
VÍZPART

A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztésének
keretében elkészült a csongrádi tiszai part-
falrekonstrukció I. üteme, amelyet 2007.
július 6-án Fodor Gábor környezetvédelmi
és vízügyi miniszter (alsó képünkön) adott
át ünnepélyes keretek között. 

A 120 éves csongrádi védmı rekonstruk-
ciójának elŒkészítése és egy rövidebb sza-
kaszának megépítése a 2000. évi rendkívüli
tiszai árvizet követŒen kezdŒdött. A Vásár-
helyi-terv finanszírozásában most elké-
szült, mintegy 2 km hosszú védmı része a
belterületet védŒ teljes, 3150 méteres part-
falnak.

Az újfajta árvízvédelmi technológiájú,
800 millió forintos beruházást igénylŒ, 2
km-es partfallal egyidejıleg – hasonló
hosszúságban – készült el a futósáv és ke-
rékpárút is, amely az Eurovelo 11 elneve-
zésı, Európát keresztezŒ útvonal részeként
Csongrád és Szentes városát köti össze.

Az ünnepélyes mıszaki átadás a
csongrádi kikötŒnél lévŒ töltésszakaszon
zajlott le. Beszédet mondott a kivitelezŒ
SZEVIÉP Zrt. részérŒl dr. Simon Sándor
vezérigazgató, a beruházó képviseletében
Bognár Zoltán, a Vízügyi és Környezet-
védelmi Központi Igazgatóság (VKKI) fŒ-
osztályvezetŒje, illetve az üzemeltetŒ ré-
szérŒl dr. Dobi László, az Atikövízig igaz-
gatója. 

A gátrekonstrukcióval párhuzamosan
megvalósuló Eurovelo 11 kerékpárutat,
mely a csongrádi fahídtól a közúti hídig
épült meg, BedŒ Tamás, Csongrád polgár-
mestere mutatta be néhány szóban a megje-
lenteknek.

Ezután Fodor Gábor a miniszteri ünnepi
beszédben tetszését fejezte ki az új partfalat
illetŒen. Elismerte, hogy az utóbbi idŒben
lelassult a Vásárhelyi-terv programjának
megvalósítása.

Éppen ezért tárgyalásokat folytatott Kó-
ka János gazdasági miniszterrel a pénzügyi
források átcsoportosításának lehetŒségérŒl
a program felgyorsításának érdekében.

Az ünnepi beszédeket követŒen a mi-
niszter a Körös-toroki partbiztosítási mıvet
és a belterületi folyószakaszt hajóról tekin-
tette meg Kóthay László vízügyi államtit-
kár társaságában, aki szintén megtisztelte
jelenlétével az ünnepi eseményt.

NagyszöllŒsi Nóra – Borza Tibor

Csongrádi partfal: kész az I. ütem Fejlesztések
a külsŒ

honlapon
A következŒkben honlapunk

„atyjának” rövid, lényegre törŒ 
összefoglalását olvashatják 

a közelmúltbeli fejlesztésekrŒl. 

A honlap menüjében olyan sorok is meg-
jelennek, amelyek mögötti tartalmak külön
ablakban nyílnak meg. A „portálunk” ezen
alegységei az igazgatóságunk tevékenysé-
géhez nem szorosan kötŒdŒ feladatokkal
kapcsolatos információkat adnak közre.

Vízügyi múzeum

A honlap ízelítŒt ad a vízüggyel kapcso-
latos írásos, tárgyi és történeti emlékekbŒl.
A honlap tartalma jelentŒs – pénzben nem
kifejezhetŒ – kulturális értéket képvisel. 

EgészségmegŒrzŒ központ

A sportcentrum üzemeltetése vállalko-
zási formában történik. Az üzemeltetŒ ké-
résére készítettük el az EgészségmegŒrzŒ
központ által nyújtott lehetŒségeket bemu-
tató honlapot.

Duna–Tisza felszín alatti
vizek modellezése

Jelenleg fejlesztés alatt (befejezéshez
közel) van a magyar–szerb–román határ-
menti együttmıködés keretében megvaló-
suló projektek támogatásához készülŒ hon-
lapegység, mely segíti a résztvevŒk kap-
csolattartását, dokumentumaik megosz-
tását.

Google Map

Az internet egyik óriása nagy mértékben
kifogta a szelet a térinformatikai piac több
hazai és külföldi szereplŒjének vitorlájából
– a nagyközönség elé tárta annak lehetŒ-
ségét, hogy a világ bármely részét ábrázoló
mıholdképet, vagy közlekedési térképet jó
minŒségben megtekintse, és adott módon
felhasználja az érdeklŒdŒ. 

(Folytatás a 2. oldalon)
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Dr. Magyar Bálint fejlesztéspolitikai ál-
lamtitkár, a Fejlesztéspolitikai Irányító
Testület alelnöke augusztus 29-i Csongrád
megyei látogatása alkalmából – az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv keretében
„Egészségturizmus a Dél-alföldi régióban:
Dél-alföldi regionális SPA-projekt” cím-
mel – megbeszélést tartott az Atikövízig
Irinyi János utcai székházában. 

A látogatás célja volt, hogy gyakorlati
betekintést nyújtson a Dél-alföldi régión
belül Csongrád megye jelentŒsebb pro-
jekt-elképzeléseibe, valamint az érintet-

teknek szakmai konzultációt kínáljon a
Dél-alföldi Fejlesztési Tanács elnökével,
valamint a Dél-alföldi Regionális Fej-
lesztési Ügynökség vezetŒségével. 

A megbeszélésen részt vett dr. Dobi
László igazgató, illetve dr. Kozák Péter, a
vízgyıjtŒfejlesztési osztály vezetŒje, aki-
nek lehetŒsége nyílt a megbeszélést köve-
tŒen néhány szóban bemutatnia a „Szeged
fŒutcája – a Tisza” c. projektet, valamint
ennek dokumentációját átnyújtania az ál-
lamtitkárnak. (Ld. 8–9. oldal)

N. N.

Vízügyi igazgatók találkozója

Államtitkári látogatás

Megemlékezés az elhunytakról
„Ki meg akarja tartani életét, elveszíti azt, ki elveszíti, megtalálja azt!”

Sajnos, egyre többször értesülünk volt kollegáink halálhírérŒl. Az elmúlt hetekben
többüktŒl búcsúztunk.

Barna DezsŒ tanárember, az igazgatóság személyzeti osztályának oktatási elŒadója
volt. (Élt 91 évet.)

Dr. Breinich Miklós a magyar vízügyi szolgálat egyik – évtizedeken át meghatáro-
zó munkásságot kifejtŒ – vezetŒje. 1972-tŒl 1988-as nyugdíjba vonulásáig az Orszá-
gos Vízügyi Hivatal elsŒ vezetŒ elnökhelyettese. A sportéletben a vidéki vízügyi sport-
egyesületek létrehozásában nagy szerepet vállalt, az evezŒs sportot Magyarországon
meghonosító gróf Széchenyi István mıvének méltó folytatója. Évekig a Magyar Eve-
zŒs Szövetség elnökeként tevékenykedett. (Élt 83 évet.)

Ördögh József okleveles mérnök, okleveles szakmérnök 1942–1982 között dolgo-
zott igazgatóságunknál. JelentŒs érdemei vannak az 1957 utáni vízgazdálkodási és ví-
ziközmı-társulatok szervezésében, felügyeletében és irányításában. KiemelkedŒ sze-
repet vállalt a határmenti kapcsolatok elmélyítésében, az árvízvédelmi munkálatokban.
KülönbözŒ hatóságok munka- és balesetvédelmi szakértŒje, munkavédelmi tanfolya-
mok, jegyzetek szerzŒje, társszerzŒje volt. (Élt 86 évet.)

Kemény László az igazgatóság építési osztályának, majd árvízvédelmi és folyósza-
bályozási osztályának dolgozója, igazán segítŒkész kolléga volt. Munkája mellett
szabadidejét a sport töltötte ki. A Szegedi Vízügyi SE alapító tagja, szinte haláláig a
teniszversenyek, a teniszpálya állandó látogatója. (Élt 65 évet.)

