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Már J1cm emlékszem pontosan, de az elmúlt év elején le
betett, amikor egyik volt munkatársamnak az igazgatóság 
gazdasági - és köveLkezésképpen fejlesztési, fenntartási -
kilátásait meglcbctóscn borúlátóan festellem le. Meglepeté
semre a sokat tapaszta ltak magabiztosságával azzal nyug
tatatt, hogy már egy idő 6ta ez jellemzi az évindftást, de 
"végül csak kikerekednek a dolgok". 

-FEBRUÁR Az Alsó-Tisza vide ki Környezetvedelmi es Vizügyi Igazgatóság lapia 
Milyen is voll hál az e1múll év, vagy mjlyen nem volt? 
Nem volt árvizes, nem voll belvizes és nem volt unalmas. 

Nem volt unalmas, mert az áuzervezésünk tovább folytató
dott. 

Megkezdődtek a· Vásárhelyi-terv 
továbbfeilesztésének munkálatai 

Első év volt, amikor hatósági jogkör nélkül láttuk el fel
adatainkat. Ezzel kapcsolatban el kell ismernünk, hogy van 
élet a hatósági feladatkör leválása után is, azaz ba az újon~ 
nan megalakult szervezeti egységek között továbbra is szo
ros lesz az együllmllködés, pontosan, logikusan lebatárolt 
feladatkörökkel, még az sem kizárt, hogy tényleg európai 
szfnvonalon fogjuk ellátni feladatainkat. 

Persze addig még sok teend6nk van. Például tovább kell 
folytatnunk a vízügyi ágazat utóbbi évtizedei nek legna
gyobb berubázását, a továbbfejtesztett Vásárhelyi -terv 
programját, amelynek kivitelezési munkálatai Persányi Mik
lós miniszter úr jelképes gépi kapavágásával igazgatóságunk 
területén indultak meg. Apropó, miniszter úr. 

2004. november 26-án 
Persányi Miklós környezet
védelmi és vízügyi miniszter 
látogatást tett az Atikövfzig
nél a VTT munkálatainak 
megkezdése alkalmából. Lá
togatásának célja a kivitele
zési munkálatok szimbolikus 
megindítása volt. Ez az alap
kő letétele után a miniszter 
"els6 kapavágását" jelentet
te. 

Nemcsak szakmai körök
ben, de ma már a közvéle
mény számára is ismert, 
hogya Tisza-völgy árvfzvé
delmi biztonságának növelé
sére néhány évvel ezelőtt ki~ 
dolgozott új koncepció a 
Vásárhelyi Pál által tervezett 
és nagyrészt megvalósult vé
delmi rendszerre épül, azt 
fej leszti tovább. A továbbfcj
lesztésre azért van szüksé.g. 
mert egyrészt az éghajlat és a 
vlLgyujló lerülel lefolyási vi+ 
szonyainak változása, más
részt a Tisza és mellékfolyói 
árvfzvédelmi rcndszerének 
fok07..atos kiéprtése az árvíz· 
szintek tendenciózus 
emelkedését okozta. Mivel a 
töltések "ncm emelhetők az 
égig", más megoldások után 
kcllett nézni. 

Az új koncepció lényege, 
hogyakülönösen veszélyes 
árvizek vfzhozamának egy 
részét a Tisza mentén kiala
kftott árapasztó tározókba 
vezetik ki. Emellett küiön
féle beavatkozásokkal (pl. a 
lefolyá;t gátló akadályok 
eltávoUtásával) megnövelik 
a hullámtér és a meder vizle· 
vezető képességét is. Végül 
természetesen mindazokon a 
helyeken, ahol a védt öltés 
gyenge és az előírásokna.k 
nem felel meg, a szükséges 
töltéserősitési munkálatokat 
el kell végezni. 

A VIT a vízügyi műszaki 
beruházások mellett - azo· 
nos nagyságrendben - az 
érintett térség lakossága élet
körülményeinek javítását 

szolgáló vidékfejlesztési 
programot is tartalmaz. 

Mindezen munkálatokat a 
természetvédelem és a táj vé
delem szempontjainak maxi
mális figyelembe vétel é vel 
kfvánjuk végrehajtani. 

E nagyszabású, a Tisza 
teljes magyarországi szaka
szára kiterjedő program vég
rehajtásá.ra a kormány igen 
jelentős összeget, mintegy 
130 milliárd forintot tervez. 
melynek felét fordftaná inf
rastruktúra- és vidékfejlesz
tésre. A 2004. évi költségve
tés 8 millárd Ft-ot irányzott 
elő az árvízvédelmi beruhá
zások megkezdésére, a 2005. 
évi költségvetés tervezete II 
milliárd Ft-ot tartalmaz a 
munkálatok folytatására. A 
kormány azt tervezi, hogya 
költségek fedezésére uniós 
forrásokat is igénybe vesz. 

A vlzszállftási körülmé
nyek javftását a Tiszán alul
ról felfelé baladva kell meg
valósftani, ugyanis csak igy 
kerülhető el, hogy a középső 
és felső szakaszokon végzett 
beavatkozás ok a folyó alsó 
szakaszán - tebát itt Szeged 
környékén - káros vízszint
növekedést ne okozzanak. 

Az igazgatóságot közvet
lenül érintő terv els6 munká
latai tehát itt, az Alsó-Tisza 
szakaszán kezdődnek meg. 
Jelenlegi állás szerint 2004-
-2005-ben há.rom olyan be
avatkozásra kerül sor műkö
dési területünkön, melyek
nek konkrét tervei, költség
vetése és kivitelezői is van
nak. E munkálatok a követ~ 

kezők: 

- Tisza-baipart töltt!sfej
lesztés Szeged é.!\ a déli or
szághatár között (0+000-
3+573 tkm); 

- a Tisza folyó Körös -to
TOki kanyarulatának rendezé
se WA ütem; 

- Kósdi-zsilip megszünte
tése új nyomvonalon haladó 
töltés épftésével. 

Az alapklíletétel résztvevői (fent) és (az alsó képen) 
Persányi Miklós miniszter az cgyik munkagép nyergébcD 

A sokrétú tervezési munka 
és a tervek társadalmi meg~ 
vitatása után elérkcztünk a 
konkrét kiviteli munkák 
megkezdéséhe7. A munka 
kivitelezésének jogát nyilt 
közbeszerzési eljáráson a 
SZEVIÉP Rt. nyerte el. 

Az első munka Szeged és 
a déli országhatár közötti kb . 
10 km-es folyószakaszra ter
jed ki. Magába foglalja egy
részt a hullámtér .. rendbeté
telét", vagyis a lefolyási aka
dályok (bejáró utak, övzáto
nyok, stb) el bontását. a hul
lámtéri növényzet gyérítését 
- az őshonos fufajok védel
me mellett - a nem kivánatos 
(invazfv) állomány kiterme
lésévcl, másrészt a töltések 
megerősítését, amelyhez a 
mederből vfzalatti kotrás sal 
nyert anyagot használnak fel , 
ezáltal növelve a meder 

vfzszállrtó képesség ét is. 
Mintegy 50 ezer köbméter
nyi anyag kitermelésér61 és 
beépftésér61 van szó. A bal 
parton mintegy 3,5 km hosz
szú szakasz töltésmagasitása 
és erősftése készül el, majd 
az új töltéskoronán burkoll 
út épül, melyen lehetővé vá
lik a védekezési helyek 
gyors, biztonságos megköze
Utése, de ez az út a kerékpá
ros ökoturizmust is szolgálni 
fogja . A beruházásnak része 
lesz az árvfzi hfrközlő háló
zat korszerúsftése is. Ezek az 
infrastruktúra-fejleszlések -
a VTr célkitúzéseinek meg
felelően - az itteni térség fej 
l6déséhez minden bizonnyal 
hozzájárulnak és a határon 
áUvclő kapcsolatokat is elő
segfthetik. A 2005. szeptem
berig elvégzendő munkák 
260 millió Ft-ba kerülnek. 

A közelmúltban tartotta meg a miniszter úr - vezet6 mun
katársaival együtt - a 2004-es év értékelését, amelyen nem 
kis megdöbbenést kiváltva, nem az eredmények hosszas fel
sorolásával kivánta igazolni az ágazat teljesitményét, hanem 
éppen ellenkez6leg, teljesen kend67.etlenül ismertette a mi
nisztériummal és szervezeti egységei vel szemben megfogal
mazott vádakat, kritikákat. Még azokat is, amelyeket nyil
vánvalóan nem a megalapozotlság és a segftő szándék hatott 
át. Szükséges és rendkívül tanulságos volt a rólunk alkotott 
küls6 kép megismerése, de azért kitapintható volt a hallgató
ság megkönnyebbülése, amikor a miniszter "a következő 
évfolyamba léphet" minősftéssel összességében jónak ítélte 
az ágazat teljesitményét. 

A ,.következ6 évfolyam", a 2oo5-ős év - úgy túnik - szol
gálni fog egy pár meglepetéssel. Nem lesz például át
szervezés. (Legalábbis ágazati szintű.) Van viszont már 
stabilnak látszó éves intézményi költségvetés és vannak 
olyan pályázati úton elérhet6 források, amelyek az előző 
évinél nagyságrenddel nagyobb környezetvédelmi és vfz
üg~i fej lesztések elindítását teszik lehetővé. 

Es vannak jól megfogalmazotl céljaink, feladataink. Csak 
néhány ezek közül: javftnnunk kcU n környezeti bizlonságot 
(V1T); folytatnunk kell a vízgytljt6-fejlesztési tervek elő~ 
készftését, kidolgozását: meg kell kezdenünk a hulladékgaz
dálkodási koncepciók kidolgozását; fel kell készülnünk a 
környezeti kárelhárftási tevékenységre, és közben bárhol, 
bármilyen vfzminőségi vagy vfzkárelhárftási tevékenységre 
felkészültnek kell lennünk. Ezek a feladatok bizonyos belső 
szervezeti átalakftást is szükségessé tesznek, amelyet lét
számunk kis mértékű csökkentése mellett kell megoldanunk. 

Van tehát feladatunk és van aggodalmunk, mert a fenn tar
tásra fordftható anyagi eszközök jelenlegi mértéke nem biz
losftja az emberi értékeket védő műveink állagának meg
nyugtató megőrzését. 

