átszervezés, igazgatói pályázat ... 
Egy nagyon izgalmas idő

szak zárult le számomra e 
sorok írása el6tti napon . 
Megkaptam a minisztérium 
levelét arról. hogy nem én 
nyertem az igazgatói pályá
zatot. A pályázatból egy pél. 
dányt visszaküldtek, úgy lát· 
szik. a Nemzeti Múzeumnak 
egy is elég. 

Az átszervezés id6szaka is 
izgalmas volt, de április 15. 
óta éltem igazán Slresszben, 
ugyanis í\kl~or járt le a pályá
zat eredményének kihinJet~si 
határideje. A kirrásban az 
szere;>elt. hogy mindenkit ér
tesHenek. Mivel a megadott 
határid6ig ncm if tak , én a 
hallgatást belegyc7.ésnek 
vettem. r\Z st:m zavart össze, 
hogy már volt, aki igazgató
ként jelentkezett munkára 
azon a napon. A papir az pa
pir. Komolyan gondolkoz
tam rajta , hogy kiszállok a 
liftból az első emeleten. 

Val6szfnú1eg innen vidék
rdl nem jól látom az össze
függéseket (globális felmele· 
gedés, iraki helyzet), de cél
szerú leu volna a jelölteket 
(1) a győztessel egy időben 
érteslteni. 

A hivatalos beiktatási ce
remónia is sok tanulsággal 
szolgált. Személy szerint elő
ször láttam az államtitkár 
urat éldben. Érdekes volt a 
vesztes jelöltek arca is , 
mennyire öri.iltek a sok dí
cséretnek, amit a beadott pá
lyázatukért kaptak. Persze mi 
nem vesztesek vagyunk, csak 
nem győztünk annyira. TaJán 
ha április l-re szervezik az 
ünnepséget, még vidámab
bak leltünk volna. 

Volt egy - feIrehet6en té
ves - meglátásom is, hogy ez 
a verseny nem olyan, mint az 
olimpia, itt bizony nem a 
részvétel, hanem a gy6zelem 
a fontos. 

Persze úgy is fellebet fog
ni, hogy legalább ötödikek 
lettünk, ezért az olimpián 
pont jár. Ezt a helyezést fel· 
tétlen meg fogom emlfteni a 
Környezetvédelmi Felügye
lőség igazgatói poszt jára 
beadandó pályázatomban. 

A beiktatási ünnepségen 
azt is figyeltem, hogya 

résztvev6k hogyan fogadják 
az átszervezésr61 szóló tájé
koztatót. Ugyanis ezek az 
emberek az utóbbi néhány 
bónapban, többSzÖr is enyhe 
rosszallásukat fejezték ki a 
történésekkel kapcsolatban. 

Itt azon kfvül nem történt 
semmi, hogy dr. Ördög h Jó· 
zsef kollégánk alapjaiban 
kérdőjelezte meg a vizügyi 
törvénykezést , illetve Fejes 
Péter állt elő szokásos, nagy 
fvlllerveivel. 

Megtudtuk azt is, hogy to
vábbra is ismeretlen felada
tokat kapunk, dc ezt nem a 
felügyelőségek kélSégklvül 
professzionális szakember
gánJájával mcgcrósftv J. 

Erről Galambos Józsi bá
csi egyik alaptörtén·cte jutott 
eszembe. amikor repüldsként 
annyira titkos feladatot ka
potl., hogy ismeretlen úti cél
lal indHották útnak. 

Néhányan bizonyára meg
lepódtek ezen a bfren, mert 
többen komolya n hittek ab
ban, hogy a jelenlegi átszer
vezés során a viz ügy még 
embereket is kapni fog. 

Nem túl régen, egy konfe
rencián megkérdeztcm, bogy 
név szerint kikhez fűződik a 
vfzügy kétségkivül iddszerű 
és nagyon helyes átszervezé
se. Minden id6ben kellenek 
ideálok, akikre büszkék lehe· 
tünk. Sajnos, nem tudták 
megmondani . 

KétségkfvUl vészterhes 
id6ket élünk (árviz, belvfz, 
átszervezés, megszúnt a me
nü a Régi HIdban), de né· 
hány jó dolog is történt. Pél· 
dául ismét belső ember Jett 
az igazgató. 

Szerencsére ez egy olyan 
poszt, amibe bele lehet buk
ni, Igy egyetlen egy fővárosi 
szakember sem kivánta meg 
ezt az állást. Ismerve a po
litikai közélet gátlástalan
ságát, nem sok esélyünk lett 
volna. 

A másik kellemes dolog az 
volt, bogy az igazgatói pá
lyázat indulói közölt nem 
dúlt sportszerutlen harc. S6t, 
semmilyen konfliktus nem 
volt. Persze sokkal nagyobb 
hírértéke Icu volna annak, ba 
kiszurkálok néhány aut6gu-

Mérnökkamarai 
kiállítás 

(Folylalás az 1. aldaIról) 
Hat tabló bemutatja a jelen 

legnagyobb érdeklődéssel 
kisért mérnöki munkáit, az 
M5 és az M43 autópályák 
megvalósftását. 

A tabJókon nem csak a je
len, banem a múlt nagy mér
nökei alkotásait is bemutat
ták, Igy például a Ford T· 
modellt és magyar megalko
tóját, Galamb Józsefet. 

A kiál11tás méreteiből adó· 
dóan csak nagyon szllk átte
kintést tudott adni amegye 
mérnöki alkotásairól, bár a 
szervezést az is megnebezí
tette, hogyacégarculat meg
jelenftésének tudománya 
még sok helyen gyerek cipó· 
ben jár. 

Egyes szakterületeken 
még az ingyenreklámra sem 
volt vev6, ill. a tablók egy 
része elég kezdetlegesre si
került. Máshol a PR· felelős 
döntött úgy, hogy - idézzük 
- "nem ér rá". 

Szerencsére nem ez volt a 
jellemző, Igy megfelelő 
mennyiségIl anyag állt ren
delkezésre a bemutató elké
szítéséhez. 

Az els6 klsérletb61 le fog
juk szúrni a tanulságokat, 
ezért valószfnllleg legköze
lebb még magasabb szinvo
nalon tudjuk mcgrendezni a 
bemutatót. 

A kiállltáSl május 8.ig le· 

kinthették meg az érdeklő
dók amegyeháza aulájában. 

mit a ház előtt, vagy beke
nem fogkrémmel az els6 
emelet kilincseit. Még Fejes 
PéteITÓl sem irtam névtelen 
levelet , pedig piszok nehéz 
volt megállni . Remélem, ez a 
korrekt viszony továbbra is 
megmarad, és nem az igaz
gatóság lakott területt6l leg
távolabbi csatornadrbázában 
kell épftenem a kapitaliz
must. 

Ha mégsem alakulnának 
jól a dolgok, akkor névjegy· 
kártya- és névtáblakészftó 
leszek. Az utóbbi időben (kb . 
a rendszerváltás 61a) úgy néz 
ki, hogy az államigazgatás
ban ugyan a működés sem 
olcsóbb, sem hatékonyabb 
nem lesz, de az eJnevezések 
súrlln változnak. Az igazga
tóságok is megkapták a "kör
nyezetvédelmi" szót. A "vfz
ügy" szó számomra mindig 
is a v(zzel kapcsolatos vala
mennyi tevékenység és prob
léma összesség.ét jelentette, 
nem csak a mennyiségi kér
déseket. 2004-et [runki több, 
mint 13 éve szűnt meg az 
egységes vizügyi szolgálat. 
Jól mutatja az ezzel kapcso
latos megosztottságot, hogy 
a Vfz Keretirányelv beveze
tésére létrehozott tárcaközi 
bizottságban milyen sok az 
érdekelt fél. Az helyes, ha 
egy kérdést sok oldalról vizs
gálunk, de egy problémát 
vagy feladatot akkor lehet 
megoldani, ha egy megneve
zett felelőse van. 

Jellemz6 az is, hogy a mai 
napig az egyszeru emberek 
nagy része a vízügyekhez in
dul el, ha valamilyen problé
mája van a vfzzel kapcsolat
ban (még vfzszámla ügyben 
is), s eszébe sem jut például 
az agrártárca különböző 
egységeihez fordulni. A Vfz 
Keretirányelv (VKI) is elő· 
frja, hogy a különböző kér
dések felel6seit is egyértel
mllen meg kell határozni . 
Sajnos, arra nincs megkötés, 
hogy ilyel'f felelós nem lehet 
153 dacabná! is több. 

Az igazgató úr székfogla
lójában bejelentette, hogy 
nem tervez nagy változáso
kat. Ettdl f6ként a pasziánsz 
és a világháló szörfbajnokai 

nagyon megkönnyebbültek. 
Én azért úgy gondolom, 
hogy apróbb korrekciók 
szükségesek. 

E lapszám megjelenése 
idején már tagjai leszünk az 
EU·nak. A VKI·vel kapeso. 
latban lesz egy-két tenniva
lónk. amit már nem lehet 
,,másodállásban" megoldani , 
Jelenleg minden szervezet a 
saját szemszögéb61 igyekszik 
értelmezni az elvárásokat. Én 
is ezt tettem. Most úgy néz 
ki, hogy az EU a vfzgazdál
kodási osztályokra fogja ala
pozni a vfzügyi politikáját, a 
többi egységet gyakorlatilag 
jogutód nélkül fel kell szá· 
molni. Egy dolog miatt azért 
nyugodt vagyok, nem csak 
én fogok meglep6dni az el
következendő néhány évben. 

A határvfzi kapcsolataink
ban is vannak rendezni való 
kérdések, Szerb-montenegfÓi 
vonatkozásban újra fel kell 
épIteni az együttmúködést, 
román viszonylatban pedig 
az egységnyi elfogyasztoll 
ennivalóra jutó eredmények 
számát kellene növelni . A 
közeljövő fontos tevékeny
sége lesz a pályálatfrás is. 

A legjelentősebb az elma
radásunk a PR-tevékenység
ben van. Ennek alapcgysége 
csak egy jól mú'ködő interne
tes oldal lehet. 

Az igazgatóság (a ,,kör\lrZ
ügy") működése nem lesz 
hatékonyabb, ha mindenki 
marad a helyén, és ugyanazt 
teszi, mint eddig. Természe
tesen nem "tisztogatásról" 
van szó, hanem alkalmaz
kodni kell a jelenlegi hely
zethez az itt dolgozó körvlz
ügyeseknek. Jelent6sen át 
kell gondolni az infrastruktu
rális osztályok munkáját , s 
az erre a területre költött 
pénz hatékonyságát. 

