
Néhány árvízvédelmi védvonalon e tu-
dósítás írásakor már megtörtént az idegen
kezelésı, árvízi védvonalat keresztezŒ
mıtárgyak felülvizsgálata, jelenleg a saját
kezelésı mıtárgyak felülvizsgálata folyik.

A nemzetközi érdekeltségı védelmi
mıvek szemléje is megkezdŒdött. Szep-
tember 3–5. között Aradon zajlott le a ro-
mán–magyar közös érdekı árvízvédelmi
mıvek és belvízvédelmi rendszerek álla-
potát rögzítŒ, román területi közös szakér-
tŒi felülvizsgálat, mely a Román–Magyar
Vízügyi Egyezmény Árvízvédekezési
Szabályzatának és Belvízvédekezési Sza-
bályzatának megfelelŒen minden évben
megtörténik.

A közös szemlén megtekintettük a sza-
bályzat hatálya alá tartozó árvízvédelmi
mıveket: a Maros bal parti árvízvédelmi
töltés Csanád–Felnak közötti szakaszát
(0+000-65+900 tkm, összesen 65,9 km), a
csanádi, a marosegresi 5-ös és 6-os, a per-
jámosi, a secusigiuni, múnóri és a német-
szenpéteri gátŒrházakat és szertárakat, a
Maros jobb parti árvízvédelmi töltés
Nagylaktól Sejtényig terjedŒ szakaszát
(9+000-17+400  tkm), a sejtényi gátŒrhá-
zat és szertárat, a Maros jobb parti pécskai
árvízvédelmi töltést 6,63 km hosszban, a
pécskai gátŒrházat és szertárat, a pécskai
és csanádi munkacsoportok székhelyeit,
valamint a belvízvédelmi létesítményeket. 

A Maros bal parti rendszer létesítmé-
nyeit, az Aranka–Secusigiu, a Sânicolau-
–Saravale és Aranka–IV csatornákat, a
csanádi, perjámosi, Satu Mare-i szivaty-
tyútelepeket, az Aranka fŒcsatorna helyre-
állítási munkálatait, majd a Maros jobb
parti rendszer létesítményei: a Sajtény és
Nagylak közötti rendszer létesítményeit, a
Sajtény I–es és II-es szivattyútelepeket,
valamint a Pécska–Szárazér határ közötti

rendszer létesítményeit, mint a Cutas-Mu-
res, Cutas, Tiganca, dorobanti csatornákat
a határszelvénytŒl a végszelvényig, a ser-
vitutei, cutasi, dorobanti és iratosi szi-
vattyútelepeket.

Összességében megállapítható, hogy a
megtekintett ár- és belvízvédelmi létesít-
mények állapota megfelelŒ, üzemképesek.
A felülvizsgálatok során a szakértŒk nem
tapasztaltak olyan jelenségeket, amelyek

az árvízvédelmi biztonságot, vagy a bel-
vízvédelmi rendszerek üzemelését veszé-
lyeztetnék. A védképesség javítására a
felek közös uniós pályázatot kívánnak be-
nyújtani „A Maros folyó árvízvédelmi fej-
lesztése a román–magyar közös érdekelt-
ségı területeken” és „Maros menti közös
érdekeltségı belvízrendszer fejlesztése”
témában.

Priváczkiné Hajdu Zsuzsanna
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MegkezdŒdött az Œszi védelmi felülvizsgálat

Olimpiai bajnok lett Mira!

2009 Œszén korán
indítottuk az ár- és

belvízvédelmi 
létesítmények 

évi rendszerességgel
esedékes ellenŒrzését

Az iratosi szivattyútelep  (A szerzŒ felvétele)

Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy 
kollégánk, Biatovszki László lánya,
Mira Taipeiben (Tajvan) a 2009. évi
XXI. nyári Siketlimpia nŒi légpuskás
olimpiai bajnoka lett! A fantasztikus
sportteljesítményhez a vízügyesek
családja és lapunk ezúton is gratulál!
A most 17 éves Mira az utánpótlás
válogatottnak tavaly lett tagja,
Heraklész bajnok kerettag szintén 2008
óta, s az idén válogatták be az ifjúsági
olimpiai keretbe. Klubja a Szeged
Városi Lövészklub, edzŒje Andrássy
Árpád. Az olimpiai versenyszámok
a következŒk voltak: 10 m légpuska  –
40 lövés; 50 m kisöbı sportpuska
– 3 x 20 lövés; 50 m kisöbı sportpuska
– 60 fekvŒ. Miráról édesapja írásában
bŒvebben olvashatnak lapunk 4.
oldalán. (A fotó Szalma Péter felvétele)
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Az EK környezetvédelmi politikájának
fejlŒdése jól nyomon követhetŒ. Az elsŒ
akcióprogram keretében (1973–1976) elŒ-
ször is a közösségi szinten jelentkezŒ álta-
lános környezetvédelmi célkitızéseket ha-
tározták meg. 

A vízvédelem területén többnyire a
vízszennyezést okozó anyagok listáját állí-
tották össze, valamint direktívákat fogad-
tak el az „ivóvíz kivételére szolgáló fel-
színi vizek minŒségi követelményeirŒl”
(75/440/EEC), a „fürdŒzésre használt vi-
zek minŒségének biztosításáról” (76/160/-
EEC), és bizonyos „veszélyes anyagoknak
a közösség vizeibe történŒ kibocsátásából
származó szennyezŒdésekrŒl” (76/464/-
EEC).

A második környezetvédelmi akció-
program (1977–1981) céljai megegyeztek
a korábbiéval, de itt már nagyobb figyel-
met szenteltek a víz ésszerı felhasználásá-
nak is. Ebben az idŒben születtek a vízi
élŒlények védelmére hozott jogszabályok,
valamint a felszín alatti vizekbe kerülŒ ve-
szélyes és mérgezŒ anyagok csökkenését
szabályozó direktívák. Ezeket a direktí-
vákat már határértékkel látták el és kör-
nyezeti hatásvizsgálatokkal kívánták a cé-
lokat elérni. 