Emléküket megŒrizzük.
Kurucz Gyula

Június 28-án az ópusztaszeri vízügyi va-
dászházban tartották a vízügyi igazgatók
találkozóját. MegtisztelŒ volt számunkra,
hogy az eseményt idén dr. Kováts Gábor
felkérésére igazgatóságunk rendezhette
meg. 

A rendezvényen nagy létszámban jelen-
tek meg a meghívottak, fŒként nyugál-
lományban lévŒ vízügyi igazgatók, fŒmér-
nökök. Jelen volt néhány aktív, a jelenkort
képviselŒ vezetŒ, köztük dr. Dobi László,
az Atikövízig igazgatója is, aki a találkozó
nyitányaként elŒadást tartott a jelenlegi

vízügyi munkákról, a 2006-os árvízvéde-
kezés munkálatairól, eseményeirŒl, illetve
az azt követŒen szükségessé vált, s eddig
elkészült helyreállítási munkákról. 

A találkozón Kóthay László vízügyi
szakállamtitkár (aki a rendezvényen még
mint a debreceni vízügyi igazgatóság ve-
zetŒje vett részt) az elkövetkezendŒ idŒ-
szak fontosabb feladatait ismertette.

A beszédek után közös ebéd, majd ba-
ráti beszélgetések következtek. A nyugdí-
jas vezetŒk ellátták néhány jó tanáccsal,
iránymutatással a jelenlegi vezetŒket. 

Örvendetes, hogy még ilyen sok tapasz-
talt vízügyes szakembert üdvözölhetnek
köreikben, hiszen mindig segítŒ kezet
nyújtanak szakmai kérdésekben. Köszönet
illeti dr. Kováts Gábort a találkozó meg-
szervezéséért, s Hegyes Zoltánt, a Vízügyi
Vadásztársaság elnökét a támogatásért.

NagyszöllŒsi Nóra

Fejlesztések
a külsŒ

honlapon
(Folytatás az 1. oldalról)

A Google fejlesztŒi által készített pro-
gramrutinokat felhasználva tetszŒleges ob-
jektumok megjeleníthetŒek a honlapba
ágyazva anélkül, hogy a böngészŒhöz bŒ-
vítményeket kellene telepíteni, vagy a tér-
képszelvényeket nekünk kellene megvásá-
rolni és tárolni.

A honlapba ágyazott kezelŒfelület lehe-
tŒvé teszi a térkép nagyítását, kicsinyítését,
váltást a közlekedési térkép és a mıhold-
kép között. A térképen pontszerı, vonalas
és felületobjektumok és egyéni kezelŒesz-
közök is elhelyezhetŒek.

Az eddig elkészült oldalon az igazgató-
ság mıködési területének határait, ár- és
belvízvédelmi szakaszokat, nevezetes pon-
tokat helyeztünk el. A fejlesztés következŒ
ciklusában részekre bontjuk az áttekintŒ
térképet, és további „fedvényekkel” (csa-
tornák, szivattyútelepek, stb.) egészítjük ki.
A térképen megjelenŒ pontszerı objektu-
mok összekapcsolhatóak a szerverfarm
OTAR adatbázisával.

E technikát felhasználva soha nem látott
módon – mégis magától értetŒdŒen –
tudjuk magunkat, a mıködési területünket,
a kezelésünkben lévŒ állami vagyontárgya-
kat bemutatni.

Hírcsatornák

Az interneten megjelenŒ mérhetetlen hír-
tömeget egyre nehezebb feldolgozni, ezért
az internet szabványalkotó szervezetei ki-
dolgozták az RSS technológiát. Az RSS se-
gítségével a hírek címei, kulcsszavai sı-
rített formában jelennek meg, amelyeket az
erre vonatkozó célprogramok, illetve az új
kiadású böngészŒk összegyıjtenek, így az
olvasónak nem szükséges több portált
bejárnia.

Próbaképpen a hidrológiai adatokat és az
igazgatóság által kiadott híreket tettük köz-
zé RSS formátumban.

Bodó László



Az 1879. évi árvíz centenáriuma alkal-
mából felavatott szegedi vízügyi emlék-
hely, mely a Maros-toroki gátŒrtelepen ta-
lálható, utoljára 1999-ben, egykori igaz-
gatónk, Török Imre György vezetése alatt
újult meg. Akkor került sor az épület és
környezete, valamint a kiállítások frissíté-
sére, újrarendezésére. Azóta eltelt nyolc év,
de a kiállítás, illetve a környezet mit sem
változott – annak ellenére, hogy tavaly Œsz
óta igen gondos kéz ápolja a szegedi mú-
zeumot, s annak kiállításait. Miklós János
kollégánk minden tŒle telhetŒt megtesz a
múzeum karbantartásáért, de mint tudjuk,
egy fecske nem csinál nyarat... 

Idén úgy éreztük, hogy végre újra itt az
ideje komolyan kézbe venni a múzeum
sorsát. Feltérképeztük, hogy milyen újítá-
sokra, helyreállításokra lenne szükség, s
hogy mit tudunk a szıkös anyagi források-
ból gyorsan és olcsón helyrehozni.

Az évek során néhány, szabad téren kiál-
lított tárgy állaga erŒsen megromlott, ezek
felújítása mindenképpen szükségessé vált.
Ezért lett kicserélve a kiállított istrángos
cölöpverŒ egyik talpgerendája, illetve
egyik támasztóoszlopa. Folyamatosan fel-
újítják a kültéri kiállított tárgyakat, így a
gémeskutat, kézi és gépi kordét, a búbos
kemence homlokdeszkáit, a vízkiemelŒ ku-
tat. Megújult a fásszín is, mely igen élet-
veszélyes állapotban állt már egy ideje. 

A területen található egyik melléképület
is némi renoválásra szorul, erre vonatkozó
szakvéleményét Takács Lajos építész kol-
légánk már a vezetŒség elé tárta, bár for-
ráshiány miatt e felújításra sajnos, még vár-
nunk kell. 

Ennek az épületnek a rendbehozatala
azért lenne rendkívül fontos, mivel egy-
részt folyamatosan romlik az állaga, más-
részt ebben a helyiségben szeretnénk egy új
kiállítást létrehozni azokból a dokumentu-
mokból, tárgyi eszközökbŒl, amiket a fŒ-
épület padlásán találtunk. 

Rengeteg olyan régiség lapult eddig a
padlás sötétjében, amiket nagy kár lenne
veszni hagyni, hiszen a régi vízügyes idŒk
emlékét idézik, s melyeket – véleményem
szerint – a múzeum közönsége is szívesen
látna. A padláson irattárat, raktárt rende-
zünk be, rendszerezett, nyilvántartott for-
mában. 

A fŒépületben található ún. olvasóterem-
ben olyan könyvtár jellegı rendszert sze-
retnénk létrehozni, ahol az ott megtalálha-
tó, nyilvántartott könyveket a vízügyes kol-
légák használhatnák kutatásaikhoz, tanul-
mányaikhoz. Ehhez elsŒ lépésként helyére
került az új polcrendszer, illetve hamarosan
elkezdŒdik a könyvek nyilvántartásba véte-
le, selejtezése, részben a régi katalogizálás

szerint, részben pedig az új központi nyil-
vántartó program, az ún. KATA-program
segítségével, melyet szintén Miklós János
kollégánk kezel. Szeretnénk, ha ez a
„könyvtár” segítségül szolgálhatna minden
kollégának, aki a régi idŒk szakmai anya-
gait szeretné segítségül hívni.

Hiszem, hogy nem hiábavaló a tenni-
akarásunk, hiszen örömmel hallottam János
kollégámtól, hogy egyre több diák- és tu-
ristacsoport érkezik a múzeumba, hazánk-
ból és külföldrŒl egyaránt. (A múzeum fel-
került egy országos honlapra is – www.
museum.hu –, ahol szintén tájékozódhat a

nagyközönség a szegedi vízügyi múzeum-
ról.) Még rengeteg tennivaló akad a szege-
di vízügyi múzeum háza táján, amivel
szebbé, korszerıbbé tehetnénk mind a kül-
téri, mind a beltéri kiállításokat és a kör-
nyezetet. Ehhez idŒ, emberi, illetve anyagi
erŒforrás is szükséges, melyekbŒl ugyan
hiányt szenvedünk még, de bízom abban,
hogy a türelem és a kitartás meghozza gyü-
mölcsét, és szépen lassan olyanná tudjuk
varázsolni a mi múzeumunkat, mely méltó
lesz ahhoz, hogy mind a hazai, mind a kül-
földi látogatók jó hírét vigyék.