Lelküsmeretes munkára lesz tehát szükség, hogy az év 
végére majd ismét elmondhassuk: "el az év is csak kikere
kedett valabogy!" Az eredményes munkavégzésbez minden 
munkatársam nak és társintézményeink dolgozóinak erőt. 
egészséget kivánok! 

Dr. Dobi László 
igazgató 

VTT: A Kósdi-:z:silip megs:z:üntetése töltésépítéssel 
A Kósdi-zsilipes műtárgy 1889-ben, 

a Tisza balparti védtöltés 18+075 tkm 
szelvényében épült meg az akkori töltés 
mentett oldalán. Az öt db 0 150 cm 
monolit betoncsőből álló gravitációs 
vfzbevezető műtárgy a környező mély 
fekvésű terület belvizeÍl vezetle át a 
védtöltés alatt a Kósdi-csatorna hul 
lámtéri csatornájába, majd onnan a Ti
szá ba. A mélyvezetésú csövek mindkét 
végén öntöttvas elzárószerkezetet 
épHettek be. 

Az elmúlt évek vizsgálatai szerint a 
megsüllyedt csőtagok repedezett fal
szerkezete nem vfzzáró, ugyanakkor 
erős kontúrszivárgások tapasztalhatók 
tartós magas tiszai vízállásoknál. A 
mentett oldalon épült ellennyomó me
dence alacsony és kis szelvényméretű 
töltésénél fogva nem képes biztonságos 
állapotokat létrehozni. 

Az utóbbi évek magas tiszai vfzállá
sai ezen a ponton minden esetben fo
kozott védekezési munkát követeltek 
meg és minden következő esetben nö
vekedett a műtárgyon keresztüli víz 
átfolyás mennyisége is. 

Az ilyen jellemz6kkel rendelkező 
műtárgy árvizes szempontból komoly 
veszélyforrást jelent. Megnyugtató 
helyzetet a műtárgy árvízi terhelésb61 
való kiiktatása teremthet. 

Ennek érdekében a műtárgy előtt, a 
valamikori töltés nyomvonalán új árvé
delmi töltés épül, melynek meg va
lósfthatóságáboz hozzájárul az a té
nyező, hogya már több éve módosftou 
vfzkormányzás révén az öblözet bel
vizeit nem itt vezetik be a Tiszába. 
Nyeresége még ennek a megoldásnak, 
hogya töltés új nyomvonala hidrauli
kailag kedvezőbb áramlási viszonyokat 
eredményez, következésképpen javul
nak a lefolyás i viszonyok. 

Az új töltés v(z- és mentettoldali ko
ronaélszintje az előlrt magassági biz
tonság (mértékadó árvízszint + 1,00 m) 
figyelembevételével 84,80 mBr. A töl
tés koronaszélessége 6,00 ill. 8,00 
méter. Rézsúhajlás vizoldalon 1 :3, 
mentett oldalon l :4, illetve 1:6. 

A műtárgy elbontás nélkül a helyén 
marad, a mélyvezetésú csöveket folyós 
beton n al kiinjektálják. A mentett oldali 

szárnyfalat, felhúzó és elzáró szerke
zetét felújitjuk és mjnt ipari, vfzügyi 
muzeális műemléket mutatjuk be az ér
dekl6d6 közönségnek. 

A mindenkori árvfzi biztonság garan
tálása érdekében az új védtöltés három 
ütemben épül meg. Először vfz- és 
mentett oldali 1:3 rézstlbaj lással, mér
tékadó árvf7..szinttel egyező 3,00 m ko
TOnaszélességgel, mint minimális mére
tekkel megépül a tulajdonképpeni töl
tés vfzoldala a meglév6 töltéstest lehu
muszolt mentett oldali anyag ából. 

Második ütemben kiépül a teljes töl
tésszelvény MÁSZ alatti része, 1:4 és 
l :6-os mentett oldali rézsúhajláS6aL 

Harmadik ütemben a töltés bizton
sági, azaz MÁsz + 1,00 m magasságra 
épül ki a meglév6 töltés anyagának fel
használásával 6,00 ill. 8,00 m korona
szélességgeL Szükséges a megközeIr
tési útvonal ideiglenes jellegú szilárd 
burkolattal való ellátása. A tervezett 
3,00 m szélességIl szilárd útburkolat 
kezdő és végszel vénye: 16+560-
18+200 tkm. 

Takács Lajos, Frank Szabolcs 



• 2 VIZPART 

VTT: A Szeged aiaHi ' Tisza-baipart töltéserösítése 
A Tisza bal parti védtölté

sének országhatárt61 Szege
dig terjed6 része a 11.06. 
számú árvfzvédelmi szakasz. 
Az öblözet 243 km2 kiterje
désű területe néhány kisebb 
ártéri szigettól eltekintve tel· 
jesen mélyártéri, s egy része 
átnyúlilc: részben szerb. rész
ben román területre. A tiszai 
védszakasz a szerb vízügyi 
szervekkel közös érdekeltsé· 
gú. E töltés a XIX. század 
végére nyerte el mai méreteit. 

Az 1970. évi nagy árvíz 
hatására a védvonalon több 
belyen jelentkezett a töltés 
mentén szivárgás, csurgás, 
felpúposodás és fakadóvíz. 
Az 1970-ben levonult - tar
tósságban és magasságban -
minden eddigit felülmúló ár-

vizet követóen a 0+000-
-1+100 tkm közötti szaka
szon készült töltéser6sftés. 

A védtöltés - állapotát te· 
kintve - szinte végig 30-1(X) 
cm közötti magassági hiá
nyokat mutat, a rézsúk:et bo
rHó gyeptakaró gyommal és 
ámorcserjével fertózött. 

A baloldali töltéser6sltés I. 
ütemének munkái 2001-ben 
kezdódtek - finansz!rozási 
okok miatt szakaszolni kel
lett. Ennek 2001-2003·ban 
megépített munkarésze az 
1+480-2+540 Ikm közé es6 
háttöltésezés. 

Az I. ütem második, befe
jezó munkarészeként a V á
sárhelyi-terv keretein belül a 
1+150-1+480. valamint a 
2+540-3+573 tkm közötti 

szakaszok báttöltésezése és a 
0+000-3+573 tkm szelvé· 
nyek közötti löltésmagasftás 
készül el, majd ezen új lől· 
téskoronán a 1+200-3+573 
tkm szelvények között új 
üzemi út épül 3 ro burkolat
szélességgeJ. Kiépül a kor
szerű, biztonságos bfrköz16 
rendszer. 

A töltés előírt magasságú 
kiépítését nyOt közbeszerzési 
eljáráson a SZEVIÉP Rt. 
nyerte el. A munkavégzés 
során a megmozgatandó 
földmennyiség hozzávetőleg 
46 OOO ml. A jelenlegi mun
kálatok teljes bekerülési 
költsége 260 millió Ft. 

F. Sz. 

VTT: A Tisza Körös-torok alaHi balpart-biztosítása 
A Körös-toroki kanyarulat 

a Tisza 242.108-244,718 
fkrn-szelvényei között talál
ható. A kanyarulat tetőponti 
szakasza környékén torkollik 
a Hármas-Körös folyó a 
Tiszába. 

Amellékfolyók betorko· 
lása akkor kedvező, ha so
dorvonaluk a befogadó so
dorvonalához érintőlegesen 
csatlakozik, lehetóleg annak 
tetőponti szelvényében. A 
Hármas-Körös torkolata en
nek a követelménynek nem 
felel meg, a két folyó ütközi!c 

A torkolati szakasz 1997-
ben megkezdett rendezésé
nek célja, hogya beavatko
zással érintett foly6szaka
szon olyan rendezett áram
lási viszonyok alakuljanak 
ki, amelyek hatására a meder 
sodor vonal- változásának 
folyamatai változó tiszai és 
körösi v[zhozamok esetében 
is szabályozottá válnak. A 
folyószakasz je l entős bal 
parti eróziója megszúnjön, az 
álIékonysága biztosftott le
gyen. A csongrádi strand po
rondja meg6rz6djön, miköz
ben a strandnál és a torkolati 
szakaszon a hajózóút előfrt 
szélességét biztosltjuk. 

A szabályozás várható ha· 
tására a H!Írmas-Körös tor
ko lata fe lett a bal part eró
ziója - a sodorvonal jobbra
tolódásának következtében -
meg szűnik. A csongrádi 
strand porondjának szélessé
ge kis mértékben csökken, 
ami biztosHja a hajóút meg
fe l e lő széles.ségét. A Hár
mas- Körös összefolyása a 
T iszával kedvezőbb lesz, a 
ké t folyó csatlakozásábó l 
adódó visszaduzzasztás és 
medererózió elhanyagolható 
mértékúvé válilc. 

A tervezés folyamatában a 
teljes kanyaru latra környe
zeti hatásvizsgálat készült és 
fogadtatott el. A javasolt sza
bályozás ldvitelezésének mú
szaki ütemezése a következó: 

r. építési ütem: a terelőmú 
megépítése; 

IIIA építési ütem: a Hár
mas-Körös és a Tisza torko
lati szakasza bal parti hátra
me tszése és a partvéd6mll 
kialaldtása; 

n lB építési ütem: a tor
kolat fe lett a Hármas-Körös 
jobb parti és a Tisza balparti 
bevédése; 

ll l. építési ütem: a Hár
mas-Körös torko1ata alatt a 
Tisza bal partjának rendezé
se. 

EIs6ként ezek közül az L 

és a WA, IIIB építési ütemek 
épültek meg. 1998-1999 
között, az L épftési ütem so
rán a Tisza.jobbpart 244,484 
fkm-szelvényében lefelé ál
ló, kisvfú kő terel6mú épült 
46 m hosszúságban. 

A IIIA. épHési ütem során, 
1999-2000 között épült meg 
a Körös-torok alatt a Tisza 
balparti 243,080-243,640 
fkrn-szelvények, valamint a 
Hármas·Körös balpart 0,000· 
-0,100 fkm-szelvények kö
zötti folyószakaslon terve
zett partvonal-korrekció és 
kisv[zi mederbiztosítás, vala
mint részleges középvfzi me.: 
derbiztosttás. A mederbizto
sftás összes hossza 660 fm. 