El kell gondolkozni azon 
is, hogy mit teszünk akkor, 
ha ismét nem lesz ár- vagy 
beIvIzvédekezés 10·15 évig 
(pl. 1983-1995). 

Az igazgatóság új (1) ve· 
zetésének a dologi kiadások 
szempontjából viszonylag 
behatároltak a lehet6ségei, 
nasy csodát tenni nem lehet. 
Jelent6s tartalékok vannak 

azonban a rendelkezésre álló 
munkaerőben . Az elmúlt 
majdnem kél évben a bérek
a túlnyomó többség ~setében 
- jelentdsen emelkedtek. 
Úgy tapasztalom, hogy az 
ebből származó eufória már 
megszún6ben van. Ismét fel
teszik a régi kérdést: Ha ne
tán dolgozok is , akkor az 
alapbéremen túl mit kapok? 
Nem lenne igazságos bárkit 
is kiemelni, dc sok olyan fel
adatot kiadunk külsd vállal
koz6nak, amit az alapbériin
kért meg kellene oldani, és a 
szükséges tudás is rendelke
zésre áll. 

Minden intézmény egyik 
legfontosabb projekt je a 
"Hogyan idegesftsük dolgo
zóinkat1" cfmlI program. 
Ennek keretében olyan tevé
kenységekre kell kényszeri
teni il munkavállalókat, ami 
kt=vés megtakarftással jár, 
viszont rendkivül utá latos 
dolog elvégezni. 

Például célszerű részletes 
tclefonszámlákat nyomtatni 
jó drágán, amit aztán munka
időben, 4350 Ft rezsióradfjjal 
kell böngészni. Az is nagyon 

, 

jó megoldás, ha egy sürg6s 
döntés helyett, magasabb 
szempontokra hivatkozva, 
kitérő választ adunk. 

Az sem lenne baj, ba min
den szempontból feln6ttként 
kezeln ének bennünket. Régi 
vágyam, hogy egy elóadásra 
vagy ünnepségre azért men
jek el, mert érdekel, nem pe
dig mert kötelezd. 

Áprili .'\ 15·én lezárult egy 
igen bizonytalan korszak, 
hogy egy újabb kiszámnha· 
tatlan id6szaknak adja át a 
helyét. 

Ezzel együtt engem meg
nyugtat egy körvizügy igaz
gató megállapftása, amely 
szerint I!Z :\ n\!héz idó.l1,zak 
csak egy epizód a vfzgaz
dálkodá.'\ történetében és a 
vIzügy ("kör" nélkül) egy
szer újra a Kárpát-medence 
vfzgazdálkodási igényei sze
rint fog mllködni. 

Ezúton kfvánok sikeres 
munkát az igazgatóság új ve
zetésc!nck, bár ezek után, 
hogy ilyen jól felvázol tam a 
jöv6képet, nem lesz túl ne
héz dolguk. 

Lábdy J. nG 

Az "Atsxervexés, 
igazgatói pályázat ••• " 

c. íráshoz 
BevaUam (Jsz;nrén, nem kedvelem, ha provokálnak, de 

nem haragszom érte. Ilyenkor Jegtöbbsz6r nem szoktam 
reagálni, mOSI azonban mégis /Így "ez/em, hogy Lábdy 
lent! "Átszervezés, igazgatói pályázat ... ,. ctmfl cikkének 
okán " számItógépet" kell ragadnom. Kél okból is. Egy
réSZI eldször fordul eId velem, hogy olyan intézkedésemet 
éri kritika, amelyet még meg se tellem, másrlszt lígy gon
dolom, ullmkatársamjó szándékához kétség nemfér. 

Eldrehocsátom, hogy nem a humorérzék hiánya az. ami 
tTdsra sarkallt. Sdl. A cikkel hiónypóllónak érzem. Ezek 
Illán már senki nem vádolhatja meg a VIzpart újságOl az
zal, hogy nem kelldképpen szórakoztató, olvasmányos_ 

Nagyra becsiilt kol/egám itt olvasható cikkében megál
lapttja, hogy mint új igazgató, nem rervezek nagyobb vál
tozásokat ls azt követden részletesen kifejti, hogy milyen 
korrekciókattarr sziikségesnek. 

Az az érzésem, min/ha nem ugyanazon az egységvezetdi 
irteket./eten veui/nk vo/na részt. 

Én ugyanis eglszen pontosan azl fejtetrem ki, hogy .. ra
dikális" válto:;;ásokat mindaddig nem tartok logikusnak, 
amfg a környezetvédelem és vIzügy közötti feladatmegosz
tásból, lovábbá a VIZ Keretirányelv végrehajtásából ere
dd, ránk esdfeladatok nem tisztázottak. (Tudomásom sze
rint a 18312003. r/K.5.] konn. rendelel, amely a Vlzügyi 
Miniszter irányitása alá tarrozó területi szen'ek fe/adar- ls 
hatáskörét tag/alja, jelenleg átdolgozás a/att van.) 

Kisebb arányosltásokat természetesen az eddig meg
ismert feladatok fl/ggvlnyiben már most el kell viszonl 
végezni, e:;;ek el6klszftése jelenleg is folyik. Egyebekben 
menrslgemre szolgáljon, hogya felvá:.olt korrekciók ilii
nyomó többségével magam is egyetértek, annak meg kiifön 
örülök, hogy ezeket páJ)'á:alomban is letrta"" tgy bizo
nyIthatóan IIltmtesüJök a plagizálás esetleges vádja alól. 

Ritka erényt csillogtal meg kol/egám, amikor nem cse
kél)' önkritikát gyakoro/va a nemzetközi kapcsolatok tar
ta/masságát hiányolja. A kapcsolalok fejlesztésében jó
magam is még sok /ehet6ség~t látok ls örillök, hogy e:.t 
maga a szerb-montenegrói kapcsola/okirt felel6s igazga
tóság; határv':.i titkár is Igy látja. Hatékony nllmkájának 
eredményét kiilönösen nagy érdekiddéssel várom. 

Legvégül nekem is eszembe jll/ott a cikkrdl valami. Ne
kem a közelmúl/ eg),ik elhtresült kisgazda pofitikusának 
sziporkázó hozzászó/ásai jutottak eszembe, amelyek ked
vlén a:. országgyl.1lls - egyébkén/ sokszor i/lúz;óromboló 
- közl/elttlse;t örömmel klslrtemfigyelemmel. 

Azt hiszem, több olvasó nevében is kljelenthetem: re
méljük, leszfoly/arás. 

Dr. Dobi L6sz/6 
új igazgat6 
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A hódmezövásárhelyi 
geotermikus közműrendszer 

hévíz-visszasaitolási 
tapasztalatai 

Visszas.jtoló kútrej - Hódmezővásárhely 

Az Alsó-Tisza vidéke hé
vizekben közismerten gaz
dag természeti adottságú. E 
vfzkincs és a benne rejlő 
geotermikus energia feltárá
sára a szegedi "Anna-kút" 
1927. évi fúrását követően 
több mint 200 hév!zkút épült 
a területen. 

A kutakb61 évente ki
tetmelt mintegy 20 millió m' 
termálvfz fele csak a geoter
mikus energia fe lsz(nre ho
zatalát szolgálja, amely f61eg 
mezőgazdasági és kommuná· 
lis fút6rendszerekben történő 
lebúlése után felszíni befo
gad6kba kerül elvezetésre. 

Ezek a használt hévizek a 
vizi éJ6világra, a befogadók 
hasznosftására - kedvezőtlen 
kémiai összetételük nél és 
magas s6tartalmuknál fogva 
- károsaknak minősülnek. 
Ez jelenleg a hazai geotenni
kus célú hévfzhasznosftás 
legnagyobb gondja és meg
oldand6 problémája. 

Az egyre szigorúbbá váló 
környezetvédelmi és vfz
készlet-gazdálkodási köve
telmények nem teszik lehetö
vé a régi elhelyezési gyakor
lat foly tatását. Az új vfzel
helyezési követelményeknek 
csak a használt hévizek víz
tároló rétegeikbe való vissza
saj tolása (táplá lása) fe le l 
meg. Ez a módszer egyaránt 
szolgálja a fogyatkozó vfz
készletek visszapótlását, va
lamint a felszíni környeze t 
terhelésmentesftését. 

Legújabban törvény - a 
2003. évi CXX. törvény 19. 
paragrafusa - mondja ki, 
hogya "kizárólag energia 
hasznosítás céljából kite r
melt termá lvizet ... vissza 
kell táplálni". 

Azonban a könnyen be
látha tó e l6nyök mellett en
nek a módszernek is vannak 
hátrányai: els6sorban a meg
valósítás tetemes költség
igénye, valamint a homokre
tegekbe történ6 visszasaj to
lás hosszúidejú üzemi ta
pasztalatainak és nagyobb 

számú referencia he lyeinek 
hiánya. 

Mindezek mellett a vissza
sajtolás üzemeltetése mtlsza
kiJ ag igényesebb fe ladat, 
mint a hagyományos felszfni 
elfolyatásos vizel helyezés. 
Ezért örvendetesen példaér
téktlek azok a tapasztalatok 
amelyek a következőkben is
mertetend6 hódmez6vásár
helyi kommunális hévfzhasz
nosít6 rendszer fútéséb61 ki
kerül6, basznált hév!z 1998 
6ta múköd6 visszasajtolásá
r61 sz61nak. 

A Hódmezővásárhelyi 
Geotermikus Közmúrendszer 
megvalósftása 1994-ben kez
d6dött meg a Hódmezővá
sárhelyi Vagyonkezelő és 
Szolgáltató Rt. és az AQUA
PLUS Kft. á l tal! 993-ban 
alapItolI GEOHÓD Kft. fő
vállalkozásában. 

Megvalósftásának alapve
tően kett6s célja volt, egy
részt az 1000--1300 m mély
ségu rétegekből feltárhat6 
43-50 'C -os hőmérsékletu , 

ivóvíz minőségú hévfz hasz
nálati melegvfzként val6 
hasznosítása. Másrészt a 
2000 m kö rüli mélységből 
kinyerhet6, 80 "C-os hőmér
séklettl hévíz hőtartalmának 
lakások és közintézmények 
fűtésére tö rténö fe lhaszná
lása, a lehtllt hévlz visszasaj
tolásos elhelyezésével. A fel
merü lö igények kielégftésé
re, használat i melegvfz-el
látásra két kú t (1106 m és 
1273 m mélység u), fűtési 
célra egy termelő hévízkú t 
(2014 m), valamint egy 
visszasajtoló kút (1685 m) 
létesült. 

