
I. ÉVFOLYAM 
3.SZÁM 

1992. 

I -

MÁRCIUS 
ÁRA: 6 FT AZ ALSÓ-TISZA-VIDÉKI víZÜGYI IGAZGATÓSÁG LAPJA on;OOá$nál. ~ is a4lrériztl~'el 

• ival6k'fSonlt. 

18 vizsgálat 60 perc alatt 
Alsó-TIsta.;.'vtdéki VíZügyi Igazgátóságon reb~ 2o-án 

e2; ii~n tett látogatásl,aKörnyetet:"édelml és Te.t1i~ 
:ie~6>i~6$iMíttí~énula ii>zigazglílá.si 'lí11~árat ilr. 
MisletKároly, s a Ködel"edési, Hftk{}zlési és Vízügyi 

Min1sztéúumba!l dolgozó lmllégája, dr. GyurkoYic'$ Sánd07_ 
H ..." .• ~tí,vizig: VÚIs ~ s ár, 

Világszínvonalú vízanalitika - Hordozható laboratórium Ma or, az A1só-Tis yezetvé~lmi Fel-
ügyelőség igazgatója - tár,saságál>an a régióbeli, szakteTÜleti 

szétválá~ pé i hátte tájékozódtak, ~jutottak 

egye2;~~gre. A állapod eg, hggy a jelenleg folyóW 
országos számvévoségi vizsgálat e ké'tdéskörre Vonatkoz6 

megáUapításait mértékadóként fogadják el, S napi,lticsinyes 

torzsalkodással ezután sem ártanak jó egyf.ittmúködé$iiknek. 
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.A KHVM közigazgatási államtitkára a látogatást 
fe1használta arra is, bogy - mivel eddig. közlekedési telületen 

dolgozott - megismerkedjena'Vízügyi szakma sajátosságaival. 

A főigazgató egyetértett.,. 

Szen nyvíztisztítás 

éstároz6hasznosftás 
Február 25-én a szegedi 

polgármesteri hivatalban ven
dégeskedett Perecsi Ferenc 
főigazgató (Országos Vízügyi 
Főigazgatóság), és Keresztúri 
János főosztály~ezetó-helyettes 
(OVF). A szegedi önkormány-

FOTÓ: DR. SOMOGYI KÁROLYNÉ zatot Tűhegyi József alpolgár
--------------------------------------~----------------------------------~~~~~~~~~~~ mester, Borvendég Béla és 

a két minisztériummal (KHVM, 
BM) annak érdekében, hogy ez 
a beruházás legyen indítója 
annak a nagymértékű sorozat
nak, melynek felmérése, előké
szítése most van folyamatban. 
Ennek része az is, hogy a 
költségvetés jelentős összeget 
vállaljon a beruházás költsé
géből. Kérte, hogy a város a 
tárgyalások előrehaladásáról 
folyamatosan tájékoztassa ' az 

A VÍzminőségi kárelhárítás sikeres és hatékony végrehajtásában elsődleges szerepe 
van a gyorsaságnak. A kárelhárítás tehcnológiájának, az alkalmazandó eszközöknek 

a megválasztását az esetek nagy részében több vízminőségi mutató laboratóriumi vizsgálata 
után lehet csak megkezdeni. Sokszor a vízminták laboratóriumba szállítása, azok feldolgozás 
jelenti azt az "időcsúszást", amel) alatt a kárelhárításra mozgósított egység csak szemlélője 
az eseményeknek. Ezeknek a vizsgálatoknak a ,,helyszínre vitele" már régóta foglalkoztatja 

A világ vezető, a vízkémia 
analitikai módszereivel fog
lalkozó cégei közül az 
USA-beli HACH és a német
országi MERCK fejlesztett ki 
olyan rendszert, amely a hely
színre viszi a nagy pontosságú 
laborműszereket, a gyorsaságot 
és a ma már nélkülözhetetlen 
számitástechnikát. A rendsze
rek alapos tanulmányozása után 
az Országos Vízügyi Főigaz
gatóság, az ÁBKSZ és négy 
vízügyi igazgatóság szakem
bereiból álló bizottság a HACH 
cég mellett döntött. Az or
szágban az első DREV2000 
típusú hordozható laborató
riumot igazgatóságunk vásá
ro/ta meg azzal a céllal, hogya 
használat során szerzett tapasz
talatok alapján teszünk javas
latot több műszer beszerzésére. 