A n/B. épftési ütemben, 
2001-ben készült el a Körös
torok felett, a Tisza bal parti 
243,708-244,223 fkm·szel· 
vények és a Hármas-Körös 
jobbparti O,OOO..{J,075 fkm· 
szelvények közötti folyósza
kaszon tervezett mederbizto
sftás - összesen 590 fm 
hosszban. 

Az eddig megépült folyó· 
szabályozási művek a várha
tó kedvezőbb hatásokat biz
tosftották. Az elmúlt időszak 
nagy és tartós árvizeinek ha
tásai bizonyították, hogya 
már elkészült múvek épftésé. 
nek folytatása, tehát a II I. 
ütem megkezdése halasztha
tatlan. 

A III. épftési ütemet to
vábbi két építési ütemre 
bontottuk, melyekből a WA 
ütem épül meg 2005-ben, a 
VIT keretében. A 242,617-
- 243.080 fkm.szelvények 
között tervezett III/A ütem
ben megépü ló partvédómú 
hatása a folyó erejével 
együttdolgozva jelent6s mér
tékben csökkentheti a IIIIB 
ütem műszaki mennyiségeit. 

A IIIIA épftési ütem terve
zett f6bb munkái: 

Ter ület-igénybevétel: a 
parti sáv meg vétele, sikerte
lenség esetén kisajátrtása. 

TefÜletelók.észftés: a parti 
sávban lévő cserje, erdő le
termelése. 

Partvédőmú-épftés: parti 
sáv és mederrézsű száraz 
kotrása, a kitermelt anyag el
he lyezése a korábbiaknak 
megfel e l ő módon a töltés 
vlloldali szabdalt előterében, 
mederko trás és anyagelhe
lyezés a folyószakaszon, me
der és rézsúbizlosftás kiépf
tése. 

A lIllA építési ütemen 
belül. a 243,080-243.500 
fkm-szelvények között a sza-

báJyozási vonal fö lött kiala
kitott l :2-es földrézsúre - a 
közép vIzi meder biztosftá
sára - TERAL szúrőszövetre 
fektete tt, 23 cm vastag RE
NO matrac kerül. A szabá
lyozási padka rendezésére 
TA-TB jelú vfzépftési ter
mésk6b61 k6szórás.pótlást 
terveztek. 

A IllIA épftési ütemen be
lül három tervezett szabá
lyozási műUpus különül el. 

1. A szabályozási vonaltól 
a kisvfzi mederbiztosftás szé
lessége 25,0 m, mely RENO 
hálós TERFIL szúrőszövetre 
szórt, 1 :3·as rézsúh<ljlású 
TA-TB kőszórás, a szabályo
zási padka felett 1:2-es föld
rézsű, 23 cm vastag RENO~ 
matracos középvfzi rézsúbur
kolat, a folyó irányába 5 
százalékos eséssel rendezett 
10 m-es parti sáv erdóleter
meléssel, biológiai rézsű- és 
partvédelemmel (flivesftés). 

2. A szabályozási vonaltól 
a kisvfzi mederbiztosftás tel
jes szélessége 25,0 m, mely 
RENO·hálós TERFII.. szúrő· 
szövetre szórt 1:3-as rézsű
haj lású TA·TB k6sz6rás, a 
vfz alatti kotrással kialakított 
l :3-as rézsúhajlású meder
szakaszon 30 cm-es vastag
ságban, az l :3-as haj lású kő
szórás 15 m hosszúságú és a 
71,00 mBf-i szintig tar t , 

innen 10,0 m szélességben a 
kószórás rézsűhajlása kb. 
l :5-ös, a szabályozási padka 
felett a középvizi mederbiz
tosftás megegyezik az l. mű
tipuséval. 

3. Azokban a keresztszel
vényekben, ahol a kisvfzi 
mederbiztosftást teljes egé
szében VÍz alatti kotrással le
het kialakftani, ott a szabá
lyozási padkától a meder 
haladva a RENO·hálós szú· 
rőszövetre szórt TA-TB kő
szórás vastagsága 30 cm, ré
zsúhajlása 15,0 m hosszon, a 
71,00 mBf-i szintig 1:3-as, 
ettől a szintlól 25 m hosszig 
1 :5-ös, a kőszórás végét 2,0 
ml/fm-es lábazali k6sz6rás 
zárja le. A szabályozási pad
ka feletti középvfzi meder
biztosftás megegyezik az l. 
és 2. műtfpusúval. A szabá
lyozási padka feletti rézsú
kialakJtáskor és a parti sáv 
föl dletermeléséből-terepren

dezéséb61 (száraz kotrásból) 
kikefÜlő földanyagot a Tisza 
jobbparti 11.05. árvfzvé
delmi töltés 75+756-76+166 
tkm-szelvények közötti vfz
oldali előtér-rendezéséhez 
használják fel. Az előtér fel· 
töltését követően a feltölté
sen új hullámtéri véderdősá
vot (fúz) kell telcp!teni. (A 
térképen: a partbiztosftás 
terve.)· F. Sz. 
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KözalkalmazoHi 
; 

tanacsot 
választoHunk 

Igazgatóságunk. a törvényi 
elóírásoknak megfelelően 
2004. október 27 ·én közal
kalmazotti tanácsot válasz
tott. Munkatársaink közül 
l2-en indultak jelöltként a 
megmérettetésen: 

Bába János - Szegedi Sza
kaszmémökség 

Bonyákné Gy6ri Márta -
Központ 
Csörgő Gyula - Szegedi 

Szak.aszmémökség 
Dési Gábor - Csongrádi 

Sza.k.aszmérnökség 
Herczeg István - Szentesi 

Szak.aszmérnökség 
Keller Péter - Központ 
Kemény László - Központ 
Magonyné Komlóssi Mar-

git - Hódmezővásárhelyi 
Szakaszmérnökség 

Meggyesi Istvánné - Köz
pont 

Nagy Antal - Műszaki 

Biztonsági Szolgálat 
Olaszné Vörös Barbara -

Hódmezővásárhelyi Sza
kaszmémökség 

Vizsnyiczainé Mészáros 
Irén - Központ 

A választási jegyzőkönyv 
alapján a választand6 tanács-

tagok száma: 9 személy; a 
szavazásra jogosultak száma: 
384 személy; az összes le
adott szavazat száma: 354; 
az érvényes szavazatok szá
ma: 330; az érvénytelen sza
vazatok száma: 24; nem 
szavazók száma: 30 személy; 
szavazási részvétel aránya: 
92 százalék. 

A sikeresen lebonyol1tott 
választás eredménye a kö
vetkező: Bába János, Bo
nyákné Győri Márta, Csörgő 
Gyula, Dési Gábor, Herczeg 
István, Keller Péter, Ma
gonyné Komlóssi Margit, 
Nagy Antal, Olasz né Vörös 
Barbara. 

Az újonnan választott köz
alkalmazotti tanács alakul6 
ülését 2004. november 9-én 
tartotta az igazgat6ság Vá
sárhelyi Pál-teJIDében, ahol a 
tagok egyhangúlag meg vá
lasztották. a testület vezetóit. 
Elnök: Csörgő Gyula. elnök· 
helyettes: Bonyákné Győri 
Márta. 

Gratulálunk és eredmé
nyes munkát kfvánunk az új 
testületnek! 

Jenei Gábor 

Szerveze ti és 
hatásköri 
változások 

Egyablakos 
"zöld hatóság" 

Első lépés az egyablakos 
"zöld hatósági" ügyintézés 
felé: 2005. január I·i hatály· 
lyal a Környezetvédelmi és 
Vfzügyi Minisztérium irányf
tása alá tartozó területi kör
nyezetvédelmi, természetvé
delmi és vfzügyi szerveknél 
- a 34112004. (XII. 22.) 
Korm. rendeletben foglaltak 
alapján - szervezeti és hatás
köri változás következett be. 
Létrejött tefÜletünkön az Al
só-Tisza vidéki Környezet
védelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség 
(A TIKÖTEVIFE), mint első 
fokú hatósági és szakhatósá
gi szerv, mely - környezet
védelmi feladatainak válto
zatlanul hagyása mellett -
vízügyi és természetvédelmi 
fe ladatoka t is ellát. Ezzel 
egyidejűleg megszúnik az 
Alsó-Tisza vidéki Vízügyi 
Felügyelet (ATIVIFE). 

A jelenlegi környezetvé
delmi és vfzügyi igazgató
ságok feladatköre (A TIKÖ· 
V1ZIG) ugyanezen idópont
tól bóvül a hivatkozott ren· 
delet alapján. 

Az igazgatóság új feladat
köreir6 l tájékoztatásként 
csak néhány példát ragadunk 
ki: teriileti hulladékgazdálko. 

dási tervek készítése, Terüle
ti Vfzgazdálkodási Tanács 
működtetésével kapcsolatos 
feladatok ellátása, közremű
ködés a szennyezéscsökken
tési intézkedési terv kidolgo
zásában. A regionális szerve
zetek - melyeknek illetékes
ségi területei változatlanok 
maradnak - a jövőben is szo
rosan együttműködve fogják. 
feladataikat ellátni. 

A múködésünket érint6en 
több jogszabály is változott 
az utóbbi hetekben. Erre vo
natkozó segédletet hamaro
san kiad az Igazgatási Osz
tály, segítve ezzel mindenna
pi munkánkat. 

Az újonnan megalakult 
"zöld hatóság" - a Környe
zetvédelmi, Természetvédel
mi és Vfzügyi Felügyelóség 
- a korábbi Környezetvédel
mi Felügyelőség székházá
ban működik Szegeden, a 
Fe l ső Tisza-part 17. szám 
alatt. Telefon: 62/553·033 

A korábbi ATIVlFE egy· 
előre, 2005. február végéig 
továbbra is az A TIKŐv1zIG 
székházában, Szegeden, a 
Stefánia 4. szám alatt műkö
dik! 

P. H.Zs. 
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Hírek Nemzetköz; program 
az árvízvédelemben: 

FLAPP Network a "varázsdobozból" 
Az igazgatóság informatikai háttere 

Az ATIKÖvfZIG 2005-
-2007 -ben részt kíván venni 
a FLAPP nemzetközi projekt 
megval6sftásában (Flaod 
Awareness and Prevention 
Policy in horder areas). 

