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AZ ALSO-YISZA-VIDEKI VIZUGYUGAZGAYOSAG LAPJA

In~erjúnk dr. Kováts Gábor Ativízig-igazgatóval
I .
abból az alkalomból készült, hogy
a Magyar Mérnöki Kamara 2001. április 7-én
.
éIt választotta' elnökévé.
-Milyen érzés?
sok. Hajtó Ödön személyé- Egyértelműen nagyon jó ben nagyformátumú, széles
érzés. Úgy gondolom,. hogy látókörű és óriási munkabíráez sza~mai pályafutásom sú elnöke volt a kamarának,
csúcspqntja, de természete- az ő munkájára, segítségére,
sen óriási felelősséget is je- ,véleményére, kritikájára a
lent. Állandóan felteszi az jövőben is sz'ámítok. Gyöember )nag ának a kérdést, keres irányváltásról nem behogy alkalmas-e, nem be- szélhetünk, legalábbis addig,
csülte-e:túl saját képességeit, ameddig a kamarai törvény a
lehető~égeit. Én azonban jelenlegi formájában műköszületé~emtől kezdve opti- dik, A módszerekben, a stramista vagyok és bízom ben- tégiai célokban azonban
ne, hogy ha a többi választott mindenképpen lesznek új
tisztségviselő és a kamara elemek.
teljes tagsága támogatni fog,
- Milyen kamarát" öröakkor ez a jó érzés később se költ"?' Márciusban, elnökjefog keserűséggé változni.
löltként jegyzett egyik trásá- Megkerülhetetlen a kér- ban már körvonalazta, midés, lIliv.el meglehetősen szo- ként is képzeli el a kamara
ros vMasztás eredményeként jövőjét. Felveti például:
került köztestiiletünk élére: vissza kellene térni ama stra-.
hogy érzékeli, a küldöttek ál- tégiai célkitzízéshez, hogy
tal leadqtt vokok valójában szervezetünk legyen minden
mennyire tükrözik támoga- mérnök kamarája, illetve egy
tottságá~?
minden mérnöki tevékeny- Bá4hidi László szemé- séget átfogó köztestület.
lyében qlyan alternatíva volt Mégis, hogyan válhat valóra
a válasz~ók előtt, ami nagyon mindez, s hogyan kellene ehnehéz döntés elé állította hez újragondolni kapcsolatőket. Bánhidi professzor urat rendszereinket? E cél elérészakmaHudása, nemzetközi séhez vajon hol találhatunk
elismertsége mindenképpen megfelelő partnereket?
elém helyezi, nekem talán
- A Mérnök Újság márcinagyobb! a közigazgatási, ve- . usi számában felvázoltam bizetői gy~orlatom, mind víz- zonyos stratégiai célkitűzé
ügyi igazgatói beosztásom- seket. Remélem, hogy az új
ból, mi~d eddigi kamarai elnökség, megerősítve a tatisztségeimből következően. gozatok és a megyék vezetóVisszat~rve az eredeti kér- ségével, elfogadja, sőt pontodésre, úgy gondolom, hogya sabb tartalommal tölti ki azt
szavazat(:Jk aránya nem a tá- a nagyon fontos stratégiai
mogatottságot jelentette, ha- célt, hogy a kamara egy
nem a pillanatnyi választási hosszabb idő alatt váljék
vélemétiyt. Nagyon remé- minden mérnöki tevékenysélern, ho,gy munkámmal - get átfogó köztestületté. Ehamelyb~n nagyon számítok hez nemcsak újra kell gonaz alelnqkök, köztük Bánhidi d01ni a kapcsolatrendszert,
professzor támogatására is -, hanem újjá is kell építeni azt.
el tudo~ érni, hogy a most Ez érvényes a belső kapcsonem rám szavazók is segít- latokra, itt elsősorban a tasék a munkámat, a kamara gozatokkal történő sokkal
törekvéSeit. A szoros válasz- konstruktívabb együttműkö
tási eredmény éppen arra fi- désre gondolok. És a külső
gyelmeziet, hogy nem bízha- kapcsolatokra, értve ezalatt a
tom el magam, meg kell' minisztériumokat általában,
nyerni aiokat, akiknek való- a kormányzati szerveket, az
színúleg jogos aggályaik vol- országot irányító politiku s0tak. Egyipillanatig sem érez- kat és a más mérnöki tevéhetem úgy; hogya szemé- kenységgel foglalkozó szaklyem volt az egyetlen lehet- mai szervezetekét egyaránt.
séges megoldás a kamara Nem az a kérdés, hogy hol
számára.,
találhatunk ehhez partnere- A v1zetőváltás egyúttal ket, hanem az, hogyan tudjuk
irányvált(ÍSt is jelent majd?
ezeket a partnereket magunk:
- Mi~den vezetőváltással mellé állítani. Véleményem
járnak b~zonyos változtatá- szerint ennek egyetlen le-

hetséges úga van, a kamará- jelentkeznek mérnöknek,
nak is fel kell ajánlani azokat nyilvánvalóan úgy gondola lehetőségeit, amikkel az ják, hogy lesz jövőjük ezen a
ország boldogulását.ylő tudja pályán. Nagyon pozitívan érsegíteni. Ne csak opponál- tékelem ebből a szempontból
és a közgazdasági
junk, hanem legyünk nagyon a műszaki
\
,
konstruktívak, vállalj unk a jó egyetem egyesülését. A tecélok érdekében munkát és kintélyről pedig csak annyit,
felelősséget - és ezek után hogy azt elsősorban magunkkérjünk hasonlót másoktól a nak kell megszerezni, minden mérnöknek külön-külön
mi elképzeléseinkhez.
- Hogy látja, mennyire tá- is és a kamarában együttesen
gltható az a mozgástér, amit is. Először is jelentősen meg
az állami adminisztráció ma- kellene nöyelni a kamara
napság biztostt a mérnöki taglétszámát, hiszen becslékamarának? Az előző ciklus seink szerint a mérnököknek
elnökségi tagjaival a Mérnök mintegy 10 százaléka tagja
Ojság hasábjain folytatott, ma a kamarának. Minél nabeszélgetések egyik újra meg gyobb lesz az aránya mérztjra visszaköszönő gondo- nökségen belül, illetve ilyen
lata az volt, hogy növeini módon társadalmi méretekszükséges a mérnöki kamara, ben is, annál hangosabbak leegyszersmind pedig a mér- hetünk és annál messzebb
nöki hivatás presztizsét, A te- hallatszik e,l a szavunk. Ehhez azonba!} az is kell, hogy
kintélyt hiányolták...
- A mozgástér elvileg ne csak belépjünk a kamaadott. Senki se mondhatja, rába, hanem ott minden tag
hogy egy demokratikus jog- aktív tevékenységet fejtsen
államban a törvény által ki a saját lehetőségei között.
létrehozott köztestületnek Tehát mindenek tllőtt jöjjön
nincs mozgástere. Ez termé- el a különböző fórumokra,
szetesen nem jelenti azt, közgyűlésekre, tagozati üléhogy az állami adminiszt- sekre, vegyen részt a közéletráció egyes szereplői feltét- ben és a tudományos életben
lenül kamara-barátok. Főként egyaránt, vagyis mindenütt
azután, hogy a társadalmi és mindenki érzékelje, hogy
tudatban a gazdasági kama- a mérnökök aktiv szerepet
rák és a hivatásrendi ka- vállalnak a társadalom élemarák rendszeresen összeke- tének minden terülétén.
verődnek és talán a kamara
A présztfrs növelésének"a
sem volt mindenkor kel- tekintély növelés ének másik
lemes, segítőkész, együtt- fontos eleme pedig, hogya
működő az állami adminiszF mérnökök színvonalas munráció kapcsolatában. Ami a kát végezzenek, ne legyenek
másik megjegyzést illeti, a hajlandók kényszerhelyzetre
mérnöki kamara a mérnöki hivatkozva, ár alatt értékesíhivatás presztizse valóban teni tudásukat. Ne adjanak ki
növelendő, de ez nem egyik a kezükből alacsony színvonapról a másikra végrehajt- nal ú munkát, ne legyenek
ható kampányfeladat, hanem megvásárolhatók. Nagyon
nagyon sok összetevő figye- sok mindent lehetne még
lembe vételével,türelmes felsorolni, de erre is csak azt
munka eredményeként kB- tudom .mondani, nagyon sok
vetkezhet be kismértékű apró lépéssel tudjuk a tekinpozitív elmozdulás. A leg- ,télyt, az elismertség elveszutóbbi küldöttközgyúlésen a tett pozícióit visszaszerezni. '
műszaki egyetem rektorhe- A kamara egyik legfőbb
lyettese bevezető előadásá- küldetése tagjainak érdekvéban elmondta, hogy ma már delme. E téren milyen megátlagos an háromszoros túl- oldandó feladatok várndk a
jelentkezés van a műszaki köztestület irányttóira?
egyetemen és minden végzős
- A Mérnök Újság felhíhallgatóra több állás vár. Az vására visszaküldött kérdő
állásbörzéken keresik a fiatal ívek szinte mindegyikében
szakembereket. Úgy gondo- szerepel az érdekvédelem
lor:n, ez jelzés arra vonat- fontossaga. Az elmúlt évekkozóan, hogy a társadalom ben a kamara Vezető testüleértékítélete a mérnöki p~lyá- teiben ebben nem mindig
val kapcsolatosan a tíz évvel- volt egyetértés, voltak olyan
ezelőttihez képest pozitívan nézetek, hogy a kamara nem
megváltozott. A fiatalok újra érdekvédelmi szervezet, ez
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szakszervezeti feladat. Én
ezzel nem értettem és ma
sem értek egyet és nemcsak
azért, mert mérnökszakszervezet nem létezik Magyarországon. Ha a kamara nem
foglalkozik érdekvédelemmei, akkor a mérnökök jelentős része úgy fogja fel,
hogy a kamara nem egyébért
van, minthogy tagdíjakat és
egyéb díjakat beszedve, különböző korlátozó intézkedésekkel az átlagos társadalmi
szokásoknál sokkal keméI\yebb etikai feltételekkel
megkeserítse az életét. Az
érdekvédelemmel kiemelten
kell foglalkozni és ez az érdekvédelem nem kizárólag a
jövedelmi vIszonyok javítását jelenti - azt is természetesen -, hanem azt, hogya
műszaki társadalom szava
jusson el a legmagasabb helyekig, a törvényalkotásban
érvényesüljön a mérnökök
szerepe, ne mondhassák azt
egy idő után: Magyarország
a jogászok és közgazdászok

társadalma. Az érdekvéde c
lern tartalmi és formai kérdésével, szervezeti megalapozásával az új~nnan meg alakuló elnökségnek az elsők
között kell foglalkoznia.
- Négy évre választották
a MMK élére. Merne e jós lásokba bocsátkozni arról,
hogy milyen is lesz majd a
ciklus végén honi mérnökeink kamarája?
- Remélem, erre a kérdésre lehet a legegzaktabb
választ adni. Reményeim
szerint négy év múlva hazánk integrált része lesz az
európai közösségnek. Ennek
megfelelőén a magyar mérnökök előtt kinyílik az európai piac, Nyugat-Európához
közelítő jövedelemért fogunk dolgozni a legmaga-.
sabb technikai színvonalon,
minden gyakorló magyar
mérnök a kamara tagja lesz,
és eZ a kamara fajlagosan
sokkal olcsóbb lesz a tagjai
számára és sokkal többet fog
nyújtani, mint a jelenlegi.