A vízvédelem területén jelentŒsebb
jogalkotásra az 1990-es évek elején került
sor, miután a környezetvédelmi politika
már önállóan létezett a közösség politikái
között, és alapelveinek érvényesítése érde-
kében megteremtette szabályozó eszköz-
rendszerét. Ebben az idŒben a vízhaszná-
lat minden területén irányelvet fogalmaz-
tak meg, melyek közül kiemelkedŒ je-
lentŒségı a települési szennyvizek tisztí-
tására (91/271/EK) és a nitrátokra vonat-
kozó (91/676/EEC) irányelv, valamint az
integrált szennyezés megelŒzésére és sza-
bályozására (IPPC) vonatkozó direktíva
(96/61/EC9).

Minden irányelvet végre kell hajtani a
csatlakozás idŒpontjáig, még akkor is, ha
azok 2013-ra hatályukat vesztik. Példának
okáért az elsŒ VízgyıjtŒ Gazdálkodási
Terven belül meghatározott környezetvé-
delmi célkitızések legalább olyan szigorú
minŒségi normákat foganatosítanak, mint
amilyenekre a Veszélyes anyagokról szóló
irányelv végrehajtásához szükség van. 

Tehát a jelenlegi irányelvek végrehaj-
tása csak elŒfeltétele annak, hogy a  tagor-
szágok megfeleljenek a VKI célkitızései-
nek. Az újonnan csatlakozott országoknak
csatlakozásuk idŒpontjáig minden környe-
zetvédelmi jogszabályt végre kell hajtani-
uk. A társult országok azonban átmeneti
szabályozást kérhetnek. A vízügyi jogsza-

bályok tekintetében az új uniós tagorszá-
gok minden olyan irányelv esetében át-
meneti szabályozást kértek, amelyet a
VKI 2013-ban hatályon kívül helyez. Az
átmeneti idŒszakoknak köszönhetŒen az új
tagországoknak több év áll rendelkezésük-
re, hogy végül megfeleljenek az elvárá-
soknak. 

1995-ben az EU-t már az a szándék ve-
zérelte, hogy a tagállamoknak és a tagje-
lölteknek egységes elŒírásokat tartalmazó
Víz(gazdálkodási) Keretirányelvvel egy új
fejezetet nyisson a közösség vízgazdálko-
dási politikájában. Ennek a keretirányelv-
nek is a fenntartható fejlŒdést kell szem
elŒtt tartania.

A bizottság 1997-ben kidolgozta a Ke-
retirányelv-tervezetet (Framework Direc-
tive). Ez a tervezet a következŒ fŒ részeket
tartalmazta: víz és vízgazdálkodási politi-
ka, fenntartható fejlŒdés, az Európai Kö-
zösség vízgazdálkodási politikájának el-
vei, emissziós határértékek és környezet-
minŒségi célok, zónák kijelölése, vízmeny-
nyiség, monitoring igények, jelentési köte-
lezettség, átláthatóság, a nyilvánosság be-
vonása, beszámolási kötelezettség, integ-
rált vízkészlet-gazdálkodás, integrált víz-
gyıjtŒ-gazdálkodási tervek, a szabályozá-
sok egyszerısítése. A Keretirányelv elfo-

gadásáig 133 módosító javaslat született,
amelybŒl 86-ot el is fogadtak. 

A következŒ témakörök kerültek elŒtér-
be a viták során: 

A célok tisztább megfogalmazása. A
veszélyes anyagok kibocsátásának folya-
matos csökkentése és megszüntetése, azaz
a veszélyes alkotóelemek egy generáción
belüli csökkentését tızték ki célul. Töre-
kedni kell a vízvédelem kiterjesztésére, a
természetben elŒforduló alkotóelemek
háttérértékeinek közelítésére, valamint az
ember által elŒállított szintetikus anyagok
nullához közelítŒ értékeinek elérésére. 

AlapvetŒ célkitızésként fogalmazták
meg a talajvízben az antropogén szennye-
zések csökkentését, illetve az emberi te-
vékenységekbŒl származó káros trendek
visszafordítását. Mivel gyakran igen hosz-
szú idŒtartamot írtak elŒ a talajvíz minŒsé-
gének javítására, a bizottság azt javasolta,
hogy külön írják elŒ, milyen idŒponton
belül kell elérni a megfelelŒ állapotot. A
talajvízbe történŒ bevezetések elŒírásai-
nak enyhítése. A VízgyıjtŒ-gazdálkodási
Tervben és az intézkedési programban
biztosítani kell a jó vízállapot megva-
lósítását. A víz nem kereskedelmi termék,
hanem inkább az európai közösségek pol-
gárainak öröksége, amelyet, mint ilyet,
meg kell Œrizni és védeni. 

A tervezet elŒírta a vízállapotra történŒ
hatások kiértékelését, többek között meg-
határozta a vízkivételekre vonatkozó krité-
riumokat. A környezeti hatások kiértéke-
lése a 97/11/EK irányelv alapján a nagy-
mértékı talajvízkivételekre és a vízelve-
zetésre, valamint a kisebb ilyen jellegı
tervekre és öntözési tervekre vonatkozik.
A tervezet már kitért arra, hogy a tagál-
lamoknak és a bizottságnak jelentésekkel
és a nyilvánosság bevonásával gondos-
kodnia kell az információk áramlásáról.