A hordozható laboratórium 
két, 6OOx300 milliméter méretú, 
biztonsá.gi patentzárral 

vízmentesen 
zárható, 

esztétikusan kivitelezett, merev
falú hordtáskából áll. Az egyik 
táska a vizsgálathoz szükséges 
műszereket, a másik pedig a 
vízminőségi mutatók megha
tározásához szükséges, előre 
kimért és úgynevezett "por
ampullákba" kiszerelt reagen
seket tartalmazza. A hordozható 
laboratórium összsúlya 22 
kilogramm. 

A műszeres hordtáskában 
levő pH-mérő segítségével a 

a szakembereket. 

vizek hőmérsékletét, pH-érté
két, nátrium-, kálium-ion kon
centrációját lehet a helyszínen 
meghatározni, akár oly módon, 
hogy az érzékelőket közvetlenül 
a vizsgált víztérbe helyezzük, 
akár úgy, hogy onnan vízmintát 
veszünk. Az elektromos veze
tőképesség, illetve az ásványi 
oldott anyag koncentrációjának 
mérését egy másik, gyárilag 
kalibrált műszer segítségével 
lehet elvégezni. 

A műszeregyüttes legfej
lettebb és legsokoldalúbb egy
sége a DRI2000 típusú spekt
rofotométer, amely mind op
tikai, mind pedig elektronikai 
rendszerét tekintve csúcs
minőséget és csúcstechnológiát 
jelent. A műszerrel 120, a 
gyártó cég által előre beprog
ramozott és 

hitelesített 
elemzést 

lehet elvégezni 
Ugyanakkor lehetőség van 

arra, hogy a felhasználó a saját 
maga által kidolgozott és 
kalibrált módszert, vagy a 
gyártó cég módszerétől eltérő 
eljárását is beprogramozza a 
műszerbe. 

Ez így gyakorlatilag - néhány 
kivétellel - a vízkémiai pa
raméterek teljes skáláját átfog
ja. A nagy tisztaságú vegy
szerek és a spektrofotométer 
segítségével az ammónium-, 
nitrit-, nitrát-, ortofoszfát-ion 
meghatározását több mérés-

határban (különböző típusú 
vizek) lehet kivitelezni. A 
törhetetlen digitális titrátor 
szolgál a vízben levő kationok, 
anionok, oldott oxigén, széndi
oxid, kénhidrogén mennyiségi 
elemzésére. 

Tavaly a hordozható labora
tórium segítségével több mint · 
kétezer vízkémiai vizsgálatot 
végeztünk a legkülönbözőbb 
jellegő felszíni és felszín alatti 
vizekből. 

A vízminták egy részét a 
hagyományos laboratóriumi 
módszerekkel is elemez tük, 
hogy a két móqszer összeha
sonlíthatóságáról képet nyer
jünk. A magyar szabvány 
szerint végzett, hagyományos 
elemzésekhez viszonyítva a 
rendszer a több száz adat 
összehasonlítása alapján át
lagosan plusz-mínusz 7,5 szá
zalékos eltéréssel működött. A 
nemzetközi gyakorlat szerint 
két analitikai módszert akkor 
lehet egyenértékűnek tekinteni, 
ha azok között az eltérés nem 
nagyobb plusz-mínusz 10 
százaléknál. , 