A használati melegvízcllá
tásból kikerül 6 hévíz szenny
vízként a városi csatorna
rendszerbe kerul, ugyanis azt 
szennyezetten nem szabad 
visszasajtolni. 

A ftltésre haszná l t ter
málvfz csak hőtartalmát ve
szíti, tiszta marad, igy vissza 
lehet táplálni a hévlzadó ré
(egekbe. Az 1998 nyara 6ta 

üzemeltetett visszasajto ló 
rendszer tapasztalatai kedve· 
zőbbek a hasonló tárol6k 
esetében végzett korábbi kf
sérleteknél. Az 1473- 1669 m 
közölt sztlr6ZÖtl fels6pannon 
homokréte2ekbe vissza 
tápiált hévfz mennyisége 
2003 végén mt::ghaludta az l 
milli6 m'·t. 

A vissszasajtoló kút nyo
másigénye az átlagosan 700 
I/perc vissza táplálás i hozam 
mellett 2-6 har közölt vál
tozott a télen 30-32 ·C, nyá
ron 50 ·C-os hőmérsékletű 
viz besajtolásánál. 

Amikor a besajtolási kút
fej-nyomás megköze!ftette a 
6 bar értéket, évente egyszer 
visszaöblftéses kúttisztftást 
végeztek. 

Rétegenkénti, ún . pakkeres 
tiszlításra eddig egyszer volt 
szükség. Az egyes besajto
lási szezonokat követő kom
presszoros kúuisztftások után 
mért kezdö besajtolási nyo
másértékek gyakorlatilag 
nem mutattak növekedést. 

Az üzemeltető közlése 
szerint 2003-ban a visszasaj 
tolás fajlagos költségigénye 
30 Ft/m' volt, ami - a vissza
sajtolásos elhelyezés gazda
sági ösztönz6i miatt - alig 
több a felszfni elhelyezés 26 
Ftlm'-es faj lagos költségénél. 

A kedvez6 eredmények 
annak is köszönhetóck, hogy 
a kutak, illetve a visszatáplá-
16 rendszer tervezésénél, ki
vitelezésénél és üzemelteté
sénél nagy körültekintéssel 
jártak el. 

A kútszerkezetet a geo
lógiai viszonyoknak meg
felelő fúrási technológiával, 
a vfzad6, illetve nyelőrélegek 
szennyezésének minimal i
zálásával a lakltollák ki. A 
termel6 és visszatáplál6 kút 
rétegei közötti hidrau likai 
kapcsolat megfelelő, de kis
mértéktl, a felszfni szúrés 
mellett a kút szt1rési techno· 
lógiáját megfelelócn alakftot
ták ki. 

(Foly/alós Ol. 5. oldalon) 

Zöldár 
az Alsó-liszán 

Bizony, hosszú évek teltek készültséget elrendelni. Volt maga után, bár hosszantartó 
el az emlékezetes 2000. év idö a felkészülésre, mely kö- árvfzmentes idöszak termé-
tavaszán levonuló árvfz 6ta, szönhetö a j61 múköd6 víz- .szeles velejárója az amorti-
s az eltelt "inséges" eszten- rajzi el6rejelz6 szolgálatnak, záci6, mely érint eszközt, in-
dők megszépftették a hajdani s folyóink als6szakasz-jelle- gallant, technikát. Ilyenkor 
er6feszftések minden gyöt- gének. A bevett gyakorlatnak fokozottan jelentkeznek azon 
rel mes percét. megfelel6en a központi vé- problémák, melyeket az el-

Miel6tt az a vád érné a delemvezetés utasftását kö- múlt id6szakban sem siketÜlt 
szolgálatot, hogy vágyódik a vetve minden egyes szakasz- a fenntartási forráshiány mi-
minél nagyobb, hosszabban védelem vezető bejárta véd- att megoldani. 
tart6 és lehetöleg katasztro- vonalát, s felkészítette azt az Komolyabb beavatkozásra 
fális következményekkel járó elkövetkező árvfzvédekezés- nem került sor egyik véd vo-
árviz után, le kell szögez- re . Az l. [oknak megfelelő nalon sem - kivéve a 11.0 l 
nem, hogy az árvíz nem éret- 6ri létszám, valamint a szük- árvfzvédelmi szakaszon tör-
tünk van, hanem mi vagyunk séges anyag és eszköz kiál - tént gyálaréti buzgárelfogást. 
az árvlzért, s az árvizveszély Htását az igazgat6ság saját A Tisza jobb pan 7+750 tkm 
leküzdésére jött létre ez a berkein belül képes megoI- közelében, az egykori ba-
szervezet. dani. dászház mellett talá lható, két 

Id6vel hcrozsdál a kard, s A vfzszilltek fokozatos tób61 dlló lórendszer kisebb 
a harcedzett kardforgalÓ is emelkedése szükségessé tette tavána k fenekén buzgárhoz 
kedvvel indul csatába, mi- a II. fokú árvfzvédelmi ké· hasonló vfzfeltörést tapasz-
kém az á.rvfzvédek.t::l.é~Te fel- szültség e1rendclését és ezzel ta.ltak. A 16 alj:in a löltésláb-
készitett szervezet is öröm- egyid6ben külső er& bevo- t61 mintegy 20 m távolság-
mel veszi, ha időnként éles- nását a védekezésbe. A Hár- ban 50-70 cm átmérőjú in-
ben próbálha~a ki az olajo- mas-Körös balpartján 9 na- lenzfv vfzáramlás volt ta-
zásra szoruló gépezet műkő- pig kellett n. fokú készültsé- pasztalhat6, mely iszapot 
dését. gi szint mellett a Szarvasnál hordott ki . 

Történt mindez 2004 áp- 832 cm-cl tet6z6 vfzzel küz- Mivel a tóban csupán 50 
rilisában, mikor mindhárom deni. Mindszentnél az ár va- cm-es vfzmélység volt ta-
folyón kon megindult az ár, lamivel alacsonyabb szinten paszmlhaló, ezáltal a mentett 
melyet jobbára a lehullott vonult le, 771 cm-es tet6z6 és vfzoldali vfzszintek kü· 
közepes mennyiségú csapa- vfzállást kö .... etően összesen 7 lönbsége több mint 5,0 mé-
dék váltott ki egy kis h60lva· napon át tart6zkodott a vfz a terre adódott. A jelenség 
dással megfúszerezve. A Kö- II. foknak megfelelő tarto - azonnali beavatkozást igé-
rösök vfzgyújtőjére hulló 68 mányban. nyelt . Az MBSZ mobil szi· 
mm és II Maros vizgyújtőjére A gát6r kollégák a már vattyúállást telepftett 2 zá-
es6 55 mm csapadék okozta többször igénybe vett, s nap- porszivattyús egységgel a t6 
árhullám(ok) itt. az Als6- rakészen karbantartott kap- vfzszintjének emelésére. A 
Tiszán találkoztak a koráb- csolataik révén rendkivül rö· fenti lokalizációs tevékeny-
ban a Felső-Tiszán megindu- vid id6 alatt ütőképes és ta· séggel biztosftouák a buzgár 
16 árhullámmal. pasztalt segédőri és vész6ri egyensúlyi állapotát. 

A Hármas-Körös bal part- csapatot verbuváltak, kikkel Az állékonysági szám!tá-
ja lépett elsőként fokozatba, a szak.aszvédelem-vezetés a sok alapján a t6 teljes terep-
majd ezt követően a Tisza védekezés befejeztéig elé· szintig való betöltése jelent-
Körös-torkolat alatti szaka- gedett volt. het ett csak végleges, meg-
szain, s legvégül a Maros A védekezés infrastruktú - nyugtató megoldást. 
mentén kellett árvfzvédelmi rája kivánni valót hagy még (Folytatás a, 5. oldalon) 

A Szeged-gyálai őrjárásban észlelt ár vlzi jelenség kárelhá rftási munkái 
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Osszefoglaló a márciusi Zöldár 

az Alsó-liszán 
belvízvédekezésröl 

(Folytatás a 4. oldalról) belefulladtunk, biszen pél
dának okán egyetlen árvizvé
del mi vonalon 40 segéd6r 
520 személyes adatát kellett 
összegylljteni, személyen
ként 5 fajta szerz6dést, iro· 
mányt aláfratni velük külön
böző időpontokban, mely 
620 oldalnyi irat el6állltását 
jelentette. 

lentósen megemelkedett és a 
területen elöntések alakultak 
ki. ezért a I I.07-es Sámson
Élővfzi, valamint a 11 .03-as 
Torontáli beJvízvédelmi sza
kaszra elrendeltük az I. fokú 
területi fokozatot. A terület 
belvfzrnentesc érdekében az 
alábbi csatornákon végez
tünk vizfolyást gátló akadá
lyok eltávoHtását: a Deszk
-Fehértói fócsatornán OS
MA tip. géppel, a Sz6reg
-Deszk-Kübekházi fócsator
nán MTZ alapgépre szerelt 
Hidrot munkagéppcl, a Ku
taséri fócsatornán Kisköre 
tip. csatomakarbantart6 gép
pel , a S6stói főcsatornán 
Hidrot és OSMA tip. karban
tartó gépekkel végeztük a sás 
és nád eltávolftását, a jobb 
lefolyási viszonyok kialakf
tását. A Pusztaszéli csatorna 
terhelésének csökkentése ér
dekében vfzátvezetést végez
tünk a Bögi-tiltón keresztül a 
Mátyásbalmi fócsatornáha. 

A kedvező időjárás nak, 
valamint múszaki heavatko
zásoknak köszönhet6en a 
belvfzhelyzet jelentős javu
lása következett be, így a le
rületi fokozatokat megszün
tettük április 26-án. A befo
gadó magas vfzállása miatt 
üzemelő szivattyútelepeken 
az I. fok továbbra is fennáll. 

Április l5-én jelentkezett 
a maximális napi szivattyú
zási igény 1145,1 ezer ml 
mennyiséggel, a torkolati 
szivattyútelepeknél 984,1 
ezer ml, a közbens6 áteme· 
lóknél 161,3 ezer ml volt az 
átemelt napi belvfzmennyi
s~g. 

Maximális e1önt\!s április 
l4·én alakult ki - vetés: 
3100 ha , szántó: 1750 ha, 
rétJlegel6: 6700 ha, egyéb 
2950 ha, összesen 14500 ha 
nagyságban. 