NagyszöllŒsi Nóra
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Az elismerések jobb áttekintése végett
a következŒkben összefoglalóan

közreadjuk igazgatóságunk 
idei kitüntetettjeinek listáját.

Az 1979-es szegedi Nagyárvíz tisztele-
tére rendezett ünnepségen (2007. március
10., Vásárhelyi Pál terem) vette át az igaz-
gatóság kollektívája által odaítélt „Az Alsó-
Tisza vidékért” kitüntetést Göblyös Pál
csatornaŒr (csongrádi szakaszmérnökség),
Keller Péter tanácsos, folyószabályozási
ügyintézŒ (vízkárelhárítási osztály), Ta-
kács Lajos fŒtanácsos, szakági tervezŒ (pá-
lyázati és beruházási osztály), dr. Török
József fŒtanácsos, osztályvezetŒ helyettes
(vízgyıjtŒfejlesztési osztály).

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmá-
ból dr. Persányi Miklós környezetvédelmi
és vízügyi miniszter Miniszteri ElismerŒ
Oklevelet adományozott Bakos András
csatornabiztosnak (hódmezŒvásárhelyi sza-
kaszmérnökség, batidai csatornaŒrjárás) 25
éves kiemelkedŒ szakmai munkája elisme-
réséül.

Március 22-én a Víz világnapja alkal-
mából dr. Persányi Miklós miniszter dr.
Török József fŒtanácsost, osztályvezetŒ he-
lyettest Vásárhelyi Pál-díjban részesítette
Dél-Magyarország vízgazdálkodásában ki-
fejtett több évtizedes kiemelkedŒ munkájá-
nak elismeréséül. Bárkányi István gátŒr
(szegedi szakaszmérnökség) Sajó Elemér-
emlékplakettet vehetett át a vízügyi szol-

gálatban 30 éven át végzett, példamutató
szakmai munkája elismeréséül.

A június 5-i Környezetvédelmi világnap
alkalmából dr. Fodor Gábor környezetvé-
delmi és vízügyi miniszter dr. Fekete
Endre osztályvezetŒt (környezetvédelmi
osztály) „Környezetünkért” díjjal tüntette
ki, Gubisi László csatornabiztost (szentesi
szakaszmérnökség) Miniszteri ElismerŒ
Oklevél kitüntetésben részesítette. 

Dr. Fekete Endre vegyészmérnök három
évtizedes, környezetvédelmi, vízminŒség-
védelmi szakterületen végzett kiemelkedŒ
tevékenysége elismeréséül, Gubisi László
25 éves csatornaŒri, csatornabiztosi tevé-
kenységéért, valamint a környezetvédelem-
ben, öntözésben és belvízvédekezésben
végzett kiemelkedŒ munkája elismeréséül
kapta a kitüntetést.

Az augusztus 20-i állami ünnep alkal-
mából dr. Fodor Gábor miniszter Ötvös
Mihály ErnŒ szakaszmérnöknek (szentesi
szakaszmérnökség) Miniszteri ElismerŒ
Oklevelet adományozott 40 évi, környezet-
védelmi és vízügyi szakterületen végzett
munkája elismeréséül. Ugyancsak augusz-
tus 20-a alkalmából dr. Szekeres Imre hon-
védelmi miniszter dr. Dobi László igazga-
tónak I. osztályú Honvédelemért kitüntetŒ
címet adományozott a Honvédelmi Minisz-
térium területi szervei és az Alsó-Tisza vi-
déki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság példamutató árvízvédekezési együtt-
mıködéséért. K. Gy.
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Bemutatkozik:

Dr. Csala Éva Margit

Szegeden születtem 1983. április 13-
án. Tanulmányaimat a Gedói Általános
Iskolában kezdtem. A KŒrösy József
Közgazdasági és Külkereskedelmi Szak-
középiskola külkereskedelmi szakán
érettségiztem. 

Az idegen nyelvek iránti érdeklŒdé-
sem és szeretetem már ott kialakult.
ÉrdeklŒdési körömbe inkább a humán
tárgyak tartoztak, így a Szegedi Tudo-
mányegyetem Állam- és Jogtudományi
Karára felvételiztem. Itt szereztem dip-
lomát 2006 júliusában. 

Az egyetemet követŒen mintegy fél
évig ügyvédjelöltként dolgoztam. Az
iroda fŒként munka- és társasági jogi
ügyekkel foglalkozott, így e rövid idŒ
alatt fŒként e jogterületekbe nyerhettem
betekintést. 

2007 februárjától április végéig a
Szatymaz községi önkormányzat pol-
gármesteri hivatalába nyertem kineve-
zést mint köztisztviselŒ. Munkakörömbe
tartozott a képviselŒtestületi ülések
elŒkészítése (elŒterjesztések írása, ren-
deletmódosítások stb.), jegyzŒkönyve-
zése, valamint a kapcsolattartás a civil
fórummal.

2007. május 1. óta dolgozom az igaz-
gatóságon. Munkakörömbe fŒként a víz-
ügy kezelésében lévŒ üdülŒingatlanok
jogi helyzetének rendezése, egyéb ingat-
lanokkal kapcsolatos határozatok (pl.
építési engedélyek, telepengedélyek)
szakági véleményeztetése, szerzŒdések
írása (pl. adásvétel, haszonbérlet) tar-
tozik, de részt vettem már közigazgatási
peres tárgyalásokon is.

A kollégák nagyon kedvesen fogad-
tak, mindenki készségesen látott el szak-
mai és egyéb segítséggel. 

A jövŒben is szeretnék a polgári, il-
letve a közigazgatási jog területén ma-
radni. Ãszintén bízom abban, hogy le-
hetŒségem nyílik az igazgatóság mun-
kájában hosszú ideig részt venni. 

SzabadidŒmben szívesen sétálok a sza-
badban, kocogok, úszom (nem verseny-
szerıen). 

Nagyon szeretek utazni. 
Szívesen olvasok szépirodalmat, va-

lamennyi mınemben és mıfajban, bár
erre mostanában egyre kevesebb idŒm
jut. Szeretem a zene valamennyi mıfaját
a klasszikustól a modernig.

MEGHÍVÓ
Az Alsó-Tisza vidéki 

Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
vezetése szeretettel meghívja 

a Központ, az MBSZ nyugdíjasait

2007. NOVEMBER 13-ÁN 14 ÓRÁRA

az igazgatóság  Szeged, Irinyi J. u. 1. sz.
alatti székházának ebédlŒjébe

NYUGDÍJAS

BARÁTI TALÁLKOZÓRA.

Idei kitüntetettjeink



Október 12-én Szegeden rendezzük meg a Székesfehérvár-
–Szeged sporttalálkozót a Vízügyi SE EgészségmegŒrzŒ központ-
jában, s a Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskolában.  Az idei
szlogen: „33”, hiszen 33 éve ismétlŒdik a baráti találkozó! Ennek
szellemében próbáljuk a sportágakat úgy összeállítani, hogy a ha-
gyományos sportágak mellett új játékok is teret kapjanak.

RésztvevŒk: Közép-dunántúli és Alsó-Tisza vidéki környezet-
védelmi és vízügyi igazgatóságok dolgozói; Közép-dunántúli és
Alsó-Tisza vidéki környezetvédelmi, természetvédelmi és vízü-
gyi felügyelŒségek dolgozói; kft-k, rt-k dolgozói és meghívottak.

Javasolt versenyszámok:

További versenyszámokra javaslatot lehet tenni – amennyiben
a feltételek biztosítottak!

Javasolt program:
11 óra: Vendégfogadás (Irinyi J. utcai székház)
12 óra: Ebéd (Irinyi J. utcai ebédlŒ)
13–19.30-ig: Sportprogramok a Szegedi Vízügyi SE Egészség-

megŒrzŒ központjában és a Kiss Ferenc szakközépiskolában
20 óra: Eredményhirdetés, zenés vacsoraest (Irinyi u.-i  ebédlŒ)
A sportnapon minden igazgatósági, felügyelŒségi, kft.- és rt.-

dolgozó részt vehet – akár szurkolóként is. A szurkolótábor
egyébként az esti kiértékelésen külön elbírálásban és díjazásban
részesül (plakát, transzparens és zászlók, hangerŒ stb.)