Ha a vizsgálatok költségeit 
(vegyszerek, energia, mun
kabér stb.) elemezzük, azt 
látjuk, hogy a hagyományos és 
a gyors analitikai laboratórium 
egy-egy vizsgálatra fordított 

költsége azonos. 
A gyorsanalitikai laborató

rium vegyszerei a precíziós 
kiszerelés miatt drágábbak, az 

- Szabó Ferenc képviselők, bi-
energiaköltség viszont elhanya- z:ottsági elnökök, Nagypál 
golható. A hagyományos labo- Miklós és Veres Károlyné 
ratórium vegyszerköltségei irodavezetők, az Ativiziget ar. 
alacsonyabbak, ugyanakkor Kováts Gábor igazgató, a 
energiaköltség jelentkezik. Szegedi Vízművek és Fürdőket 

A hordozható laboratórium Wolf Mihály műszaki igazgató
segítségével az ált~unk össze- helyettes képviselte. A vendé-
állított szoros munkarend sze- gek és házigazdáik Szeged 
rínt egy vizsgálati szelvényben szennyvízelvezetéséről és -tisz-
18 fontos és jellemző vízmi- tításáról, valamint a Maty-éri 
nőségi mutató meghatározása komplex tározó hasznosítás áról 

.60 percet vesz igénybe. tárgyaltak. 

Tapasztalataink alapján az 
Országos Vízügyi Főigaz

gatóság és az ÁBKSZ 1992-ben 

az összes Tisza menti vízügyi 

igazgatóság és az Észak-du

nántúli Vízügyi Igazgatóság 

részére szerzett be hat 

DRELI.2000 típusú laboratóriu

mot. A műszereket a német
országi KATALIN NOHSE cég 

szállította, amely egyébként 

ellátja a HACH magyarországi 

szervizképviseletét, biztosítja a 
tartalékalkatrész-ellátást, vala

mint a folyamatos vegyszer

ellátást is. 
Az igazgatóság vízgazdál

kodási osztálya keretén belül 
működő vízminóségi és talaj

mechanikai laboratórium mind 
a hagyományos laboratóriumi 

módszerekkel és berende

zésekkel, mind pedig a hor

dozható laboratóriu":\ segítsé
gével gyorsan el tudja végezni a 

vízminőségi kárelhárítás esetén 

esetlegesen szükséges helyszíni 

vizsgálatokat, valamint min

dennapi tevékenységünk során 
a vízgazdálkodással összefüggő 

elemzéseket. 

Dr. Fekete Endre 

Túhegyi József alpolgármes
ter tájékoztatta az OVH vezetőit 
a Krüger, dán céggel folytatott 
tárgyalások eddigi eredmé
nyeiről és várható fejlemé
nyeiről, kapcsolódó feladatairól. 
Mivel ez a beruházás jelen
tősen meghaladja a város erejét 
és a fogyasztók fizetőképe"s
ségét, ezért kérte a főigazgatót, 
hogy járjon el a KHMV-nél és a 
BM-nél, hogy ez a beruházás 
kapja meg folyamatosan a most 
érvényes, tisztítótelepre vo
natkozó 60 százalékos, főgyúj
tőre vonatkozó 50 százalékos 
költségvetési támogatást, va
lamint vizsgálják meg az egyéb 
támogatások (víZÜ$yi alap, 
környezetvédelmi alap) lehe
tőségeit. Ez ugyanis döntően 
befolyásolja a mű megva
lósíthatóságát. 

Pereesi Ferenc főigazg~tó 
elmondta, hogy a dán céget 
régóta ismeri, szakmailag jól 
felkészült, korrekt partner. 
Egyetért a város szándékával és 
az eddig elért tárgyalási ered
ményekkel. Az együttműködési 
formát példaértékűnek tekinti. 
Ígéretet tett a város vezetőinek 
arra, hogy a saját lehetőségein 
belül mindenben támogatja a 
tisztítótelep és a csatoma meg
építését. Felveszi a kapcsolatot 

OVF-et. -

Keresztúri János arra hívta 
fel a figyelmet, hogy a díj 
szerkezetét nagyon körülte
kintően kell megállapítani. 
Nálunk eddig nem volt olyan 
díj szerkezet, amikor a díjban 
térül meg a fejlesztés, ezért -
megítélése szerint - az ilyen 
díjat elfogadtatni nagyon nehéz. 