A buzgár helyén két rétegű 
terfill szúrót és közel 1,0 m 
vastagságú homokos-kavics 
réteget épHettek be az erre 
kerülő 1,5 m-es homokterftés 
alá. Ezen kárelbárftási tevé
kenység során mintegy 3200 
ml szemcsés anyag került be
bordásra és bedolgozásra. 

A védekezés teljes időtar
tama alatt rend és fegyelem 
volt tapasztalható valameny
nyi védvonaJon. megbizható 
és jól felkészült csapat dol
gozott és őrködött a gátakon. 
A fakadó vizek kiterjedése 
nem baladta meg a 260 ha-t, 
mig 2000-ben elérte a 657,5 
ha-t. A kisebb talpszivárgá
sok és csurgások, melyek a 
2000. évi á.rvfzhez hasonlóan 
szinte ugyanazokon a helye
ken jelentkeztek, beavatko· 
zást nem igényeltek. 

A védekezés egyik lénye
ges kérdése az éjszakai meg· 
figyelést és munkavégzést 
biztosftó korszerű világf tás. 
Az őrszol gálat világftó esz
köze a tölthet6 akkumJátoros 
lámpa, melynek beszerzésé
ről, szakszerű éves karban
tartásárói és cseréjér61 gon
doskodni szükséges. Igaz. a 
petr61eumlámpa is tölthet6 
és szép a lángja, de ma már 
inkább a zongorára való 
dfntárgy. mint védelmi se
gédeszköz. 

Ha a vfzbe nem is, de az 
adminisztrációba kis bíján 

Mindez két múszaki admi
nisztrátor napi 12 órás fog
lalkoztatását tette szükséges
sé a másodfokú készültség 
elrendelése után. Egy eset
leges lU. fokú készültség el
rendelése esetén ezen irat
mennyiség a háromszorosára 
növekszik. 

A rend 6rei éberen figyel
ték a töltéskoronán szabály
talanul közleked6 honpolgá
rokat. Utóbbi társaságba tar
tozik az a szakasz-védelem· 
vezet6 is, aki nem áll meg a 
rend6r karjelzés ére, csak ud
variasan visszaint, s a gázpe
dá1r61 is csak annyi id6re ve· 
szi e l a lábát, mig a hatósági 
személyt kikertili. Uccu neki, 
6 se rest, utána nyargal egye
nest. 

A csónakban balászó ba
lászok pedig a sebességbalárt 
250 százalékosan túllép6 
autós-üldözéses jelene te t 
nézhettek végig, mely egy 
apró félreértésen alapult, s a 
felek végül mindent sikere
sen tisztáztak. 

Frank Szabolcs 
szakasz·védelemvezet6 

A hódmezóvásárhelyi 
geotermikus 

közműrendszer 
hévíz-visszasajtolási 

tapasztalatai 

(Folytatás a 4. oldalról) 

A "hivatalos" összefoglaló 
elŐlt csak néhány jellemző 
paramétert mutatunk he a 
2004. március 1-161 napjain~ 

kig tartó belvfz"éckkczésrol. 

as Torontáli hclviz\'édelmi volt az időjárás. Az április 
szakaszon a fócsatornák leH· 4-17. közötli időszakban a 

A települ\!si önkormányza
tok által elrendelt I. fokú bel
vfzvédelmi készültség volt 
Apátfalva, Makó, Röszke , 
Má.rt\!ly településeken. 

A szúr6vázat k!mélő, a bidraulikus lengéseket elkerülő. 
lassú üzemeltetési technológiák biztosítottak:. Nagy gondot 
fordftottak a termel6 és visszatápláló kútrendszer üze
melletésének múszaki követelményeire, múködtetésének 
tervszecú megel6ző karbantartási munkáira. 

2004. március l-én a 
Vessz6si, Tá~i és Györpö
lési szivattyúlclcpcken a Ti
sza magas vfzállása miatt 
rendelte el a védelemvczctés 
az I. fokú belvfzvédelmi ké
szültséget. A március 7-9-i 
csapadéktevékenység, vala
mint a befogadók magas vfz· 
állásának következtében egy
re több szivaltyúlcJcpcn ren
deltünk el L (okú készültsé
get. 2004. március 9-én a 
11.08-as Kurcai és a 11.03-

teusége és területi etöntések 
miatt l. fokú terület i belvíz
védelmi fokozat lépetl élet· 
be, majd ll ·é n a 1l.07 ·es 
Sámson-Élővfz helvfzvédel
mi szakaszra is kiterjesz
tettük a területi fokozatot. 

2004. március 16-án a 
kedvező időjárási körülmé
nyeknek, valamint a múszaki 
beavatkozásoknak köszön he
tden a területi hclvfzvédelmi 
fokozatokat mcgszüntetlük 
az üzemel6 szivattyú telepek 
I. fokú készültségben hagyá
sa mellclt. Április 4-től kez
dődően erősen csapadékos 

2004. április 14. - Maximális elöntések nagysága 
(ha) 

l1S! 

67CN 

ti lleles 
• szanU: 
Ofet.,.1ege 

o "" 

csapadékmennyiség minimu
ma 47,8 mm, átlaga 76,6 
mm, a maximuma 105,3 mm 
volt (Klárafalva), jelentósen 
meghaladta a 49 mm - t, a 
sokéves átlagos áprilisi csa
padékmennyiséget. 

Április 13-án a lehullott 
csapadékmennyiség hatására 
a fócsatornák vízszintje je-

Múködési területünkön a 
Dél · Békés megyei Vfzgaz
dálkodási Társulat rendelt el 
I. fokú beivizvédelmi ké
szültséget. 

Több ilyen porózus tárol6ra telepftelt referenciaüzemre 
volna szükség a hévfzgazdálkodás legnagyobb gondot okozó 
problémájának megszüntetése érdekében. Ezek az e rő
feszUések a létesftmények megvalósftásához jogosan ki· 
emelt állami támogatást igényelnek.. Ugyanis az ország má
sik gondjára, a növekv6 energiaigény hazai eriergiaforrásból 
való nagyobb arányú kielégftésére is utat mutatnak. 

(Sporthírek) 
Evezés 

A Magyar Rádió "Dr. Simády Blla" 
Nemz.etköz-; EmlékYersenYt! 

A Magyar Evezős Szövetség hagyo
mányosan május első hétvégéjén Sze
geden. a Maly-éri Gróf Széchenyi Ist
ván Evezőspályán rendezte meg a nem
zetközi regat tát és válogató versenyt. A 
szegedi evez6sök igen jól szerepeltek. 
Május l-jén a Magyar Evez6s Szövet
ség elnöksége, igazgatóság unk vezetése 
és a Szegedi Vfzügyi Sportegyesület 
elnöksége koszorút helyezett el dr. Si
mády Béla és Soós István emléktáb
lájánál. 

Priváczkiné 
Hajdu Zsuzsanna 

Székesfehérvár-Szeged 
Ha május, akkor sport találkozó! Ha 

2004, akkor három évtizede vetélked
nek egymással a székesfebérvári és a 
szegedi igazgat6ság dolgozói - spor
tolói. 

2004. máius 28-án 
Jubileumi Spor/nap Székesfehérváron 

Hivjuk, várjuk az Igazgatóság, a VI
FE, a KÖFE, az Rt., a Kft. dolgozói t. 
Bővebb felvilágosftás, jelentkezés 

Kurucz Gyulánál Tel.: 21-251-es vagy 
30-9-551006 . 

Születésnapi 
"zsúr" után 

2004. március 19-én sportversenyek
kel, sportbállal ünnepelte a Szegedi 

Dr _ Török J ózsef 

Vizügyi SE fennállásának 30. évfordu
lóját. A délutáni sportversenyek dfja -
zottjai: 
Tenisz: Máté József - Szénási Róbert; 
Kemény László - Dr. Szűcs István 
Teke: Áron Éva, Barnáné Sövényházi 
Márta; Horváth István 
Labdarúgás: Pusztai Zsolt (legjobb 
játékos); 
Fal/abda: Bársony Krisztina; Tripolsz
ky Imre 
Asztalitenisz: Novák Hajnalka; Zsótér 
György 
Kosárlabda: Csíkos Tamás 
Aerobik: Huszta Ibolya 

Az elmúlt 30 évre emlékezve sokat 
elmélkedtünk a .. hogyan lovább"-rol is. 
A közeljöv6beli közgyűlésen döntés 
születik a sportegyesület jöv6jér6l. 

K urucz Gyula SE elnÖk 



6 
, 

2004. MAJ US VíZPART 

Török Imre György ünnepi beszéde # 

Tízéves a MAROSVIZ Kft. 
(A:: ünnepi beszéd elhangzott a MAROS

vIz Kfr. lO b'es évfordulóján rende;:elt 
programon 2004 márciusában) 

Tisztelt ünnepi ülés, kedves kollegák, 
barátaim, meghívott vendégek! 

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy 
ezen a jeles évfordulón én tarthatok ünnepi 
beszédet. Megvallom őszintén, hogy amikor 
felkértek, kissé szabadkoztam is. Többekkel 
(dr. Kováts Gáborral. Miskucza Péterrel, 
Kardos Imrével és még másokkal) beszélve 
azonban meggyőzlek arról, hogy mivel némi 
ismeretem és némi szerepem van a MAROS
vIz Kft. létrejöttében és fejl6désében, Igy 
nyugodlan elvállalhatom ezt a megtisztcló 
feladatot. 

T
isztelettel és szeretettel köszöntöm 
én is mindazokat a régi ismerösöket, 
akik valamilyen módon kapcsolatba 

kerültek a MAROSviz Kft.-vel, illetve az 
Apátfalva-Mez6hegyes Önröz6rendszelTel, 
valamint az azzal szorosan összekapcsolódó 
Szárazéri vlzp6tló-őntöz6 rendszerreL A régi 
arcok mellett, ahogyan az lenni szokott, 
újabbak is feltünnek, jelezve azt, hogy az 
élet nem áll meg. Jó, hogy van kinek átadni 
- ha az id6 úgy hozza - a stafétabotot, 
ugyanakkor elszorul a szfvünk, ha arra gon· 
dolunk, hogy néhányan már nem lehetnek 
közöttünk, eltávoztak id6 el6tt az él6k so· 
rából. 