A VKI végleges verzióját az Európai
Parlament 2000. október 23-án fogadta el.
Az EU vízügyi politikájának eszköztára új
és fontos eszközökkel egészült ki, ennek
ellenére számos probléma merül fel: 

• bonyolult derogációs viszonyok a kör-
nyezetvédelmi célkitızések terén – pl.
„erŒsen bolygatott” vizek;

• végrehajtási problémák, amelyek rész-
ben a jogi bizonytalanságnak köszönhetŒk
– pl. a jelenlegi vízügyi jogszabályok
hatályon kívül helyezése elŒtti és utáni
helyzet;

• fontos döntések halogatása – pl. a fel-
szín alatti vizek minŒségének osztályo-
zása, vagy a felszíni vizekre vonatkozó
környezetvédelmi minŒségi normák és
kibocsátási határértékek meghatározása.

Ismerkedjünk az EU vízvédelmi politikájával!

2. rész



Egy magánszemély, Illés Tibor kezde-
ményezése volt a „Tiszta Tisza-partot!”
szemétszedési akció, melynek keretében –
támogatók segítségével – szerette volna
megtisztítani a Tisza-part szegedi belvárosi
szakaszát. Ehhez a kezdeményezéshez az
elsŒk között csatlakozott az Atikövízig. 

Az igazgatóságnak bár nem feladata a
belterületi közcélú folyószakaszok meg-
tisztítása a kommunális hulladéktól, de
mint „környezetvédelmi” igazgatóság, a le-
hetŒségeihez mérten támogatja a szegedi
Tisza-part takarítására vonatkozó civil kez-
deményezéseket. Így ezt az akciót. 

A szemétszedésre 2009. szeptember 1-én
nyílt lehetŒség. 

A „vizes” vízparti részeken a szemét
összegyıjtését, a takarításban résztvevŒk
védŒkesztyıjét, a konténereket és a szemét
konténerekbe szállítását az Atikövízig biz-
tosította. A megjelent mintegy ötven ön-
kéntes munkálkodásához a szakmai fel-
ügyeletet Szegedi Szakaszmérnökségünk
vezetŒje, Sági János adta. 

Az akció sikeres, példaértékı, az ötlet-
gazda a megtisztított területet a szegedi hal-
fesztivál idején adta át a városnak. (Fotók:
Schilsong János)

Újra szedtük a szemetet

Elmondható, hogy a VKI kétszintı meg-
közelítést alkalmaz, azaz nemzeti vagy kö-
zösségi szinten koordinál, illetve konkrét
irányelvek és intézkedések meghozatalát
késŒbbi közösségi szintı döntésekre hagy-
ják. Ennek következtében a VKI sikere erŒ-
sen függ az EU jogszabály-alkotási bürok-
ráciájától és a szakmapolitikai közös aka-
rattól. A VKI céljainak hatékonyságát erŒ-
sen veszélyezteti a végrehajtás és az alkal-
mazás hiánya, vagy elégtelen volta. A két
fŒ ok, hogy a vízügyi ágazat komoly hu-
mán és pénzügyi erŒforráshiányban szen-
ved, valamint a meglévŒ jogszabályok beil-
lesztése az EU-politikába néhol ellentmon-
dásos és hiányos.

A szakmai szervezetek támogatásához
további pénzügyi forrásokra van szükség,
ugyanakkor ezen szervezeteknek rangso-
rolniuk kell részvételeik és fellépéseik fon-
tosságát. 

A pénzügyi források szıkös voltán segít
az INTERREG IVC együttmıködési prog-
ram, illetve a Határmenti Együttmıködési
Programok. 

Az összes érdekelt szereplŒ bevonása,
részvételének biztosítása, valamint a politi-
kai döntéshozók politikai szándéka együt-
tesen szükségesek a VKI céljainak megva-
lósításához. 

(Folytatása következik.)
Frank Szabolcs
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Ismerkedjünk az EU 
vízvédelmi politikájával! (2.)

Bemutatkozik:
Kohn Sándor

Kohn Sándor vagyok – immár nyolc hó-
napja az igazgatóság Szegedi Szakaszmér-
nökségének árvízvédelmi ügyintézŒje. 

Szegeden születtem 1985-ben. Általános
iskolai tanulmányaimat a FelsŒvárosi Álta-
lános Iskolában végeztem, majd onnan je-
lentkeztem a Széchenyi István Gimnázium
és Szakközépiskolába. 2004-ben felvételt
nyertem a bajai Eötvös József FŒiskola mı-
szaki fakultására. 

A diploma megszerzése után HódmezŒ-
vásárhelyre, a CSOMIÉP Beton- és Melio-
rációs Termékgyártó Kft.-hez kerültem
ágazatvezetŒ beosztásba. Még a próbaidŒm
alatt kaptam a megkeresést, hogy van egy
álláslehetŒség a vízügyi igazgatóságnál. 

Örömmel elvállaltam. Olyan munkakör-
be kerültem, amit tanultam, amit szívesen
végzek. 

SzabadidŒmben általában horgászni sze-
retek, bár sajnos, már egy jó ideje nem volt
rá alkalmam. Remélem, hasznos munka-
társként még sok idŒt tölthetek el a vízügyi
szolgálatnál.
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A június 29-i Nemzetközi Duna-nap keretében 
kétnapos ünnepi programsorozat kezdŒdött
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
és a Szigetközi Természetvédelmi Egyesület 

szervezésében 2009. június 26-án Dunaszigeten.

A program elsŒ napja Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi
miniszter köszöntŒjével indult a dunaszigeti tájközpontban. A
nyitóeseményen jelen volt dr. Tóásó Gyula, a SZITE elnöke, Tóth
István, Dunasziget polgármestere, dr. Tóth Tiborné országgyılési
képviselŒ, Philip Weller, az ICPDR (Nemzetközi Duna Védelmi
Bizottság) igazgatója, Olga Srsnova, az ICPDR szlovák elnöke,
valamint Nagy Andor, az Országgyılés Környezetvédelmi Bi-
zottságának elnöke is.

