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Cserrty Tibor *
-

A Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztály 1979 óta éven
te rendezi meg a Társulat illetékes területi szervezeteivel, az 
IAEG Nemzeti Bizottságával közösen, több társadalmi és tudományos 
szervezet közreműködésével (Magyar Hidrológiai Társaság, Akadé
miai Bizottságok, Tanácsok stb.) Mérnökgeológiai Szemináriumait, 
melyek a Szakosztály éves munkaprogramjának legnagyobb eseményei 
közé tartoznak. Az általában kétnapos ülésen, vidéki városokban 
a terület illetékes szakemberei (geológusok, geológus-mérnökök, 
tervezők, beruházók és kivitelezők) mutatják be a tájegység 
földtani-, viz-, épités- és környezetföldtani problémáit vagy 
esettanulmányokat ismertetnek egy-egy érdekesebb műszaki megva- 
lósitás kapcsán. A hazai előadók mellett -- immáron hagyomány -- 
a közvetlen szomszédos országokból ideérkező kollégák is bemu
tatják a vizsgált tájegység országhatárokon túl eső részének ku
tatási eredményeit.
Az előadóüléseket 2--4 napos külföldi terepbejárás követi, helyi 
szakemberek közreműködésével. Az évről-évre szakmai és szervezé
si szempontból is egyre tökéletesebb rendezvények látogatottsá
ga és az irántuk megnyilvánuló érdeklődés mindinkább növekszik.
Bár az egyes intézmények anyagi lehetősége a Szemináriumra kül
dendő szakemberek létszámát illetően évről-évre szűkül, idén is 
több mint 100 szakember-hallgatóság volt kiváncsi a szegedi elő
adásokra, s a jugoszláviai terepbejárásra, sőt túljelentkezés 
miatt kénytelenek voltunk kollégákat itthon hagyni.
A szegedi Szemináriumot június 9-én délelőtt plenáris üléssel 
nyitottuk meg, a Szeged Városi Tanács dísztermében, ahol az ün
nepi megnyitón több mint 100 szakember és a körzeti TV, illetve 
sajtó képviselői is jelen voltak. Az elnökségben helyet foglalt 
Papp Gyula a szegedi Tanács elnöke, Juhász József Szakosztályunk 
elnöke, Zentay Tibor a MFT Oélalföldi Területi Szervezet elnöke,
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Simády Béla a Magyar Hidrológiai Társaság Szegedi Területi Szer
vezetének elnöke, Hámor Géza a MFT elnöke, Grasselly Gyula a 
szegedi Akadémiai Bizottság elnöke és Dank Viktor a KFH elnöke.
A megnyitót követően került sor Szeged város épitésföldtani at
laszának ünnepélyes átadására, mely munkát a KFH és Szeged Vá
rosi Tanácsa finanszirozott, a Magyar Állami Földtani Intézet 
koordinált és több intézmény, egyetemi tanszék és a MÁFI Délal
földi Területi Földtani Szolgálata kivitelezett.
A plenáris ülést szekcióülések követték a MTESZ székhazában. 
Hétfő délután Szeged város építésföldtani atlaszának bemutatása 
és a város vizszerzésének problémái kerültek megtárgyalásra. Es
te a résztvevők baráti összejövetelt tartottak a Tisza-parti 
Kiskőrössy csárdában. Másnap délelőtt a Délalföld vízföldtani, 
hidrológiai és környezetföldtani tárgyú előadásai vonzották az 
érdeklődők nyári táborát.
Július 10-én, szerda reggel indult útjára a Szeminárium második 
felvonását jelentő jugoszláviai terepbejárás. A kirándulás útvo
nalának megtervezését, sí helyi vezetők és a magyar szakemberek 
útközbeni ismertetésre Való felkérését és az Írásos beszámoló 
szerkesztését Vitális György kollégánk, az IAEG Magyar Nemzeti 
Bizottsága titkára végezte. A terepbejáráson elhangzót^ illetve 
a szerzők által beküldött ismertető előadások anyagát, azok sor
rendjében, az előadók nevének feltüntetésével, e rövid beszámo
lót követően tesszük közzé. Ezért a terepbejárás jelen ismerte
tőjében csak az egyes állomáshelyekre történő megérkezés, az 
onnan történő továbbutazás időpontját, valamint a földtani-tör
ténelmi érdekességek, illetve nevezetességek ismertetőinek ne
vét közöljük.