Pályázati felhívás
A Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum (Duna
Múzeum) és a Kiss Áron Magyar Játék Társaság pályáza. tot hirdet olyan
.játékszerek készítésére, amelyekben
az ember és a viz kapcsolata
jut kifejezésre,
. vagyis a vízi élet, a vizi közlekedés, a víz hasznosítása. A
kiírók a vízzel kapcsolatos hagyományos és újonnan
tervezett játékok beküldését váIják.
A pályázat nyílt, bárki beküldheti pályamunkáját.
Beküldési határidő: 2001. július 1.
Cím:
'Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum
'2500 Esztergom, Kölcsey u. 2.
Díjazás: I. díj
20 OOO Ft értékben
II. díj
10 OOO Ft értékben
5 OOO Ft értékben
III. díj
A pályázatra beérkezettjátékszereket az esztergomi Szent
István Napokon 2001. augusztus 18-20. között kiállításon, illetve működés közben mutatjuk be. A Duna Múzeum múzeumi shopjában lehetőséget ad a játékok forgalmazására.
Esztergom, 2001. február 15.
Magyar Környezetvédelmi
Kiss Aron
és Vtzügyi Múzeum
Magyar Játék Társaság
a pályázat kifrói

Meghívó
Az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi l!gazgatóság vezetése
szeretettel meghívja Önt 2001. május 17-én 12 órára
a Központ, az MBSZ (Gépüzem),
a Szegedi Szakaszmérnökség
nyugdíjas baráti taIálkozójára
a Szeged, Csap u. 71. szám alatti POTYKA ÉTIEREMbe. Visszajelzést 2001. május 5-ig az Igazgatási Osztályra
írásban vagy telefonon (426-933) kérünk.
Dr. F{ováts Gábor igazgató
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Tis'ztelt Hallgatóság! Kedves Kollegák! i
B~nedek Józsefről először Bokor Mihály~ól hallottam, akivel 1968-ban találkoztam első alkalommal. Bokor Mihály:neves szegedi vízimérnök volt a
Hárn).as-Algyői Árvízmentesítő és Belvíz Szabályozó Társulat szakaszigaz.gató :fómérnöke, mellékesen a Szegedi
Evezős Egyesület első országos bajnokal Miska bátyánk már régen nem él.
Találkozásunkkor az akkori Országos
VízÜgyi Főigazgatóság Árvízvédelmi
Főos~tály vezetőjeként - rég a nyugdíjkoron túl és éppen elmenőben a közös
Magyar-Csehszlovák Duna Vállalathoz
- lá~ogatott meg bennünket egy őszi
szenlle alkalmából.
Ai 1970-es árvíz során, mint sokan
másqk, szakértőként végigjárta védvonalaihkat, ekkor találkoztam vele újból.
Később, az 1980-as évek elején már jóval (úl a hetvenen, még mindig dolgozott a VITUKI-ban és gyakran jött
Szegedre. Akkoriban töltésfeltárásos
vizsgálatokat folytattunk és igen jókat
beszélgettünk. Tőle tudtam meg, hogy
dr. Benedek József milyen nagyszerű
úttörő vízépítő mérnök volt, talán lehetn~ nevezni a vasbeton műtárgyak
atyj állak is. 6 tervezte aDongéri zsilipet ~iska bácsi idejében. A zsilipet később róla nevezték el és az ő tervei
alapj;án építették az Algyői zsilipet is,
majcl Bokor Mihály tervei alapján felha'sználva a Benedek-féle szabadaImat .:... a Tápéi csuklós zsilipet is. Részt
vett fiatal mérnökként a Bökényi tűs
gát, ~z első vasbetonból készült vízügyi
méliépítési műtárgy tervezésében is.
Bt)nedek József 1876-ban Tokaiban
szül~tett,1941-ben Budapesten halt
meg.: Születésének 125. évfordulóján
avatU;nk most emléktáblát a róla elneveze(t műtárgynál. Édesapja és bátyja
is vízimérnök volt. Talán ez a családi
körül'mény és az 1888-as árvíz indította
, erre pályára, amelyen kiemelkedően
helyt: állt, nagyszerű alkotásai születtek.
1912-ben az ún. rugalmas alapozás
témában szerezte meg a doktori cimet.
A m~ napon megnyitott kiállításon a
Benedek-zsilip és az Algyői zsilip kiviteli t~rveit és az építési dokumentumokat ~Iedetiben tanulmányozhatj ák.
Életútjáról bővebben hallunk a kiállítás
megrlyitása alkalmával Ópusztaszeren.
Ai; emléktábla avatásán magáról az
alkotásról szeretnék beszélni.
M(is a csuklós zsilip lényege? Benedek József felismerte, hogy a töltések
alá kerülő csőzsilipekre jutó egyenlőt
len eloszlású terheléseket olyan mű
tárgy~ tudja felvenni, amely a kritikus
pontokon az egyenlőtlen konszolidációs mozgásokat képes elviselni. A megfelelő helyekre ún. csuklókat iktatott
be, ll.JIlelyeket manapság rossz szóhasználattal dilatáció s csatlakozásoknak
nevezünk. A különleges kialakítás
mellytt ezen műtárgyak rendkívüliek
volta).c az akkori építési körülmények
miatt is, hiszen mindent a helyszínen
kellett végezni a kornak megfelelő
technikai és szakmai feltételek között.
Helyszínen kellett a beton-receptÚIát
összt)állítani, és a próbakockákat, próbagetendáket eltörni.
Most itt állunk aDongéri zsilipnél,
mely'et később róla neveztek el. Ezen
műtáfgyról kissé bővebben az 1930ben iÍprilis 23-án keltezett felülvizsgálati jegyzőkönyv alapján beszélnék.
Iványi Bertalan miniszteri osztálytanácsos vízépítési kerületi felügyelő
volt a miniszter által kirendelt felülvizs&áló biztos. Akkoriban egy ilyen
jelentőségű műtárgyat ilyen procedúra
során helyeztek üzembe. Az eredeti
jegy~őkönyv a kiállításon tanulmányozpató, azt Csongrádon vették fel,
aláírói Tekulics Sándor, a Csongrád-
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2001. APRILIS
Április 12-én, dr. Benedek József
születésének 125. évfordulóján
a róla elnevezett műtárgynál
a Magyar Hidrológiai Társaság
Területi Szervezete emléktáblát avatott.
Elóöb az ünnepségen Török mre György,
a területi szervezet elnöke által
elmondott beszédet idézzük,
majd ismertetjük (2-3. oldal)
dr. Benedek József életútját, pályafutását.

Sövényházi Árvíz és Belvíz Szabá- Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság és a
lyozó Társulat alelnöke, Szentpétery Magyar Hidrológiai Társaság Szegedi
Jenő, a Hármas-Algyői Árvíz és Bel- Területi Szervezete nevében és kérem
vízszabályozó Társulat képviselője, va- meg Fejér Lászlót, az MHT Történeti
lamint Blahó (Balló) Béla, ez utóbbi Bizottságának elnökét, a Vízügyi Mútársulat igazgató-főmérnöke és termé- zeum, Levéltár és Könyvgyűjtemény
szetesen Iványi Bertalan kerületi fe- igazgatóját, hogy szíveskedjen a táblát
leleplezni és koszorúval ékesíteni.
ügyelő .
A fenti két társulat 1897-ben yált külön és akkor a Dongér-csatorna lett a
társulat határa. Az 1919-es rekord árvizet követően, annak okán 1929-ben
mindkét társulat közgyúlési határozatot
hozott a szóban forgó zsilip megépítéséről. Ekkor még működött a Dongér
torkolati zsilip a fővédvonalban, amelyAz ősök a XVIII. sz. közepén Erdélyből kerül'tek Baranya megyébe; a leszármazók ezután szernek tábláit azóta már leszerelték.
A Benedek-zsilipre azért volt szük- te Magyarországon megtalálhatóktiszttartóként,
ség, mert a fővédvonalakat az 1919. évi nótáriusként, valamint református tiszteletesként
árvizet követően megmagasították és szolgálva a hazát, hogy aztán Benedek Pál (József
megerősítették, a Dongéri zsilip repedt édesapja) odahagyva a hagyományos "magyar
volt és rövidnek, gyengének bizonyult. utat", nevéhez méltóan Pál-fordulatot vegyen, s
Az ún. új Dongéri zsilipet szorító zsi- mérnökségre adja fejét.
lipként akarták megépíteni, de módosíTehát Benedek József már mérnök családba
tották elhatározásukat és végül is egy született, .édesapja a tokaji székhelyű Alsószaárvízkapu jellegű zsilip építéséről dön- bolesi Ármentesítő Társulat igazgató főmérnöke
töttek. Ezen zsilip az 1919-es árvíz- volt. A társulat az egyik legnagyobb tiszai társuszinthez képest 46 cm-rel megemelt latként minden olyan problémával meg volt áldva,
vízszintre lett tervezve a Dongér akkori ami a folyószabályozás, ármentesítés, védmű
szelvényezése szerinti 980-as folyómé- fenntartás témakörébe belefért.
terben.
Ennél fogva Benedek József már kisgyermek
A Dongér és a régi zsilip a Hármas- korában láthatta a "vizes" szakmabeliek nehéz, de
Algyői Társulat kezelésébe tartozott az mégis gyönyörű, a természet erőivel küzdő,
1897. évi különválás i jegyzőkönyv ér- mindennapos tevékenységét.
telmében, mégis a Csongrád-Sövény- . Édesanyja - Csepei Zoltán Hernuna - aggódó
házi Társulat vállalta az építést és ter- féltése mellett tizenhárom évesen végigéli - édesvezést az 50-50 %-os költségvetési kö- apjával járva a védvonalakat - az 1888-as kortelezettség mellett. Eredetileg vállalati szakos tiszai árvizet, 19 évesen, fiatal mérnökvégrehajtást irányoztak elő, később a hallgatóként pedig az 1895-ös árvíz pusztftásait
házilagos kivitelezés mellett döntöttek. tapasztalhatja meg.
Nem csak édesama, de bátyja, Lajos is - aki az
A két társulat döntése alapján a főhatósági jóváhagyás szerint dr. Benedek Alsó-Nyírvízszabályozó Társulat igazgató
Józsefet bízták meg a tervezés sel és főmérnöke lett - példa .lehetett, amikor a József
1930. június ll-én Kozma J. Zoltán na- nádor Műszaki Egyetemre beiratkozott, ahol
pidíjas mérnököt fogadták fel a mun- 1897-ben szerezte meg oklevelét.
kálatok vezetőjének. Az elzáró szerkeAz oklevél elnyerése után vasutat épített Beszzet gyártását és szerelését zártkörű tercén és Horvátországban, háromszögelt szinte az
ajánlaton a Ganz és Társa Danubius Rt. egész ország területén, sőt egy apróbb vínyerte el Réthy Józseffel szemben. A zitársulatot is megemlít szolgálati helyként,
drágább és biztonságosabb felhúzó visszapillantó feljegyzéseiben - megnevezés
szerkezet mellett döntöttek bölcsen nélkül.
elődeink.
Napidíjas segédmérnökként részt vesz a ZielinRövid testű, három nyílású mÍítárgy szki tervezte Tass-i zsilip építésénél, ahol a IUépült 20 m 3/s vízhozam levezetésére, galmas alapozások problematikájával szembesül,
5,21 cm maximális víznyomásra mére- ami abban az időben Magyarországon teljesen
tezve. A kivitelezés 1930. július 12-én ismeretlen szakterület volt. Vasszorgalommallát
kezdődött a földmunkákkal, július 31- hozzá a munkához, beszerzi az idevonatkozó
én kezdődött a betonozás, augusztus (elsősorban német) szakirodalmat, pótolja a
14-én pedig a tokszerkezet beállítása. műegyetemen nem oktatott témakört, s a jeles staSzeptember 30-ára a teljes betonmun- tikusok munkáit áttanulmányozva, megoldja a
kálatok elkészültek és megtörtént a zá- felvetett problémát.
Főnökei biztatására a munkapéldányt átcsiszolrószerkezetek szerelése, október 23-ra
kész volt az elő- és utóágyazat, vala- va doktori disszertációként nyújtja be a mű
mint a földtöltések tömörítve, novem- egyetem doktori minősítő bizottsága elé.
ber 17-én kezdődött a kőburkolat ké191O-et írunk, a mű címe: "Kamarazsilipek
szítése. December 2-án befejeződött az fenékszerkezetének szilárdsági vizsgálata".
építkezés. December 27-re a kivitéleVégül is beadott dolgozatát 1912-ben védi meg,
zók levonultak. A munkálatok ellenőre s ezzel a vízügyi ágazat első műszaki doktora lett.
Dragodán Pál miniszteri osztály ta- Bírálói szerint munkájával mintegy 15 évvel
nácsos, miniszteri megbízott volt, de előzte meg a ,,művelt nyugatot". Ezen munkáját a
Iványi Bertalan kerületi felügyelő is két Vízügyi Közlemények XXX. füzete tette közzé.
ízben ellenőrizte az építkezést.
Különben ez a probléma végigkísérte egész
Amikor 35 évvel ezelőtt a vízügyhöz életét, ez foglalkoztatta leginkább, ennélfogva ez
kerültem, időseb b kollégáim az egyik határozta meg egész mérnöki tevékenységét.
Ez idő tájt fogalmazza meg a Soroksári Dunalegjobban működő műtárgyként mutatták be a Benedek-zsilipet. Azóta meg- ág kamarazsilipjének pályatervét is, amit a Vízüélte a műtárgy az 1970-es és a 2000. gyi Közlemények 1. évfolyamában Kvassay Jenő
évi rekord árvizet is. Becsülettel helyt le is közöl. Ezen első számban jelenik meg Beállt. Büszke lehet rá tervezője és min- nedek Józsefnek egy másikjeleptős munkája is, a
den építője. Néhány évvel ezelőtt je- Kulpa csatornázásról. (1911.)
lentős felújítást hajtottunk végre, amely
A háború kitörésekor a kamara-zsilipekkel
azonban nem változtatott lényegesen az összefüggésben írta meg - katonai szolgálata alatt
eredeti szerkezeten. Most, amikor egy - a belvízlevezető csőzsilipek méretezésének
emléktábla avatásával tisztelgünk jeles valóságos alapelveit, de ezen problémákkal fügelődünk, dr., Benedek József mérnök, a gött össze szabadalma is, az ún. csuklós zsilipek
róla elnevezett zsilip és más fontos műc megalkotása, "anlely a csőzsilipek megrepedését
tárgyak tervezője előtt, legyünk büsz- volt hivatott megelőzni~
kék elődeinkre, igyekezzünk a tőlük taHivatali felettes ei hamar felismerték egyedülálnultakat, tapasztalataikat felhasználni, ló tervezői tálentumát, s ezért különleges egyedi
és az utódoknak, fiatalabb kartársaink- feladatokkal látták el. Nem csak a Soroksári
nak átadni. Ezen gondolatok jegyében Duna-ág Kirendeltségénél, de a Kulpa és a Sajóavatom fel az eml~ktáblát az Alsó- folyók csatornázási kirendeltségénél is. S amikor
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létrejön a Kikötő Kormány biztosság, egyike lett a
legkiválóbb tervezőknek/ Sajó Elemér kiválás ával
- 1926-ban a balatoili építkezések felügyelője lett
- Benedek Józsefet bízták meg a tervezési osztály
vezetésével.
Még 1919-ben írta meg, illetve dolgozta ki a
"Soroksári Dunaág vízierőtelepeinek előzetes
üzemterv" -ét, amire alapozva végül is az egész
rendszer megépülhetett.
Számos külföldi tanulmányúton gyarapíthatja
szakismereteit. ,Németország, Svájc, Svédország
hasonló beruházásait tanulmányozhatta "első
kézből" , s ezen utak utá!l terelődött figyelme a
vízierő kérdéskörére, melynek Magyarországon
legfőbb fáklyavivője lett.
Kedvenc szórakozása volt szabad perceiben,
hogy hazánk térképét maga elé terítve, hegyvidéki
tájaink völgyeit víztárolókkal rakta "tele".
Komolyabb vízierő-termelésre alkalmas tározómedencék mind e térképre kerültek, mint
Klébelsberg Kunó kultuszminiszter tanyai iskolái
- ajövő kulcsaiként.
Nagy kedvvel foglalkozott Budapest energia
ellátásának problémájával, és azt állapította meg,
hogy arra egyetlen megoldás mutatkozik: a Vág
lépcsőzése, csatornázása. Ezzel olcsó elektromos
energiához juthatott volna Budapest.
.
Nagyszabású elképzeléseit Trianon lenullázta,
azt csak a csehszlov~ állam valósította meg az
1970-es években az Arvai víztározó és a Vág vízierőtelepeinek megépítés ével, pedig a trianoni
összeomlás előtt azok közvetlen magvalósulás
előtt álltak.
Magyarország hegyvidékeinek elvesztése sem
vette el munkakedvét, az Alföld tájait kutatva lelt
rá a vízierőtelepek sikvidéki építésének lehetőségeire (Tiszaluc). Később ő vetette fel a tiszalöki vizi erőmű és a visóvölgyi víztározás ideáját, amelyekkel felettes ei előtt nagy elismerést
aratott.
Az általános gazdasági válság idején nem gondolkodhatott továbbra is országos méretekben,
mint magánmérnök vízitársulatok műtárgyainak
tervezését vállalta saját lakásán, a Veres Pálné u.
10. sz. alatt.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Igazgatóságunk a Vfz Világnapja 2001. évi rendezvényeiheZ kapcsolódva 200l.
márciu~ 20-a és 23-a között
"laboratóriumi nyílt napokat" szervezett. A rendezők a
program összeállításakor úgy
döntöttek, hogy nem a tápéi
irodahá~ II. emeletén kialakított vízminőségi laboratóriumba invitálják az érdeklő
dőket, hanem kissé rendhagyó módon a Vízügyi Emlékhely, és Erdészeti Tájékoztatási Központ előadóter
mébe telepítik a mobil laboratóriumot.
A Vízgazdálkodási Osztály 'és a~ emlékhely munkatársai a sajtóban is meghirdetett napÓkon 10 és 16 óra között várták a helyszínre azokat az érdeklődő magánszemélyeket, iskolai csoportokat, akik a környezetükben
található fúrt kutak, ásott ku-
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elemzésre.
Már az első napon nem
várt érdeklődés nyilvánult
meg a rendezvény iránt, mert
volt olyan, aki reggel fél kilenc óta várta a laboratórium
"nyitását". Hamarosan híre
ment, hogyavizsgálatok ingyenesek, egy-egy vízminta
elemzése 10-15 percig tart,
az eredményekről pedig
azonnal egy értékelő adatlapot is kap az érdeklődő.
Így a vízmintákat szinte folyamatosan hozták elemzésre, sőt visszatérő "ügyfelek"
is voltak, akik a harmadik
napon a kertszomszédok vfzmin táit is "beszállították".
Az első nap délutánján a szegedi körzeti rádió te1efoninterjú keretében számolt be a
rendezvényről, s talán ennek
is köszönhető, hogya más-
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napi folyamatos esőzés sem
riasztotta el az embereket,
ugyanannyi vfzmintát hoztak
be, mint az első napon.
A négy nap alatt 72 vízmintát dolgoztunk fel, 334
különböző jellegű vizsgálatot
végezve. A nyílt napokon
vállalt foglalkozásokon három iskolai csoport jelent
meg kisebb-nagyobb létszámmal, amelyek közül kiemelkedett mind fegyelmezettségét, mind pedig szakmai érdeklődését tekintve a
Vedres István Szakközépiskola V. évfolyamos csoportja, akik környezetvédelmi
órájukat kívánták így színesíteni, élőbbé tenni.
Érdekl6d6k a vízügyi emlékhelyen berendezett alkalmi laborít6riumban
Az érdeklődők közül so(A szerz6 felvétele)
kan megtekintették a vízügyi
emlékhely kiállításait is, és nyét ilyen szép környezetben nyilvánult szimpátia felbáto- bemutatókat igazgatóságunk
dicsérték a rendezők azon szervezték meg.
ríthat bennünket arra, hogya mindennapi munkájáról.
igyekezetét, hogy a Víz ViA tapasztalt érdeklődés és jövőben is rendezhetünk ehDr. Fekete Endre
lágnapjának egyik rendezvé- a tevékenységünk iránt meg- hez hasonló, "emberközeli"