A köszöntŒk után elŒadásokat hallhattak az érdeklŒdŒk „A
Duna, a mi közös folyónk – Patakok, folyók, vízgyıjtŒ” (elŒadók:
Kóthay László vízügyi szakállamtitkár, dr. Váradi József fŒigaz-
gató, Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Janák
Emil igazgató, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság), valamint „A Duna, mint természeti tengely – A to-
kok élŒhelyének megóvása” címmel (elŒadók: Pannonhalmi Mik-
lós, Láng István, dr. Rónyai András). 

Az elŒadások után Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi
miniszter, Kóthay László vízügyi szakállamtitkár, az ICPDR kép-
viselŒi, Nagy Andor elnök és a felkért vendégek kecsegéket tele-
pítettek a Zátonyi-Dunába.

Mindeközben megkezdŒdött a vízügyi igazgatóságok hal-
ételfŒzŒ versenye is. A déli órákra már rotyogott a hallé, sült a
halhús. A vízügyi igazgatóságok dolgozói bizonyították, hogy
nem csak a vízhez, hanem a halakhoz is nagyon értenek. 

Különféle halak változatos elkészítési móddal készültek a fŒ-
zŒversenyen. Sürögtek-forogtak a csapatok a bográcsok és sütŒ-
lapok körül, valamint sırın látogatták egymás fŒzŒhelyét, ta-

pasztalatokat cserélni, il-
latokat szimatolni, prak-
tikákat ellesni. 

Az Atikövízig csapa-
tának leleményességén
is volt mit ellesni. Az íz-
letes alaplevet, a kifilé-
zett, befıszerezett hal-
szeleteket – Török Gá-
bor kollégánk közremı-
ködésével – már elŒre
elkészítve, lefagyasztva
szállítottuk a helyszínre. 

Így más dolgunk nem
akadt, csupán megvárni,
hogy felengedjen a lassú
tızön az alaplé. Közben
volt idŒnk megkóstolni a székesfehérvári viziges alkalmi sza-
kácsok ízletes, füstölt halételeit, és megcsodálni a pécsi kollégák
botra nyársalt, parázson füstölt halkülönlegességét. 

Az alaplevünk kiengedése után már csak gondosan követnünk
kellett szakértŒ gátŒr kollégánk pontos, aprólékos „mıszaki leírá-
sát”. Ennek eredményeképp rendkívül rövid idŒ alatt, nagyon za-
matos, mutatós szegedi halászlevet készítettünk. A szemközt
szintén hallevet készítŒ, gyötrelmek közepette passzírozó gyulai
kollégák csodálkozva is néztek ránk, hogyan sikerült ilyen gyor-
san elkészíteni a finom, paprikától pirosló ételünket. Kérem szé-
pen, aki tud, az tud... 

A halételek elkészültével nekiülhetett minden résztvevŒ a saját
– és a kollégák – fŒztjének fogyasztásához, körbekóstolásához.
Bár a fŒzŒverseny eredményérŒl nincsen információnk, de hisz-
szük, hogy a leleményesség versenyét az Atikövízig nyerte meg
a Duna-napon. (A fotó a szerzŒ felvétele)     NagyszöllŒsi Nóra

Duna-nap a Szigetközben

Szegedi halászlé készül

Nagyon jól esett hallani, hogy a kollé-
gák a vízügyes család tagjaként tekintik
Mirát, örülnek sikereinek, szurkolnak ne-
ki, igazán köszönöm mindenkinek. Cseré-
be egy kis személyes epizóddal szolgálha-
tok, amely olyan jólesŒen emlékezetes
számomra, és talán jól érzékelteti is azt a
sokat emlegetett és méltán híres vízügyes
közösségi szellemet, amely többször meg-
érintett pályafutásom során.

A Mira sikereihez vezetŒ út több ágon
is kötŒdik Szegedhez. Már egyéves kora
elŒtt felmérték súlyos hallásveszteségét a
Gyermekklinika szakorvosai, és az akkori
legkorszerıbb hallókészülék beszerzésé-
vel indították el Œt a hallástanulás útjára.

Ezzel gyakorlatilag egyidŒben Mira korai-
hallásfejlesztése is elkezdŒdött a Bécsi úti
Siketek Iskolája szurdo pedagógusainak
irányítása alatt. Mira ötéves korától hét-
éves koráig ebben az iskolában végezte a
bentlakásos iskolaelŒkészítŒt, míg végre
beintegrálhattuk a halló iskolai rendszerbe
Csongrádon. 

Hosszú és könnyes út vezetett Mirának
a csongrádi általános iskoláig. Egy alka-
lommal Mira bent volt velem a Csongrádi
Szakaszmérnökségen, és az asztalom kö-
rül tett-vett, várva, hogy induljunk haza-
felé, amikor belépett a szobába Hajdu sza-
kaszmérnök úr. Kicsit beszélgetett a mun-
katársakkal, aztán Mirához fordult és ba-
rátságos, várakozó hangon megkérdezte:
hogy hívnak téged, kislányom. Csönd
támadt a szobában, de egy pillanatnyi vá-
rakozás után elhangzott a halk, jól érthetŒ
válasz: „Biatovszki Mirának”. Négyéves
lehetett ekkor, és úgy láttam, nem csak én
konstatáltam magamban elégedetten: nem

volt hiábavaló az eddig végzett munka a
hallástanulásban. 

2010-ben is olimpiai szereplésre készül
Mira – ezúttal az épek között, a Szinga-
púrban megrendezendŒ I. Ifjúsági Olimpia
a fŒ cél. ElŒtte azonban még fontos ver-
senyek vannak, légfegyveres EB Norvé-
giában, világbajnokság Németországban.
A kontinensviadalokon és világversenye-
ken a junior puskás válogatottban két Bia-
tovszki szokta képviselni Magyarorszá-
got, Máté fiam (Œt a légpuskások EU-
ranglistáján jelenleg a magyar felnŒttek
közül csak Sidi Péter elŒzi meg) és Mira.
Szerintem még hallunk eredményeikrŒl.