Az utóbbi évtized nagy ár
vizei (1993,1995 Rajna, 
1998-2000 Tisza, 2002 Du
na), melyekben bizonyos kli
matikus változások szerepel 
játszottak, megkövetelik a 
nemzetközi összefogást az 
árvfzvédelemmel kapcsola
tos környezetvédelmi, árviz
megel6zési, lakosságtájékoz
tatási és -riasztási, valamint 
egyéb vfzgazdálkodási kér
dések területén. Az emlitett 
folyók vfzgyújt6i több or
szág teruletén találhatók, Igy 
közös összefogásra és csc
lekvési program kidolgozá
sára van szükség. 

A projekt felhasználja a 
korábban megvalósult, ár
vfzvédelmi célú projektek 
eredményeit (lNTERREG n
e IRMA) . 36 parlner (szer
vezet) bevonásával a projekt 
továbbviszi és lovábbfejlesz
ti a korábban elért eredmé
nyeket a nemzetközi együtt
működés területén a Tisza, 
Duna, Elba, Odera, Rajna, s 
más európai folyók esetében. 

A projekt fő célkitúzései 
közé tartozik a jól mlTködó 
információáramlás (kommu
nikáció) biztosftása, valamint 
sikeres és hatékony módsze
rek kimunkálása az európai 
folyók vlzgyúj16teruletén éld 
és a folyógazdálkodásban 
munkálkedó szereplők (helyi 
és területi szervek) között. 
Emellett eredményei be kell 
hogy épüljenek a helyi ár
vízvédelem és vfzgazdálko
dás irányftási rendszerébe. A 
projekt várhatóan hatással 
lesz az Európai Árvfzvédel 
mi Irányelv (European Flood 
Control Directive) kialakUá
sára, melynek illeszkednic 

kell a Vfz Keretirányelvhez 
(WFD). 

A projekt konkrét célja a 
közreműköd6 felek együtt· 
működése által (törvény. és 
rendeletalkotók, területi szer
vek, lakosság) az árvfzi fe· 
nyegetettség csökkentése, 
valamin t az elérhető eszkö
zök, módszerek kombinálása 
(integrált megközelftés és 
szemléletmód bevezetése). 

Cél továbbá az árvfz kiala
kulásának geológiai-morfo-
16giai összefüggésben vizs
gá i t megelőzése a létező 
tecbnikai megoldások átadá
sa és cseréje útján; a legjobb 
gyakorlat összevetése a VKl 
(Vfz Keret lrányelv) keretein 
belü l ; a határon átnyúJó ka
tasztrófaclhárftás (kezelés) 
támogató rendszerének fej
lesz tése. A végcél a partne
rek számára közreadott (al
kalmazható) vfzgazdálkodási 
modul lesz. 

A projekt létrehozza a 
Vfzügyi Információs Rend
szert (Water Information 
Management), amelynek 
megalkotásával egységes ár
vizvédelmi módszertan jöhet 
létre . Weboldalt alakU ki, 
mely az információáramlást 
segfti elő a projetpartnerek, a 
törvény- és rendeletalkotók, 
valamint a lakosság közölt. 
Mindez a széleskönl, gyors 
és hatékony információáram
lás és egységes módszertan 
létrejöttét szolgálja az EU-n 
belül. 

A program biztosftja to
vábbá az árvfzvédelem 
(Flood prevention) legjobb 
gyakorlatának eszközrend
szerét a különbözó Hpusú 
árvfzi problémák keze lése 
érdekében az operatfv ké
szenléti csapatok, valamint a 
krfziskezel6 stratégiák szá
mára. A nemzetközi operatfv 
együttműködés eszközrend
szerének mega lkotása elen-

gedhetetlcnül fontos a hatá
ron átnyúló folyók, vfzgyűj
tők területén. 

A program az úgynevezett 
" legjobb gyakorlat" beépfté
sét célozz.1 meg a Vfz Keret
irányelvbe (WFD Best Prac
tice) . A VIz Keretirányelv 
ajánlásainak, rendelkezései
nek beépftése az egyes or
szágok rendeletei be napi 
feladat. Jelen esetben ez ér
tendő a jó ökológiai státusz 
elérésére (GES), jó ökológiai 
potenciál elérésére (GEP), 
ökológiai krfzisforgatókönyv 
létrehozására a lehetséges 
megoldásokkal, a fenntartha
tó fejlődés biztosftására a 
legjobbnak számító területe
ken. 

A projekt témái közé tarto
zik a katasztrófakezelés (Ca
lamity management) is . En
nek célja a határokon áUlyúl6 
együttműködés segftése, a 
kockázatértékelést szolgáló 
információs rendszer megal
kotásával a legjobb gyakorlat 
kialakftása ezen szakterüle
ten . Nemzetközi határvizek 
esetében szükséges az inter
regionális monitoring hálózat 
létrehozása, a különbözó ha
tóságok és igazgatóságok kö
zötti jobb kapcsolat megte
remtése határon innen és túl. 

Az Als6-Tisza vidéki Kör
nyezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság, mint árvfzvéde
lemért felelős közintézmény 
fokozottan érintett és érde
keit a Tisza alsó szakaszán 
azon problémák és feladatok 
megoldásában, melyek a 
nemzetközi együttműködés 
keretein belül lehetóséget 
biztosftanak új módszerek 
kidolgozására, információs 
adatbázisok létrebozására és 
egyéb hasznos, régiókat érin· 
tő hálózatok kiépítésére , 
melyek révén a térség árvíz
védelmi biztonsága növelhető. 

Frank Szabolcs 

Sokan érzik úgy, hogy az 
infonnatika az emberek és a 
valóság közé ékelódve eltá
volftja őket egymástól, meg
jelenésével korábban nem lé
tező problémák keletkeznek. 
Szerintem éppen ellenkező
leg: ha sikerül birtokba venni 
a számftástechnika adta lehe
tőségeket, akkor közelebb ju
tunk a valóság pontosabb 
megismeréséhez, azonnali 
informáci6t kaphatunk a 
mérhető va lóságr61. Prob
lémát csak akkor okoz, ha 
nem rendelkeznek megfelelő 
szaktudással az eszköz a 
használatáboz. 

A vfzügy nagy hagyom á
nyokra visszatekintő szer
vezet speciális problémák
kal, saját nyelvezettel. Ennél 
a szervezetnél informati
kusnak lenni egészen más 
feladatot jelent, mint más te
rü leten. Az infonnatikai hát
tér igazodik a speciális fel
adatokhoz, ezt a hátteret sze
retném megismertetni az 01-
vas6lckal. 

Az igazgat6ságon több 
mint 150 személyi számft6-
gépet, 96 nyomtatól, szken
nereket, hordozható számftó
gépeke t és 8 szervert üze
meltetünk. Helyi hál6zatunk
hoz kapcsolódnak a távmér6 
állomások és teJephelyeink, 
az igazgatóság rendszere pe
dig az országos hálózathoz . 

A vfzügyi szervezetek ki · 
épHettek egy saját országos 
hálózatot, melybez telefon
szolgáltatótól bérelt vonala
kat, saját telefonvonalakat, 
rádiós adatátvitelt egyaránt 
felhasználtak. Ezen a hálóza
ton nemcsak adat, dc a be
szédforgalmazás is megvaJó
sul. Ez a virtuális magánhá
lózatunk, angol röv idftéssel 
Virtu a l Pri va te Network 
(V PN), melyhez az igazga
tóság épületén túl bekapcsol
tuk a s7..akaszmérnökséget és 

( lk ··1·· k ·1' h ' l' ) Irinyi ulcai épületünket is. Fe eru tun a VI ag a ora . Ezt a komoly hálózati -rend-
~--------------------=-----------~ szert egy igen összetett szof t-

Ma már egyetlen komoly 
cég sem létezhet weboldal 
nélkül. Mindennapjainkat 
felgyorsftja a világháló, egy
re naprakészebbek, tájéko
lOuabbak lebetünk a világról 
az internet segftségével. 

Igazgatóságunk az igénye
ket felmérve eJkészftette be
mutatkozó anyagát. Közel 
egy éves munka eredménye
ként jelenhetünk meg a ma 
látható formában a világ. 
hálón (www.atikovizig.hu). 

Akik eddig is figyelemmel 
kfsérték a weblap alakulását, 
észrevebették, hogy lassan, 
de biztosan gyarapodnak a 
közzétett infonnációk, időn
ként változnak a külső és 
bels6 elemek, színesednek az 
oldalak, de még jelenleg sem 
teljes könl minden oldal, fo
lyamatosan töltjük fel azokat. 

Aki még nem kereste fel 
oldalunkat, biztatni szeret
ném, hogy tegyen próbát. 
Néhány információ a hasz.
nálatról: a "home" belrásával 
megjelen6 oldalt szeretnénk 

afféle hirdetőtáblaként hasz
nálni. Mint már látható, egy
két közérdekű információ 
máris fellelhető. Ide bárki 
"felragaszthat" kö~érd ekű 
hirdetést (a számltástechnikai 
osztály közreműködésével l). 

Innen elérhető belső és 
külső honlapunk is. A fő kü
lönbség a külső és belső 
használatra szán t honlap kö
zött, hogya belső használatú 
a kolJégák mindennapi mun
káját segftó plusz műszaki 
információkat, térképi, térin· 
formatikai anyagokat tar
talmaz. Ezúton kérünk min
den érdekl6dőt, bogy javas
lataikkal, észrevételei k kel 
segftsék munkánkat. A köz
érdekű anyagok köre bóvf{
hetó, határ a csillagos ég. 

A bon lap klasszikus ele
meket is tartalmaz: az igaz
gatóság bemutatásál, elérhe
tőségét, tevékenységünk is
mertetését, működési terüle
tünk bemutarását , vfzrajzi. 
hidrológiai adatokat, vfz
készlet járul ékkal kapcsolatos 

anyagokat, az igazgatóság te- verrendszer szolgálja ki . 
rületén folyó beruházásokról Jelen vannak a mindenhol al· 
beszámolókat stb. kalmazott operációs rendsze

A műszaki, szakmai anya
gok mellett helyet adunk a 
közösségi élet történéseinek 
bemutatásának is. Az Érde. 
kességek között "Galéria" 
oldalainkon számos fotó lát-
ható az igazgatóság tevé
kenységéről, mindennapi 
életéből, eseményekról (szin
tén eltérő a külső és belső ol
dalak tartaJma). Ide is várjuk 
a htrekel, fotókat (ezúton kü
lön megszólrtván a szakasz
mérnökségeket!). 