_______B_e_n_e_d_e_k__J_ó_z_s_e~f____~~)

(Folytatás a 2. oldalról) munkálatok a Tarac völgyében. ÉszakKülönösen szép műtárgyakat tervezett a Erdély visszatérésével pedig a Visó felső foTisza-Szamosköz (Sonkádi szorító- és osz- lyását is bekapcsolhatja elképzeléseinek
tómű, Szatmárcseke-tiszakóródi bukógát a megvalósitásába. Ám itt már jobbára nagyTúron, Olcsvaapáti zsilip) és a Szegedi Ár- tehetségű fia, Pál tevékenykedik - mint az
mentesítő Társulat (ma Ativízig) területére.
Öntözésügyi Hivatal tervező mérnöke A Dohgér főcsatorna 1 + 045 szelvényé- Lanlpl Hugó szárnyai alatt.
ben 1931-ben Benedek József tervei szerint
Külön megemlítendő Benedek József egymegépített torkolati zsilip - többször felújít- sze:ű, szinte nép~es, vi!-~g~s, ~e~ n,yelvezete,
va - a mai napig funkcionál. Benedek József a:rllt csru: Bogd~nf~ Odon kIvalo ma~yartervei szerint épült az algyői szivattyútelep saggal eloadott írasalvallehetrokonítanl.
torkolati!műtárgya is, amit már szintén több- A legbonyolultab~ feladatok m~goldás~ször felújftottak, korszerűsHettek, dicsérve nak volt nagyszeru mestere, amIkor mar
ki
talált ~.
,
eredeti alkotóját. De Benedek József műve a megoldá t
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Igaz, a völgyzáró gátak megépítésének ezen személyek még sokáig áldották szelideája tovatúnt, de a sors kegyes volt Be- lemes humorát, szinte szállóigévé nemesenedek Józsefhez, vígaszként mini völgyzáró dett egyes gondolatait.
gátat tervezhetett az elmaradt árvai helyett a
A sors nem adta meg neki, hogy legnaSalgótarjáni Kőszénbánya Rt. részére, amit gyobb elgondolásait megvalósíthassa. A
, ugyanő meg is építhetett.
Kulpa csatornázása Trianon után a délszláv
A Duna 1926. évi árvizének tanulmányo- állam kezébe került.
zása kapcsán felismerte és az amerikai SherAz Árva vfztározója végül csak az 1970mantól függetlenül alkalmazta az egységnyi es években született meg. A tiszaluci víziárhullánIkép módszerét, bár annak általáno- erőtelepet áttervezték, más koncepci6 szerint
sítására nem gondolt...
történt meg a kivitelezése, Kárpátalján pedig
Mint magánmérnököt ott találjuk a Buda- csak a talajmechanikai vizsgálatokig jutotpesti Mérnöki Kamara 40 tagú Választmá- tak. E munkában különben fia, Pál vitte már
nyának tagjai között (1927), olyan szemé- az egyik főszerepet, kezében édesapja
lyekkel egyetemben, mint Michailich Győ- egykori térképvázlataival (amiket Benedek
ző, Rohringer Sándor, Sajó Elemér és Zsig- József szinte csak kedvtelésből alkotott). Bemondy Dezső.
nedek Pál 1941-ben az Energetikai Hivatal
Mint korábban említettem, 1928-tól a cse- főnöke lett, de pályáját 1942-ben kettétörte a
peli szabadkikötő építésénél tervezési osz- halál.
tályvezető - egészen 1934-ig, anlikor is kiBenedek József 1941. augusztusában
nevezik il Földmívelésügyi Minisztérium hunyt el. Halálakor egyik méltatója így ír:
Vízügyi Műszaki Főosztályának él'ére, s ez" ... az isteni gondviselés kegyelme majd
zel az országos vfzügyek legfőbb irányitója kárpótlásul minden bizonnyal megengedi
lett.
neki, hogy eszméi és elgondolásai idővel
Ebben 'az új, "csak" adminisztratív mu, n- testet öltsenek."
kakörben, nem találja fel igazán magát, bár
Munkái még:
Átlós rendszerű zsilipkapu. Vízügyi Közpróbál kiválóan megfelelni, az ő világa a tervezés, az elmélet gyakorlati átültetése, s nem lemények III. 4. f. 1913. Il. félév
. belekényszerült... Az a gondolat is
az, armbe
Bökényi duzzasztógát és csege. Vízügyi
gyötri, hogy neves elődei - e nemes tisztük Közlemények III. 4. f. 1913. Il. félév
tényleges letöltése közben hunytak el..., s taA Niederfinowi hajóemelő. Vízügyi Közlemények III. 5. f. 1913. II. félév
lán ó sem éri meg a szolgálat végét..
Kedély~llapota egyre romlott, ezért 1937-' A Sajó vízi ereje. Vfzügyi Közlemények
ben nyugdíjazását kérte, s ezután már Ill. 6. f. 1913. II. félév
műszaki dolgokkal alig foglalkozott, az el-' Belvfz-Ievezető zsilipek. Vízügyi Közlemúlás tól való félelem beárnyékolta minden- mények VI. 1916. I. félév
napjait.
A Duna 1926. évi árvize a Dráva-torok táAzért még egyszer megcsillogtatja rend- jékán (1932)'
kívüli tudását, kijelöli az Alföld öntözéséEgy különös gátszakadás. Vízügyi Közlehez szükséges tározók legelső irányvonalát, mények XIV. évf.
s amikor Kárpátalja visszatér, az ő kész
irányelvei alapján indulhatnak meg az előÁgoston István
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Kissé meglepett a felkérés, még finoman fogalmaztam),
hogy újak magamról a Víz- miért pont az egyetemi okpartba egy bemutatkozó cik- [a tás lett volna ez alól kivéket. Gyorsan átfutottam a tel? Most is úgy emlékszem
már eddig megjelent hasonló vissza ezekre az évekre . t
írásokat és azon tünődtem, a káosz és anarchia é~:~.
mivel érdemeltem én ki P l árh'b ' k" "lm'
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Beszelhetnék Itt a rendőr
k~lonos, "uJone le.temre ség bevonulás áról az egyevlsz~nylag kevesen lsm~r- terni városba, az Universitas
nek, Illetve csak azok, akik- autonómiájának megszünkel a munkám során érint- tetéséről, a letartóztatásokról,
kezem. Itt az alkalom a be- a tanáraink és csoporttár-.
mutatkozásra!
saink erőszakos mozgósftáVajdasági születésű va- sáróI, akik közül többen is
gyok, Szegeden kisebb-na- megsebesültek, a tüntetégyobb megszakításokkal im- sekről, a hiperinflációról.
már hat éve élek. A középEz utóbbi érzékeltetésére
iskolát Szabadkán, az érde- jó példa, hogy a hét elején az
kes hangzású "Sv. Markovic utikölségre félretett pénzem
Társadalmi Tevékenységek hétvégére már semmit sem
Középiskolájában" végez- ért. Akkor még nem szóltam
tem, fizika szakon.
a magyar és más kisebbségek
A diplomámon egy jól ellen irányuló nacionalistacsengő foglalkozás utal a soviniszta megnyilvánulávégzettségemre: segéd kutató sokról. Egyszóval volt, aki a
fizikus. Fizikusokra abban az fronton harcolt és volt, aki a
időben nem volt nagy keres- megélhetés ért.
let (ma sincs), kutatókra még
E körülmények miatt egyannyira sem, legfeljebb segé- re többet tartózkodtam Szedekre (mármint segédmunká- geden, ahol is az első nagy
pofont kaptam: én lettem az
sokra).
Így nem kellett sokat gon- "IDEGEN". (Még leírni is
dolkodnom merre tovább, szörnyű, mint egy rossz sciirány az egyetem. Így kerül- fi.)
A nagyobb probléma vitem - szüleim nagy bánatára,
akik állatorvos t vagy leg- szont az, hogy a különböző
alább fogorvost szerettek rendészeti szervek így is kevolna faragni belőlem - az zeItek. Az elkövetkező néÚjvidéki Agrár TE Víz gaz- hány év azzal telt, hogy küdálkodás és Vízhasznosítás lönböző egyetemek, főisko
lák tanulmányi osztályaival
szakára.
A 90-es években Jugosz- leveleztem (ez nem levelező
láviában semmi nem úgy tagozatot jelent).
működött, mint ahogy azt
Kérvények, pályázatok, elegy "normális" országban el utasítások sora következett,
lehetett volna várni (és ekkor majd egy kisebb vargabetűt