Biatovszki László

Olimpiai bajnok lett
Biatovszki Mira!

Fotó: Szalma Péter Fotó: Biatovszki László



Szeptember 21-22-én tartották a kövizígek
fiatal szakembereinek találkozóját. A rendezvény célja:
ismerkedés a vízügyi szolgálat történetével, vezetŒi és 

szervezési tapasztalatokkal és módszerekkel, 
a szolgálat elŒtt álló feladatokkal.

A találkozóra a Kisköre–Tokaj közötti kétnapos hajóúton, a
Füred tanyahajó fedélzetén és Tokajban, az Ékövízig védelmi
központjában került sor. Az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóságot Sári Csaba, szintén fiatal kollégám és
jómagam képviseltük a találkozón.

Reggel fél négy körül indultunk Kiskörére Kemény László kol-
legánkkal, s röpke három óra múlva érkeztünk meg. Kis reggeli
után már a szakaszmérnökség épületében találtuk magunkat, ahol
Fejes LŒrinc szakaszmérnök adott nekünk tájékoztatást a Kiskö-
rei VízlépcsŒ üzemeltetésérŒl, múltjáról, jelenjérŒl, jövŒjérŒl.

Tíz órakor futott ki a Füred a kikötŒbŒl, de mivel a tanyahajó
önálló motorral nem rendelkezik, ezért a Jégvirág VIII. jégtörŒ
hajó adta a „meghajtást”.

Kis ideig gyönyörködhettünk a csodálatos Tisza-tóban, majd a
hajó szalonjában gyıltünk össze, ahol Lovas Attila, a Kötikövízig
igazgatója üdvözölt minket. A délelŒtt további része a résztvevŒk
rövid bemutatkozásával telt. Érdekesség, hogy többen nem a
vízügyi pályán kezdték, volt, aki két hónapja és volt, aki nyolc
éve dolgozik valamelyik kövízignél. Dr. Szlávik Lajos elégedet-
ten nyugtázta, hogy a résztvevŒk közel fele Baján végzett.

Az ebéd elfogyasztása után kis pihenŒ következett, majd kez-
detét vette a délutáni 3-szor egyórás konzultációs blokk. Itt jöttek
a „nagyöregek” és a „kisöregek”– a hátuk mögött lévŒ több tíz
éves tapasztalattal.

Fejér László nyitotta a blokkot a vízügyi szolgálat történetének
három nagy korszaka, Kvassay JenŒ, Sajó Elemér és Dégen Imre
munkásságának ismertetésével. Hallhattunk több személyes él-
ményt is Dégen ImrérŒl.

Fejér Lászlót követte az idén 80 éves dr. Orlóci István, aki a
Tervezés a vízgazdálkodásban címmel tartott igen részletes elŒ-
adást, melyet személyes tapasztalataival és példákkal fıszerezett.

Orlóci Pista bácsi elgondolkodtató elŒadása után dr. Nagy Ist-
ván a vízkárelhárítási vezetési-szervezési tapasztalatokról tartott
igen tartalmas elŒadást – sok, védekezéskor kialakult helyzetet
megemlítve példaként, valamint az elŒre felkészülés fontosságát
hangsúlyozva.

Az aznapi utolsó elŒadás alatt megérkeztünk Tiszaújvárosba,
ahol megkezdŒdött a kikötés, majd az egyik helyi vendéglátóhe-
lyen elfogyasztottuk vacsoránkat.

A második nap is korán indult, hétkor már mindenki talpon
volt, horgonyt fel, indulás Tokajba. Közben tartalmas reggeli a
szalonban, majd a betervezett 2-szer egyórás konzultációs blokk
következett.

ElŒször Láng István tartott elŒadást a vízkárelhárítási szakterü-
let kiemelt feladatairól, majd Œt követte Jakus György, aki a vízü-
gyi szolgálat nagy projektjeirŒl tájékoztatta a résztvevŒket.

A második elŒadás vége felé a hallgatóság idŒnként kifelé te-
kintgetett, mert a horizonton feltıntek a tiszalöki vízlépcsŒ kör-
vonalai.

Tiszalökön zsilipeléskor a felvízszintet elérve a zsiliptáblákat
zárva tartották, mert kikötöttünk, hogy megtekintsük a vízlépcsŒt
és az Arborétumban lévŒ Vásárhelyi-emlékmıvet.

Ebédet a hajón kaptunk, miközben egyre közeledünk Tokajhoz
és az utolsó 2-szer egyórás blokk megtartásának helyszínéhez.
Papp Kálmán a nemzetközi vízügyi együttmıködésre hívta fel a

figyelmet és megosztotta velünk a tapasztalatait. Zárásként dr.
Szlávik Lajos az „Olvassunk és írjunk szakirodalmat” mozgalmat
népszerısítette, kiemelve ennek fontosságát.

Három órakor kikötött a Füred Tokajban a védelmi központ
elŒtt. Itt csatlakoztunk a már ott várakozó szegedi csapathoz, Bor-
za Tiborhoz és Keller Péterhez, akik a másnapi folyamos bejárás-
ra jöttek. Mivel a kikötés idŒpontjában egyben igazgatói értekez-
letet tartottak, így volt egy kis idŒnk megcsodálni a tájat és meg-
kóstolni a remek tokaji borokat.

Hat órakor összeültünk a védelmi központ nagytermében, ahol
lezajlott a vízügyi szolgálat vezetŒinek beszélgetése a fiatal szak-
emberekkel. A résztvevŒk között ott volt Kóthay László, Láng
István, Holló Gyula, dr. Szıts Korinna, dr. Váradi József, a
kövízigek igazgatói és a kétnapos hajóút meghívottjai is.