Mindenkit hívunk, gyertek, kedves sporttársak, lányok és fiúk,
szurkolók és versenyzŒk! Jó ötleteket, javaslatokat is várunk!

Kurucz Gyula
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Székesfehérvár–Szeged
sporttalálkozó 

„Gyakorlatból vett szakértŒi tanácsok az árvízi 
kockázatok csökkentésére” – e címet adhatjuk
annak a nemzetközi konferenciának, amelyet 

a FLAPP égisze alatt rendeztek meg Zaragozában
(Spanyolország) június közepén. 

A zárókonferencián – amely a két és fél éves együttmıködés
szakmai lezárását is jelentette – több mint 150 szakértŒ és politi-
kus vett részt, hogy megvitassák azokat a gyakorlati kérdéseket,
amelyek az árvízvédelem és a környezetvédelem közös kihívásait
jelentik szerte Európában. Az Atikövízig több hazai vízügyi igaz-
gatósággal, a budapesti önkormányzattal és a Debreceni Egye-

temmel karöltve vette ki a részét a szakmai munkából, amely kö-
zel 3 éven keresztül zajlott, s ezalatt szoros együttmıködést alakí-
tott ki 12 európai ország mintegy 35 intézményével.

A nem titkolt klimatikus változások, a globális felmelegedés, a
szélsŒséges idŒjárási elemek, amelyek egyre extrémebb árvizeket
okoznak, egyre nagyobb fenyegetést jelentenek Európa lakossá-
gára nézve. A szakértŒknek, valamint a politikai döntéshozóknak
együtt kell mıködniük az árvízi veszélyeztetettség csökkentése
érdekében. Maga a konferencia helyszíne is jó példával szolgál,
hiszen az Ebro folyón – amely kettészeli Zaragoza városát –
pusztító árvíz vonult le 2007 márciusában. 

A több napos rendezvényen a FLAPP partnerek bemutatták és
megvitatták az együttmıködés végtermékének számító könyvet,
amely konkrét példákon keresztül ad praktikus útmutatást a helyi,
illetve regionális szektorban mıködŒ szakemberek, intézmények
részére. A munka gyümölcseként megszületett a határmenti
árvízvédelem együttes megközelítését taglaló dokumentáció
(Joint approach), amely (szakma)politikai ajánlásokat tartalmaz a
közös együttmıködés különbözŒ kormányzati szintjeire lebontva.

Az európai vízgazdálkodás különbözŒ területein tevékenykedŒ
szakembergárda által összeállított dokumentáció megvalósult, a
gyakorlatból vett példaértékı projekteken alapul. Ezen ajánlások
gyıjteménye „a legjobb ötletek” továbbadását, terjesztését tızte
ki célul Európa különbözŒ régiói között. A vezérlŒ elv a folyó-
gazdálkodás integrált megközelítése volt, azaz a torkolattól a for-
rásig kezeljük az árvízvédelmet, mint problémát. (Folyt.: 6. o.)

FLAPP-konferencia Zaragozában

Bemutatkozik: 

Nagyné Baka Eszter
Kezdhetném úgy is ezt a bemutatkozást, hogy névrŒl már so-

kan ismernek, ami részben igaz. Azonban 2 és fél hónapja
megváltozott a nevem, Nagyné lettem. Így már folytathatom is
a „megszokott” módon: Nagyné Baka Eszter vagyok, Sze-
geden születtem 1983-ban. A szakközépiskola és technikusi
vizsga után a bajai fŒiskolán folytattam tanulmányaimat. Kör-
nyezetmérnökként diplomáztam.

Az igen rövid és egyben utolsónak mondható igazi nyári
szünet után, 2005. augusztus elsején kezdtem el dolgozni igaz-
gatóságunkon, mint a környezetvédelmi osztály ügyintézŒje.
Nem mondhatom, hogy ismeretlen helyre kerültem, mivel az
iskolai nyári gyakorlataimat itt töltöttem. Ráadásul a csa-
ládunkban már szinte törvényszerınek mondható, hogy gene-
rációnként van egy-egy „vízügyes”. 

Munkám során a felszíni vizek minŒségi kérdéseivel, vízmi-
nŒségi kárelhárítással, területi és üzemi vízminŒségi kárelhá-
rítási tervek aktualizálásával és karbantartásával foglalko-
zom. 2007 eleje óta pedig kiegészült a feladatköröm az igazga-
tóság vízrajzi adatszolgáltatási tevékenységére bevezetett ISO
9001:2000 minŒségirányítási rendszer általános minŒségügyi
megbízotti feladataival. 

SzabadidŒmben szeretek kirándulni és fényképezni. Ezen kí-
vül szenvedélyes gyıjtŒje vagyok a szerencsehozó elefántok-
nak és barátaimnak köszönhetŒen egy évig nevelŒszülŒje lehe-
tek a FŒvárosi Állatkertben lakó hús-vér elefántnak, Zittának.

Örülök annak, hogy ilyen jó csapatnak lehetek tagja és az-
zal foglalkozhatom, amit tanultam. Igyekszem hasznos, aktív
tagja lenni a vízügyi szolgálatnak.

Tenisz
Strandröplabda (férfi, nŒi)
Streetball (vegyes)
Sakk (vegyes)

NŒi ügyességi verseny
LengŒ teke (nŒi, férfi)
Kispályás labdarúgás (ffi, nŒi)
Kosárlabda (férfi)



(Folytatás az 5. oldalról)
A FLAPP-jelentés egyik fontos megálla-

pítása a „teret a folyónak” elv hangsúlyo-
zása a „zárjuk az árvizet gátak közé” koráb-
bi metódussal szemben. A tervezés során
figyelembe kell venni az árvíz ökológiai
funkcióit, tekintettel kell lenni a folyómen-
ti ökoszisztémára és vizes élŒhelyekre egy-
aránt. A jelenleginél szorosabbra kell fızni
az árvízvédelmi szakemberek együttmı-
ködését, mert az árvíz nem ismer határokat.

„Egy integrált vízgyıjtŒ-szemléletı
megközelítés jó alapja lehet a jövŒbeni si-
keres és hasznos kooperációnak. Ehhez
össze kell kötni a lakosságot, a szakembe-
reket, intézményeket. Könnyı ezt leírni,
ám annál nehezebb megvalósítani, pokoli
munka.” – mondta Alfred Evers, a vezetŒ
holland partner (Euregion Meuse-Rhine)
képviselŒje. 

Zaragoza városán a már említett Ebro fo-
lyik keresztül, melynek hossza 910 km,
vízgyıjtŒ területe 85 550 km2. A Tisza mé-
retı folyón az utóbbi évtizedekben több ka-
tasztrofális árhullám pusztított. A szélsŒsé-
ges csapadéktevékenység hatására az átlag
vízhozam (420 m3/sec) kb. 22 százalékkal
csökkent az utóbbi 35 évben.

A csökkenŒ vízkészletek mellett egyre
jellemzŒbbek lettek a rendkívüli árvizek. A
nagy lefolyási tényezŒjı (ritka, kopár nö-
vényzettel benŒtt) vízgyıjtŒn egy-egy he-
ves zápor hatására igen rövid idŒn belül
(48–72  óra) óriásivá duzzad a folyó. A 100
m3/sec-os kisvízhozam pillanatok alatt el-
érheti akár a 4000 m3/sec-ot is. Ilyen rövid
idŒn belül rendkívül nehéz a védekezési-
mentési munkákat megszervezni. 

A vízgyıjtŒért felelŒs szervezet (River
Ebro Basin Organization) tározókkal, s egy
jól mıködŒ hidrológiai és döntéstámogató
rendszerrel (Automatic Hydrologic Infor-
mation System and Decision Support Sys-
tem – SAIH – SAD) felszerelkezve küzd az
árvizek ellen. A valós idejı monitoring há-
lózat segítségével (130 vízmérce, 217 csa-
padékmérŒ hely) a mért vagy elŒrejelzett
csapadék- és számított lefolyási adatokból
elŒrejelzés készíthetŒ a várható vízhozam
nagyságára vonatkozóan, amely az össze-
hangolt tározóüzemeltetéssel egyetemben
képezi az árvízvédelmi menedzsment
alaptevékenységét. 