Reméljük, hogya minden
napi munkát segft6, érdekes 
anyag állt össze. A biztató, 
előrevivő tanácsokat, vala· 
mint minden kedves kollégá
nak a honlap felépftésébez 
adott segftségét köszönjük. 
Az észrevételeket írásban 
Bodó László (számftástech
nikai osztály) és e sorok trója 
várja a következő eimen: 
hajduzs@atikovizig.hu. 
Priváczkiné Hajdu Zsuzsanna 

rek, szerverszoftverek, irodai 
programcsomagok. Ezen túl 
az informatikának biztosIta
nia kell a speciális szakmai, 
a gazdasági, ügyviteli prog
ramok múködését is. Ma ta
lán legalább annyira fontos 
az elektronikus levelezés, 
mint a postai frott levelezés, 
ennek a levelező· rendszer

nek a működése, adminiszt
rációja napi feladataink közé 
tartozik. 

Rendldvül sok munkát ad 
a biztonság megteremtése, 
védenünk kell a bálózatot az 
internet felől a rosszhiszemű 
beavatkozástól, az esetleges 
belső hozzánemértésből fa
kadó károkozástól. Adataink 
épségét veszélyeztetik az 
esetleges gépmeghibásodá
sok, vfrusok, ezért folyama
tos mentéseket kell biztosf
tani. 

Ezt a - bfzvást mondha
tom - nagy és drága rend-

A szerverszoba részlete 

szert az intézményi beruhá
zás keretéből kell évról évre 
jó karban tartani, az újabb 
kihfvásoknak megfeleltetni. 

Értékét tekintve a legsze
rényebb becslés szerint is a 
gépek újravásárlása napi 
áron meghaJadná a 30 millió 
forintot. Sajnos, az informa
tikában a szoftverháltér fej
lődése olyan mértékű, bogy 
átlagosan 3 évente igényli az 
eszközök cseréjét, ami azt je. 
lenlené, hogy évi legalább 10 
millió forintot kellene erre a 
területre költenünk - sajnos, 
ezt nem tudjuk megtenni. 
Marad tehát az eróforrások 
körültekintő elosztása. a 
meg lévő hardvereket inkább 
szoftveres, saját fejlcsztésű 
megoldásokkal pótoljuk. 

Az idei évben sikerült 24 
monitort vásárolni, ezek a 
legrosszabb, szemet károsftó 
megjelenftő eszközöket vál
tották ki. Új szám ltógép-kon
figurációt csak kilencet vet
tünk, beruházási keret hfján 
ezen felül csak a meghibá
sodott alkatrészek cseréjére 
volt módunk . A csongrádi 
szakaszmérnökségre egy 
plottert szereztünk be. 

Kommunikációs szerve
rünknek ez ideig nem volt 
tartaléka, rossz álmaimban 
el6fordult, hogy védekezés 
közben hibásodott meg a 
szerver, és alkatrészt csak 
egy hét alatt sikerült hozzá 
szerezni. Ez tarthatatlan ál
lapot volt! Végre vettünk egy 
újabb (tartalék) szervert, fgy 
meghibásodáskor azonnal 
üzembe állftható a másik. 

Szeretném, ha a nyomta
tók számát sikerülne a felére 
csökkenteni, mert napi mú
ködésben ezek a legnagyobb 
költségfalók. Ma már min· 
den szakaszmérnökségen, 
egységnél elérhető hálózati 
lézernyomtató. A nagyobb 
teljesftményű központi be
rendezések költséghatéko -

nyabb megoldást jelentenek, 
mint a kis asztali készülékek. 
Idén beállftoltunk egy nagy
teljesítményű hálózati nyom
tatót a központi iklatóban, és 
szfnes nyomtatásban is mőd 
van központi eszköz hasznlí
latára . 

Az ATlKÖV1ZlG megje
lenik már az intern ete n 
(www.atikovizig.hu).az 01-
dalunkat folyamatosan kar
ban tartjuk, fej lesztjük. 

Idén a belső hálózaton ta
lálható weblapunk tartaimát 
szeretnénk tovább fejlesz
teni, hogy minden adatot egy 
hclyról lebessen elérni, és ne 
csak a megjelenftést szolgál
ja. hanem ese tlegesen az 
adatcserét is az egyes egysé
gek között: például a sza
kaszmérnökségekről közvet
lenül lehessen csapadékada
tokat felvinni (ne telefonon 
jelentsenek), amihez az intra
net weblapja kinál megfelelő 
felületet. 

Új eszközként szeretnénk 
egy kamerát felszerelni Sze· 
ged belvárosának környeze
tében, melJyel a szűkület 
jégviszonyainak megfigye
lése válna lehetővé, és bízom 
benne, hogy jó reklám is len
ne a igazgatóságnak, ha 
megjelenne az interneten. 

Végül némi informatikai 
" Ki mit tud?" ... 

Azt hiszem, az informatika 
mindenki számára kicsit 
olyan, mint a foci: mindenki 
csinálja, mindenki "ért hoz
zá" - de jól csak kevesen -, 
ezért bátran lefrhatom, mit 
vettünk szerver eimén: két 
3 Ghz Xeon processzor a 
masina lelke, 2 GB memó
riája, két 140 GB SCSI U320 
winebestere van, mindez egy 
Intel SE7501 szerveralaplap
hoz csatlakozik, s Windows 
2003 szerverprogram bajt ja 
meg. Egy ilyen gép több mint 
l millió forintba kcriil. 

Hase Zsolt 
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Feladatok 
a megváltozott 

munkaképességüek 
foglalkoztatásában 

A 811983.(VI.29.) EüM-PM együttes, 
többször módosított rendelet szabályozza a 
megváltozott képességű munkavállalók fog
lalkoltatásából és szociális ellátásából ered6 
igazgatósági feladatokat. Az eddigi alkalom
szemen mllköd6 rehabilitá.ciós bizottság he
lyett 2004. sleptember l-t61 dr. Dobi LáSlló 
igazgató rendszeresen múk.öd6 rehabilitációs 
bizottságot hozott létre. Célja az orvosi rcha
bilitáci6t követ6en megviltozou munkaké
pességIl munkavállalók számára egészségi 
állapotuknak, szakk:épzettségüknek megfe
lel6 munkalehet6ség biztosítása. 

A meg változott munkaképességú munka
vállaló foglalkoltatása annak a munkáltató
nak a kötelessége, amelynél a megváltozott 
munkaképesség megállapítása idején a mun
kavállaló munkaviszonyban áll. Ezt megfe
lel6 munkakör biztosításával, betanftással, 
szakképzéssel kell segíteni - ebben működik 
közre a munkahelyi rebabilitációs bizottság. 

A megváltozptt munkaképességú dolgozót 
a munkáltató köteles els6sorban eredeti 
munkakörében és szakmájában foglalkoz
tatni. Ha ez nem lehetséges, a működési 
körön belül olyan munkakörben kell 6t 

alkalmazni, abol egészsége további romlása 
nélkül munkaképességét hasznosftani tudja. 
Ennek megfelel6en a munkavállaló munka
szerz6dését (közalkalmazotti kinevezését) 
módosHani kell. 

A munkáltatói rebabilitációs feladatok el
látásáért a munkáltató felel6s. A rehabilitá
ciós intézkedést a munkáltató vezet6je, vagy 
az általa kijelölt személy teszi meg. 

Az igazgatóság munkahelyi rehabilitációs 
bizottságának vezet6je Kurucz Gyula 
f6tanácsos (Igazgatási Osztály); tagjai: 
Vizsnyiczainé Mészáros Irén (Gazdasági 
Osztály), dr. Oláb Judit üzem orvos, Dési 
Gábor ügyintéz6 (közalkalmazotti tanács, a 
szakszervezet képviseletében), Febér József 
f6munkatárs, munkavédelmi vezetó. 

A rebabilitációs bizottság feladata a szak.
szenl rehabilitációs javaslatok kidolgozása, 
és a megváltozott munkaképességű dolgozók 
foglalkoztatásának figyelemmel kísérése; 
javaslat készítése a rehabilitációs hozzájá
rulás mértékére, valamint a meg változott 
munkaképességú dolgozók szociális ellátá
sára, dotáció igénylésére. 

K.Gy. 

[ ______ B_a_'_li_m __ e~g~h_í_v_ó ____ ~J 
A XVI. Csongrád megyei Mérnőkbál 

2005. február 19-én 19 órakor keroódik a Hungest Hotel Forrásban. 
A bál f6védnöke: dr. Kováts Gábor, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke 

Tervezett program: 
19-20.30 óra: Bálkeldet borkóstolással és hideg eiUtellel aballban 

bordalok kiséretében, 
20.30-21 óra: Bálnyitó és nyitótánc pelsg6vel 

21 óra: Vacsora 
22 órától: Báli vigadalom 

23.30-24 óra: Cigány tánc előadás és tombola, 
2~.30: Hastánc el6adás és tombola 

0.30 órától: Báli vigadalom 

ASltalfoglalás és jegyek megvásárlása: 
MK Team Környezetvédelmi , KözbeszerLési és Fejlesztési Tanácsadó Kft . 

6721 Szeged, Felső Tisza-part 19-20., Telefon: 62/552-155, 552-156 
A belép6jegy ára 8000 FVslemély 

Reméljük, hogy megtiszte16 részvételükkel Önök is bozzájárulnak a bál sikeréhez. 
Bodor Dezs": elnök 

( ______ K_o_·z_e_'r_d_e_k __ ü_rn __ u_n_k_a ____ ~J 
Az Igazságügyi Miniszté

rium Pártfogófelügyel6i és 
Jogi SegItségnyújtó Szolgá
lat Csongrád megyei Hivata
lának vezet6je - igazgatósá
gunk tevékenységi körét is
merve - megkereste igazga
tóságunkat, hogy működési 
területünkön .. közérdekű 
munka"-büntetés végrehaj
tása érdekében nyújtsunk se
gltséget. 