téve a JATE Bölcsészkarán
találtam magam, ahol a
Szláv FilolÓgiai Tanszék
hallgatója lettem.
Nem tudom, minek nevezzem, sorsnak vagy véletlennek, de a lényeg az, hogy ekkor több olyan emberrel is
kapcsolatba kerültem akik a
vízügynél dolgoznak.
A kölcsönös megismerkedés után már egyenes út vezetett az ATNIZIG-hez, illetve Bajára, az Eötvös
József Főiskola építőmérnöki
karára.
A 2000. évi árhullám, már
a védvonalon talált, majd a
Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökségen leltem
"otthonra" és barátokra. Nem
volt nehéz beilleszkednem a
vízügyesek táborába, mivel a
Tisza szeretete, a munka
iránti elkötelezettség és nem
utolsósorban a sport szeretete sok emberrel összeköt.
Hogy egy szakaszmérnökségen milyen munka folyik,
nem akarom részletezni, az
előttem bemutatkozók ezt
már megtették./Aki mégis
szeretné tudni, az olvassa el
Gyovai Ági hasonló írását
(Vízpart, 1998. március, 4.
oldal), higgyétek el, nálunk
is ez van.'
Magánéletemről még anynyit szeretnék megemlíteni,
hogy Szegeden élek barátnőmmel, aki a JATE-n negyedéves biológus, hobbim a
sport, a könyvek és a művé
szetek.
Visszatérve az alapkérdéshez, kösz most már azt
hiszem ,jól vagyok!
Üdvözlettel:
Kiss Csongor

---------~---~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~

;

;
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[___--;--p_o_s_ta_b_o_n~tá_s_____]
Dr. Koyáts Gábor
igazgató
Alsó-Tisza-vidéki
Vízügy'i Igazgatóság
i'
);

Tisztelt Igazgató úr!
'
A R~msari Egyezmény
aláírásának 30 éves évferdulója tisheletére megrendezett
"A viz~s élóhelyek világnapja" ketetében Debrecenben,
2001. (ebruár 6-án tartett, a
KöM Természetvédelmi Hivatala,! az MTA Debreceni
Terüle# Bizettsága, a Hertebágyi Nemzeti Park Igazgatóság és a Tisza Klub által
szerve~ett tudemányes tanácske~ás mintegy 80 résztvevőjea következő határezati javasiatet fegadta el, ajánlva az abban feglaltakat az
érintett főhatóságek, intézménye~ és szervezetek figyelmébe.
1. Meg kell teremteni a
feltéte~eket ahhez, hegy az
alapvet6 ökelógiai kutatásek,
az erszág környezeti állapetának ökelógiai alapezású
felmérése és meniterozása különö~ tekintettel a legsérülékeny~bb rendszerekre (pl. a
víz, a talaj) - ágazati érdekektőliés pályázati lehető
ségekt61 függetlenül felyamatesah biztesítható legyen.
2. F~l kell gyersítani a Felső-Tisia-vidék legértékesebb
vizes élőhelyeinek Ramsari-

Köhyvilmertetó

területté való előkészítését,
és a kermányzati szerveknél
szergalmazni kell a javaslatnak a négy szemszédes erszág (Magyarerszág, Remánia, Szlevákia, Ukrajna) közös előteIjesztésében történő
mielőbbi benyújtását.
3. Biztesítani kell, hegy az
áramló vizek, különösen a
Tisza és vízrendszere élővi
lágának megismerését, az
ökelógiai sajátesságek feltárását, a szerkezeti-működé
si alapelvek tisztázás át szolgáló tudemányes kutatás ek
egyértelmű prieritást és fekezott támegatást kapjanak,
beleértve a kuatási-ektatási
háttér megerÍ5sítését is.
4. Egyeztetni szükséges az
érintett önkermányzatekkal
és az MTA területi bizettságainak szakembereivel azekat a pályázati lehetőségeket,
amelyek meg teremtik az elő
zőekben vázelt feladatek
eredményes végrehajtásának
helyi és regienális szintű feltételeit.
Kérve a tanácskezás fenti
határozatainak megvalósftásában való aktív és hatékeny
közreműködését, tisztelettel:
Debrecen, 2001. március 26.
Dévai György
a Ramsari Egyezmény
Magyar Nemzeti
Bizottságának elnöke

;

Agoston Istvan:
A nemzet inzsellérei
Küllymében nagyen szép,
tartalmában igen értékes
könyvet tarthat kezében, aki
hezzájut Ágesten István "A
NEMZET INZSELLÉREI"
cfmű, mest megjelent könyvéhez. '
A szerző a XVIII-XX.
században élt huszenhárem
jeles magyar vízimérnök életéről és munkásságáról ír,
Kiss JÓzseftől - hegy csak
néhányat említsek - Huszár
Mátyásen, a Bedekyaken,
Vásárhelyi Pálen, a ZsigmendyÍlken, Kvassay Jenőn,
Malina Gyulán át Lampl Hugóig. ft.. bemutatett mérnökök él~tének legapróbb részleteibe" családi és társadalmi
kapcselataikba beleszőve az
adett ic!ők történelmi és gazdaságÚépét is megkapj uk.
A könJivet lapezva be1eélhetjük magunkat abba a kerba,
amely~e az egyes "szereplők" siülettek, amelyben éltek és lllunkálkedtak.
UgYflnakker megisnierkedhetünk az akkeri idők
ember~i vel, a történelem
adta lehetőségekkel, a nehézségek e,lleni küzdelemmel, az
egyes :vízi létesítmények,
valamwt az árvízvédelem, a
felyószabályezás, a vízrendezés és a vízhasznesftás
fejlesztése érdekében született t~rvek, tanulmányek,
elképzelések, tudemányes
művek'és egyéb vízügyi kiadványpk bemutatásával, leírásával. A könyv mindenki
számára érthető, elvasmá-

2001. APRILIS

Példátlanul kevés
hazai csapadék 2QOO-ben
Szegeden, pentesabban a
az
elmúlt naptári évben - szinte
hihetetlennek tűnik - mindössze 206 mm csapadék hullo.tt! Ilyen kevés csapadék
Szegeden az észlelések kézdete, azaz 1854 óta, még
egyetlen évben sem völt.
Mérési hibáról nem lehet
szó, hiszen több Szeged közeli állemásen is hasonlóan
kevés csapadékot mértek
(Zákányszék 202 mm, Nádastó 206 mm, Kiskundorozsma 215 mm).
Ezen adatek rendkívüliségét az is jelzi, hogy 300 mm
alatti évi csapadékmennyiség
Szegeden csupán egyszer,
1857-ben ferdult elő, amikor
az akkeri katonakórházban
lévő meteorelógiai állomáson 267 mm-t mértek. A XX.
századi szegedi adatsorban
tavalyig az 1971. évi 339
mm-es évi összeg volt a legkisebb érték.
Annak illusztrálására,
hogy Szegeden miként "jött
össze" tavalya206 mm, táblázatosan bemutatem a 2000.
évi havi csapadékösszegeket,
de az ellenkező előjel-szélső
ségeket produkáló 1999. évieket is, valamint a sokévi átlagokat.
2000-ben március kivételével minden hónapban
kevesebb esett az átlagosnál.
Különösen kevés csapadék
hullett január, február, május, június, augusztus, szeptember, október és november
hónapban. Szerencse a szerencsétlenségben, hogya növényzet legvízigényesebb
időszakában, júliusban, bár
nem a szükséges mennyiségben, de mégiscsak volt számettevő eső, s ez megmentette a termést, illetve mérsérepülőtéri mérőállemásen

kelte az aszálykárt. A 2000.
évi csapadékösszeg 323 mmrel maradt el az 529 mm-es
sokévi átlagtól!
Természetesen más képet
kapunk, ha nem a naptári
évet, hanem az 1999. nevember elsej ével kezdődő és
2000. ektóber 31-vel végző
dő hidrelógiai évet vizsgáljuk. Ugyanis amint a táblázat
adatai bizenyíqák, 1999-ben
nevember és december hónap nagyen csapadékos volt.
Részben ennek, de az egészében is bő csapadékú és
magas talajvízállású 1999-es
esztendőnek, valamint a
2000. áprilisáig elhúzódó,
nagyen belvizes időszaknak
és a nem túl ferró nyárnak
köszönhető, hogy 2000-ben
nem alakult ki még erősebb
aszály.
Az 199912000. hidrológiai
év csapadékösszege Szegeden 328 mm, s ez "csak" 201
mm-rel kevesebb a sokévi átlag nál. A szegedi hőmérsék
leti, csapadék- és talajvízadatokból számított aszályossági index 2000. évi értéke 12,50C/100 mm, ami
rendkívül súlyos aszály t jelez, de ennél még súlyosabb
aszály is volt Szegedeil,
mégpedig 1952-ben.
2000-ben az ország más
tájait is általános csapadékszegénység jellemezte, de
Békéscsaba
környékét
kivéve a csapadékhiány nem
volt olyan nagymérvű, mint
a szegedi vidéken. Mindazonáltal a Baja-Cegléd-Berettyóújfalu vonaltól délre az
évi csapadékmennyiség a
legtöbb állomáson 300 mmnél kevesebb volt. 500 mmnél több csapadék csak az ország nyugati és északkeleti
határa mentén hullott.