Engedjék meg, hogy beszédemet - szoká
somhoz híven - személyes jellegű dolgok. 
kal, talán kissé emocioná1isan, emlékek fcl· 
idézésével kezdjem. 
Mezőhegyesen életemben el6ször itt, ezen 

a helyen 1960 6sren jártam. Harmadéves er· 
d6mérnök hallgatóként egy hét id6tartamú 
országj;iráson, tanulmányúton vettünk részt. 
Gyönyönl szép nap volt, akkor tanultuk a 
szovjet tapasztalatokat a mez6véd6 erd6sá· 
vok témakörében és eléggé paradox módon 
bemutauák nekünk itt, Mez6hegyesen, ho· 
gyan is néznek ki, és hogyan is működnek az 
erd6sávok. Csak hát azok a Szovjetunió 
létrejötte elótt, már jóval több mint száz 
esztend6vel el6bb létesültek és működtek 
példaszerűen, igen jól. Volt lo .... astoma be· 
mutató is. Egyik kollegánk kissé kapatosan 
lekicsinyló megjegyzéseket tett. Megjegy. 
zem, kés6bbi felesége sokáig a titkárn6m 
volt, és sokat nevettünk az esete n, ugyan is 
Miklós barátomat az önérzetükben meg· 
bántott helyi lovászok felültették az amúgy 
jámbor kancára és felszólftották, ha olyan 
kritikus, akkor mutassa be tudományát. Töb· 
ben azt hitték, csoda történt, mert bár kissé 
imbolyogva, nem a legideálisabb testtartás· 
sal, de kollegánk nagyjából abszolválta a 
gyakorlatot. Ekkor derült ki, hogy két évig a 
II . Rákóczi Ferenc Katonai Középiskola 
diákja volt és ott napi feladat volt a lovaglás. 

Másodszor már mint vfzügyi dolgozó 
1966 tavaszán, fiatal mérnökként jártam 
ezen a vidéken. Ez az eset közvetlenül az 
1965-1966·os nagy árvfz és bel .... íz után tör· 
tént. ~n ugyan nem vettem még részt a vé· 
dekezésben, csak az azt követő helyreá1IIl,á· 
sokban és fejlesztésekben, de tudom a le· 
Irásokból és a régiek elbeszéléséb6l, hogya 
térségben sik vfz volt a határ. A Szárazér ha· 
társzelvénye nem volt beazonosflható, a csa· 
tornákon jégdugók is akadályozták a lefo· 
lyást és robbantásokra, valamint különösen a 
Királyhegyesi főcsatorna téglaboItozatos 
átereszeinél átvágásokra került sor. Az 1960· 
as évek második felében rendre b6vfteUük a 
Cigánykaér, Kutasér, Királyhegyesi focsa
torna szelvényét és átereszeit. Ekkortájt ke· 
rüh sor a Sámson-Apátfalvi főcsatorna de· 
p6nia rendezésére és az alsó szakaszon tölté· 
sezésre. 

Sokat jártam kés6bb, az 1970-es évek 
nagy ár· és belvlzvédekezéseinek idején is a 
térségben és a terepen szerzett tapasztalatok 
mellett a szakirodalomból, régi tervekb61 is 
nynt alkalmam tanulmányozni ennek a vi· 
déknek érdekes vfzrendszereit, azok tör· 
ténetét és a f6bb problémákat, 1. i. hogy nagy 

belvfzérzékenység mellett idóró1-idóre a vfz· 
hiánya fó probléma és hogy mennyi terv, la· 

nulmány, javaslat született a megoldásokra. 
Talán ez a nyugati-délnyugati Békés megyei 
rész, a Maros hordalékkúpja és az anól dél
ri! fekv6 terület az, ahol a helyi érdekeltek és 
a vfzrendez6 szakemberek már több mint 
száz évvel ezelótt felismerték: nem az egy· 
célú belvfz- vagy öntözórendszerek a prob
lémák megoldásának kulcsai, hanem - akkor 
még úgy mondták - a kett6s működésű viz· 
gazdáJkodási rendszerek. De ma már ezen is 
túlléptünk és az úgynevezett többcélú vfz· 
gazdálkodási rendszerekben gondolkozunk, 
azaz a belvfzelvezetés mellett nemcsak az 
öntözési, hanem a jóléti, ökológiai·termé· 
szetvédelmi vfzpótlásban és vfzvisszatar· 
~sban, valamint a vfzrninóségvédelemben. 

Ennek a gondolkodásmódnak a cskái már 
el6deinknél is fellelbetők. Amikor a batto· 
nyai székhelyű Szárazéri Belvfzszabályozó 
Társulat több mint száz évvel ezel6tt eivé· 
gezte a munkálatokat Aradtól a tótkomlósi 
elágazásig, majd a sámsoni és a királyhe. 
gyesi ág kialakításával létrehozta a korszerű 
belvfzelvezet6 műveket, egyúttal megépftet
te a cukorgyári tápcsatomát az E.zsilipt6l, 
majd a cukorgyári használtvfz-elvezet6 -
más néven Él6vIz - csatornát egészen Nagy. 
lakig, vagyis a G-zsilipig. Hosszú évtizede· 
ken keresztül, még a trianoni döntés után is 
mt1ködölt ez a rendszer és ma is ez az egyik 
alappillére a mez6hegyesi öntözésnek. 

P
ersze id6közben készültek újabb ter· 
vek, születtek újabb elgondolások. 
Ezeket összefoglalva Arad-Csanádi 

Öntöz6rendszemek nevezhetjük. Több vá1to· 
zat is szóba került, közöltük az Arad fölötti 
Ópálosi vfzkivétellel való vfzátvezetés, de a 
Körös és Maros összekötését is vizsgál ták. 
Kés6bb - és ez már egészen a közelmúlt -
szóba került, és lanulmánylervet is készftet
tünk román kollégáinkkal a Szemlaki vfzki· 
vételr61 a peregi térségbe való vfzp6tlásra, 
s6t, tárgyaltunk az üzemen kívül helyezett 
Aradi Vegyi Kombinát vfzkivételének eset· 
leges felhasználásától is . 

Elkalandoztam kissé, ugorjunk tehát egyet 
és beszéljünk egy ténylegesen me!!valósftott 
rejlesztésr61, az Apátfalva-Mezőhcgyes 
ÖntözórendszcIT61 és ezzel kapcsolatban a 
MARosvIz Kft. létrejöttérol. • 

És most persze megint személyes emlé· 
kekkel fúszerezve rolytatnám a történetet, 
illetve a megemlékezést. 

1991. június elsején, amikoris Kardos 
Imre kollégámtól, barátomtól, az Ativrzig 
fómérnöki beosztásában húsz esztend6s ta· 
pasztalatot szerzett elMömtól átvettem ezl a 
munkakört, egy rövid hivatalos jegyz6könyv 
aláfrásával lezárva egy egész délel6tti be· 
szélgetést, lelkemre kötötte, hogy még né· 
hány, kb . egy tucatnyi hasonlóan nagyodafi. 
gyelést igénylő ügy között kezeljem kiemel· 
lcn ennek a beruházásnak a dolgait. 

Akkor már javában folytak a munkálatok. 
Els6 áttekintésre nem túnt problémásnak az 
ügy. Bár kissé különös volt, hogy egy ekko· 
ra létesftményt döntően állami támogatással, 
gyakorlatilag állami tulajdon ú létesftmény· 
ként két vfzgazdálkodási társulat valósft 
meg. Jelent6s, két megyét érint6 az öntöz6 
főcsatorna, több mint két köbméter másod· 
percenkénti teljeslményú a f6vfzkivételi mű 
a Maroson és további hat álemel6 telep. táro· 
zók létesülnek - mindösszesen hétezer 
hektár egyidejú öntözésére. 

A pénzügyi forrás mintegy 90 %-ban álla
mi támogatás: MÉM, illetve FM és Vlzügyi 
Alap, KAC. A saját er6t a társulati tagok ér· 
dekeltségük arányában, kiemeIt érdekeltségi 
hozzájárulás fomtájában biztosftott.ák. 

Ahogy telt az idó és haladtak előre a mun· 
ká1atok, viták is keletkeztek. Ezeket a sajá. 
tos, korábban már vázolt, szokatlan körül· 
mények magyarázták, t. i. a sajátos beruhá· 
zási konstrukció. Közben változtak bizonyos 
jog. és játékszabályok is. Sokszor, noha 
egyetértettek a f6 célban, mégis különböz6k 
voltak a két társulat és a két megyei FM·hi· 

vatal szempontjai. Furcsa is volt és persze 
hanIar konfliktus forrása is lett, hogy - most 
ncm részletezett okokból - a fóvizkivételt a 
TIMA múködési területén a Dél-Békés me
gyei VGT épftette OlCg. Had ne részletczzem 
a vitákat és oka ikat. Végülis oda fajult az 
ügy, hogy 1993 végére kátyúba jutott a beru
házás szekere. 

A
két társulat és az érdekeltek állás· 
pontjai alig közeledtek. Mindenki 
akarta a beruházást, igényelte az 

öntöz6vizet, de a beruházás befejezéséhez 
még szükséges mintegy húsz millió forint 
saját erő biztositása kétségessé vált . Értekez· 
let értekezletet követett, hiszen a beruházás· 
ban érdekelt gazdaságok, a két vizgazdálko· 
dási társulat és a két FM·hivatal, valamint az 
Ativfzig komolyan gondolták azt az Együtt. 
működési megállapodásban vállalt szándé· 
kot, hogy mindent elkövetnek a megvalósf· 
tás érdekében. A két társulat közötti elszá· 
molásban nehéz volt eligazodni, a különböz6 
érvek ellentmondásosak voltak, mégis min
dennek volt némi alapja. 

Olyan helyzet állt e16, hogy a mintegy 300 
millió forintos állami tárnogatással épült mű 
nem lesz üzembe helyezhető. Készen volt az 
eleje és vége, de nem volt összekötve a Bé· 
kés és Csongrád megyei szakasz. 

1994. január 27. volt az a történelmi nap, 
amikoris a megoldás végül többórás fárasztó 
vita után megszületeU. Ma már nem mondja 
meg senki, hogy Tasnádi Gábor, vagy talán 
én voltam az, aki megfogalmazta a megol
dást. A beruházás befejezésére az érdekeltek 
és a két társulat alapfIson gazdasági társa· 
ságot és fgy a tagok tagi kölcsön formájában 
biztosftsák a hiányzó miiI tegy búsz millió fo· 
rint önrészt, ezzel hozzáférhet6 lesz a 14 
millió forintos fennmaradt állami támogatás 
is. Csak halkan jegyzem meg, óriási botrány 
lett volna a beruházás végs6 stádiumában 
való megbiúsulása és az állami támogatás 
visszafizetési kényszere, nem beszélve a te· 
rület . igénybevételekr61 és a használhatatlan 
létesftményekról. 