Igalgatóságunk vállalta, 
bogy 

- a büntetés letöltésének 
megkezdésére a büntetés
végrebajtási biró munkahely
kijelölő végzésében megba~ 
tározott napon kerul sor; 

- az elftéltet közérdekű 
munkával foglalkoztat juk, az 
61 megillető jogok gyakorlá
sát biztos Uj uk, 6t meg nem 

illetó kedvezményben nem 
részesítjük; 

- az elftéltteJ a közérdekű 
munka id6tartamára munka
viszony nem létesül, a mun~ 
kavégzésért díjazásban nem 
részesítjük. Közérdekű mun
ka véglését a pártfogó fel
ügyelónek napi és órás bon
tásban igazoljuk az erre a 
célra szolgáló nyomtatvá
nyon; 

- a büntetés megkezdé
sér61 haladéktalanul értesft
jük az lM Pártfogófelügyel6i 
és Jogi SegItségnyújtó Slol
gálat Csongrád megyei Hi
vatalát (továbbiakban: hiva
tal), annak pártfogó fe!ügye
lőjét; 

- a bivatal által küldött 
nyilvántartó lapot és jelenléti 
ívet vezetjük, az elftéluel 

kapcsolatban kért felvilágo
sítást megadjuk. 

- baladéktalanul értesItjük 
a hivatalt, amennyiben az el
ítélt a munkak.ötelezettségé
nek beti minimum egy alka
lommal nem tesz eleget, to
vábbá amennyiben új mun
kabely kijelölése indokolt, il
Ietve amikor az elítélt bünte
tését letöltötte. 

így állnak munkába négy 
s zakaszmérnökség ünkön, 
gát- és csatorna6rházaknál, 
próba jelleggel joger6s blró
sági Itélet alapján filikai jel
legű segédmunkási munka
körben közérdekű munkára 
Itélt slemélyek. A közérdekG 
munka tapasztalatairól, haté
konyságáról a későbbiekben 
számolunk be. 

Kurua Gyula 

[~ ___ E_'v_z_a_'_ro_'_é_r_te __ k_e_z_le_t __ ~J 
A két évvel ezel6tti nagy

sikerű rendezvényre va ló te
kintettel 2004. december 10-
én is megrendeztük az "Év
záró értekezlet" -et, melynek 
védnökei az Alsó-Tisza vidé
ki Környezetvédelmi és Víz
ügyi Igazgatóság és a Ma
gyar Hidrológiai Társaság 
Szegedi Területi Szervezete 
voltak. 

A rövid megnyitót Andó 
Mihály f6mérnök mondta el. 
Az oldott hangulatú vacsorát 
követ6en a táncos lábúaké 
lett a terep, a zenét a remek 
Fánk zenekar szolgáltatta. 

A t..í.ncot követő szünetben 
a várvavárt tombolanyeremé
nyek találtak garoára. Tripolszky Imre "va
rázslata" révén számtalan értékes nyeremény 
talált gazd ára. Meglepetéssel is szolgált ve
zet6ségünk: a tombolán rendhagyó nyere
ményként Herceg Árpád "al A TIKÖVÍZlG 
Arca" reklámajánlat boldog tulajdonosa lett, 
így újságunk, a Vízpart következó számában 
majd olvashatunk róla. Ifj . Nagy Ferenc a 
Szegedi Szakaszmérnökségról végre valahá
ra eljutbat Magyarország legmélyebb pontj á
hoz, megtekinlheti a V1T alapkóletételének 
helysz1nét is (ba esetleg november óta elfe
ledte volna!). Az utazásról exkluzív inteIjú
ban számolunk majd be az olvasóknak. Bor
za Tibor az árvizes osztályról egy kellemes 

hétvégén pihenheti ki a hétköznap fáradal
mait a Papgáti gát6rbáznál. Ádám Láslló 
szentesi kolIégánk az újszegedi gátórháznál 
tölthet egy bél végét családjával. Csatordai 
Gábor rendhagyó beszélgetést nyert dr. Dobi 
László igazgatóval, a kötetlen beszélgetés 
keretében lehet6sége nyflik mindazt megbe
szélni, amire eddig nem volt alkalma. 

A bál csúcspontja a hatalmas torta volt, 
melyet még a lelkes közönség sem tudott le
győzni, bizony, kifogott rajtunk. 

A szervez6 bizottság köszöni minden, a 
szervezésben segft6 kolléga munkáját! Re
méljük, 2005 decemberében újra találkoz
hatunk. P. H. Zs. 

Változás 
az igazgatósági közalkalmazottak 

egészségügyi ellátásában 

DR. OLÁH JUDIT 
üzemoIVos 

RENDEL: 2004. október 4-tól 8-11 óra között, telefonos bejelentkezéssel 
NOVOTEL Szálló oldala, OXYVIT Centrum, Maros u. I. Sl. 

Tel.: 62/56-22-66 
Mobil: 701314-7247 

DR. DANCSIK ZOLTÁN 
fog- és szájbetegségek szakorvosa 

2004. december l-tól al A TIKÖVfZIG munkavállalói réslére megblzási slerzódés 
alapján: a társadalombiztosftás által finanszírozott fogászati alapellátást 

rendelójébcn biztosítia; el6zetes telefonos bejelentkezés csetén várakozási id6 nélkül 
végzi el a szükséges beavatkozásokat. 

RENDEL: 
TISZA VOLÁN Rt., Sleged, Bakai N. u. 48. 

Tel.: 62/560-111/4031 
Hétfó-csÜlörtök: 8-12 óra, péntek: 8-10 óra között 

Szeged, Feketesas u. 27. fsz. 3. 
Tel.: 62/312-724; mobil: 30/9981-421 

Hétfó, szerda: 17-19 óra között 
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Hidrológiai összefoglaló 
a 2004. évröl 

Havi középvfzszint 
terep alatt (cm) 

A talajvizszint változása 
00 2332 sz. kút, Mezóhegyes 

2004. január 1-2004. december 31. 
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A korábbi évektől eltéróen 
2004·ben nem sújtotta aszály 
szűkebb térségünket, a Dél
Alföldet. 

Mérsékelt aszályosság 
csak az igazgatóság mukö
dési területének észak-nyu
gati körzetében, a Duna-Ti
sza közén jelentkezett. A né
mileg kedvezőbb vfzháztar
tás i helyzet az év mind a 
négy évszakában jelentkező 
csapadéktöbbletnek volt kö
szönhető. 

A b6séges csapadék kö
vetkeztében a tél végén és 
tavasszal árvfzi és bel vizi, 
továbbá a nyár második 
felében és későősszel rö
videbb belvfzi szituáció is ki
alakult. 

Id6;árás 

A 2003-as év legnagyobb 
részét jellemző csapadéksze
gény időjárást követően 
2004 januárjától a csapadék
hajlam nőtt, ekkor az idő
szaknak megfelelő mennyi
ségű, februárban már a sok
éves átlagnál lényegesen 
több volt a csapadék. A Ti
sza vlzgyújtőjét a három téli 
hónapban (december-febru
ár) a sokéves értéknél 20 %
kal több csapadék érte. 

Márciusban a Tisza egyes 
részvízgyújtőin az átlagot jó
val meghaladó értékeket is 
mértek, fgy a Felső-Tiszán és 
a Körösök völgyében 40-50 
százalékos többlet is kiala
kult. A vfzgyűjtőt ebben az 
állapotban érték április első 
két helének rendkívüli es6zé
sei, melyek kiugróan magas 
havi csapadékösszegeket 
okoztak. 

fordult legnagyobb hóvastag
ság II cm volt. január végén. 
Viszonylag tartós hóborftás 
csak januárban fordult elő 
(14-17 nap), a februári és a 
márciusi hó 2-5 nap alatt el
olvadt. A Tisza-vfzgyűjtő 
hegyvidéki területein január 
elején halmozódott fel az 
időszak leg vastagabb hótaka
rója, ekkor a sokéves átlag 
kétszeresét is elérte a hó tö
mege. 

A január közepén meg
enyhülő időjárás hatására a 
bó jelentős része elolvadt, 
majd több hullámban lassan 
növekedett, és március 10-e 
körül érte el télvégi csúcs
pontját, 3,3 km 3_l, a sokéves 
átlag 140 százalékál. 

A március közepén je
lentkező erőteljes felmelege
dés a bó mennyiségét drasz
tikusan, a sokéves átlag ne
gyedére csökkentette, ami 
árvIzi szempontból már nem 
volt számottevő. Az év vé
gén nem hullott hó. 

Az elmúlt 12 hónap kö· 
zéphőmérséklete a sokéves 
átlagnak megfelelő volt. A 
téli, tavaszi hónapokban az 
évszakban megszokottnál 
enyhébb volt az időjárás, 
csak januárban és májusban 
volt ennél hidegebb. 
Később a havi középhő

mérsékletek rendre elma
radtak az átlagtól: a korábbi 
évek forrósága erre anyárra 
egyáltalán nem volt jellem
z6, és a koraősz is inkább 
hűvös napjairól lesz emlé
kezetes. Az év utolsó hónap
jaiban a középhőmérséklet 
emelkedett, az ilyenkor vár
hatónál melegebb volt az 
időjárás. 

is 1,5 m-es visszaduzzasztást 
okozva a folyó egyes szaka
szain. 

Jégvédekezési készültsé
get a szomszédos országok
kal közös érdekeltségű fo
lyószakaszokon kellett el
rendelni; aMaroson 31 na
pon, a Tiszán 21 napon volt 
I. fokú készültség. 

A téli hónapokban az Al· 
só-Tiszán és mellékfolyóin 
számottevő árhullám nem 
vonult le. árvédeimi szaka
szainkon készültséget csak 
pontvédekezés jelleggel, 
mútárgy-meghibásooás rriiatt 
kellett elrendelni. 

Az ebben az id6szakban 
összegyülekezó vizek csak a 
Tisza vfzrendszer felsőbb 
folyószakaszain idéztek elő 
készültségi szint feletti 
vfzállásokat. 

Az Alsó-Tisza és mellék
folyói március végén és ápri
lisban léptek ki medrükbőJ. 
Az intenziv hóolvadásból, 
majd a március végi nagy
csapadékokból táplálkozó 
márciusi előárhullám még 
csak a IIármas-Körösön és a 
Tisza Körös-torkolathoz kö
zeli szakaszán emelkedel! I. 
fokú készültségi szint fölé, 
de az áprilisi árvfz már az 
igazgatóság összes védvona
lán védelmi intézkedéseket 
teU szükséges sé. 