Az országos területi átlag
2000-ben nem érte el a 400
mm-t! Országes viszonylatban ilyen kevés csapadékraaz egységes meteorológiai
állemáshálózat létrehozása,
vagyis 1871 óta - még nem
volt példa. (A kerábbi évekre
vonatkozóan a kevés mérőál
lomás miatt megbízható erszágos átlagot nem tudunk
képezni).
'
A tavalyihoz legjobban
hasonlító, erszágosan nagyen kevés csapadékú naptári' év 1971-ben és 1983-ban
volt, 410-420 mm-es területi
átlaggal, Korábban is előfer
dult kivételesen, hegy azévi
csapadékösszeg egy-egy állemáson nem érte el a 300
mm-t, arra viszont egyáltalán
nem találunk példát Magyarországon, hogy 250 mm-nél
valahol is keveseb b lett
volna az évi csapadékösszeg.
, Különös, hogya 2000. évi

hazai csapadékszegénység az
Alföldön nem csak az előző
évről áthúzódó nagy belvízzel párosult, de tavasszal
egy hatalmas Tisza-völgyi
árYízzel is. A tiszai árhullám
Tokajtól Mindszentig az
addigi legnagyobb vízállás
fölött tetőzött. A víz a Közép- és az Alsó-Tiszán május
közepéig kint velt a hullámtéren, miközben a ,,mentett oldalon" már az aszály
jelei mutatkeztak.
A 2000. évi, példátlanul
kevés hazai csapadék és a
legújabb Tisza-völgyi árvizek is azt bizonyígák, hegy a
szélsőséges időjárási eseményeknél még szélsőségeseb
bek is lehetnek, minden korábbi "rekord" megdőlhet.
Valószínűleg így lesz ez a
legutóbbiakkal is, csak azt
nem tudjuk, hogy ez miker
fog bekövetkezni.
Dr. Pálfai Imre

Csapaclékösszegek
Szegeclen (mm)
Hónap 1999-ben
Január
22
Február
78
Március
9
Április
58
Május
65
53
Június
Július
169
Augusztus
47
Szeptember
49
Október
16
Nevember
106
December
66
Évi összeg

738

2000-ben
2
4
36

Sokévi átlag
30
3D

32

41

44

13
7
37
8
5
3
17
33

56
65
51
48
44
41
46
42

206

529

Gera Mihály
(1943-2001)
nyes stílusú, tele érdekességgel, képpel, térképpel és dekumentummal.
Dr. Hajós Béla vízügyi helyettes államtitkár - elősza
vában - minden elvasónak,
de különösen a vízügyi szakma mest induló fiataljainak
ajánlja, "legyen elődeink példája lelkesítő a XXI. század
nagy kihívásaira".
A könyv a Közlekedési és
Vízügyi Minisztérium, valamint az Ország es Vízügyi
Főigazgatóság támegatásával, illetve a könyvben felsereltak agyagi és erkölcsi
hezzájárulásának köszönhetően jelent meg. Lekterálta
Fejér László, a Vízügyi Múzeum Levéltár és Könyvgyűjtemény igazgatója és dr.
Keváts Gábor, az ATIVIZIG
igazgatója.
A könyv kereskedelmi forgalomban nem jelent meg. de az
ATNIZIG-nél korlátozott számban
kapható. Ára: kemény kötésben 2240
Ft. puha kötésben 1680 Ft.

Már több mint 10 éve nem a vízügyi igazgatóságon dolgozott, de mégis a vízügyi család tagjának teklntettük 26 év
vízügyi szolgálata alapján és az az alatt végzett nagyszerű munkája miatt. Tudtuk, hogy baj van az egészségével, mégis
mellbe vágett a halálhír. Gera Mihály technikus nagyszerű épft!,\svezető, remek munkatárs nincs többé. Megrendülten
vettünk részt temetésén, ahel munkatársai és barátai tisztelegtek s.íJ:jánál, érthetetlenül állva a szomorú tény előtt. A tiszteletadás jeleként elevenítsük fel vízügyi pályafutását.
Gátőr családban született, Sövényházán 1943. augusztus 29-én. A Tisza és a Dong-ér gágainak kereszteződésében lévő gátőrházban nevelkedett és szívtamagába a szabad élet, a természet, a víz szeretetét. Édesapja, Gera Mihály gátőr
nemcsak a szoros szakmai munkában jeleskedett, hanem szenvedélyes vadász volt és egyúttal a Vízügyi Vadásztársaság
elnöke is. Természetes, hogy fia is a vízügyi pályára készült és a vadászattal is kisgyerekkora óta egy életre szóló jegyességet kötött. Békéscs~bán végezte ela technikumet a h'!d- és vízmű-építési szakon és első munkahelye a szegedi
vízügyi igazgatóság lett. Ugy lépett be a munkahely kapuján, mint aki haza jött, hiszen mindenkit ismert. Gyakorneki
idő után 1965-ben lett kinevezett műszaki alkalmazott, a tényleges katonai szolgálatot is teljesítette és munkavezető,
építés vezető-helyettesként dolgozott 1968 végéig. E nekrológ írója ez idő tájt ismerkedett meg vele, és fóépítés-vezető
ként elsőként bízta meg felelős épftésvezetői munkával. Hamar meghálálta a.bizalmat, szigorú, fegyelmezett munkát
követelt munkatársaktól és jó minőségű, pontosan adminisztrált munkát végzett. Első önálló munkája az ún. SZ-l-es út
és a kecskeméti szennyYízöntöző telep első üteme. Példa lehetett idősebb, tapasztaltabb építésvezetők számára is. Bátran bíztam rá a Körös-éri nagyszabású rekonstrukciós munkákat 1969. végén, majd 1972-ben a szegedi partfal kivitelezését. Mellettem velt 1970-ben a Maroson az árvízvédekezésben, az egyik legmegbízhatóbb beosztott múszakiként. Sekan mondták az idő tájt, hogy a szegedi partfal építéséhez mérnök építés vezetők kellenek, de Gera Mihály, a "Kis Gera" a Misi rácáfolt li kétkedókre. Ez a munka az igazgatóság büszkesége lett. Méltán kapott érte Munka Érdemrendet, a
jól megérdemelt Árvízvédelmi Emlékérem, és a Kiváló Delgozó Kitüntetések után. Később főleg közművezetékeket
épített és egész életében kivitelező maradt, a fiatalkorában magáévá tett lelkiismeretességgel, pontessággal. A vízügy
eróziójának kezdetén a jobb fizetés, a jobb megélhetés reményében 1989-ben váltott munkahelyet, de azután is közénk
tartezett. Akisgyermekkorában me':gkezdett vadász pályafutás élete végéig végigkísérte, a vadásztársaságban is nagyon
tisztelték, a bizalom jeIéül ott is fontos beosztásokat töltött be.
Komely, szigorú, lelkiismeretes ember velt, igényes önmagával és munkatársaival szemben, mégis mindenki szerette,
tisztelte, nagy űrt hagyott maga után a szakmában, a vízügyi családban, és saját családjában: felesége és, lányai gyászolják. Isten Veled Misi, barátom, nyugodj békében!
Török Imre György

,

;
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Az elmúlt télen, a Tisza
területén az átlagosnál enyhébb és kissé csapadéko~abb volt az időjárás.
A hegyekben a hófelhalmozódás elmaradt az előző évekétől, ~ február végi hóban
tárolt vízkészlet alig haladta
meg a sbkéves átlag felét.
Március első napjaiban a
folyó völgyét hóolvadással
párosuló heves esőzések érték, melyek a Felső-Tiszán
és mellékfolyóin rendkivüli,
minden korábbinál magasabb
árhulláÍnokat idéztek elő, s
vízgyűj tő

VIZPART

ezek a Kárpátalján és a
Szatmár-Beregi térségben árvízi katasztrófához, töltésszakadásokhoz ·vezettek.
A hidrometeorológiai
helyzet szélsőségességére
jellemző, hogya Felső-Tisza
vízgyűjtőjén a március 3-4-i
kétnapos csapadékösszeg területi átlagban - meghaladta a 100 mm-t, de pl. Királymezőn 200 mm-hez közeli
csapadékot mértek. A fölmelegedés és az eső hatására a
hóban tárolt mintegy 40-70
mm-nyi vízkészlet is lefo-

lyássá vált. A Tisza vízállás a
Tarpa térségében, a március
6-án bekövetkező gátszakadás pillanatában kb. 50 cmrel volt magasabb, mint a korábbi - 1998. novemberi maximum. A Tiszán lejjebb
is, egészen Záhonyig új vízállás-rekordok születtek. A
Bodrog jelentős, de a 2000.
évi árvíznél kevesebb vízhozamot szállított a Tiszába,
ezért a tokaji árhullámtetőzés
81 cm-rel az eddigi legmagasabb vízállás alatt maradt.
A Körösökön csak köze-

5

pes árhullám vonult le, a Maros pedig a közepesnél is kevesebb vízhozamot hozott,
így az Alsó-Tiszán nem alakultak ki szélsőségesen magas vízállások. Itt ugyan a
Tisza, és a torkolati szakaszon a mellékfolyók is kiléptek középvízi medrükből,
és elöntötték a hullámtereket,
de a vízszint csak az I. fokú
készültségi szintmagasságát
haladta meg. A Tisza árvízi
csúcshozama Szegednél
2300 m'/s körül alakult, lényegesen, mintegy 30 %-kal

elmaradva a tavalyi vízhozam-maximumtól.
A március eleji esőzéseket
a hónap közepétől újabb, de
a korábbinál kisebb jelentő
ségű csapadékhullámok követték. Az ezekből összegyülekező árhullámok a Tisza
középső szakaszán utolérték
a főárhullámot, annak levonulását rendkivüli mértékben
lelassítva (Szolnoknál a tető
zés eddig soha nem tapasztalt ideig, közel három napig
tartott). A Körös és a Maros
kisebb utóárhullámai, vala-

mint az időközben áradásnak
indult Duna az árvíz lefolyását tovább késleltették, ennek
következtében a Közép- és
Alsó-Tisza vízszintje napokig alig változott.
Az április 3-i alsó-tiszai
tetőzéseket követő apadás
számottevően csak a Kiskörei vízlépcső duzzasztásának
április 9-i megkezdése után
gyorsult fel.
Dr. Pálfai Imre
Lázár Miklós

A 2001. évi tavaszi árvíz napi csapadékátIagai a Tisza részvízgyüjtöin
Felső-Tisza

A 2001. évi koratavaszi árviz árhullámképei
Felső·,

Közép-, és Alsó-Tisza

2001. mán:ius-április
Csapadék (mm)

r--------------------------------------------------------,

2001. március 1. -április 9.
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Az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság
minden: év március 12-én meg ünnepli az
1879-es iszegedi nagy árvíz évfordulóját. Az
ünnepséget hagyományosan kitüntetések és
cimek adományozása zá1ja.
Alsó-Tisza Vidékért kitüntetésben· részesültek: Dr. Sipos Miklósné csoportvezető,
Vágfalvi Zoltán energetikus, Herczeg István
(műszakvezető) Szentesi Szakaszmérnökség,
Karai János (vezető gépész) Hódmezővásár
helyi Szakaszmérnökség.

Főtanácsosi

cimet kapott: Gelányi Nándor, dr. Sipos Miklósné és Rátky Pál.
Tanácsos lett: Hzlse Zsolt, dr. Grománé
Tóth Erika, dr. Lengyel Géza, Csókásiné Dr.
Király Anikó, Balla Tibor és Versegi László.
Főmunkatárs lett: Eperjesi Jánosné, Ördög László és Zubánics János.
Munkatársi cimet kapott: Gajdács Istvánné
A cimekhez és kitüntetés ekhez szerkesztő
ségünk is gratulál!

Száraz-ér
Néhány héttel ezelőtt ünnepe1tük a VÍz
VILÁGNAP-ját. Nem szokásosan Szegeden,
hanem Tótkomlóson. Elegáns hölgyek és
urak, na és sok gyerek gyülekezett az ún. 1.
sz. műtárgynál, ahol jelképesen felavattuk a
Száraz-ért. A miértre és a hogyanra egy kicsit később visszatérek. Előbb a történeti
visszatekintés.
Az árvízmentesítést megelőző időszakban
a Száraz-ér Aradtól Battonya, Tótkomlós,
Békéssámson településeken keresztül kanyargott Földeák érintésével a Tisza és a
Maros kiöntései miatt többnyire víz alatt álló
területekig. Természetes mélyvonulata kettészelte az értékes felvíz alatti vizeket tartó,
ún. Maros hordalékkúpot.
A XIX. század második felében megindult
szabályozási, árvízmentesítési munkálatok
hatására a Tisza vízállása magasabb lett, a
Száraz-ér vizeit csak szivattyúsan lehetett
befogadóba juttatni. Az egyébként is mély
fekvésű Tisza-Maros-szögben aSzáraz-éren
érkező vizek gyakran okoztak elöntéseket a
szerény technikai lehetőségekkel bíró átemelők üzemproblémái miatt. A víz útjának lerövidítésére építették meg a Sámson-apátfalvi fócsatornát, amely tekintélyes vízszállítással enyhített a térség belvízgondjain. Az új
befogadó a Maros lett, ahova gravitációs levezetési lehetőség adódott.
A többszöri belvizes gondok mellett a szárazság, az aszályos időszakok vízhiánya is
hasonló nagyságrendű károkat okozott a
térségben. A Száraz-ér megnevezés is innen
ered. Már 1887-ben felmerült az Arad-Csanádi öntözőrendszer létesítésének gondolata.
Az elképzelések teljes megvalósítását a trianoni szerződés húzta keresztül, amely taglalta a magyar és román területek közötti víz
szétosztást. Az öntözőrendszer megvalósítása realitását vesztette.
Az 1940-1941-es években hullott hatalmas csapadék, 1941-1942 telén a lehullott
hó hirtelen olvadás a változtatta tengerré a
térséget, de ugyanilyen gondok voltak
1962-1963-ban, 1966-ban, 1970-ben, vagy
1975-ben is. Ugyanakkor hasonló felsorolást
lehetne tenni az aszályos időszakokról is. A
szélsőséges időjárási helyzetek próbára
tették a térségben élőket. Átkozták, ha túl