A másik legfontosabb tevékenységi kör a
lakosság gyors tájékoztatása, riasztása
vészhelyzet esetén. Az interneten keresztül
minden lakos kellŒ idŒben információhoz
juthat. 

Harmadsorban a folyó ökológiai szere-
pére is kellŒ figyelmet fordítanak – például
a hullámterek bŒvítésével, az ott található
fajok szigorú védelmével egyetemben.
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FLAPP-konferencia Zaragozában

A konferencia szervezŒi lehetŒséget
biztosítottak arra, hogy megismerked-
hessünk a folyó békés arcával. Kajaktúrán
vettünk részt, s a sebes sodrású vizen

evezve megfigyelhettük, miként állították
helyre a folyómenti élŒhelyeket és holt-
ágakat.

Frank Szabolcs



1974. január 22-én – 33 éve – alakult
meg a Vízügyi Sportegyesület. Az alakuló
közgyılés kajak-kenu, kézilabda, tájékozó
futó szakosztályok és tömegsport bizottság
létrehozását határozta el. 

ElŒzmények

Az Ativízig-nél 1970-ben közel 350  fia-
tal (30 év alatti) dolgozott, kiknek kultu-
rális és sportigénye hozta létre az akkori
pinceklubot, illetve a jelzett idŒponttól a
Szegedi Vízügyi Sportegyesületet. Az ak-
kor bevezetett 44 órás munkahét kapcsán
megnövekedett szabadidŒ ésszerı kihasz-
nálása növelte a dolgozók sportolási igé-
nyét. A Szakszervezeti Tanács mellett mı-
ködŒ sportcsoport 1970-beli újjászervezése
nagy lendületet adott az igazgatóság sport-
mozgalmának (ekkor 1500 volt igazgatósá-
gunk létszáma). 

1973 végére igényként jelentkezett a
sport magasabb szintı szervezése, amit cél-
szerıen sportegyesület létrehozásával le-
hetett elérni. Így az igazgatóság állami és
társadalmi vezetésének egyetértésével
1974. január 22-én megalakult a Szegedi
Vízügyi Sportegyesület. ElsŒ elnöke Wolf
Mihály lett. 

Szakosztályok mıködése

Kajak-kenu, evezŒs-szakosztály:
Mint vízügyi sportegyesületnek, már a

megalakulás elŒtt és azt követŒen az volt a
célunk, hogy a vízi sportágban ütŒképes,
erŒs szakosztályt hozzunk létre, egyér-
telmıen a minŒségi sport fejlesztésével.
Figyelembe véve az anyagi lehetŒségeket,
valamint a város szakember-ellátottságát,
1974-ben kajak-kenu szakosztály alakult,
mely fokozatosan fejlŒdött – a sportolók
létszámát és a hajóállományt tekintve is. 

A kajak-kenu szakosztály négy évig mı-
ködött.  E négy év alatt sok gyermekkel
szerettettük meg a sportágat. Kiugró ered-
ményeket ugyan nem értek el, de évrŒl-
évre egyre több jó helyezést szereztek a
különbözŒ versenyeken. 

1978-ban sportfelügyelŒségi kezdemé-
nyezésre, a Magyar EvezŒs Szövetség,
valamint az OVH egyetértésével felvetŒ-
dött az a javaslat, hogy a Vízügyi SE vegye
át a SZEOL-AK evezŒs szakosztályát, ez-
zel egyidŒben megszınt a kajak-kenu szak-
osztály.

EvezŒs szakosztályunk sportolóinak
eredményeirŒl többször olvashattak a Víz-
part hasábjain, ezek részletezésétŒl most
eltekintek. A Gróf Széchenyi István EvezŒs
és Kajak-Kenu Pályán rendezett hazai és

nemzetközi versenyeken a szervezŒ bizott-
ságnak aktív részese volt sportegyesüle-
tünk, és a sportsikerek mellett Szeged város
hírnevét öregbítette a rendezvények sikere. 

KiemelkedŒ esemény volt az 1998-ban
megrendezett Kajak-Kenu Világbajnokság,
és a 2002-ben megrendezett Kajak-Kenu
Európa Bajnokság, a 2006. évi Síkvizi Kaj-
ak-Kenu Világbajnokság.

1998-ban és 1999-ben a Szegedi Kajak-
Kenu Sportegyesület elnökségével több-
ször egyeztettünk a két vizes egyesület
együttmıködése, illetve fúziója érdekében.
A 2000-ben megtartott közgyılés elé meg-
alapozott javaslattal állhattunk, mely biz-
tosította az evezŒs szakosztály és a tömeg-
sport szakosztály hosszú távú mıködését.
(Az evezŒs szakosztály visszakerült anya-
egyesületéhez.)

Kézilabda szakosztály:
Az egyesület megalakulásával, a koráb-

ban is vízügyi dolgozókra alapozott, Szege-
di Dózsa SK kézilabda szakosztály meg-
szınésével egyidejıleg jött létre. A szak-
osztály létrehozásának létjogosultságát a
városi kézilabdasport fejlŒdése határozta
meg. 

Többször nyert megyei bajnokságot, és
kiemelkedŒ eredményt ért el a Magyar
Népköztársasági Kupában. Több sikeres
külföldi szereplés után a szakosztály anya-
gi nehézségek miatt szınt meg.

Kosárlabda szakosztály:
Kezdetben a csapat a tömegsportmozga-

lom keretében a Szegedi Városi Alapfokú
Bajnokságon vett részt, melyet megnyert,
1975-tŒl a Csongrád megyei Kosárlabda
Szövetség által kiírt Megyei Kosárlabda
Bajnokságban szerepelt, melyen többször
harmadik helyezést ért el.

A kosárlabda csapat teljesítésének érté-
két növelte, hogy évrŒl-évre megelŒzte a
bajnokságban olyan egyesületek csapatait,
amelyek anyagi és személyi háttere sokkal
kedvezŒbb volt. Az igazgatóság dolgozói-
ból álló csapat minden évben részt vett és
részt vesz a Székesfehérvár–Szeged sport-
találkozón, ahol színvonalas mérkŒzéseken
hirdethettek gyŒztest.

Jelenleg a tömegsportszakosztályon be-
lül mıködŒ kosárlabda csapat biztosít rend-
szeres sportolási lehetŒséget az Igazgató-
sági Sportegyesület tagjainak,  megerŒsítve
külsŒ sporttagokkal, akik több éve kötŒd-
nek igazgatóságunkhoz, illetve a kosárlab-
da csapathoz.

*
Mıködött még sportegyesületünknél tá-

jékozódási futás, asztalitenisz és túramotor
szakosztály.

Tömegsportbizottság,
tömegsportszakosztály:
Egyesületünk legnagyobb tömegeket

mozgató sportcsoportja, melynek verse-
nyei, illetve rendezvényei a következŒ ver-
senyekbŒl álltak az elmúlt 33 év során: házi
bajnokságok, városi bajnokságok (sport-
szövetség – felügyelŒség – KISZ), ME-
DOSZ versenyek, sporttalálkozók. 

Az éves versenynaptárban a legnagyobb
létszámot a házi bajnokságok versenyzŒi
adták. Ezeket a következŒ sportágakban
rendeztünk meg: sakk, biliárd, asztalite-
nisz, tollaslabda, tenisz, kis- és nagypályás
labdarúgás, lövészet, teke, fallabda.

2000-tŒl az evezŒs szakosztály leválásá-
val a Sportegyesület egyetlen egy szakosz-
tály, mely a szabadidŒsport szervezésével,
koordinálásával foglalkozik.

Külön meg kell említeni a Székes-
fehérvári Igazgatósággal 1974-tŒl megren-
dezett sporttalálkozókat – 1979-ig évente
két alkalommal, 1980-tól évente egy alka-
lommal.

Gróf Széchenyi István 
EvezŒs és Kajak-Kenu Pálya

2005. április 25. fontos dátum a létesít-
mény történetében, hiszen akkor szerzŒ-
déssel az NSK (Nemzeti Sportközpontok)
kezelésébe került a Gróf Széchenyi István
EvezŒs és Kajak-Kenu Pálya, a Maty-éri
olimpiai sportcentrum. 