Ekkor különösen a Körös 
áradása volt erős: a magyar
országi védelmi szakaszok 
mindegyikén III. fokú ké
szültségi szint fölötti. a Hár
mas-Körös alsó szakaszán 
azt megközelft6 v(zállásokat 
okozott - Szarvas nál 831 
cm-es, április 18-i tetőzésseL 
Ezzel egyidejűleg komo-

lyabb árvfz jelentkezelt a 
Maroson is, meJy a magyar 
szakaszon csak centiméte
rekkel maradt el a ll. fokú 
készültségnek megfelelő 

súnHót, Mak6nál 441 cm-es, 
április 20-i te16zéssel. 

A melIékfoly6k erőteljes 
áradása tovább emelte a már 
amúgy is magas, a hullám
térre is kilépő Alsó-Tiszát, 
mely április 21-én, a II. fokú 
készültségi szint felett kul
minált, Szegednél 761 cm
es, Mindszentnél 771 cm-es, 
Csongrádnál 729 cm·cs vIz
állássa!. 

A novemberi esózésekig 
számottevő árhullám már 
nem jelentkezett. Jellemzóen 
a sokéves havi középvfz
állások alatti, augusztusban 
azt kevéssel meg baladó vfz
szinteket regisztráltunk. 

November közepétől a 
csapadékok hatására két ki
sebb árhullám vonult le fo
Iyóinkon, ezek mértéke 
m.essze a készültségi szint 
alatti volt, egyedül a Hár
mas-Körösön a szarvasi víz
mércénél köze!Hette meg a r. 
fokot. 

Az egész évben lehullott 
csapadéktöbblet a felszfn 
alatti vfzkészletek alakulásá
ban is éreztette hatását A 
nagy tavaszi es6k az áliagos
nál nagyobb mértékű feltöl
tódést okoztak, a nyári csa
padékok pedig késleltették a 
szokásos kiürülési fázis el
kezd6dését. 

Ennek köszönhetően a ta
laj nedvessége az év folya
mán jellemz6en 50-90 % kö
zött ingadozott; nem alakult 
ki káros túhelftett állapot. de 
kritikus mértékű csökkenés 
sem jelentkezett. 

A lalajvfztükör tavaszi 
emelkedése a leggyakrabban 
előforduló májusi, júniusi 
időpontig tartott, amikor a -
hosszú ideje a sokéves kö
zépvfzállások alatt lévő -
vfzszintek közelebb kerültek 
az átlagos értékekhez. Az év 
második felében a v(zszint 
csökkenése lassú, a szokásos 
éves menetgörbénél mérsé
keltebb voll. Az ősz végi 
csapadékok hatására a trend 
megfordult. így azév végére 
a tavaly ilyenkorinál ked
vez6bb, de sok helyen még 
mindig átlag alani vfzállások 
alakultak ki. 

Lázár Miklós 

Egy átmenetileg szárazabb 
időszakot követően júniustól 
ismét erősödött a csapadék
tevékenység, ami július vé
gén kiadós esőzésekkel zá
rult. 

Víz;árás 
Télen a Tiszán és a Maro

son az átlagboz közeli, a 
Hármas-Körösön annál 30 
százalékkal rövidebb volt a 
jeges időszak hossza. A jég 
első megjelenése a Tiszán át
lagos időpontban. a mellék
folyókon 10-15 napos késés
sel. végleges eltúnése a Ti
szán 3 nappal, a Maroson és 
a Körösön egy héttel koráb
ban következett be az álla
gosnál. 

VjzáJ lás idO:sor 
Tisza, Szeged 

Számottevő csapadék je. 
lentkezett még augusztus vé
gén és november közepén. 
Az év csapadékmérlege ösz
szességében pozitfv lett, a 
697 mm-esre adódó 12 hó
napos összeg 25 százalékkal 
haladta meg a sokéves át
lagot. 

A téli időszakban az Ati
kövfzig területén nem volt 
számottevő hótakaTÓ, az e16-

Számottev6, fél méter kö
rüli torlódás csak a Maroson 
alakult ki, több alkalommal 
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Holtágak 
Az EU 

Víz Keretirány elve 
Az itt következő cikk 

a 2004. szeptember 21-én 
Szegeden megrendezett 

Holtág-konferencián 
elhangzott Kozák Péter
előadás első fele, melyet 

a korábbi számok 
anyagtorlódása miatt 

most közlünk. 
Aktualitásából 

természetesen azóla sem 
vesztett! A folytatást, az 
előadás befejező részét 

a következő lapszámban 
olvashat ják. 

Bevezetés 

Magyarország európai uni
ós tagságával számos új fel
adat megoldása válik szük
ségessé. Az Európai Unió 
vfzügyi politikáját, a vizzel 
kapcsolatos célkitűzéseit a 
Víz Keretirányelv foglalja 
össze. A keretirányelvben 
rögzitett kritériumokat indi
kátor fajok alapján definiál
ták. melyekhez kapcsolódó 
.. jó vfzállapotok" elérését a 
tagországoknak 2015-ig 
teljesfteniük kell. Az álló
vizek tekintetében is előre 
meghatározott feltételrend
szer alapján kell számot adni 
a vizekjó állapotáról. 

Magyarországon a környe
zetvédelmi és vfzügyi igaz
gatóságok feladatai között 
szerepel a Vfz Keretirányelv 
végrehajtásához kapcsolódó 
feladatok megoldása. A kö
vízig-ek munkatársai a kör
nyezetvédelmi felügyelő
ségek (KÖI'E) és a nemzeti
park-igazgatóságok (NP!) 
munkatársainak bevonás ával 
folyamatosan hajtják végre a 
felmeriilő feladatokat. 

A VKI végrehajtásának el· 
ső fázisaként létrehozták az 
állóvizek magyarországi li
pológiáját. mely alapján a 
VKI hatálya a következő, 
állandó vfzboritással rendel
kező állóvizekre terjed ki: 

- 50 ha-nál nagyobb 
felületű állóvizek, 

- 50 ha-nál kisebb felületű 
tavak, ha azok egymás köze
lében helyezkednek el, és 
egymással ka}X>solatban van· 
nak, 

- védett állóvizek a vfzfe
lület nagyságától függetle
nül. 

A VKI hatálya nem terjed 
ki: 

- 50 ha-nál nagyobb felü
letű állóvizekre, melyek nem 
rendelkeznek állandó vízbo
rftással. 

- 50 ha-nál nagyobb fe
lüle'lú hullámtéri, nyilt ártéri 
holtágakra (a vizfolyás ré
szeként tipizálandók). 

Az állóvizek tipol6giáját a 
lenti táblázat mutatja be 

A tipológia tfpusaihoz 
kapcsolódva kell országosan 
egységesen meghatározni az 
állóvizek :,jó állapotához" 
tartozó paramétereket, me
lyek teljesnésérol az EU-nak 
6 évente számot kell adni. 

Tava/y e/végzett 
fe/adatok 

A kövizfg-ek munkatársai
nak irányHásával, a KÖFE
és az NPI-munkatársak köz
reműködésével összegyűjtöt. 

ték az ismertetett feltétel
rendszernek megfelelő álló
vizeket és közösen besorol
ták az alkalmazandó tipol6-
giába. Az eredményeket Of

szágosan összegez ték. Az el· 
végzett munka során az álló
vizek széleskörű adatait tar
talmazó állomány jött létre. 

Az elvégzett munka kap
csán hatékonyan dolgoztak 
együtt az államigazgatási 
szervezetek vízzel kapcsola
tosan tevékenykedő munka
társai. 

A feladatok összefoglalá
saként térinformatikai felü
lettel is ellátott 'adatbázis Jött 
létre, mely tartalmazza a 
VKI hatálya alá es6 álló vi
zeket térképi felülettel is. 

Tapaszta/atok 

Az álJóvizek tipizálása so
rán számos olyan kérdéskör 
vizsgálata meriilt fel, mellyel 
kapcsolatban "konfliktus
helyzetek" megoldása vált 
szükséges sé. 

A VKI megkülönbözteti 
eredet szerint az állóvizeket 
természetes és mesterséges 
eredetűekre. A vizsgálatok 
során nem lehetett egyértel
miJen eldönteni az állóvizek 
eredetét, hiszen a mester
séges eredetűnek tekintendő 
állóvizeket is olyan morfoló
giai viszonyokkal rendelkező 
teriileteken hozták létre. me· 
Iyek jellemzői a mesterséges 
eredetiJ állóvizekéivel hason
latosak. 

Az állóvizek tipizá.1ása so· 
rán összegyújtötték az állóvi
zeket tartalmazó térképi fed
vényeket. Az állóvizek közös 
jellemzője, hogyakontúrjaik 
az aktuális vfzállások függ
vényében nagy mértékben 
változnak. Hosszabb as zá· 
lyosabb periódusokban jelen
tősen csökkenhet nek az ál
lóvizek teriiletei, szélső hely
zetekben el is tűnhetnek az 
állóvizek. 

(Folytatás 
a következd számban) 
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Fejlesztés a vízrajz; törzshálózatban 

Rendhagyó beruházás 
A 2004. évi állami berubá

zási kerelb61 lehet6ség adó· 
dott egy - már régóta esedé
kes - felszíni vfzrajzi törzs· 
állomás átépítésére. A "Ti
sza, Algy6" állami vfzmérce 
egy, a kor követelményének 
megfelel6 és az észlelési 
irányvonal újszerű megköze
Utésének tükrében ép!tendő át. 
A beruházás kapcsán a víz
mérce helye is megváltozik. 

A régi vizmérce az algyői 
vasúti brd jobbparti pillérén 
volt . A korszenísftés miatt 
ennek áthelyezése is szüksé
gessé vált. Az dj v!unérceál
tornás helyét párszáz méter
rel följebb. a Tisza folyó 
jobb partján, az Algyői fó
csatorna hullámtéri csator
nája és az Algyói v!zkivétel 
tápcsatornája által köz
refogott területen jelőlték ki. 
E vfzrajzi állomás az eddi
giekt6J eltér6 módon, emberi 
észlelés nélkül val6sftaná 
meg a v1zrajzi méréseket. A 
minél nagyobb adatbiztonság 
elérése érdekében két, egy-

mástól eltér6 elven és füg
getlen módon működó mér6-
kör épül be. de ezek műkö
dése egymással párhuzamos. 
A vízállás mérésére ósz6s 
vtzszintregisztrál6t. valamint 
nyomásmérő szondát épHe
nek be. Ezáltal az összeépí
tett két rendszer egymást61 
függetlenül végezné az adat
gyűjtést, az adattárolás t, va
lamint a külön-külön kiép
llelt GSM-kapcsolat segitsé
gével az adattovábbitás fela
datait. 