1. nap
Indulás Szegedről július 10-én, reggel 6 ^ - k o r  volt, Horgos át- 

2 5kelőhelyre 7 -kor érkeztünk meg. Az útlevél- és vámvizsgalat 
igen rövid volt, 8 ^ - k o r  már utunk első megállóhelyére, a Pa- 
licsi-tóhoz indultunk, ahol Szőllössy Gyula professzor, a sza
badkai műszaki egyetem tanára fogadott bennünket és tartott 
magyar nyelvű ismertetőt a Palicsi-tóról és a Vajdaság hidroló
giájáról. Ugyancsak ö kalauzolt végig bennünket 9 ^  és 104 "’
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között a szabadkai városnéző sétán. Szabadka és Zenta között Er
délyi Mihály tagtársunk a Duna-Tisza köze déli része vízföldtani 
adottságait ismertette. Zentán Göblös József vizügyi igazgató 
fogadott bennünket l l ^ - k o r ,  s látta vendégül egy kávéra és egy 
frissítőre csoportunkat. A városról tartott rövid ismertetője 
után 122^-kor elindultunk Úbecsére, a törökbecsei vízlépcső duz
zasztógátjához. Öbecsén Jankovich Kálmán vizépitőmérnök mutatta 
be a létesítményt és ismertette a Duna-Tisza-Ouna csatornarend
szer célját, feladatát és építésének történetét.
Innen 14°^-kor indultunk tovább Újvidékre (Növi Sad). Kora délu
tán (1515) érkeztünk meg a Vajdaság fővárosába, majd a pétervá- 
radi vár megtekintése után délután és az esti órákban szabad- 
program volt. Az éjszakát az újvidéki Park szállóban töltöttük.

2 . nap
Kora reggel, é ^ - k o r  indultunk Újvidékről a Fruska Gorára. A ve- 
naci partizánemlékhez 8*1 körül’érkeztünk. Útközben a hegység 
földtani felépitését Vitális György ismertette. Sajnos kilátás 
a környékre, -- a dús növényzet miatt -- nem volt, igy a parti
zán emlékmű előtti csoportkép elkészülte után elindultunk Karló
cára. Karlócára 8^^-kor érkeztünk, ahol az ortodox-templomot és 
a püspöki palotát néztük meg. A templomban az egyik helybeli 
lelkész nyújtott készséges felvilágositást a jugoszláviai vallá
si életről és a templomról.

20Karlócáról Belgrádba 10 -kor érkeztünk. Itt először a Száva-Du
na összefolyásánál elhelyezkedő egykori nándorfehérvári várat 
néztük meg. A Duna menti középkori várépitészet épitésföldtaná- 
ról Gálos Miklós tartott ismertetést. Ezután kétórás szabad- 
program következett a Belvárosban. 1 3 ^ - k o r  indultunk Pozsare- 
vácon keresztül, majd a Pék folyó völgyében Majdanpekig. A 
Szerb-Érchegységben található a majdanpeki és a bori ércbánya.
A Vardar öv néhány geokinetikai kérdését Egerer Frigyes tagtár
sunk ismertette, mig a Szerb-Érchegység földtani felépítéséről, 
szerkezetéről és ércesedéséröl a terület kiváló ismerője, Széky- 
né Fux Vilma professzor asszony tartott élvezetes előadást a 
buszban. A külfejtéseket csupán a buszból, messziről láthattuk.
A Szerb-Érchegység őskori és római kori ércbányászatát Bácskay
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Erzsébet régész tag tá rsunk  i s m e r t e t t e  alapos és érdekes előadás 
kere tében.  Kladovoba, a Vaskapu m e l l e t t i  e s t i  szá l lá sh e ly ünkr e  
este 21h-ko r  é rkez tünk.