Második napirendként Bor
vendég Béla felvetette a 
Maty-éri komplex tározó (Gróf 
Széchenyi István evezőspálya) 
és térsége továbbfejlesztésének 
igényét. A tervezett MS-ös 
autópálya a tározó közelében 
halad, két országos főút fogja 
közre és a szegedi repülőtér is a 
közelben található. Ezen adott
ságok és a hármas országhatár 
alkalmassá teszi a területet arra, 
hogy ott vállalkozási alapon 
szabadidőközpont létesüljön a 
vízügyi érdekek egyidejű figye
lembevételével. A kérdés mű
szaki-gazdasági kidolgozására 
(megvalósíthatósági tanulmány
ra) azonban pénz szükséges. Dr. 
Kováts Gábor elmondta, hogy e 
vállalkozás létrehozása a vízügy 
érdeke is, mert a komplex 
hasznosítás megoldhatná a vízi 
sportok finanszírozását és 
lehetővé tenné állámi pénzesz- 
közök nélkül is a további 
fejlesztéseket. Pereesi Ferenc 
főigazgató 'válaszában a vázolt 
elképzelésekkel egyetértett és 
ígéretet tett, amennyiben 
legalább két partner azonos 
mértékű pénzeszközeivel a 
feladat eloKészítésére áldoz, 
úgy az OVF 500 ezer forintig 
segíti e tervezési munka meg
indítását. 



2 VíZPART 

Bős-Nagymaros: 

Senki sem lehet közömbös! 
Mint ismeretes, tavaly de

cember elsejétől cseh-szlovák 
területen a Duna hullám terén, 
közvetlenül az országhatár 
mentén jelentős kiviteli munka
végzés folyik. Valószínűsíthe
tően e munkálatok a szlovák 
különmegoldás, a "C" változat 
kiépítésére irányulnak. Az épí
tés a töltés, a vízkivételi zsilip, 
az árvizet levezető mű, a me
deráttöltés megvalósítását je
lenti a következő, már beépített 
műszaki mennyiségekkel: Du
nacsuny térségében: töltés
alapozás és építés 450 ezer köb
méter; alapozás, réselés 200 
folyóméter; acélszádfalazás 500 
négyzetméter; útépítés, fedő
réteg-eltávolítás 70 ezer négy
zetméter; mederáttöltések 
(Moson i-Duna, csölösztői mel
lékág) 180 ezer köbméter; fel
vonulási építmények, beton
keverőtelep; víztelenítés érde
kében nagyátmérőjű kút
süllyesztés 4 darab. Körtvényes 
térségében (Dunakiliti vel szem
ben): töltésalapozás, fedőréteg 
eltávolítás 200 ezer köbméter; 
töltésépítés, áttöltések, talaj
csere 120 ezer köbméter. Az 
egész területen: talajfeltárási 
munkák, tervezési feladatok 
(1992. január 31. határidejű 
megvalósítással). 

Az építés jelenlegi ütemére, 
az előrehaladásra tekintettel a 
szlovák fél műszakilag képes a 
Duna medrének idei októberi 
áttöltésére! Erről előzetes 
tájékoztatást nem adott, a ha
tárvízi bizottság tárgyalásain 
ezt nem jelentette be. Az építés 
intenzitás ára tekintettel az 
egyoldalú üzembe helyezés 
megvalósítása lehetséges, így 
az okozott hatásokra fel kell 
készülni. 

Milyen hatása 
lehet? 