Sajnos, a tervezett program csúszott egy órával, így nem vártuk
meg a vacsorát, hanem dr. Dobi László igazgatónkkal és Sáfár
Istvánnal elindultunk hazafelé – teljesíteni a még elŒttünk álló,
330 km-es Tokaj–Szeged távot.

Ezúton szeretnénk megköszönni a Kötivízignek, az Ékövízig-
nek, a szervezŒknek a munkájukat és az Atikövízignek a lehetŒ-
séget, hogy részt vehettünk ezen az igen jó hangulatú találkozón.

(A fotók a szerzŒ felvételei)
Tóth Szabolcs
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Fiatalok találkozója a vízügyi szolgálat vezetŒivel 



A Magyar Hidrológiai Társaság 
(15 év kihagyás után) tavaly

Siófokon rendezte meg a nagysikerı
XV. MHT Ifjúsági Napokat. Nem is
volt kérdés, hogy idén lesz folytatás.

Így szervezték meg szeptember 3–4-én
Baján az Eötvös József FŒiskolán 

a XVI. Ifjúsági Napokat.

A reggeli regisztráció után tíz órakor
kezdŒdött a plenáris ülés a fŒiskola új,
nagy elŒadójában. Az ülés kiemelt témája
a Duna volt. A nyitó plenáris ülésen – dr.
Szlávik Lajos fŒtitkár megnyitója után –
az Ifjúsági Napok résztvevŒi három szak-
mai elŒadást hallgattak meg.

Fejér László emelt ki szemelvényeket a
Duna magyarországi szakaszának szabá-
lyozási történetébŒl. A történeti áttekintés
után Rab Ferenc az Alsó-Duna-szakasz
idŒszerı vízgazdálkodási problémáit is-
mertette a hallgatósággal. A plenáris ülés
zárásaként Tamás EnikŒ tartott érdekes
elŒadást Gemenc természeti és vizes élŒ-
helyeinek rekonstrukciójáról.

Délután párhuzamosan két „esettanul-
mányok” szekción (Vízgazdálkodás és
környezetvédelem, valamint Hidraulikai
modellezés) vehettek részt az érdeklŒdŒk.

Míg az elsŒ szekción több féle témájú
elŒadást hallhattunk részint tapasztaltabb,
részint szárnypróbálgató fiatal kollegák-
tól, addig a második szekcióban a hidrau-

likai modellezésben szerzett tapasztalato-
kat osztották meg az elŒadók a közönség-
gel. Az elsŒ nap méltó zárásaként a szer-
vezŒk az ifjúságra tekintettel egy kis moz-
gást, „SzabadidŒprogram” név alatt szer-
veztek bowling-, biliárd- és csocsóver-
senyt a mintegy 100–110 résztvevŒnek. A
mozgás után már mindenki várta a baráti
találkozót, ami a versenyek eredményhir-
detésével kezdŒdött.

(Itt jegyezném, meg hogy e sorok írójá-
nak „LNV” fantázianevı bowling csapata
egy bajai és egy szarvasi kollégával a ha-
todik, míg csocsóban a szarvasi kolléga-
nŒvel az impozáns 3. helyezést érte el.)

A jó hangulatú, baráti találkozó kötetlen
beszélgetésbe ment át és az idŒ elteltével
elŒször a másnapi elŒadók, majd szép las-
san az egész csapat visszaindult a szállá-
sára.

A második napon – a már említett két
szekció témáját folytatva – hallhattunk ér-
dekes elŒadásokat. E két nap alatt a fŒis-
kola aulájában poszterkiállítást rendeztek,
a poszterek számának növekedéséhez a
szervezŒk nagy reményt fıznek.

A záró plenáris ülés elŒtt még le lehetett
adni szavazatunkat (szekciónként) a
legjobb elŒadásra és a legjobb poszterre is.

Zárásként Láng István fŒosztályvezetŒt
(KvVM) hallhattuk, aki a vízügyi szol-
gálat legfontosabb idŒszerı feladatairól,

míg az Œt követŒ Reich Gyula tagozati el-
nök (Magyar Mérnöki Kamara) a tervezŒi
és szakértŒi hivatásgyakorlás feltételeirŒl
tartott elŒadást a közönségnek.

A zárszó és a nyertes elŒadó/plakát díja-
zása után a szervezŒk egy búcsúebédre in-
vitálták a résztvevŒket. 

JövŒre megint Siófokon lesz a XVII.
MHT Ifjúsági Napok.  

Ezúton szeretném megköszönni az
MHT-nek és a szervezŒknek a munkájukat
és az Atikövízignek a lehetŒséget, hogy
részt vehettem ezen a rendezvényen és ta-
lálkozhattam fiatal kollégákkal. 

Tóth Szabolcs

XVI. MHT Ifjúsági Napok Baján
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Tóth István emlékére

Egy életen át...
Tóth István (sz.: 1927. május 30.) 14

évesen került a vízügyisek nagy csa-
ládjába. Szorgalmas munkájával, ta-
nulmányai sikeres elvégzésével, a
ranglétrát végigjárva lett az igazgató-
ság megbecsült dolgozója, vezetŒje. 

Szakmunkásként elvégezte az Álla-
mi Vízmesteri Iskolát, a Szegedi Épí-
tŒipari Technikumot, a FelsŒfokú Víz-
gazdálkodási Technikumot és a BME
Vízgazdálkodási FŒiskolát is.

Dolgozott technikusként, építésve-
zetŒként, csoportvezetŒként, 1971-tŒl
pedig nyugállományba vonulásáig
(1987. május 31.) az építési osztály ve-
zetŒje volt. Társadalmi tevékenységet
évtizedekig a szakszervezeti mozga-
lomban, valamint a sport területén fej-
tett ki. 

Mindannyian barátságos és segítŒ-
kész, Œszinte embernek ismertük meg.
Gazdasági és társadalmi munkája elis-
meréséül számtalan elismerés és kitün-
tetés birtokosa lett.