sok volt a víz, áldották, ha volt víz - de csak
a mederben. És ismét átkozták, ha egyáltalán
nem volt benne víz. Alföldi viszonyaink között ez talán természetes is volna, ha nem
tudnánk, van mód a gondokat enyhíteni.
A régóta dédelgetett álom, hogy olyan mű
jöjjön létre, amely mindkét célnak megfelel,
ha kell, elvezeti, ha kell, idehozza és helyben
tartja a vizet. S ha egy ilyen mű megvalósul,
lehet-e jobbkor tisztelegni a víz előtt, mint a
Víz Napján ...
A Száraz-érért aggódók, a Száraz-ért magukénak vallók kezdeményezésére, igazgatóságunk szakembereinek odaadó munkájával, a KÖVIM támogatásával, a Phare CBC
program lehetőségeivel megvalósult az a
mű, amely alapja lehet egy korszeru vfzrendszemek, ahol korszerűsödött a káros vizek
elvezetési, illetve a vízpótlási lehetősége.
2001. március 27 -e bizonyára örök emlék
marad a Száraz-ér mellett élőknek. Színvonalas ünnepség keretében az 1. számú mű
tárgynál Jakus György az Országos Vízügyi
Főigazgatóság főigazgató-helyettese ünnepi
beszéde méltatta azokat, akik sokat tettek,
hogy megvalósulhasson a bemházás. A jelképes avatáson dr. Kováts Gábor igazgatóval
közösen vágták át a nemzeti szalagot.
Az avatás következő helyszíne a strand
volt, ahol a helyi szlovák iskola táncos ai ragadtatták tapsra a vendégeket. A strand területén Emlékfát avattak. Ünnepi beszédet
Tótkomlós polgármestere mondott. Az emlékfa áldását három felekezet lelkészei celebrálták. A program a Művelődési Központban folytatódott. Dr. Kováts Gábor igazgató
megnyitója után Török Imre György műsza
ki igazgatóhelyettes főmérnök, a Magyar
Hidrológiai Társaság Szegedi Területi Szervezete elnöke a Száraz-ér történetéről tartott
előadást.
(Folytatás a 6. oldalon)
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[ Müller (Molnár) Pál J
Müllef (Molnár) Pál 1815és álláshoz
ben született Szeged-Felső
jutott.
városon:. Pályafutása során
nevét Müllerről Molnárra
Sőt, ez a német nyelvű lemagyarosította.
Mérnöki oklevelét való- vél azt is elárulja, hogy Mülszínűleg a Pesti Mérnök- ler az igazgatóság felügyelete alatt dolgozó mérnökök
képző Intézetben,
sorába szeretett volna lépni.
elméleti és gyakorlati
az i/nstitutum Bár
ismeretei, valamint matemaGeometricumbon tikai tudása erre alkalmassá
tennék -llja Lechner -,
szerezte.! Ezt követően 1837.
március Idejétől 1838. július mégsem tudják
végéig, miként azt a híres
alkalmazni,
vízmérnök, Beszédes József '
Bizonság Levelében írja:
,,Arad"vármegyében a Fe- mivel a mappációs mérnöhér KőrÖsi malmos I. Társa- köknél is minden helyet beságnál, Jjlind csatorna, mind töltötték. Napidíjas alkalaz építés; mind az eset mérés mazását azonban elképzeltárgyába)1 foglalkozva ... ma- hetőnek tartja.
Lechner József egy évvel
gát érte4nessen, szorgalmaskésőbb (1840. április 28.)
san,
már ékes magyar nyelven írt
levélben fordul a Tekintetes
jÓ! erkölcsű
Nemes Vármegyékhez és
emberhöz ilI61eg Katonai Hatóságokhoz, hogy
"a Magyar Országi kir. Épí.viselte
tési Fő Igazgatóság részéről
légyen, ezzel bizonyítom s kiküldött Müller Pál kir.
Mappátiobeli hiteles Ingeötet ajánlom."
A levélből arra vonatkozó- nie ur urat a Tisza és ezzel
an, hogy ezzel az ajánlással öszveköttetésben lévő' aphova pályázott ~üller, sem- róbb folyók tájékira azok
mi nem derül ki. Pályafutását Trigonometriai, és planimindendsetre kiváló mester metriai felvétele, nem kümellett kezdte, aki ekkor már lönben vízmérési vizsgálországoS hírnévnek örve.n- tatás.ok tekintetéből
dell, és ~mberségből, szakmai tudáSból valamint hely tföldmérő;
állásbó(a legjobb példát
loglalatosságra
adhatta az induló mérnöknek.
,
1839.: december 9-én hatalmazták fel. Egyben
Lechner József, az Országos munkájában segítsék, és a
Építési Igazgató kereste meg közjóra czélzó ügyet hathatos rendeléseikkel mindenlevélbe~ az approbierten
Ingeieur :urat, ami arra vall, kép előmozdítani méltóz. hogy Beszédes ajánlásával tassanak." A levelet, mint
hajózási mérnök aláírta VáMüller
sárhelyi Pál is.
Két évvel később hasonló
sikerrel
tartalmú megbízó és meghakilincselt,
talmazó levelet kapott Mül-

ler ugyanezen két személy
aláírásával. Vásárhelyi itt
már nem mint hajózási mérnök, hanem mint a hajózás
felügyelője írta alá.
Öt év múlva, amikor a Tisza felvételi munkáinak dandátját már elvégezték,

a Kulpa
tisztogatási
munká/ataira
rendelték ki
- olvashaljuk Zelenka Lajos,
az Építési Igazgatóság helyettes igazgatójának levelében (1845. április 10.).
Felsőbb parancsra Müllert
utasitj a, hogy amint a szükséges eszközöket beszerezték, azonnal minden haladék
nélkül Zágrábba, a Kulpa hajózási mérnök Báró Zornberg Úrhoz útnak indulhasson.

Napidíját
2 Ft-ban
határozták meg.

Nagy jelentőségű, muzeális értékű okmányok kerületek hozzám,
ily módon vízügyi emlékhelyünk értékes eredeti dokumentumokkal gyarapodott.
Tokár György építészmérnök volt az adományozó,
akinek hálás köszönettel tartozunk, akárcsak Novák István barátomnak,
Szeged város főépitészének, kinek révén jutott el hozzám
a húsz darab okiratból álló hagyaték.
Sződi Jenő építész professzor hagyatékáról van szó.
Tokár György a neves épitészprofesszor hagyatékát áttanulmányozva bukkant rá
Molnár (Müller) Pál vízépítő mérnökkel kapcsolatos fontos dokumentumokra.
Tokár György tehát az adományozója a XIX. századból származó
húsz értékes okiratnak, melyeken keresztül érdekes keresztmetszetet kapunk
egykori jeles kollegánk életéról, pályafutásáról.
A szegedi születésű Müller Pál életútját, aki később Molnárra magyarosított,
kérésemre egyéb információkkal kiegészítve a fent említett okiratok alapján .
Deák András az Esztergomi Vízügyi Múzeum munkatársa
dolgozta fel. Az ő írását közöljük itt.
Török Imre György főmérnök

a hivatali eskü letételére a
felszólítást rövidesen megkapja.
Még meg sem melegedett
az új helyen, június 4-én
Aradra 'helyezték. Magaviseletével meg lehettek elégedve, mert 1851. július 31én előlép tették I. osztályú
kiküldendő.
mérnökasszitenssé évi hétAz iratokból nem derül ki, ~záz forintért. Egyben
hogy mi lett Müller további
sorsa a szabadságharc bukáaz újabb
sáig. Amint azonban a Bachhűségeskü alól
kormány az ország közigazgatását újj ászervezte,
is felmentették,
józási igazgató főmérnök
1848. június 17-én Müllerhez például így ír: Ön tehát a
fentebbiek szerint elfogadva
lévén, azonnal oda utasítom,
miszerint, itt mielőbb megjelenni minden módon igyekezzék: 'azonnal valamelyik
folyó tisztogatási osztályba

a volt
hivatalnokok
és mérnökök
átvilágítását
elvégezte,

Ugyanezen év július 16-án
hely tartó tanácsi leiratban a
Királyi Épitési Igazgatóság
keretébe nevezték ki.
levélben megkeresték azokat
Ezekből az iratokból is a mérnököket is, aki ellen
érezhető, ez idő tájt
nem merült fel súlyosabb
hűtlenségi vád.
mennyi gondot Azokat, akik nem bizonyultak politikailag teljesen
fordított
fedhetetleneknek, lefokozCI kormányzat
ták. Ezek közé tartozhatott
Müller is, mert 1850. május
a lolyók
4-én II. osztályú segéd mérmedrének
nökként kezdett a Budai Építisztogatására, tési Kerülethez
a hajózó utak ápolására.
még a 48-as zűrzavaros
időkben sem feledkeztek
meg.,
Varga János országos haErről
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évi 60010rintért.
Záradékképen az áll, hogy

nevét
magyarosította.

Így az 1868. november 26-án
kapott levelet már Tekintetes
Molnár Pál II. od osztályú
királyi mérnök úrnak
címezték. Ebben 1300 Ft-os
évi fizetséggel főmérnökké
nevezték ki. Ezzel pályájának csúcsára ért.
Ebben a minőségében
megmaradt Szegeden egészen a szegedi mérnöki
hivatal 1870-ben bekövetkezett megszűnéséig, amikor is
november 16-án az állambár finoman emlékeztetik az titkár utasította, hogy Aradra
egy évvel korábbi esküjére.
költözzön, és ott a megbízott
1857-ből ismét egy előlép
Spilka László folyammértetéséről szóló levél maradt
nöktől a hivatal vezetését veránk. II. osztályú mérnök gye át. Nagyon
lett, fizetését pedig immáron
kilencszáz forintban hatámeg nem
rozták meg, és egyben áthem
elege
dh etett
lyezték Gyulára (1857. január 27.)
az új helyen,
'Barom év múlva (1860.
június 6-án) Müller szülő mert 1876-ban már Nagyvárosába,
Becskerekbe rendelték, hogy
ott az Állami Építészeti HiSzegedre való vatalt megszervezze, és az
1876. VI. tc. értelmében szeráthelyezését vezendő
Közigazgatási Bizottság tagjaként működjön.
kérte,
Újabb beosztásában nem
érezhette nagyon jól magát,
amit el is fogadtak.
1868-tól, bár a pontos dá- mert jó fél év múlva nyugdítum nem ismeretes, de a le- jazását kérte. Kéreimét elvelek tanúsága szerint új fogadták: 31 év, 10 hónap és
"időszámítás" kezdődött 1 napra járó nyugdíj át 1125
Müller életében:
forintban határozták meg.
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RémÜletet kiváltó szavak.
A váro~i ember a ciánt az urbanizáció melléktermékeként
a laká~ban megjelenő, nem
kívánatos "lakótárs ak" irtására használatos szerként isösszekeverték
meri. Sokan
·1
az arzéimel. Még a TV képernyőjén nyilatkozó "illetékes úr"'is.
Pedig ő hivatásos volt,
csak aion a régi kémiaórán
eltereltb valami a figyelmét.
Az eseÍnények sorában sajnos, netn ez volt az egyedüli
súlyos ~évedés.
A hír borzalmas. A romániai Z~zar patak közvetítésével a: Szamos folyóba egy
aranyb~nya meddőhányójá

nak deÜtőjéből 100 ezer m'
cianiddal szennyezett víz
került, ;mely feltartóztathatatlanul;haladt a Tisza felé.

I

A

víz~zennyezést

a szpmosi gátór
:ész/elte,
az ő jeÚmtése után robbant ki
a botrárly.
A ví:tügyi szolgálat megszokta, Ihogy a keleti határról
belépő folyóink meglepetésszerűen' különböző szennyező anyagokat tartalmaznak,
melyek: a víz színének, vagy
a vízben élő szervezetek viselkedésének megváltozásán
keresztül észlelhetőek. Esetenként(a fertőző betegségekben kimúlt állatok tetemei ékt~lenítették el a víz felületét. $ajnos, ez a februári
hír is igaz volt, de senki nem
gondolt :ilyen méretű szenynyezésre.
A szeiinyezés február 4-én
csütörtqkön Lónyánál 13 ,5
mg/l koricentrációt ért el.
Megj~lenésekor rengeteg
találgatás volt a várható hatást és annak tartósságát illetően. Számtalan, gyakran
egymásrtak ellentmondó nyilatkozat volt a médiában.
Nem volt ritka a nyilatkozók
tájékoz\l-tlansága és tárgyi
ismeretének hiánya sem.
Ezek: a tájékoztatások
alkalmasak voltak a közvélemény m,egosztására, a tennivalókrtSl a figyelem elterelésére. .