Az elsŒ versenyt még 1981-ben rendez-
ték meg a Szabadkai út mellett. Az Alsó-
Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság, az Alsó-
Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság azóta folyamatosan kezelŒje
volt a 74 hektáros állami területnek. Dr.
Dobi László a szerzŒdés aláírását követŒen
így nyilatkozott:

– SportszeretŒ ember vagyok és azt kell
mondjam, szakmai kezelŒk birtokába
került a Maty-éri olimpiai sportközpont. És
itt rögtön dr. Simády Béla neve jut eszem-
be, aki sokat tett azért, hogy Szeged ren-
delkezzen egy, a vízi sportokhoz kiváló fel-
tételeket biztosító létesítménnyel. A pálya
azóta jelentŒs fejlŒdésen ment keresztül.
Nem azért adjuk át az üzemeltetési jogot,
hogy lerázzuk magunkról a felelŒsséget. A
sikeres együttmıködésben bízva nyújtom
át a centrum képzeletbeli kulcsát a kö-
vetkezŒ tulajdonosnak, a Nemzeti Sport-
központoknak. 

Az igazgatóság a jövŒben a vízgazdálko-
dási érdekeket képviseli majd a területen,
így például a belvízzel kapcsolatos védeke-
zési feladatokat látjuk el.

(Folytatás a 8. oldalon)
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Bemutatkozik a Szegedi Vízügyi SE*



Szegeden a Tisza mindig a város életének 
középpontjában állt. Minden korban a folyó 

teremtette meg a város fejlŒdéséhez szükséges hátteret. 
A folyó nemcsak a fejlŒdést inspirálta, hanem 

veszélyeztette is a várost. Az 1879-ben bekövetkezett 
árvízi katasztrófa ráirányította a figyelmet 

az egységes árvízvédelmi rendszer 
kiépítésének szükségességére. 

A
katasztrófa utáni árvízi összefogás eredményeként nem-
csak a város épült újjá, hanem az árvizek ellen kellŒ biz-
tonságot nyújtó védelmi rendszer is kiépült. Az akkori

kor legmagasabb szakmai színvonalán épült meg a tégla támfal,
mely szerkezetében és esztétikumában példaértékı volt. (Ld. jobb
oldali kép) 

Az ismétlŒdŒ árvizek elleni biztonság fokozására az 1970. évi
árvíz után a partfal mintegy 3200 km hosszban került részben át-
építésre, részben meghosszabbításra a Tisza jobb partján. Az el-
végzett munkálatok során egyrészt a belvárosi partszakasz jelen-
tŒs részén az eredeti tégla támfalat visszabontották és rá vasbeton
monolit parapetfalat építettek.

Azon szakaszokon, ahol korábban is állékonysági problémák
léptek fel, a korábbi meredek partfalat visszabontották és lépcsŒ-
sorral kombinálva alakították ki az enyhe hajlású vízoldali rézsıt.
A rekonstrukciós feladatok végrehajtásába bevonták a Szegeden
akkor mıködŒ Délmagyarországi ÉpítŒ Vállalat (DÉLÉP) jelentŒs
házgyári kapacitását. A zsaluzáshoz bennmaradó zsaluként alka-
lmazták a házgyári vasbeton paneles technológiát, melynek követ-
keztében alakult ki a belvárosi szakasz jellegzetes homlokzati
megjelenése. (A lenti képen a partfal – Somogyi Károlyné egyko-
ri felvételén.)

S
ajnálatosan az 1980-as évektŒl kezdŒdŒen egyre kisebb fi-
gyelem irányult a folyó belvárosi szakaszára (is). A fenn-
tartási munkák forrásainak folyamatos csökkenése mind a

belvárosi hullámterek állapotában, mind az árvízvédelmi létesít-
mények állagában jelentŒs romlást eredményezett. 

A 2006. évi tavaszi árvíz a város életében jelentŒs fordulatot ho-
zott. 1970 után ismételten közvetlen árvízi elöntés veszélye fenye-
gette a várost. Csak rendkívüli összefogás és szigorúan szervezett
árvízvédelmi munkák árán lehetett a várost megvédeni. Számos
esetben azonban olyan elŒre nem látható veszélyhelyzetekkel kel-
lett a védekezŒknek megbirkózniuk, melyeket csak jelentŒs mér-
nöki bravúrokkal és jelentŒs „adag” szerencsével lehetett megfé-
kezni. Az árvíz során elŒfordult olyan nap, mikor 1500-an védték
Szegedet. A munkálatok során több mint 200 ezer homokzsákot
építettek be az árvízvédelmi fal megerŒsítésére. 

A partfallal kapcsolatos meghibásodások a következŒ okokra
vezethetŒk vissza: 

– A tervezési peremfeltételek jelentŒs megváltozása a korábbi
LNV-t jelentŒsen meghaladó 2006. évi tetŒzŒ vízállások követ-
keztében;

– A partfal belvárosi helyzetébŒl következŒen, annak közvetlen
környezetében található nagyszámú, használaton kívüli közmı-
vezeték, és az azokon tapasztalt vízbetörések;

– A partfal folyamatos fenntartási munkálatainak forráshiány
miatti elmaradásából következŒ nagymértékı meghibásodások
(dilatációs repedések, stb.);

(Folytatás a 9. oldalon)

Dr. Kozák Péter 

A Tisza – Szeged fŒutcája

Bemutatkozik 
a Szegedi 

Vízügyi SE

(Folytatás a 7. oldalról)
Az ünnepélyes szerzŒdés aláírásakor az

NSK-t Géczi Gábor, Szeged várost Szent-
györgyi Pál alpolgármester és Mezei
Richárd sportigazgató képviselte. 

Síkvízi Kajak-Kenu VB – 2006
A Szegedi Vízügyi SE 33 éves mıkö-

dése során is kiemelkedŒnek nevezhetŒ a

2006. évi, 35. síkvizi kajak-kenu világbaj-
nokságon való közremıködés. Minden idŒk
„legaranyosabb” világeseményének volt há-
zigazdája Szeged, s közremıködŒként,
szervezŒként mi is részt vettünk (szerve-
zŒk, rendezŒk, Zöldpont Iroda stb.). A ma-
gyar válogatott 12 aranyérmet szerzett és
így az eddigi legsikeresebb szereplése volt
a tavalyi vb. A Démász-Szegedi VE kitı-
nŒségei is jelentŒsen kivették részüket az
éremzuhatagból (Janics Natasa 6 aranyér-
met nyert, Keresztesi Alexandra, majd
Gyökös László az 1000 m-es kajak négyes
tagjaként nyert, Sík Márton és Csamangó
Attila, Joób Márton ezüstérmesek lettek,
Vajda Attila pedig 3. helyezést ért el.) 

*Ezzel a bemutatkozó anyaggal nyitja meg 
a Szegedi Vízügyi SE 

a honlapját. Minden jó ötletet, sport-
rendezvényrŒl készült fényképes, 

illetve írásos beszámolót örömmel vesz 
az SE elnöksége. melynek 

jóváhagyásával azok felkerülnek majd a
honlapra. Kérjük a kedves sporttársakat, 

kollégákat, hogy a sportcentrum –
melynek pontos elnevezése 

2007. július elsejétŒl EgészségmegŒrzŒ
(Rekreációs) Központ – mıködésével, 

mıködtetésével kapcsolatban 
mondjanak véleményt. 

Kurucz Gyula SE elnök
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(Folytatás a 8. oldalról)
– A partfal környezetében található épületek talajvizekkel

szembeni érzékenységének fokozódása a klinikai tömb épületei
esetében.

E
tények ismeretében átértékelŒdött az a korábbi városfej-
lesztési elképzelés, mely nemzetközi példákra (Zaragoza,
Szöul, stb.) alapozva a belterületi partszakasz szegmen-

senkénti fejlesztését célozta meg. A korábbi „Tisza – fŒutca” kon-
cepció árvízvédelmi elemeinek hangsúlyozása vált szükségessé,
de biztosítva, hogy ne elválassza, hanem összekösse a várost a
folyóval. 

A koncepció a városi partszakaszt szegmensekre bontotta a
különbözŒ hasznosítási igényekhez kapcsolódóan abból a célból,
minden érdeklŒdŒ a számára fontos tevékenységet a folyó mentén
gyakorolni tudja (bal oldali ábra lent). A rekreáció, a közösségi
terek (jobb oldali ábra lent), a sport, a természeti értékek bemuta-
tása, helytörténeti látnivaló és az idŒszakos rendezvények is teret
kaptak a partszakasz jövŒbeni életében. 