A Szegedi Vízügyi SE alapító tagja,
évekig az SE elnökségi tagja volt.

Pista bátyám ,„anekdotázó”, jókedé-
lyı emlékedet megŒrizzük!

Kurucz Gyula

Dr. Erdei Miklósné
Cselédes Ágnes

(1943–2009)

1961-ben lett az Alsó-Tisza vidéki
Vízügyi Igazgatóság, majd az Alsó-Tisza
vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság dolgozója. ElsŒ beosztása az
igazgatási osztályon adminisztrátor volt.
1972-tŒl 1984-ig a tanácsi és társulati
osztály, majd a vízrendezési és társulati
osztály adminisztrátora, késŒbb elŒadó-
ja. 1984-tŒl a titkárságon dolgozott, mint ügyintézŒ – nyugdíjba vonulásáig, 2002-
ig. Munkáját minden beosztásában nagy szorgalommal, kötelességtudattal, közmeg-
elégedéssel végezte. Példamutató magatartásáért munkatársai és vezetŒi minden
beosztásában tisztelték, szerették. Számtalan elismerés tulajdonosa. 1998-ban az
igazgatóság dolgozóiból választott kuratórium az Alsó-Tisza vidékért kitüntetést
adományozta részére.

2000-tŒl 2009-ig a Magyar Mérnöki Kamara szegedi elnökirodájának volt a mun-
katársa. Személyesen nagyon kevesen, de telefonon és más módon szinte az egész
kamara ismerte. Mindenkinek segített, válogatás nélkül minden feladatot magas
színvonalon megoldott, kiváló összekötŒnek bizonyult a szegedi iroda és a budapes-
ti központ között. Munkájával nagyba hozzájárult, hogy a szegedi állandó lakhelyı
elnök munkája zökkenŒmentesen épüljön be a budapesti központ tevékenységébe.
Emlékét megŒrizzük!

Dr. Kováts Gábor



Halasztásra kényszerült az idei kenutú-
rát szervezŒ Észak-dunántúli Környezet-
védelmi és Vízügyi Igazgatóság. Az elsŒ
elhatározás szerint június 23–25. között
lett volna a harmadik vízitúra. Azonban a
nyár eleji idŒjárást jellemzŒ esŒzéseknek
köszönhetŒen áradásnak indultak a gyŒri
igazgatóság területén lévŒ folyók, így a
kenutúra helyszínéül szolgáló Mosoni-
Duna is. A kollégák árvízvédekezési ké-
szültsége miatt a túra idŒpontja elhalasztó-
dott. Az „esŒnapokat” végül 2009. július
28–30-ában jelölték ki. 

A háromnapos túra Rajkától, a Vígh-
zsiliptŒl kezdŒdött és a gyŒri Aranypartig
tartott. A rendezvény az „Evezz a Sziget-
közért” jelmondat jegyében zajlott. A
nagyszabású vízitúra célja az volt, hogy
felhívja a figyelmet a Szigetköz természeti
értékeire, a területen tervezett beruházá-
sokra, valamint az ott található mıtár-
gyakra. A 110 km-es kenutúrán az Atikö-
vízig is képviseltette magát, négy lelkes
dolgozóval. 

Az elsŒ napi túra hossza 36,5 km volt.
Reggeli, regisztráció, balesetvédelmi tájé-
koztató, túravezetŒi tájékoztató elŒzte
meg a vízreszállást, valamint Kóthay
László vízügyi szakállamtitkár és Janák
Emil, a gyŒri kövizig igazgatója tartott ün-
nepi beszédet a megjelent több mint száz
vízügyesnek, zöldhatósági, nemzeti par-
kos résztvevŒnek. 

Az elsŒ szakaszon sokan még csak is-
merkedtünk a kenu és a lapát használatá-
val. Voltak, akik hamar belejöttek a lapá-
tolásba, de borulás is akadt, ami a folyó vi-
szonylag nagy sodrásának is betudható
volt. A bemelegítŒ néhány km után már
mindenki uralta a csónakot. Az egész na-
pos evezést két rövid megállás szakította
meg. A pihenŒk rövidek, de tartalmasak
voltak mindhárom napon, hiszen a frissí-
tŒk mellett érdekes szakmai elŒadásokat is
hallhattunk. Az elsŒ napi túra a Mosoni-
Duna duzzasztójánál sátorállítással, tábor-
tızzel ért véget.

A második napnak nagy sóhajok kísére-
tében álltunk elébe, hiszen a leghosszabb,
42 km-es táv várt ránk. Az energiát adó
reggeli és a sátorbontás után lassan vízre
kerültek a kenuk. A mintegy hat órás vízi-
út alatt idŒnként fáradt, lanyha csapkodás-
ba fulladt az evezés, de a holtpontokon át-
segített minket a Mosoni-Duna tájának
szemet gyönyörködtetŒ látványa. Szemta-
núi lehettünk gazdag élŒvilágának; hol a
partot övezŒ növényzetét, hol a folyót és a
minket körülrepkedŒ rovar- és madárvilá-
gát csodálhattuk. IdŒnként még potyautast
is szállítottunk hajónk orrán, egy-egy tür-
kizkék színı szitakötŒ „személyében”. A

lemaradt hajósoknak pedig vadkacsák
„drukkoltak” hangos hápogással a partról.

Az igen fárasztó nap után a lipóti ter-
málfürdŒben lazíthattunk, elŒkészülve a
harmadik nap majd 26 km-es útjára.

Az utolsó napon a már jól begyakorolt
sátorbontás után Dunaszentpálon csónak-
ba szállt és nekiindult az utolsó kilométe-
reknek a már kissé elgyötört társaság. Az
elŒzŒ két naphoz hasonlóan két megálló
beiktatásával vittük véghez a távot. 