M
egkérdezhetnék azok, akik nem 
voltak benne ebben az ügybe, 
vajon miért erólködtek az FM· 

hivatalok és az Ativfzig, hiszen az ostor vé· 
gül is a bcruházókon csattant volna. A mi 
szerepünk a hatósági ellenőrzés és az á1lami 
támogatás folyósHása volt. Engedjék meg 
azonban, hogy itt, ezen a helyen is hangsú
lyozzam, hogy az Ativfzig sohasem volt 
olyan hatóság, amely csupán kivülről, mint 
érdektelen szemlél6 és felügyel6 hatóság 
szemlélte ezt és a basonló ügyeket. Köteles
ségünknek éreztük, hogy a térség vfzgaz· 
dálkodását clómozdHó fejlesztések meg va· 
lósuljanak, ezért bábáskodtunk olyan lelke
sen az Apátfalva-Mezóhegyes Öntözórend· 
szer létrehozása, késóbb fejlesztése mellett. 

A javaslatot mindenki elfogadta, a döntés 
teljes egyetértéssel megszületett 1994. feb· 
ruár 25-én, Pitv3Toson alakult meg 1fz alapí· 
tó taggal a MAROSVIz Kft. A kor.íbbiak
ban is jelentős szerepet vá1lalt Miskucza Pé· 
ter leu az ügyvezet6 és ma is 6 az, élvezve a 
tagok bizaimát. A kft. egymillió forint törzs· 
tőkével alakult, azt az alábbi tlz tag egyenl6 
arányban jegyezte. A társaság március 15--én 
kezdte el múködését, bár a Cégbiróság csak 
hosszú huzavona után, 1995 november 2·án 
jegyezte be. (Addigra a hiányzó létesltrné
nyek is elkészültek.) 

Tehát az alapllók és képviselőik: 
FIELD Növénytermeszt6 és Kertészeti 

Kft., Apátfalva - Nagy Gábor 
Marosvidék Mg . Kertészeti Szövetkezet, 

Apátfalva - Antal János 
Úttör6 Mg. Szövetkezet, Magyarcsanád -

Kürtösi Sándor 
Agro·Maros Mg . Szövetkezet, Makó -

Vizi István 
Szabadság Mg. Szövetkezet, Csanádpalota 

- Hajas László 
Felszabadulás Mg. Szövetkezet, Pitvaros -

Csaba Auiláé 
Mezóhegyesi Állami Ménesbirtok Rt., 

Mez6hegyes - dr. Megyeri Zsolt 
Mez6hegyesi Cukorgyár Rt., Mez6hegyes 

- Bihari Lászl6 
Tisza-Marosszögi VGT, I-Iódmezóvásár· 

hely - Balla Iván 
Dél-Békés Megyei VGT, Orosháza - dr. 

Czecze Lajos 

Fontos dátum még 1994. március 28., 
amikoris a tagok Együttműködési megálla. 
podást trtak alá és érdekeltségük arányában 
húszmillió forint tagi kölcsönt biztosftottak a 
beruházás befejezéséhez. A kft. alapftóinak 
alapszándéka az volt, hogya társaságot a be· 
ruházás befejezésére hozzák létre, de az ala· 
pftó okiratban, illetve a Társasági szerz6dés
be a fejlesztést és az üzemeltetést is belefog. 
lalták. 

így történt. hogy ma itt tfzéves évfordulót 
ünnepelhetünk, mert a társaság azóta is, hála 
Istennek és a tagok akaratának, folyamato
san és ercdményesen múködik. 

B
izony, az eltelt Uz esztend6 bővel· 
kedett eseményekben, voltak szép 
eredmények, de akadtak nehézsé· 

gek is . Ne k1vánják. ezek felsorolását, tanul
mányozhatók az ügyvezetó úrnál vaskos 
dossriékban és leginkább a Határozatok Tá· 
rában, melyek a közgyűléseken született 
döntéseket foglalják magukba. 

Megemlékez6 beszédben azért talán né· 
hány fontos, sorsdönt6 momentumot meg· 
emlftenék. Természetesen különbözó okok· 
nál fogva történtek tulajdonosváltozások. 
Például a Mezőhegyesi Cukorgyár Rt. meg
szünt és más alapító tulajdonosok helyett is 
új jogutódok kerültek be a társaságba. A tag· 
gyűlés jóváhagyásával történtek kivásárlá· 
sok IS, megszünt vagy felszámolt intézmé· 
nyek tulajdonrészét általában maga a kft. vá· 
sárolta meg, majd a Társasági törvény alap. 
ján arányosan felosztotta a tagok között. 
Most talán azért érdemes megemlfteni, hogy 
a kft.·nek jelenleg is Uz tulajdonosa van - a 
következ6k: 

Apátfalvi Búzakalász Kft. (Apátalva), 
Vizi István és Társai Kft. (Makó), 
Centon Kft. (Makó), 
Benk6 és Társai Kft. (Makó), 
Szabadság Mez6gazdasági Szövetkezet 

(Csanádpalota), 
Négy Határ 99' Kft. (pitvaros), 
Tótkomlósi Agrár Rt. (fótkomlós), 
Mez6hegyesi Állami Ménesbirtok RI. 

(Mez6hegyes) , 
Tisza-Marosszögi VGT (H6dmez6vását· 

hely), 
Dél-Békés Megyei VGT (Orosháza). 
A MARosvIz Kft , tehát alapltását köve

t6en másfél éven belül eleget tett alapfel· 
adatának, befejezte a beruházást , amely 
mintegy 34 millió forint értékben csatorna· 
épflési és burkolási, szigetelés i munkákat je· 
lentctt. 

A vfzgazdálk.odási társulatok az üzemelést 
saját múvcikcn ellátják, a MAROSviz Kft. 
koordinálja a társulatok mint vfzszolgáltat6k 
munkáját az öntöz6, vízfelhasználó gazdasá. 
gok igénye szerint. 

Ma már a kft. koordinálja aSzárazéren ér
kezó romániai eredetű vizet is, mellyel 
kapcsolatos vízkormányzási, vfzmin6ségel. 
len6rzési és vfzhozammérési munkát az Ati· 
vfzig végzi. de pl. Dombegyháza térségébe a 
román partner által átadott vfz szolgáltatási 
szerződ6 partnere a MAROSviz Kft. Ez a 
mennyiség az elmúlt esztend6ben 2445 ezer 
köbméter volt. 

A
Pusztasz616si vfzminóségvédelmi 
kárelhárHás során az Ativfzig Ro
mániából a MAROSv!z Kft. bevo-

násával biztosHotta a 876 eml hIgftóvizet. 
Az eltelt 1fz évben a térségben számos áJ
lami·, társulati· és üzemi fejlesztés történt. 
Ma már elmondhatiuk, bogy az apátfalvi és 
az aradi vfzkivételekr61 sok·sok kilométert 
utaztatott vfz a MAROSvfz Kft. koordi· 
nál ás ával több mint 7000 hektár beöntözé· 
sével hasznosul. 

(Folytatás a 7. oldalon) 



, 
2004. MAJ US 

, 
VIZPART 
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(Fol)'Ulfás CI 6. o/da/rólj 

Az egyik legfontosabb 
eredmény, hogy ha nem is a 
legtökéletesebben , de ma 
már gyakorlatilag működik a 
két rendszer, azaz az Apát
falva-Mezőhegyesi és a Szá
razéri rendszer összekapaso
lása és egymás kiegyenJrtése. 
Megszünt ugyan sajnos a 
Mezőhegyesi Cukorgyár, (gy 
mcgszünt az ipari vízszolgál
tatás, amely egyébként közel 
10000 t!m) \'fzmennyiség 
volt a kft. életében. 

kft. közreműködésével, rész- Növe lhető az Apátfalvi rend
ben altól függetlenül történ- szer kapacitása is a tározók 
tek , de mindenféleképpen bekapcsolásával és a fóvfz
mcghatároz6k a MAROS - kivétel korszerusHésével, fej 
vfz Kft. múk:öd~si területén lesztésével. Szemléltetésül 
a korábban már említett bemutatom most a két vfzbá-
töb bcélú \'fzgazdálkodási 
rendszerek szempontiából. 

zisról évenként átvett vfz
mennyiségeket . 
Évszám 

Apátfalva em' 
Arad em' 

1994 
5640 6880 

1995 
IQ.l66 5416 

7 

; I-Ia kissé nagyvonalú va
gyok, akkor ki s túlzással 
mondhatom, hogya MA
Rosvfz Kft. születése egy
ben a térség öntözésének 
kezdete is. 

Először emlitem az Alivf
zig által mcgval6sftott 
PIIARE-projektet, azaz a 
Battonya-T6tkomlós között i 
Sz:.'irazér-szakasz komplex 
korsZt!rusit~sél. A Cigányka
ércn végzett fejlesztéssel 
együtt Igy vált lehetségessé a 
dombegyházi öntözés. 

A TIMA VGT a fóv[zki
vételt követ6 szakaszt kor
szerusHelte és megépítette a 
pitvarosi mellékágat. 

1996 Bemutatkozik a VIZPART 7982 3677 
1997 

1998 úi szerkesztöie 6520 2500 

9475 

N
éZzük csak, mi voll 
el6tte? Amíg mú
ködön a cukorgyár, 

néhány millió ru' viz átcsor
dogált ugyan aSzárazéren, 
de el nem volt mégsem je
lent6s vfzátvezelés. Voltak 
már kezdeti lépések 1994 
elótt is Mez6hegyesen a ro
mániai vizzel val6 öntözésre, 
és a Maros magyarországi 
szakaszán működött néhány 
kisebb üzemi és társulati viz· 
kivét, pl. a Kákási, amelyek 
folyóhoz közeli gazdaságok
ban néhány száz hektár öntö· 
zését bizlosftoUák. 

A Dél-Békés megyei VGT 
a tótkomlósi öntözés feltéte
leit teremtette meg, valamint 
Pitvaros számára az ún . Ha
tárcsalornát és a Végegyházi 
átemelő telepet . 

Dombegybáza térségében 
az Agrofer Kft és a Löszhát
fann Kft. val6sftott meg üze
mi fejlesztésekel. 

Mind a TIMA VGT, mind 
az orosbáziak több kisebb, 
els6sorban magán gazdaság 
öntözésfejlesztését segftették 
eló. 

V
égül, de nem utolsó 
sorban említend6 a 
Mez6hegyesi Mé-

1999 
1778 1002 

2000 
14631 1883 

2001 
10535 1538 

2002 
14561 3034 

2003 
16301 5937 

Befejezve ünnepi megem
lékezésemet, hadd kJvánjak 
mindenkinek jó egészséget, 
er6t az elkövetkezendő fel
adatokooz. gratulá1va minde
nekelőtt a MAROSvfz Kft. 
tagjainak és dolgozóinak 
szép eredményei khez. 