A vtzrajzi csoport távjelzó 
hálózatának központi szám!
tógépe ütemezett és azonnali 
lekér6 üzemben egyaránt ké
pes az adatok fogadására és a 
vtzrajzi adatfeldolgozó-meg
jelenít6 rendszerbe való beil
lesztésre. A folyamatos ilzem 
biztosítására az energiael
látás kialakítása is elkülöní
tett és részrendszerenként 
megkettőzött. Napelemeket 
és akkumulátorokat szerel
nek be, valamint kiépltik az 
elektromos hálózatról történ6 

A Duna-T;sza köz; hátság 
vízpótlása 

áramellátás lehetőségét. A 
kivitelezés vízszintes és fUg
góleges irányHott fórási tech
nológiával készül. 

MagyarQrszágon ilyen 
tfpusú és ilyen technológiá
val épített vfzrajzi állomás ez 
idáig nem létesült . Az újdon
ság ereje Igy több szempont
ból is igaznak mondható. Az 
épftkezést több tényez6 is 
hátráltatta, például az eddigi
eknél későbbi beruházási 
források megnyitása, az új 
technológia, a kedvezőtlen 
időjárás és a magas vlzállás. 

A tervezési és kivitelezési 
lehet6ségek rugalmas össze
hangolása révén valósulhat 
meg ez a rendhagyó vizmér -
ce állomás. Ez a rendszer 
fogja leginkább megvalóslta
ni a technika és az infonná
cióáramlás fejlődése által 
megkövetelt, döntésel6k:észf
tést segítő vfzrajzi adatok 
megbízható, gyors el6áUftha
tóságát. (Képeink az épHJce
zés fázisait mutatják be.) 

Sebesvári J udit 

Idén folytatódnak 
az építkezések 

A Duna-Tisza közi hátság vfzp611ásának 
munkái 2005-ben is folytatódnak . A beruhá
zási forrásokhoz kapcsol6dóan három mű
tárgy rekonstrukci6jának elvégzésére és a 
egy komplex vízrajzi méróállomás építésére 
nyilik lehetóség. 

A Paphalmi főcsatorna beruházási munkái 
2003-ban kezdődtek meg. Öt matárgy rekon
strukciós munkái készültek el, egy új vlzkor
mányz6 mútárgy épült. valamint mintegy 
600 méter új csatornaszakasz létesült . 

Sajnálatosan 2004-ben csak az év végén 
nyflt lehetőség a munkák folytatására. Te
kintettel az időjárási feltételekre, a mun-

kálatnkat 2005 első negyedévében végzik el. 
A munkák során három műtárgy rekonstruk
ciója készül el. A munkák befejezésének 
idópontja: 2005. április 30. 

A beruházási munkák során komplex 
vfzrajzi távmér6 állomás létesül a Paphalmi 
főcsatorna 4+100 cskm szelvényében, mely 
a kvantitatfv vízrajzi adatok mellett alkalmas 
vlzmin6ségi érzékel6k beépftésére is. Az ál
lomás az A TIKÖVÍZ1G távméfÓ hálózatába 
illesztve seglti a vfzgyűjt6k széleskörű vizs
gálatát. Az állomás épltési munkáinak befe
jezési idópontja: 2005. január 30. 

Kozák Péter 
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A Szeged; Vízügyi Sportegyesület közgyűlése 

Sporthírek 
A Szegedi Vízügyi Sportegyesület 2004. 

december 8-án tartotta meg közgyűlését. Na
pirendre került az elnökség beszámolója az 
el6ző közgyűlés óta eltelt időszakr6l. vala
mint az egyesület pénzügyi gazdálkodásáról; 
az elnökség lemondása, valamint választás. 

A megjelent sportol6k (a közgyűlés hatá
rozatképes volt) és meghfvott vendégek egy 
perces néma felállással emlékeztek meg a 
2004-ben eU1Unyt Török Imre György sport
társróI. A levezető elnöki teend6k:et Tripolsz
ky Imre sporttárs látta el. 

Az elnöki beszámolót, a pénzügyi gazdál
kodásról szóló beszámolót a számvizsgáló 
bizottság elfogadásra javasolta, a tagság 
megvitatta és elfogadta. 

Dr. Dobi László igazgató köszöntötte a 
lelkes kis sportcsapatot, és biztosftotta a je
lenlév6ket, hogy az igazgatóság vezetése to
vábbra is támogatja a sportegyesület mú· 
ködését, s kérte, hogy a sportcentrum üze
melésével kapcsolatban mindenki mondja el 
véleményét, hogy ezek alapján a legjobb 
megoldás valósuljon meg. 

Második napirendként új elnökség 
választására került sor. Dr. Fekete Endre jel
öl6bizottsági elnök, Horváth István és Fejes 
Péter a jelölőbizottság tagjaként, a sport
egyesületi tagok véleményét kikérve, a kö
vetkező javaslatot tették: elnöknek Kurucz 
Gyulá~ elnökségi tagoknak Fehér Józsefnét, 
Novák Hajnalkát, Kádár Mihályt , Tamás 

Pétert ajánlottálc:. A számvizsgáló bizottság 
tagjaira javaslat volt Ágoston Bence, 
Bársony Krisztina, Máté József személye. 

A titkos szavazás eredményeként a 
elnökségi és számvizsgáló bizottság jelölt 
tagjait választották meg a résztvevók. 

A jelenlév6k a sportcentrum működésé
vel, üzemeltetésével kapcsolatban is el
mondták véleményüket, állásfoglalásukat 
(dr. Dobi László, Jenei Gábor, Lábdy Jenő, 

Kádár Mihály, dr . Törzsy Károly), és a 
következő határozati javaslatokat hozta a 
közgyaIés: 

- A sportköri tagdfjfizetési morált javítani 
kell. 

- A Szegedi Vfzisport Egyesület és a 
Szegedi Vlzügyi Sportegyesület között ér
vényben lévő megállapodást, amennyiben 
nem valósul meg 2004. december 31-ig, bl
rósági útra kell terelni. 

- Az elnökséget a közgyalés felhatal
mazza az igazgatóság és az SE közötti meg
állapodás alá!rására. 

Határid6: 2005 . január l. 
- A Szegedi Vfzügyi SE elnöksége (sport

egyesületi tagokkal kib6vftve) 2005. január 
31-ig készítse el a sportcentrum üzeme
lésével kapcsolatos költségvetést és pá
lyarendet. 

- A sportcentrum 2005. évi beindftásának 
batárideje 2005. március 31. 

Kurucz Gyula 

Zsiliprongálások 
Tótkomlós környékén 

Az utóbbi években egyre 
több gondot okoz az Alsó
Tisza vidéki Környezetvé
delmi és Vfzügyi Igazgató
ság számára a vízvisszatartó 
műtárgyak rongálása. Va
laki/valakik saját érdeküket a 
közérdek fölé helyezve, kü
lönböző funnányos, primitlv 
megoldással gyakorlatilag 
használhatatlanná tes zik a 
vfzkormányzó műtárgyak 
felhúzó szerkezetét, s ezzel 
felelótlenü! veszélyeztetik 
több település. tanya , mező

gazdasági terület, gazdaság 
belvfzvédelmi biztonságát. 
így a múlt évi őszi szemle al
kalmával is több zsilipron
gálást észlelt a bizottság. 

Az egyik legkomolyabb 
probléma Tótkomlós környé
kén alakult ki, amely az elóz
mények ismeretében külö
nösen fájó pontunk a rongá. 
lások tekintetében. Előz
ményként tudni keU, hogy az 
igazgatóság - felismerve a 
vízvisszatartás helyi igényét, 
s a talajvilutánp6tlás szüksé-
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gességét - 2000-2001-ben 
nagyszabású, PHARE által is 
finansz(roZOlt projekt kere
tében megépftett több , víz
visszatartásra alkalmas mú
tárgyat a Királyhegyesi-Szá
razér f6csatomán, többek kö
zött Tótkomlóson, a Nagyéri 
út felett, valamint az Aradi 
útnállévő tiltókal. 

Ezzel lehetővé vált a ta
vaszi belvizek szabályozott, 
tervezett visszatartása április 
15-október 15 . között az 
érintett területen, egyúttal 
kedvez6bb ökológiai állapot 
is bizlosfthatóvá vált a kör
nyező élővilág számára. A 
tavaszi-nyári-ószeleji idő
szakban a visszatartásra ter· 
vezett v(zhozamon felül ér
kező vfzmennyiségek egy 
bukón átfolynak, nem ter
helik a rendszert. Belvfzve
szél yes helyzet kialakulása 
esetén az ideiglenes elzá
rásokat megszüntetjük a zsi
lipek felnyitásával , lehetóvé 
téve az akadálytalan vIzle
folyást a csatornákban. 
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Ha a zsiliptáblákat rongá
lás miatt nem tudjuk felnyit
ni, az közvetlen belvfzvc
szélyt jelent a főcsatorna vfz
gyűjtő területén. Jelen eset
ben a zsilipek rongálása mi· 
att veszélyeztetett Tótkom
lós , Mezőkovácsháza és 
Végegyháza települések bel
teriilete az ott lévő anyagi ja
vakkal és külterülete, ahol 
jelentős mez6gazdasági ter
melés folyik. 

A lakosságol tájékoztattuk 
a helyi médián keresztül, 
hogy az illetéktelen zsilip
rongálások megszüntetésé
hez minden törvényes 
eszközt igénybe fogunk ven
ni. így 2004 novemberében 
ismeretlen tettes ellen .. köz
érdekű Üzem működésének 
mcgzavarása" bűncselek
mény miatt rendőrségi felje
lentést tettünk, a nyomozás 
jelenleg folyik. 

Priváczkiné 
Hajdu Zsuzsanna 
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