Természetesen elsŒdleges a város árvízi biztonságának megte-
remtése, hiszen jelenlegi állapotában, a jelentŒs árvízi helyreállí-
tási erŒfeszítések ellenére nem nyújt megbízható védelmet a város
számára. FŒleg az 1970-es rekonstrukció során alapként felhasz-
nált régi tégla támfal állapota nem kielégítŒ, illetve a partfal köz-
vetlen környezetébe található nagyszámú, használaton kívüli köz-
mıvezeték mentén alakulhatnak ki haváriák. 

A használaton kívüli vezetékek esetében legjelentŒsebb a város
1880–1911 között használt városi fŒgyıjtŒje, amely mintegy 600
méter hosszon a partfallal párhuzamosan, attól néhány méter tá-
volságban helyezkedik. A kellŒ árvízvédelmi biztonság megte-

remtésére a jelenlegi fal mögött kiépítendŒ kettŒs vasbeton résfal
létesülne, mely a folyó felöl a város irányába tartó átszivárgó vi-
zektŒl mentesítené a várost. A város felŒl érkezŒ felszín alatti vi-
zeket mélyszivárgó rendszer emelné a folyóba. A kellŒ magassági
biztonságot mobil gátrendszer alkalmazásával valósítanák meg,
igazodva számos európai nagyváros (Prága, Köln) gyakorlatához.
A mobil gátrendszer a tömlŒs szerkezetı rendszertŒl kiindulva a
már stabil szerkezetı gátrendszer alkalmazását lehetŒvé tenné. 

A projekt Szeged városfejlesztési elképzeléseinek tengelyében
helyezkedik el, melynek megvalósítását az Alsó-Tisza vidéki Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal közösen tervezik, s
amelynek összköltsége eléri a 15 milliárd forintot.

A projekt fŒbb elemei: Belvárosi partfalrekonstrukció (fent bal-
ra); Rakpart revitalizáció (fent jobbra); Közösségi terek kialakítása;
Rekreációs útvonalak kiépítése; Hullámterek (rehabilitáció).

A projekt sokrétıen kapcsolódik a térségben tervezett és jelen-
leg is végrehajtás alatt lévŒ egyéb projektekhez. Azok hatásait
igyekszik kiterjeszteni. A hullámterek rehabilitációja során az ár-
vízi meder lefolyási viszonyai javulnak, igazodva a Vásárhelyi
Terv Továbbfejlesztéséhez. A városban megteremtendŒ tudásköz-
pont – Biopolisz – területéhez kapcsolódva ott rekreációs lehetŒ-
ségeket biztosít. Az átépített belvárosi partszakasz biztosítja a fel-
tételeket a turisztikai célú gazdasági hasznosítás számára is.

A
projekt különdíjat nyert a 2006 Œszén rendezett Közép-
kelet-európai Projektvásáron, mint a „Legmegvalósítha-
tóbb EU-finanszírozásra jelölt projekt”. (A következŒ ol-

dalon archív képes összeállítást közlünk a belvárosi Tisza-part, a
rakpart „arcairól” – a kiépítetlenrŒl, a tégla támfalasról, az
1970-es árvízirŒl és az azutáni építkezésrŒl.)
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A mıködési területünkön átlagosan csa-
padékos, melegebb és naposabb idŒjárás
jellemezte az augusztusi hónapot.  A Tisza
vízgyıjtŒ legnagyobb részén a sokéves át-
lagnál 20 százalékkal kevesebb csapadék
hullott. Az igazgatóság területének északi
részén volt nagyobb csapadéktevékeny-
ség, az átlag 48,3 mm volt. A november
1.-tŒl számított tízhavi összeg az igazgató-
ság területén 83 %-os lett . Területi elosz-
lásban a legtöbb Csongrád térségében hul-
lott.

A napos órák száma júliusban 2 száza-
lékkal felülmúlta a sokéves átlagértékeket.
Az átlaghŒmérséklet két és fél fokkal volt
magasabb az ilyenkor megszokottnál. A
hŒmérsékleti értékek 38–8 Celsius fok kö-
zött változtak. Augusztus hŒmérsékletvi-
szonyait jól mutatja a „jellemzŒ hŒmér-
sékletı napok száma”: ugyanis a 31 nap-
ból 6 nyári-, 16 hŒség- és 5 forró nap volt.

Folyók vízjárása: Folyószakaszainkon
árhullám augusztus hónapban nem jelent-
kezett. JellemzŒen a sokéves havi közép-
vízállások alatti, a Hármas-Körös szarvasi
vízmércéjén a középvízállás környéki víz-
szinteket regisztráltunk (duzzasztott víz-
szint).

Talajvízállás: Az augusztusban mért ta-
lajvízszintek terepszint alatti elhelyezke-
dése a területek legnagyobb részén a 200-
–500 cm közötti terep alatti mélységtar-
tományban volt. Elszórtan, kis körzetek-
ben 100–200 cm közötti értékek is elŒ-
fordultak.

Mıködési területünkön júliushoz ha-
sonlóan ebben a hónapban is a bekövetke-
zett változások jellemzŒen a 0–minusz 25

cm-es osztályközbe sorolhatók. Nagyobb
változások, a minusz 25–minusz 50 cm-es
osztályközbe tartozó eltérések csak az Al-
só-Tisza vidék déli részén elszórtan, ki-
sebb körzetekben jelentkeztek. Országos
területi átlagban júliusban a síkvidékek
talajvízszintje a júniusban mért értékekhez
képest ~20 cm-rel volt alacsonyabb.

Talajnedvesség: Mıködési területein-
ken augusztus végén – az egy hónappal
korábbi állapothoz képest –  a talajok ned-
vességtartalma a 0–20 cm-es rétegben szá-
mottevŒen magasabb volt, a százalékban
kifejezett nedvességtartalom 50–95 % kö-
zött mozgott a hónapban hullott csapadék
mennyiségének függvényében. A 20–50
cm-es talajréteg nedvességtartalma az egy
hónappal korábbi állapothoz képest szá-
mottevŒen növekedett és területi átlagban
30–50 % közötti telítettségi értékek for-
dultak elŒ. Az 50–100 cm közötti talajré-
teg nedvességtartalma augusztus 31-én az
egy hónappal korábbi állapothoz képest
alig változott, területi átlagban a 30-40 %
körüli telítettségi értékek voltak jellem-
zŒk. 

Belvízhelyzet: Közvetlen csapadékha-
tásból származó belvízelöntés a hónap fo-
lyamán nem fordult elŒ.

Kiss Csongor
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Hidrometeorológiai helyzetjelentés

Ativizig területi csapadék (mm)
maximum minimum átlag

IdŒszak sokévi átl. viszonyított
helye helye csapad.(%) eltérés (mm)

tárgyhavi 127,1 Kisréti g.h. 13,6 Levelény gh 48,3 99 -0,7
nov. 1-tŒl – – – – 379,9 83 -79,1

Tárgyhavi felszíni vízállás (cm)

Vízmérce maximum minimum közép

dátum dátum mederteltség (%) eltérés 

Tisza, Szeged 113 08. 20. 89 08. 27. 98 29 -66

Maros, Makó 0 08 17. –73 08. 02. -43 20 -64

Körös, Szarvas 476 08 25. 471 08 20. 474 56 -4

Talajvízkút Tárgyhavi közepes talajvízállás (cm)

száma helye terep alatt változás az elmúlt eltérés a sokéves

hónaphoz viszonyítva havi átlagtól

002318 (453) HódmezŒvásárhely -302 -0 -15

02332 (473) MezŒhegyes -330 -20 25

002357 (831) Kiskunfélegyháza -214 -9 -73

A táblázatban az „eltérés” az eltérést jelöli a sokéves havi átlagtól

Havi középhŒmérséklet alakulása – Szeged, 2006–2007

Havi átlaghŒmérséklet              Sokéves átlag

Havi napfénytartam alakulása – Szeged, 2006–2007

Havi napos órák              Sokéves átlag
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A rakpart „arcai”
Régóta szeretném megmutatni a Vízpart
olvasóinak, milyen képeket Œrzök a
szerkesztŒi „archívumban” – egy ré-
szük közlésére most itt az alkalom! A
szegedi partfal ismét reflektorfénybe ke-
rül remélhetŒleg, érdemes hát elŒven-
nünk, böngészgetnünk történetének ké-
pes dokumentumait. A sorban az utolsó
három felvételt Somogyi Károlyné fotó-
riporternek köszönhetjük. (A szerk.)
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A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztésének
keretében elkészült a csongrádi tiszai part-
falrekonstrukció I. üteme, amelyet 2007.
július 6-án Fodor Gábor környezetvédelmi
és vízügyi miniszter (alsó képünkön) adott
át ünnepélyes keretek között. 