Nem alakult ki
:hiteles
• L
.:
;. ; L
;'
InJ'OrmaClOJ'OrraS.
A cianidos szennyezés
észlelés ét követően gyakorlatilag a :vízügyi szolgálat és
a körny~zetvédelmi felügyelőségek ~lltak talpra és tették
szervezetten, a kialakult
helyzetn~k megfelelően dolgukat. Ennek a tevékeny
szolgálatnak a tagjaként, is
nehéz volt hiteles,megbízható információt kapnom.
Volt egy megbízható, fontos információnk: ez a vízügyi szo~gálat vízállás adatsora. A Tisza folyó a cianid
szennyezés időszakában
áradó tehdenciában
volt. A
I
szolgála:t szakemberei ezt
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többnyire szerencsés dolognak tartották, hiszen a
szennyezés gyorsabban vonulhatott le és koncentrációja
az erőteljes áramlási viszonyok következtében a hosszú
úton fokozatosan csökkent,
hígult.
Az észlelt víz'állások alapján könnyű volt előre jelezni,
hogy a cianidos víz megközelítően a Tisza meder partélének magasságában, helyenként azt csekély mértékben meghaladva vonul le.
Ezek után kézenfekvő volt a
vízügyi szolgálat reakciója.
Mindent el kell követni annak érdekében, hogy a
szennyezett víz ne kerüljön
ki a hullámterekre.
A légi felderítések alapján
szerzett információk szerint
ebben az időszakban a hullámterek mélyedései, holtágai, csatornái még az elmúlt
ősz folyamán feltöltődtek
vízzel.
Az árhullámnak nemcsak
a várható magassága, hanem
a levonulás időpontja egyegy tiszai mederszelvény
környezetében jó megközelítéssel prognosztizálható
volt.
A cianid szennyezés Tokaj
térségét elhagyva, a Tisza
folyón mintegy 30-40 km
hosszú szennyezett "dugót"
alkotott, mely után gyakorlatilag a megengedett szint alá
csökkent a szennyezés mértéke ..

A természetes

vizekre eltűrt
határérték
0,10 mg/I,
mely érték a "dugóban" a
határérték sokszorosa volt
A szennyezettség mértékének közölt számadatai számos esetben okoztak félreértést a közvéleményben és
így alkalmasak voltak a közvélemény sokkolására. A
szennyezés mértékének
meghatározását előre kijelölt
mérőhelyeken és időszakon
ként a helyszínre települt
vízminőségi laborok által
vett vízmintákból határozták
meg, de ezekből a mintákból
a laboratórium részére is
beszállítottak.
A helyszínen gyorstesztelé.§ alapján közelítő eredmépy-meghatározást is készítettek. A médiának célirányos törekvése volt, hogy
a gyors teszt eredményét
megszerezze,- melyet azonnal
továbbított a minősítés módszerének megjelölése nélkül.
Pedig ez az eredmény 30-60
százalékkal nagyobb volt a
tényleges és egyben hiteles
laboratóriumi eredménynél.
Sajnos', a gyorstesztelésre
használt műszer ráadásul
gyakran meghibásodott.
Az ATIVIZIG-nek az alsó
Tisza-szakaszon a tokaji
szennyeződés észlelését követően öt-hat nap állt rendelkezésére il felkészülésre.
Első lépésként a sokévi tapasztalatok alapján felmértük
az elŐl.'e jelzett 5-5,5 m

Több mint egy éve,
hogya szörnyű tragédia a Tiszán
lejátszódott. Akkor az események
hatása alatt magamnak rögzítettem
véleményemet
a történtekkel kapcsolatban.
Ez akkor dossziéba került.
Úgy gondolom, hogyafeljegyzésben
még ma is van aktualitás ..
Ha más nem, visszaemlékezés.
Hajdu Dezső
szakaszmérnök
körüli árhullám magasság

hol log kilépni a
hullámtérre,
és szennyezi meg a hullámtéren nyugalomban lévő,
élettel teli vizet.
Ilyen hely .sajnos, nagyon
sok volt. Ezek egy része csatorna, némelyikük elzáró
szerkezettel rendelkező
műtárggyal, de jó néhány
alacsony part, gyalog is nehezen járható dzsungel, ahol
géppel mozogni szinte lehetetlen.
Két módszert választottunk a túlélés biztosítására.
Először: az árhullám érkezése időszakában feltöltöttük
a hi.Illámteret szennyezetlen
vízzel. A bevezető csatornákat a szennyezett víz megérkezése előtt fél nappal zárc
tuk. Igyekeztünk minél magasabb vizet betározni a hullámtéren, hogy a szennyezett
víz a rosszul záró műtár
gyaknál és alacsony terep·szintnél vagy nyúlgátaknál
esetleg mégis kilépve, minél
kisebb területet hódíthasson
meg.
A csongrádi Tisza szakaszon 16 helyen készült el
vízvisszatartó beavatkozás,
melyek a csatornákban készített föld elzárások, alacsony övzátony esetén nyúlgátak építése formájában valósultak meg. A rosszul záró
tiltókat fóliáztuk.
Az A TIVIZIG területén
több helyen - többek között
Csongrád hajóhídnál - készült megrakott uszályokból
a jobb és bal partot folyamatosan átkötő terelőmű a
halteternek potenciális kiszedő helyre történő terelése
érdekében.
Az uszályok parti és egymáshoz rögzítése különös
figyelmet igényelt, mert

part felé nem jöhetett szóba,
hiszen az árhullám jelentős
hordalékot, úszó anyagot
szállított, melyet a fal illetve
a háló összegyűjtve biztosan
szétszakad. Ennek ellenére
próbálkoztunk hálóval is.
Szét is szakadt.
Sajnos, nem volt igazán
sikeres az uszály terelő mű
sem, mert a beteg halak jelentős része az uszályok 150
cm-es merül ő szintje alatt
vonult le, de a felsőbb rétegben szállított halakból is
igen sok átsodródott az
uszál yfenék alatt.
Aszennyhullám megérkj!zése előtt és levonulása
időszakában az említett beavatkozásokon kívül a tájékoztatás jelentett komoly feladatot. Kapcsolatfelvét.elre
került sor a vadásztársaságokkal, a hullámtéri területek
tulajdonosaival, használóival, a lakossággal a szennyezett vízzel történő érintkezés
lehetőségének csökkentése
érdekében.
A mérések, a tetemösszegyűjtések és a megfigyelés
részére

megle/e/ó
megközelítési
helyeket kellett
kijelölni.

.. ...
"" l
A Vi zugyl Igazgatosag a le adatok végrehajtása érdekében elrendelte a vízminőség
védelmi fokozatot.
A vízszennyezés 2000.
' 10 - e'n haJ' n alI' ne'gy
februar
óra és negyed öt között ért
Csongrádra. A látvány borzalmas volt: Erős fényű
lámpáknál lehetett látni,
hogy a folyó sodorvonalában
mintegy 10 m szélességben
négyzetméterenként 8-10
hal volt állandóan a víz szine
fölött - fejüket, fél testüket
levegőért kapkoda lelgyorsult, kiemelve
va.
áradó víz
Majd a fönt levők lesülylyedtek és mások ugrottak
könnyen
fel. Az egész vízfelület egy
lelboríthatta kavargás volt, mintha egy
óriás erő lökdösné alulról a
volna
víz színe fölé a halakat.
az uszályokat. Szinte némán kiabáltak
segítségért. Álltam ott teA halteternek hálóval tör- hetetlenül és néztem vergő
ténő megfogása, illetve me- désüket. Sokszor és sokáig'
rülő fallal történő kiterelése a kísértett a látvány. Reggel
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még lehetett látni - egyre
rit~ábban - kóválygó halakat, elsősorban pontyféléket. Sok tetemet sikerült
összegyűjtenünk a Köröstorokkal szemben a Tisza
jobb parti fövenyén, mert az
erősödő körösi árhullám a
partra terelte a retemeket.
A szennyezés időszakában
sok volt li hivatalos személy,
a magán érdeklődő és természetesen a parton és vízen
nyüzsögtek a különböző médiumok képviselői. Érdekes
volt megfigyelni munkalltílusukat. A tévések különös
előszeretettel videózták a tetemek gyűjtő helyét. Életveszélyes mutatványokkal
másztak fel a konténerre.
Csúszkáltak, vízben gázoltak
a haltetemeket tartalmazó
ladikokig, közelítették és
nagyították a szenvedés
képeit.
A nyilatkozatok kevésbé
érdekelték őket. Különösen a
tetemeket vasvillával felnyársaló képeket értékelték
sokra. A tudósítók között
volt egy szerényebb stáb is.
Az ausztrál tévések. Többször is megjelentek. A
szennyező hullám levonulását végig kisérték a Tisza
mentén. A tetemek mellett
vették a vizet, hídrót és csónakról, a part menti sekélyebb rétegekben kerestek

A potenciális szennyező
forrásokat ismerni és rendszeresen ellenőrizni szükséges.
A szankcionáláshoz, eljáráshoz szabályok, megállapodások szükségesek.
És még néhány:
- szakmai kérdésekben ne
az nyilatkozzon, aki mikrofont kaparint a kezébe, hanem aki ért hozzá;
.- fontos a megbízható
hírforrás, mind a szakmán
belül é~ mind a közönség részére;
- nem tudjuk, mit vesztettünk, mert nincs egy megbízható, folyamatosan karbaJ;ltartott kataszterünk;
- íróasztal mellől hadakozni és nyilatkozni egyszerűbb és kényelmesebb, de
hitelesebb lehet, ha az illető
a helyszínen is megjelenik.

A tragédia
képei bejátták
Európát.

Magam láttam olasz, francia, és német tv-adókon a tudósításokat.
A szennyezés időszakában
hol voltak a szakemberek, a
környezet- és természetvédők. akik nemzetközi
kapcsolataik révén szakembereket, partnereket, függet- _
élőlényeket.
len tanúkat hozhattak volna a
A halteternek elhelyezését Tisza-partra? Talán a heilletően is kialakult a vita az
tekkel később ünnepélyes
égetés és eltemetés hívei kö- körülmények között vízbe
zott.
dobott koszorú hatására
Csongrádról az összegyűj megbocsátott az elpusztult
tött halakat az ATEV szállí- élővilág?
totta el. Csongrádnál február
Nem volt szerencsés a
ID-én 2,9 mg/l, Mindszenttragédia utáni csend sem. Ma
nél február lO-én 2,0 mg/l és már a Tisza mentén több
Szegednél február l1én 1,9
mg/l értékekkel tetőzött a
megbízható,
szennyezés. A természetes
megújulásnak a lehetőségét pontos mérésre
teremtették meg amellékalkalmas
ágakba megszökött halak, a
hullámterek vízborított hehalradar. van
lyein megőrzött élővilág.
. A megújulás elősegítésé és volt a katasztrófa idősza
ben különösen jelentős sze- kában is. Mi egy héttel a trarepet játszott Kiskörén a gédia után végrehajtott saját
Tisza tó felhasználásával radaros felmérésünkből tudvégrehajtott életmentő víz- tuk, hogya Csongrád-Kökormányzás. Az Alsó-Tisza rös-torok feletti 7 km-es Tividékén sikerült amederben sza szakaszon összesen 25
tartani a vizet.
darab, tenyérnél nagyobb
Különösen jelentős, hogy halat lehetett megfigyelni. A
az alpári nyárigátat az ár- télen vermelésre alkalmas
hullánl megérkezése előtt az kutykók, mélyedések üresek
. érdekeltekkel közös munká- voltak. A mederben sehol
val helyre állítottuk, így a sem sikerült haltetemet felszennyezett víz mind a pusz- fedezni.
tától, mind a két holtágtól és
Hetekkel később lehetett
a természetvédelmi területtől találni elenyésző számú, a
távol maradt. Ugyancsak sér- víz által fel vetett tetemeket.
tetlen marad a Szarkás és La- Vajon érezték-e a veszélyt
bodári holtágak vize és és el tudtak-e menekülni a
élővilága.
halak és milyen száinban a
Igen sok szomorú tanul- melIékfolyókba? Ezernyi
sága is van az események- kérdés merült fel és maradt
nek. Talán a legfőbb az, megválaszolatlanul. Számtahogy
lan teória látott napvilágot,
melyeket ott és akkor kellett
volna megválaszolni a jövő
az
teendőinek meghatározása
lele/ótlenség érdekében.
Persze őszinte szívvel azt
ésa
szeretném, ha ezen válaszonemtöródömség kat soha nem kellene hasznohatáttalan.
sítanunk.

emberi
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(Folytatás
az 5. oldalról)
Czotter László, a
SZEVIÉP műszaki
igazgatója a projekt
megvalósftásáról készült filmet mutatta
be ezután.
A Ví:z Világnapján
szokásos gyermekrajzpá~yázat nyertes einek díjátadása, a
nyertes. pályaművek
ből reQdezett tárlat
megnyhása, végül a
helyi majorettek fergeteges bemutatója
zárta a progranlot. A
megvalósftást kezdeményezők, a tervezők, a
kivitelezők mellett köszönet
jár mindazoknak (a Magyar
Hidrol4giai Társaság Szegedi Szervezete, a SZEVIÉP
Rt., a Száraz-ér Társaság
Természet Kutató és Kör-

Arvízi
.tapasztalatok

,

Főmérnök

Szeged

Tripolszky Imre

Gyimesi Károly
"

;

ALSÓ-TISZA VIDÉKI
VÍZÜGYI
IGAZGATÓSÁG
Török {mre György

nyezetvédő Egyesület és az
Alsó-Tisza vidéki Vízügyi
Igazgatóság), akik ezt az
avatást it Viz Világnapjához
méltó módon megszervezték.