Z
ár6g0ndOlaLként pe
dig engedjék meg, 
hogy - jelképesen -

Tisztelt Olvasó! 
Benke Györgyl61 veszem át most lapunk, 

a Vfzpart szerkesztését, ezt az igen meg tisz
tel6 megbfzást . 

Az 6 szfnvonalas munkáját folytatni nagy 
kihívást jelent számomra. Ez egyben a ne
hézséget is jelenti, hiszen tapasztalat hfján 
csöppentem bele ebbe a vfzügyes múlton és 
szokásjogon alapuló szerkesztésbe, s nem 
biztos , hogy zökkenésmentesen tudom foly
tatni Benke György munkáját. 

Természetesen az ő felajánlott segitsé
gével élve mindent meg teszek, hogy az Ol
vasó kedvében járjak, hogy a szakmai cik
kek mellett egy kicsit rólunk is szóljon ez az 
újság. 

• 
Itt van mindjárt egy személyes "ügy" a 

közeli napokból. .. 

Talán a tevékenységet leg
jobban az :1tvelt vfzmennyi
ségek szemléltetik. 1994 óta 
az aradi v(zki vételről a határ
szelvényben mérve összesen 
31467 cm) vizet vett át a kft., 
melyb61 4135 em l a cukor
gyári répamos6vfz és 876 
em l a katasztrófa-elhárítás
hoz felhasznált viz. Az apát
falvi vfzkivételról 97768 em l 

vfz került a térségbe öntözés
re. Rekord nak a 2003. év 
számit: 16301 em' Apótfal
váról. 5937 em' Aradról. 

ne.'ibirtok Rt. öntözésfejlesz
tése, amely több lépcs6ben, 
1994, 1995, 1996,2000, 
2002, 2003. években össze
sen mintegy 5500 ha korsze
ru öntözését valósftotta meg. 
Ez 17 csévélódobos, 7 lineár, 
4 center-lineár és 20 center
pivot berendezés múködte
tésével érhem el. 

megemeljem a kalapomat 
azok előtt, akik itt, ebben a 
térségben, ahol talán orszá
gosan is legmagasabb a ki 
szolgáltatott és hasznosult 
öntöz6vfz önköltsége, ilyen 
eredményesen öntöznek. Saj
nos , sok helyen az itteni költ
ségek töredékéér t áll ren
delkezésre az öntöz6vfz, de 
mégsem használják ki a lehe
t6ségel. 

Az EU-csatlakozá.sr61 szerettem volna va
lami frappánsat frni. de annyian fflak és 
mondtak sok bölcsességet , én pedig még ko
romnál fogva sem frbatok bölcsebbet, mint 
oly sok nagy ember! 

dését, a repülés hangsebességnél is gyorsabb 
kifejlődését, az úr- és génkutatást és millió 
más dolgot . 

És most itt van az EU csatlakozás: ült bé
késen a dédunokái, unokái körében, ballgatta 
csacsogásukat, körülötte virftottak a tu
lipánok, csicseregtek a madarak ... 

Néhány fontos eseményt, 
fejlesztést is illik talán fel
sorolni, amelyek részben a 

A két rendszer együttes 
kapacitása mintegy 3 mJ má
sodpercenként. Ez növelhető 
lenne elsősorban román ol
dali fejlesztésekkel, korsze
rúsftésekkel , üzembiztonsá
got javft6 intézkedésekkel. 

(Kajdl! Imre barátom, a: u:tt!Tgomi 
Duna MÚ:~IIJt1 igo:gotójo ajánlouajig)'ef
membt - is bocsátotta rendelke:isemre -
Jókai Mórnak e:t a szegedi \'ono'/':o:tfslÍ 
frástft (1875 -ben jelem meg). Kös:önet 
irte. Ne/um I·ofahagy o I'/:iigyi s:olgdfat 
mai .,l!gys:enI embtreitrel.:" lIilkülii:/~tet
ItIIségit jm/arja u::'l!mlH!. Benkl! György) 

Megnehel.uh az Islen keze fölöttünk:. 
Egyik cSllpásl még el sem sirattuk. már 
jön a ma sik. ~1i lesz bclólunk. mi lesz a 
,·il ágból. ha ez 50káig Igy turt? (télet nap
Ját \'árj uk:-e eljövemlónek? lIo"á fordul
junk, ha lsten is ellenünk'? Kinél kere5-
sünk ohalmat, kinél \'igasztalá~t. ha már 
az égben 5em találjuk azt? Uram! Uram I 
EI akarod-c \'eszltcni a te népedet?1 

Ha er6s l e lkűek vagytok. hallgassatok 
ide ; hallgassátok meg, mi tönént Szeged 
"árosában, a legnagyobb vész napjaiban 
és tanuljatok bel61c. 

A Tisza és a Körös és a Beretty6 é5 
egyéb urat ncm ismer6 vizei a magyar Al
földnek túlhágtak part jaikon, c1önték a 
5zép kalászdús Kanahánt, berontottak a 
legnépesebb városokba, elnyelték a gazda
gok kincseit s a szegények bctev6 falatját, 
házakat, templomokat ontottak halomra, 
gulyákat scpertck cl, milli6kat vesztegettck 
kárba, egé5z mc:gyéket tettek sivataggá: tlz 
esztend6 alatt ki nem heveri azt a romlást a 
félország , a mit 5zenvedett miattuk. 

Viz alatt voltak már a leggazdagabb v;f,
rosok határai . s az alább fekv6 helységek a 
megel6z6 gonosz hlrb61 tudhatták el6re a 
veszedelmet. mely reájuk is be fog követ
kezni, okvetlenül, elkerülhetetlenül : men 
már csak néhány napi jár6 földre , már a 
szom5zéd városban jár, s ninc5 semmi gát, 
senUlli menedék, a mi azt rehanóztassa. 

Az Úr elszabadná al 6 o~lorozó angyalait 
és senki sem elég erős, hogy azokkal meg
ktizdhessen. 

Szeged város utcáin is hallatszott a jaj
wszékclés: slró anyák futottak egy tém'il a 
másikra, sápadt gyermekeiket ölelve kar
jaikon: csuggedl gazdák rakták holmijai
kat ~zekétTc. induland6k. maguk sem tud
jak. hod: Tehetetlen népcsoportok á l
tooglak a templomok előtt, a piaczokon, s 
ijcsztc:k egymást rém~ége~ h/re kkel : me 
zőkrő l fut6 gulyák nyargahak a váro~ ka
puin be, miket a ,·eszély érzetének állati 
ösztöne emberi hajlékok közé úzött: segf
tették növclni az égreható jajsz6t. Vajh ki 
ment meg minket? 

E közrémiJletben egy egyszeru férfi je
lent meg a kéuégbcesctt nép között 5 SZÓ

lou hozzájuk az 6 nyelvükön: Szeged la
ko~ai. Mit jajgattok itten? liát nincH Szc
ged "áro~ában ötvenezer ember, ötvenezcr 
embernek százezer keze '1 Százezer kéz 
nem elég-c arra, hogy minket megment
sen? lste n a mi ked\'ünkért csodákat mai 
nap ncm teszen . de ha mi tesszuk azt, 6 i5 
majd megsegH. Mai nap a vizek ncm áll
nak meg, miként a falak, miként M6zes 
idejében a Veres-tengert. de ha mi megál
lfijuk éket, bizOfI}' megállnak azok. Nagy 
a veszedelem, dc ha összefogunk, egy 
szivvel, egyakarattal, megfelelünk neki . 
Nosza lássunk hozzá, hajtsa ki minden 
ember szekerét. marháját , ki a város elé ; 
minden kézbe oda illik most az ásó, kapa , 
Mm szólnak meg érte sem urat. sem Sle

gényt, ha dolgomi látják. - Rajta a mun
kára! Egy percz imádkozni, a többi dol
gozni! Seglt5 uram Isten! 

Mint a villám szikra terjedt el aj6 5z6 a 
hallgató nép közt. kiki futott haza ásóért, 
kapaén. Százával, ezrével, utóbb tlzezré-

Aztán május els6 hétvégéjén, Anyák 
napján Dédi marnát is köszöntöttük. És 6t el
nézve rájöltem , hogy nem kell bölcseket 
mondanom . Dédi 1912-bcn született az 
Osztrák-Magyar Monarchiában, átélle a Ta
nácsköztársaságot , két világháborút, a kom
munista-szocialista korszakol, a rendszer
váltást. Megélte a rádió és a TV. az atom
bomba feltalálását, az automobil elterje-

Ezzel a történettel kívánok mindenkinek 
tartalmas, boldog életet itt nálunk, az Eu
ropai Unióban. 

vel jöttek a viz ellen, urak és szegények és 
úri lanyok, 5 nem szégyelték a munkát és 
nem unlak bele. Jöttek a ti sztvise lők , tudó
sok, tanult emberek. kimérték, kiszabták a 
munkálatokat ; jöttek a papok, lelki pász
torok, a tanll6k, növendékeik élén. lobogó 
zászlóikkal. a czéhek , minden munkablr6 
tagjaikkal. a gazdagok szekereikkel. a sze
gények ásóikkal. kosaraikkal és elkezdtek 
ásni. faragni , tö lteni , itt r6l.Sekölegeke t 
kötöttek. amott feny6szálakat faragtak, a 
leJkesü ltlakosok leszedték házaik tet6ze
tét. azokb61 adták a gerendákat tölté5ek 
czö!öpe ihez, nem volt se mmi drága, 

Jóko; Nfór: Életképek 

A szegedi 
vésznapok 

semmi mcgpanaszo lt ; köz re bocsátá 
mindenki vagyonát. erejét. lelkesülését: 
honn ezalatt nyitva volt minden tarház. 
éléskamra, pincze : 5ürg6 gazdasszonyok 
sütöttek-f6ztek oU szorgalmas munkások 
számára, és folyt a munka, éjjel é5 nappal 
bámulatos er6vel . kitartau aJ. Éjjel és na~ 
pal hangzott akarósulykok zuhogása. a 
szekerek csörömpölése: nem volt pihen6 
6ra; ha egy csoport kifáradt, a másik ott 
várta. egy hó, egy talyiga sem volt 
hever6ben. 