A 120 éves csongrádi védmı rekonstruk-
ciójának elŒkészítése és egy rövidebb sza-
kaszának megépítése a 2000. évi rendkívüli
tiszai árvizet követŒen kezdŒdött. A Vásár-
helyi-terv finanszírozásában most elké-
szült, mintegy 2 km hosszú védmı része a
belterületet védŒ teljes, 3150 méteres part-
falnak.

Az újfajta árvízvédelmi technológiájú,
800 millió forintos beruházást igénylŒ, 2
km-es partfallal egyidejıleg – hasonló
hosszúságban – készült el a futósáv és ke-
rékpárút is, amely az Eurovelo 11 elneve-
zésı, Európát keresztezŒ útvonal részeként
Csongrád és Szentes városát köti össze.

Az ünnepélyes mıszaki átadás a
csongrádi kikötŒnél lévŒ töltésszakaszon
zajlott le. Beszédet mondott a kivitelezŒ
SZEVIÉP Zrt. részérŒl dr. Simon Sándor
vezérigazgató, a beruházó képviseletében
Bognár Zoltán, a Vízügyi és Környezet-
védelmi Központi Igazgatóság (VKKI) fŒ-
osztályvezetŒje, illetve az üzemeltetŒ ré-
szérŒl dr. Dobi László, az Atikövízig igaz-
gatója. 

A gátrekonstrukcióval párhuzamosan
megvalósuló Eurovelo 11 kerékpárutat,
mely a csongrádi fahídtól a közúti hídig
épült meg, BedŒ Tamás, Csongrád polgár-
mestere mutatta be néhány szóban a megje-
lenteknek.

Ezután Fodor Gábor a miniszteri ünnepi
beszédben tetszését fejezte ki az új partfalat
illetŒen. Elismerte, hogy az utóbbi idŒben
lelassult a Vásárhelyi-terv programjának
megvalósítása.

Éppen ezért tárgyalásokat folytatott Kó-
ka János gazdasági miniszterrel a pénzügyi
források átcsoportosításának lehetŒségérŒl
a program felgyorsításának érdekében.

Az ünnepi beszédeket követŒen a mi-
niszter a Körös-toroki partbiztosítási mıvet
és a belterületi folyószakaszt hajóról tekin-
tette meg Kóthay László vízügyi államtit-
kár társaságában, aki szintén megtisztelte
jelenlétével az ünnepi eseményt.

NagyszöllŒsi Nóra – Borza Tibor

Csongrádi partfal: kész az I. ütem Fejlesztések
a külsŒ

honlapon

ALSÓ-TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG – WWW.ATIKOVIZIG.HU

A következŒkben honlapunk
„atyjának” rövid, lényegre törŒ 

összefoglalását olvashatják 
a közelmúltbeli fejlesztésekrŒl. 

A honlap menüjében olyan sorok is meg-
jelennek, amelyek mögötti tartalmak külön
ablakban nyílnak meg. A „portálunk” ezen
alegységei az igazgatóságunk tevékenysé-
géhez nem szorosan kötŒdŒ feladatokkal
kapcsolatos információkat adnak közre.

Vízügyi múzeum

A honlap ízelítŒt ad a vízüggyel kapcso-
latos írásos, tárgyi és történeti emlékekbŒl.
A honlap tartalma jelentŒs – pénzben nem
kifejezhetŒ – kulturális értéket képvisel. 

EgészségmegŒrzŒ központ

A sportcentrum üzemeltetése vállalko-
zási formában történik. Az üzemeltetŒ ké-
résére készítettük el az EgészségmegŒrzŒ
központ által nyújtott lehetŒségeket bemu-
tató honlapot.

Duna–Tisza felszín alatti
vizek modellezése

Jelenleg fejlesztés alatt (befejezéshez
közel) van a magyar–szerb–román határ-
menti együttmıködés keretében megvaló-
suló projektek támogatásához készülŒ hon-
lapegység, mely segíti a résztvevŒk kap-
csolattartását, dokumentumaik megosz-
tását.

Google Map

Az internet egyik óriása nagy mértékben
kifogta a szelet a térinformatikai piac több
hazai és külföldi szereplŒjének vitorlájából
– a nagyközönség elé tárta annak lehetŒ-
ségét, hogy a világ bármely részét ábrázoló
mıholdképet, vagy közlekedési térképet jó
minŒségben megtekintse, és adott módon
felhasználja az érdeklŒdŒ. 

(Folytatás a 2. oldalon)

Szentes adott otthon 
a SzŒke Lavina idei 

gyakorlati bemutatónapoknak 
szeptember 12–13-án. 

Számítógéppel támogatott 
parancsnoki és törzsvezetési 
gyakorlat volt ez – a tavalyi 

rendkívüli tiszai árvízi helyzet
tapasztalatainak felhasználásával.

A cél a magyar, román, szlovák és uk-
rán katonai együttmıködés erŒsödése volt.
Szükséges fejleszteni a többnemzetiségı
mıszaki zászlóalj törzsjártasságát az árvíz
esetén elŒforduló katonai feladatok meg-
tervezésében, megszervezésében és veze-
tésében; bemutatni a katonák árvízvédelmi
és katasztrófavédelmi képességeit a köl-
csönös és sikeres együttmıködés elŒsegí-
tése érdekében.

A négy nemzet egy-egy százada adja a
Tisza zászlóaljat. Mind a négy nemzetnek
van egy zászlóaljtörzse, minden résztvevŒ
országra négyévenként kerül sor, hogy a
gyakorlat helyszínéül szolgáljon. Most a
magyar zászlóalj volt a soros, ilyenkor a
magyar század mutatja be képességeit. A
bemutatók helyszíne a magyar honvédség
szentesi laktanyája, a Kucori szakaszvé-
delmi központ melletti Tisza-gát, valamint
a szentesi vízi gyakorlótér volt.

A gyakorlat a következŒkre terjedt ki:
– kézi védmıépítŒ csoport bemutatása,

képességeinek ismertetése, a logisztikai
támogatás lehetŒségei;

– a MH és a vízügyi igazgatóságok
együttmıködése, árvízvédelmi tapasztala-
tok, nyúlgátépítés, védmımegerŒsítés bor-
dás megtámasztással;

– helikopterrel anyagszállítás, 1 t „big-
bag” zsák szállítása.

Az igazgatóság mıszaki dolgozóinak
irányításával mutattuk be az alkalmazott
védekezési módokat, melyeket rövid elŒ-
adásban ismertettünk.

A gyakorlatot megtisztelte a szlovák és
a román vezérkari fŒnökhelyettes, az uk-
rán mıszaki fŒnök, valamint a magyar ve-
zérkar képviseletében Tömböl László

mérnök altábornagy, az összhaderŒnemi
parancsnokság parancsnoka, BenkŒ Tibor
vezérŒrnagy, az összhaderŒnemi parancs-
nokság parancsnokhelyettese és Mikita Já-
nos mérnök altábornagy, a honvéd vezér-
kar fŒnökhelyettese.

Szerbia részérŒl négy megfigyelŒ vett
részt a gyakorlaton. Ott volt az USA Ohio
államának nemzetvédelmi képviselŒje is.
Részt vettek a meghívott vízügyi, illetve

katasztrófavédelmi igazgatóságok és az
önkormányzatok képviselŒi. A gyakorlat
végén Tömböl László értékelte a bemuta-
tókat – ott készültek felvételeink –, a ka-
tonák teljesítményét. Elmondta: Œ és a töb-
bi parancsnok is úgy ítélte meg, hogy a
gyakorlat eredményes volt, az idén is to-
vább tudták fejleszteni a törzsek együtt-
mıködését. Herczeg Zoltán

szentesi szakaszmérnökség
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