(1920-2001)

Karcsi bácsiva11968-ban és műtárgyai, a Vereske-'
hozott:össze a sors, amikor reszt-madarásztói csatorna,
a Hódmezővásárhelyi Sza- valamint öntözőtelepek
kaszmérnökségről a köz- építése.
pontba, az akkori vízrenA vízügyi szolgálatba
dezésfosztályra kerültem.
kerülése alatt elvégezte a
Fantasztikus társaság vízmester képző iskolát, a
volt akkor itt. Hegyesi Feri földmérő technikus i és a
bácsi, ·Poroszlai Rudi, Pór műszaki tiszti tanfolyamot,
Pista Úcsi, Gyimesi Kar- emellett könyvelői vizsgát
csi, d~ még akkor Galiba is tett.
Egykori minősítése szakbácsi is élt, aki kilencven
év körül lehetett (de a víz- mai képzettsége és ráterállás-könyvet minden nap mettsége alapján bármilyen
pontos'an vezette) és jóné- vízépítési munka elvégzéhányan olyanok, akikre ma sére alkalmasnak találta. A
is nag~onjó szívvel gondo- megépült művek bizolok. Sajnos, a felsoroltak nyítják, hogy valóban almindegyike békésebb vize- kalmas is volt.
'
Az árvízvédelmi és fokenjárimár.
Gyimesi Karcsi bácsi ak- lyószabályozási csoportban
kor csak Karcsi volt ne- a folyamo s szakágazat emkem, p'edig több mint húsz bereként Hegyesi Feri báév voIt:köztünk. Közvetlen, csival tevékeny részese
segítőkész, mindig rendel- volt a Tisza és a Maros atkezésre álló jó barát, akire' lasz igazgatósági munkáimindig; számíthattunk.
nak, és részt vett a Tisza és
A társaság a hivatali Maros folyószabályozási
munk~ban, a szórakozás- tervének elkészítésében.
ban, vagy egymást segítő Nagyon megbízható volt,
"kalákákban" is nagyon alaposan és szépen dolgogyakrari együtt volt, Karcsi zott, tiszta és érthető, jól
soha n:em maradhatott ki használható munkát adott
semmi,ből. Együtt talics- ki a kezéből. Lehetett tőle
kázott velünk a kézilabda tanulni.
pálya építésekor, mászott a
Nyugdfjasként a Vízügyi
fára, ha almát szedtünk, Emlékhely gondnoka volt.
hordta la téglát, ha hétvégi A telepet, az épületet és az
házat, '{agy bármit közösen ott tárolt értékes dokumenépített a "brigád". De ott tumokat példás gondosságvolt a kártyaasztalnál és a gaI'kezelte, a kertet nagy
kitándqlásokon; baráti ös z- szorgalommal ápolta. Szaszejöve.teleken is.
bad idejében sok hasznos
Munkáját nem a vízügyi dolgot barkácsolt kis "aszszolgálatban kezdte, ide talos" műhelyében, amiket
csak 1954-ben került. Itt leginkább elajándékozott.
kezde~ben a Geodéziai A régi kollégák bizonyára
Csopohnál dolgozott, őriznek egy-két darabot
később 'a Szegedi Szakasz- szép munkái közül. Az én
mérnökségen adminisztrá- lakásomat is díszíti egy
tor, vezető adminisztrátor, gyönyörűen esztergályozott
fa gyertyatartó.
majd építésvezető lett.
Sok szép vízügyi létesítAz utóbbi időben sajnos
mény f]1ződik mindig pon- egyre ritkábban találkoztos, precíz munkásságához. tam vele. Súlyos betegség
Hogy c,sak a nagyobbakat után, életének, 81. évében
ernlítsem: az Algyői főcsa- halt meg. Aki ismerte, szetorna m:űtárgyainak építése, retettel őrzi meg emlékét.
aztán ~,dongéri hidak és
bukók, :a Kelőéri csatorna
Benke György
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Tisztelt Főmérnök Úr!
2000 tavaszán közel 40
bajai kollégámmal árvízvédekezésen vettünk résZt az
Önök Vízügyi Igazgatóságához tartozó védvonalakon.
Ön jelezte, hogy szívesen
venné, ha az Önök védekezési rendszeréről, védekezési szervezetéről véleményünket, tapasztalatainkat esetleg kritikai észrevételeinket - ha úgy tetszik "külsős szemlélő" módjára, papírra vetnénk.
A két vízügyi igazgatóság
között már régóta igen

jó
_együttműködés;
viszony
áll fenn. A 2000 évi védekezésre sok bajai vízügyes,
mint jó ismerős érkezett meg
Szegedre és úgy foglalta el
szolgálati helyét, hogy igen
sok' helyi ismerettel hírt. 'A
szegedi kollégák igen nagy
szeretettel köszöntöttek
minket.
Az Önök Igazgatóságán
három folyót érintve, nyolc
védelmi szakasz található,
szemben a bajai igazgatóság
három dunai védvonalával.
Ez a számbeli különbség is
jelzi, hogy mennyire más jellegű terület az Önöké és
mennyire más jellegű miénk.
A védvonalak az Alsó-Tisza mentén igen jó állapotb~n vannak, elterjedt a
szorítógátas, ellennyomó
medenc és védelmi rendszer,
sőt Szegednél igen korszerű
szivárgó is kiépült:
Tekintettel a kialakult
helyzetre, természetesen igen

sak árvízi
jelenséggel
találkoztunk.
A védvonalat alkotó földtest belső szerkezete is eltér
a nálunk lévőtől. A gátak
agyagmagja megduzzadt,
ebből kifolyólag egyes szakaszokon, a tengellyel párhuzamos repedések jelentkeztek a gátkoronán.
Legl.comolyabb beavatkozásokra az Atkai és' Nagyfai
holtágaknál és Csongrád
belterületén volt szükség. A
védekezéssel kapcsolatban
főbb észrevételeinket a következőkben adjuk meg:
A segédőri létszám öszszetétele és árvízvédekezéshez való

hozzáállásuk
igen vegyes
képet mutatott.
Szakképesítés hiányában

Az elmúlt 'évi árvízkor komoly segítséget kaptunk
a társ VIZIG-ektől. Bajáról, Pécsről,
Székesfehérvárról és Győrből érkeztek mérnökök,
technikusok, gátőrők, gépészek
- segíteni munkánkat.
Nem volt szerencsém minden csoportot
személyesen fogadni, de többségükkel
valamilyen módon találkoztam
vagy az első, vagy az utolsó napokban.
Megkértem a kollegákat, hogy a védekezést követően , ha van kedvük - írják meg
rövid levélben élményeiket, tapasztalataikat,
esetleges javaslataikat.
Ne~régen kaptam egy kedves levelet
Csóka Zoltán szakaszmérnöktől Kalocsáról,
eleget tett ezen kérésemnek.
Levelét hozzájárulása alapján
szó szerint közöljük.
Török Imre György
főmérnök

voltak jelen a gáton, előfor
dult, hogya szelvényezést
sem ismerték. Voltak, akik
érdeklődés sel, a feladat súlyának megfelelő módon
telj esítették a szolgálatukat
(pL határozattan megállitották a töltésen haladó ismeretlen gépjárművet, saját karókat, botokat szúrtak le észlelőrúdnak) és voltak. akik
passzívan, vélhetően csak a
pénz miatt álltak segédőmek
(gátőreink elmondása szerint
előfordult, hogy éjszaka alvó
segédőrt találtak ellenőr
zéseik alkalmával).

Igen jó ötlet,
hogya védelemvezetőknek
egységesen kiosztott, mobi!
telefonkészülékek hívó számai igazocitak a védelmi szakaszok számához' (csak az
utolsó karakterben volt eltérés, az utolsó számjegy a
védelmi szakasz számával
volt megegyező), így nagyon
hamar meg lehetett jegyezni
ezeket a hívószámokat.
Apróság, de igen jól van
elhelyezve Önöknél a Központi Ügyelet, amely rögtön
a bejáratnál, a porta mellett
,található, jól megközelíthető.
Munkájuk igy egyszerűbb. '
Megenilitendő, hogy Önök
igen

magas szinten
kiépítették
-a kapcsolatot

fiatal védelemvezető tevékenykedett. Ez is mutatja,
hogy Önök már a jövőt szem
előtt tartva alakitják ki a védelmi szervezetüket, ami egy
nagyon céltudatos, előrete
kintő vezetői politikát mutat.
Az ADUVIZIG működési
területét érintő három védelmi szakaszon a helyi szakaszmérnökök a védelemvezetők. Önökriél ez másképpen van, hiszen védelemvezetőik közölt egyikük sem
szakaszmémök.
A 2000. évi védekezés alkalmával felállítottak egy
ellenőrzési csoportot, mely a
védelmi szakaszok - az
összes készültség alatt lévő
szakaszt beleértve - folyamatos ellenőrzését végezte.
A védekezés végén sok védelemvezető köszönte meg
ezt a munkát, pedig igen

fordult, hogyabordákat nem
"fejelték" meg, vagyis nem
rakták őket megfelelő magasságúra, így feladatukat,

a leterhe/ést
nem teljesítették
maradéktalanul.
Több helyen ezek között a
bordák között kevés távolságot hagytak. Volt, hogy
két borda között 40-50 cm
távolság maradt, ráadásul
ezen a területen a két borda
közé terfilt is terftettek, ami
megfogta a vizet és így az a
bordák között maradt, tovább
áztatva a töltéslábat.
A mentett oldali leterhelések esetében előfordult,
hogy a bordák alól kiszorított
vizet nem vezették el, nem
húztak "kunétot" .
Az őrházak elhelyezésével
kapcsolatos észrevételünk
az, hogy

az új 6rte/epeket
már a töltéskoronával egy
magasságban
kellene
megépíteni,

mert így az őr sokkal jobban
át tudja tekinteni a szakaszt
békeidőben és árvízkor egyaránt, továbbá nem jelentkeznek az őrházaknál káros,
árvízi jelenségek.
Hírközléssel kapcsolatban
megállapítható volt, hogy a
segédőröknéllévő URH-rádiók nem működ tek minden
területen (térerő-hiány!).
Sok szakaszon láttuk,
hálátlan
hogy anagy mennyiségű
feladat volt
védekezési anyagot tehergépkocsikkal szállítottak a
és számukra igen kényel- beav~tkozás helyszínére.
metlen. Ennek ellenére az Ezek
ellen6rzési c,soport felállítása
véleményünk szerint feleslea teherautók
ges, mivel a szakaszvédelem-vezetők és agátőrök nagyon sok kárt
saját érdeke, hogya terüleokoznak
.tükre beosztott segédőri létszámot folyamatosan ellen- agáttest szerkezetét illetően,
őrizzék.

Védvonalaik mentén igen
sok helyen tapasztaltuk,
hogya véderdőik hiányosak.
Azok a szakaszok, ahol a
főmeder közel van a gáthoz
(30-40 m), igen veszélyesnek bizonyultak. A magas
vízszintek miatt a gátak mentett oldali lába igen nagy
mértékben átázott.
Néhány szakaszon

a védekezésben érintett társszervekkel (polgárőrség, katasztrófavédelem, rendőrség,
h!mvédség stb) és a védekezést végig szemlélő kapcsolódási környezettel (sajtó,
rádió, lakosság stb). Ebből
helytelenül
adódóan a védekezés gördülékenyen zajlott, irányitása kivitelezett megvégig határozott képet mutámasztásokat
tatott.
A nyolc védelmi szakaszból három szakaszon igen és bordákat láthattunk. Elő-

súlyuknál, dinamikájuknál
fogva. A vízi úton történő
szállítást egyáltalán nem
alkalmazták.
Szálláshelyeink kivétel
nélkül jók, ellátás unk kiváló
volt, ezért köszönettel
tartozunk.
Reméljü1\:, hogy észrevételeinkkel segíteni tudjuk
Önöket a további munkában
és amennyiben szükség-lesz
ránk a jövőben, szívesen megyünk védekezni az A TIVIZIG-hez.
2001. március 6.
Csóka Zoltán
szakaszmérnök
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