És minden 6ráhan ott lehetett látni a 
csooatöltésen azt a magas férfit, a ki oly 
buzdlt61ag mondta ki az első fdhlvó sz6t, 
a mint segIteIt mindenütt, a mint osztotta 
fd az er6ket a legszükségesebb helyekre, 
a mint mutatta ki, hol mit kellene tenni. a 

mint legjobban volt. Soha sem tanulta 6 
azt. hanem hiszen éppen ill nyilatkoznak 
az Úr csodatételei, hogya mid6n az idők 
teljessége djó. az együgyűl. a tudatlant te
szi bölccsé, kiválasztottá. 

Mire a fd\'idékr61 rohan6 ár,'lz megjc. 
len t Szeged határán . már akkor az egy 
roppant töhést talált maga el6l1 , mel)' 
mindenutt cb.árta előle a pU5Ztfms útjait. 

Lám. hogy CI lehel fordItani az ostort az 
oldökl6 angyal kezéb61! 

Dc ne ujjongassunk még. Még nincs 
vége a vésznek; hátha erőtlen lesz a gát, 
halha egy hetyen átszakltja azt az áradat, s 
vége az egész munkanak? 

Rajta. még egy másik gfÍlat éplt~ünk! 
Ugyanolyan gyorsasággal, ugyanazon 

lelkesedéssel. kitartassal. mint valami fÜn
dérhanyás emelkedett ki a földb61 arnám
dik gát é5 ut!na a harmadik. hogy ha el
vész egy és kett6. még akkor is kész le
g)·en az ellenállás. 

Nem bámulom én Sebastopol sánczait, 
de a szegedi munkálatok el6tt kalapot 
emelek, a hol a közlelkesultség önként ily 
múveket IétesI! néhány nap é5 éj 6rái alatt, 
ott a nép életrevalóságának nem kellenek 
dic56bb emlékek. 

Valamennyi munkálatoál ott lehete lát
ni amaz együg)'Ú férfit, a kit nem blrt sem
mi kifárasztani. 

A czélszerú elrendezés miatt néhány 
külvárosi házat a gáton kivül kellett re
keszteni. A közjóért fel kellett áldoztatni
ok. Birtokosaik 5zlve5en egyeztek abba. 
Egy éjszaka e kizárt házik6k egyikében 
túz ütött ki . Ugyanezen 6rában borzaszt6 
vihar dühöngön, mely a túzvészt siralmas-
56 szokta tenni a nagy alföldi városaink
ban. Jaj ! Menekülni scm lehetne most ho
v;f,. ha a túzvész meglepné a várost, körös-

Priváczkiné 
Hajdu Zsuzsanna 

körül másfélölnyi magasan áll a viz a 
házak rölött. 

A vészharang szavára, a ki aludt is, fel 
riadt ágyáb61 $ futott az utczára, azt hinék. 
a viz törte át a gátot. 

Nincs semmi baj! kiáha a siet6k elé az 
együgyű ember. Hála Istennek, csak túz 
van. És azzal C5ónakot hoztak elé a bátor 
rérfiak. berohantak a \1z közepett ég6 há-
7.ak közé s a gátakat ellep6 nép bámulatára 
otl fojlouák el a puszta kézzel az égést. a 
tomboló vihar kÖ7.epett szcdve szét az égő 
gerend:i.kal . s ledöntve az ég6 háztetőt a 
csapkodó hullámokba: egyik gonosz ször
nyet a másik torkába fojtva. Eg)' pillanat 
műve volt az egész 

J61 mondá amaz egyszerű férfi: egy 
perez imádkozni. a másik dolgozni. Segits 
uram lsten! 

É5 Szeged városa nyugodtan látta el
múlni a vészt, melyet szomszédjai még 
mo~t is siratnak; öröm és megelégedés 
maradt a házakban és azokon kivül: ma
radjon is, mig ez a világ tart. 

A közhat6ság közköltségen renddé föl
épUetni azoknak házait. kik önként felál
dozák azokat a közszahadulásért 

Mi pedig mondjuk el ez esetet mentül 
többekDek. 5 jegyezzük fel magunknak azt 
a mondást be161e : .,nagy csapások viselé
sére nagy er6 kell és az csak mindma
gunkból származik". 

Vajon ki lehetett amaz egyszeru férfi? 
kérdezitek talán k1vánesian. Nevét nem je
gyezte fel senki. Százan és ezeren tették 
azt, a mit 6 nem kivántak jutalmat érte . 
sem hálát, sem dicsőséget , pedig bizony 
mondom , jobban megérdemelnék, hogy 
neveik fel legyenek Irva, mint azoké, kik 
egy bizonyos m;f,s s!nczokat emberi holt
testek eueivd temetnek be. 
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Az időjárás 2004 áprilisában er6sen csapadékos és a sokéves átlagnál kissé maga

sabb átlagh6mérsékletú \'olt. A tizenhat csapadékos nap alan átlagban 84 milliméter 
hullott . Ennek túlnyomó többsége a hónap els6 felében esett, a többi (körülbelül 5 
mm) jutott a hónap második felére . Területi eloszlásában a lehullott csapadék az igaz
ga tóság északi területér6l délkelet fe lé haladva hatványolottan növekszik. A legcsapa
dékosabb nap április 13-a volt, ekkor hullott a havi mennyiség 30 százaléka. 

Havi 
uapadélo;öuul 

(~) 

H'I\'I uapadrköJf'ltl ltrülftl , .Ia,'na ll a lakuUno III Allk /h1zillf rül f lrn lfOJ-1OO-' 

~~;--------------------,Zt--------------------------
~e;--------------------------4l.:.~.~:~----------------------------~'i'~-
XJ ~ f:l~j------------------------------j~~ 
M+1--,,---+~-----------------'8t· ------------------------------ll;.~.~ :t v 

'" +-' -+t----'-!-,,--;-;----;=;-i h-;-;---------it 
,, +-; -++---i-+-...,f--+---++, 

j6n . j61. .",. Gep!. okl. nov. ~. ;-.0. fc"'. m6To;:. ipr. 
EJ Hni o;:~u..t.e, O s~,," U., 

Szegeden az id6járás április hónapban enyhe, a sokéves átlagh6mérsékletnél kissé maga
sabb hőmérsékletű volt. Az els6 dekádban , a csapadékos napok alatt a h6mérséklel alacsony 
volt, majd a bónap közepére felmelegedett és b6 végéig változatlan maradt. 

Állo-
T~yh.vi napfénytartaJom (6ra) T~yh.vi k'ghGmérsékle' (oc) 

m:ls 
sokévi havi átl. viszonyflott maximum minimum átlag 

% eltérés dá:tum dátum elt&éi a sok~vi 

havi átl.-tól 

Szeged 173 91 -17 24 04 . 22. O 04 . 09 . 12.1 6 0.96 

Folyók v/ljdrdsa: 

Az április els6 felében lehullott jelentős csapadékok intenzIv áradásokat és árvlzvédelmt 
készültségi szint fölötti v1zállásokat okoztak az Als6·Tisza vidékén. A Hármas-Körösön és 
a Tiszán n. fokú, a Maroson I. fokú készültséget kellett elrendelni. 

A b6nap második felében a csökken6 csapadékhajlam miatt számottev6 vfzutánpótlás 
már nem volt, Igyazárhullámok a hónap végére levon ultak. 

T'rgyhavi fe.lszfni vfz41l:is (cm) 

V'zmérc:e. maximum minimum közép 

dátum dátum mederteltség (%) eltérés 

Körös. Szar"as 831 04 . 18. 589 04 . 09 . 683 75 191 

Maros. Makó 441 04.20. 118 04.07. 252 49 99 

Ti sza, Szeged 761 04 .2 1. 586 04 . 04. 661 75 204 

Talajv/lál/ás: 
A nagy mennyiségú csapadék hatására az elmúlt hónap folyamán a talajvfzszintek, az 

igazgat6ság területének egészét figyelembe véve, átlagosan 10-75 centiméterrel n6ttek . A 
talaj nedvességgel való feltöltódése ellenére a vfzszintek továbbra is a sokéves átlag alatt 
maradtak. 

'TaJajned\.·esség: A talaj felsó 20 centimétcrcs rét\!géb\!n a felmelegedés miau csökkent a 
nedvességtartalom kötiilbelül 45--60 %-ra. A rni! lyebben e1he lYl!zked6 20-50 centiméteres 
rétegben a talajteirtettség mértéke 80-90 % körüli volt. 

Belvt:heJyzet: 
Áprilisban a belvízi elönti!s mért~ke je lentés nag yságú, 14500 ha volt. Az elöntött terület

r61 14 millió köbméternyi vizet vezetlek el. ebb61 1.5 milliónyi köbméter lett tározva. 

Talajvl'lkúl 

szá ma hdye 

002318 (453) Hmvásárhely 

02332 (473) Mezóhegyes 

002357 (829) KLfélegyháza 

Kész(tette : Szala mia János 

Tárg)'havi közepes laJaj\'fúllás (cm) 

Io:upa);lu 

-261 

-405 

-186 

"áIIOz.:ís az ~ lmúll eltérés a sokéves 

h6naphoz \' iszonyUva havi átlagtól 

46 

28 

25 

'" ,. .. .. 

-18 

-45 

-89 

Havi csapadékösszegek 
alakulása (mm) 

az Atiköv(zig területén 
2004, április 

Területi átlag: 
84 mm 

Alivizig terüJeli csapadék (mm) 

maximum minimum átlag 

Id6szak solre"j áll. viszonyított 
helye helye csapad.(%) eltérés (mm) 

tár avj 13.3 Klárafalva 55,3 Kucori 84 171 

oo" . I· t61 

Havi ködrh6mé"';k!ct 
('q 

" 
20 

, 

.: l 
-IfJ . 

máj . jún. 

Napfényl&rt&m 
~(6no) 

júl. 

I 
I 
i 

267 114 

Ha\'i középhőmérséklet alakulása 
Szeged, 2003-2004 

aug. szept. 01..'1. nov. dec. jan. febr . márc. 

Havi napfénylartant alakulása 
Szeged 

2Q4ll-2IH.4 

35 

31.9 

ápr. 

3~~,---------------------------------------------------------c 

I) : .. 

máj . jún. ju!. 

Vldl.lú (em) 
(cm) 

.... 

" 

;tUg. szept . ott. no\'. dec . jan. febr. márc. ápr. 

D S~"""itb, 

Vfzállás id6sor 
Tisza, Szeged 2003. május J-200·" április 30. 

2003 . máj . jún. júl. aug . szept. oli:! . 
ilii Napi ,1dltúok 

no". dec . 20Q.1 , jan. febr. márc. ápr. 
_$~"",.'Il., (t!t76-2000) 
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