GyŒr városába a csónakok egymást be-
várva, egy karavánban érkezett meg a víz-
ügyes kenus csapat. Helyi látványosság-
ként hatottunk a vízen, hiszen kenuk lep-
ték a vízfelszínt, ameddig csak a szem el-
látott. Végszóként – az utolsó utáni erŒfe-
szítésekkel – még körbeeveztük a gyŒri
Radó-szigetet, majd az Aranypartnál vég-
leg letettük a lapátot. 

A fáradság ellenére nagyon szép, élve-
zetes három napot tudhatott magáénak az,
aki részt vett a szigetközi túrán. Remek
volt az idŒjárás, a hangulat, s nem utolsó
sorban a szervezés, amiért ezúton is sze-
retnénk gratulálni és köszönetet mondani a
gyŒri rendezŒ kollégáknak! (A köszönettel
közölt fotókat társvíziges kollégáink bo-
csátották a Vízpart rendelkezésére.)

NagyszöllŒsi Nóra

Kenutúra – lelkesen és sóhajokkal
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Eligazítás (fölsŒ kép) és a résztvevŒk 



2009 augusztusában a rendelkezésre álló
adatok szerint a lehullott csapadék mennyi-
sége 82,3 mm (Kurcatorok g.h.) és 14,9
mm (Szivágy g.h.) között alakult. 

A mıködési területünk délkeleti részén
volt a leghevesebb a csapadéktevékenység.
A területi átlagérték 40 mm, amely 9 mm-
rel (18 százalékkal) volt kevesebb az au-
gusztusi sokéves átlagnál.  

Az augusztusi hŒmérséklet 11°C és 36°C
között alakult, a területi átlagérték 23,3°C
volt, ami 2,2 fokkal magasabb az augusztu-
si sokéves átlagértékeknél. 

A napi max. és min. hŒmérsékletek szin-
te végig, az egész hónap folyamán megha-
ladták a sokéves átlagos napi max. és min.
hŒmérsékleteket. A napos órák száma ki-
emelkedŒen magas volt augusztusban, az
eltérés +23 napos óra.

A folyók vízjárásáról elmondható, hogy
folyószakaszainkra augusztus hónapban
árhullámok nem érkeztek, a vízállás a kis-
vízi mederben maradt egészen a hónap vé-
géig, kivéve a Hármas-Köröst, amely duz-
zasztott állapotban volt.

Talajvízállási megállapításaink:
Augusztusban mıködési területünk leg-

nagyobb részén csökkent a talajvízkészlet.
A különbségértékek jellemzŒen a 0–25 cm-
es osztályközbe sorolhatók. Egyes körze-
tekben nagyobb különbségértékek is elŒ-
fordultak.

Kisebb (0–25 cm) talajvízszint-emelke-
dés jelentkezett a Tiszántúlon kisebb kör-
zetekben. A rendelkezésre álló adatok sze-
rint országos területi átlagban 2009 augusz-
tusában a síkvidékek talajvízszintje a 2009.
július havi értéknél ~20 cm-rel alacsonyabb
volt.

A Duna–Tisza közén 200 cm-t meghala-
dó talajvízszint-süllyedés a hátság déli te-
rületrészén jelentkezett. 

A 100–200 cm közötti a Körös–Maros
köze északnyugati térszínein kisebb kiter-
jedésben, a Körösök vidékén mutatkozott. 

50–100 cm közötti eltérés alakult ki a
Duna–Tisza közén, az alacsonyabb tenger-
szint feletti magasságú térszíneken a Kö-
rös–Maros köze nyugati felén. 

50 cm-nél kisebb eltérés mutatkozott a
Maros hordalékkúpja peremén. A viszonyí-
tási idŒszaknál magasabban helyezkedett el
a talajvíztükör, (0–50 cm) eltérés mutatko-
zott a Maros hordalékkúpján.

A talajvízszint a síkvidékek területi átla-
gában augusztusban az 1971–2000 közötti
idŒszak augusztus havi átlagértékénél ~55
cm-rel alacsonyabban helyezkedett el.

Ami a talajnedvességet illeti: 2009. au-
gusztus 31-én mıködési területünk túlnyo-
mó részén a talaj legfelsŒ (0–20 cm-es)
rétegének nedvességtartalma az egy hónap-
pal korábbi állapothoz képest általában ma-

gasabb volt. A jellemzŒ telítettségi értékek
az Alföldön 50–70 % között alakultak, de
fŒleg az Alföld középsŒ részén és egyes
északabbra esŒ körzetekben csak 35–50 %
között telítettség volt jellemzŒ.

A 20–50 cm-es talajréteg nedvességtar-
talma augusztusban számottevŒen csök-
kent. A hónap utolsó napján a síkvidékek
területi átlagában az 15–30 % közötti telí-
tettségi értékek voltak jellemzŒk.Az 50-
–100 cm-es talajréteg nedvességtartalmát au-
gusztus végén – számottevŒ területi kü-
lönbségek nélkül – az Alföld területén a 25-
–35 % közötti telítettségi értékek jellemezték.

A belvízhelyzet kedvezŒen alakult, köz-
vetlen csapadékhatásból származó belvíz-
elöntés a hónap folyamán nem fordult elŒ.

Kiss Csongor

Megszépült a Bertalan-híd melletti erdŒsáv, amit 2009. augusztus 28-án adott át
a város. Az elhanyagolt ösvényt egy csónakház tulajdonosa rakatta rendbe: 
elszállították a szemetet, ritkították a bozótot. Az eddig hajléktalanok lakta,
illegális szeméttel borított hullámtéri ösvényen most már bárki tiszta, szép

környezetben, nyugodtan sétálhat, biciklizhet. Az új sétányt Szentgyörgyi Pál,
Szeged alpolgármestere és dr. Dobi László, az Atikövízig igazgatója adta át.
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