3 . nap
Utunk szakmailag és turisztikailag legérdekesebb napja B ^ - k o r  
indult. Először a Vaskapu-erőmű diszpécser központjába mentünk, 
ahol 8 ^ - k o r  várt bennünket az erőmű igazgatóhelyettese, Dimit- 
rijevics Milovod. A Kazán-szorosról és a Vaskapu erőműről az 
igazgatóhelyettes Bosznay Bános és Biczók István helyi szakembe
rek tolmácsolásával tartott kiselőadást, melyet a turbinaterem, 
a gát és a zsiliprendszer megtekintése követett.
Nem sokkal llh után indultunk visszafelé a Kis-, majd a Nagy-Ka- 
zán-szorosba. Itt a csodálatos látvány miatt többször is megáll
tunk buszunkkal, csattogtak a fényképezőgépek!
Közben Juhász József elnökünk a Vaskapu Erőmű hidrológiai és mű-' 
szaki földtani viszonyairól, Bidló Gábor az Al-Duna és a Vaskapu 
szabályozásának történetéről, Vitális György az Al-Duna völgy 
földtani viszonyairól tartott a buszban ismertetést. Bácskay Er
zsébet Lepenski Vir kőkori telepéről tartott előadása után né
hány szép kőzetfeltárást és egy viadukt alapozását néztük meg, 
majd visszaereszkedtünk buszunkkal a Duna partjához. Galambóc 
váránál szálltunk ki ismét a buszból, hogy a részben viz alá ke
rült vár felső részét bebarangoljuk. Miközben buszunk lassan el
hagyta az Al-Dunát, Gálos Miklós a Duna-menti várak műszaki- 
földtani adottságai cimű előadását hallgattuk meg.
Deliblátba, illetve Gajra -1830-kor érkeztünk, hogy megnézhessünk 
egy futóhomokos mor-fológiájű síkvidéki területet. Itt a földtani 
és morfológiai viszonyokat Erdélyi Mihály tagtársunk ismertette. 
Este 20'50-kor érkeztünk meg Belgrádba, szállásunkra, a Srbija- 
h o te l b e .
4 . nap
Jugoszláviai terepbejárásunk utolsó napján, reggel 8^-kor indul
tunk Belgrádból. A várost elhagyva, s az útirányt hazafelé tá
jolva, Csiky Gábor előadását hallgattuk meg a Bánát szénhidrogén 
telepeinek földtanáról és a kutatás történetéről, Zentay Tibor
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a Bánát agrogeológiai adottságait, Erdélyi Mihály pedig a viz- 
földtani viszonyokat ismertette.

Bánát legnépesebb településére, fővárosába Nagybecskerekre 9/®- 
kor érkeztünk meg. Itt a város főterét, városházát és egy gyö
nyörű katolikus templomot néztünk meg. 1 1 - k o r  továbbindultunk, 
s kb. egy fertály óra múlva Melence határában megpillantottuk a 
Ruszanda tavat. A busz ablakából fényképet készítettünk a tóról 
és rövid ismertetőt hallgattunk meg Vitális György kollégánktól, 
majd Magyarkanizsán át a röszkei határátkelőig utaztunk. A határ
hoz 1 4 ^ - k o r  érkeztünk, s 20 perces vám- és útlevélkezelés után 
már Szegednek tartottunk. Szegedről a társaság nagy része gyors
vonattal még aznap, szombat délután hazaérkezett Budapestre.

x x x

A jugoszláviai terepbejáráson elhangzott, illetve a beküldött 
előadások anyagát - a később rendezendő utazásokhoz vezérfona
lul - a Mérnökgeológiai Szemle következő hasábjain tesszük 
közzé (Sze r k .).
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Report on the Engineering Geological Seminar 
held at Szeged, in 1987 and about the follo
wing field tour in Yugoslavia.

Tibox Csei-nyi
Engineering Geological Seminars are organized by the 
Engineering and Environment Geological Section with the 
contribution of local authorities end other scientifical 
and social organizations every year.
In 1987, the Seminar was held at Szeged with more one 
hundred participants.
The lectures were focused on the results associated with 
Southern Hungarian areas.
The seminar wag completed by a field tour in Yugoslavia.
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