Felvázoljuk-a várható hatá
sokat. Ezek: 
. - stratégiai és politikai 
alárendeltség (a Duna kulcsa az 
ő kezükben van), 

- a Dunán érkező vízhoza
mok megosztása a jelenlegi 
Duna-meder és az üzemvíz
csatorna felé szlovák üzemel
tetői elhatározás alapján törté
nik. A meder felé levezetés mű
szakilag is korlátozott (a terve
zett mű csak 50-200 köbmé
teJi'Í)erc levezetést biztosít); 

- a megváltozott állapotban a 
Duna jelenlegi főmedrében több 
métert süllyed a levonuló víz 
szint je, és ezt a süllyedést a 
mellékágak és az egész sziget
közi talajvíifelszín is követi. A 
hatást ellensúlyozni csak a 
vízpótló rendszer teljes kiépí
tésével lehet, de a szlovák meg
oldásnál a rendszer vízellá
tásának biztosítására nincs 
megoldás; 

- a vízszintek csökkenésével, 
a főág elszakadásával a jelenleg 
élő mellékág holttá, a szigetközi 
holt ágak szárazzá válnak. Meg
engedhetetlell állapotba ke 
riilllek a táji és természetl'édelmi 
értékek, a vízbázisok és a fel
színi vizek a Mosoni -Dunával 
együtt. 

Előbbi hatások csak az azon
nal megkezdett műszaki ellen
intézkedések (például: vízpót
lások megoldása) megvalósí
tása után mérsékelhetők. 

Meg kell fontolni... 
A jelenlegi tények alapján a 

helyzet megítélésére a kö
vetkező megfontolások tehetők: 

- A tervezett megvalósítás -
figyelemmel az építés jelenlegi 
ütemére - az év első felének 
végéig olyan készültségi álla
potba kerül, amely műszakilag 
a megvalósítást visszafordít
hatatlanfolyamattá változtatja. 

- A szlovák politika jelenlegi 
körülményei is ezen munká-

Bős-Nagymaros ügyére még a laikusok közül sem mondhatja 
senki, hogy nem érdekli. Hiszen ami a Dunának azon 

a szakaszán történt és történik, közös ügyünk. Közömbösnek 
a vízügyi szakma még kevésbé mondható, ezért is adjuk közre 
az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóságon (Győrött) készült 

helyzetértékelés összefoglalóját. 

latok mielőbbi befejezését 
indokolják (félévi választások). 

- Az egyoldalú üzembe 
helyezés olyan környezeti 
károkat eredményez, amelyek
nek kiküszöbölése jelentős 
erőforrások ráfordítása esetén is 
bizonytalan feladatként jelent
kezik. 

- A szlovák "küIönmeg
oldás" üzembe helyezésével a 
Duna szigetközi szakaszának 
minden ügye a szlovák területen 
elhelyezett duzzasztó üzeme
lésétől függ, tehát a dunai 
természeti viszonyok befolyá
solása szlovák elhatározás 
szerint történik (például: bősi 
turbinák üzemeltetése). A dunai 
vízkormányozás kulcsa így 
szlovák kézbe kerül, magyar 
akarat csak a határvízi bizottság 
keretén belül érvényesíthető 
nehézkesen és nem teljes
körűen. 

- A szlovák különmegoldás 
("C" változat) megépülte után a 
szlovák érdek egyértelműen a 
saját, általuk ideiglenesnek 
mondott mű minél hosszabb 
idej ű fenn tartására irány ul. 
Megszűnik a magyar féllel 
közösen végrehajtott üzemelési 
igény. Ebben az esetben a 
magyar fél nehezen, vagy talán 
egyáltalán nem tudja érvénye
sí teni akaratát. 

A jelenlegi helyzetre tekintet
tel három-négy hónap áll ren
delkezésre ahhoz, hogy a két fél 
a tárgyalásokat újrakezdje, s 
valamilyen kompromisszumos 
megoldást találva a szlovák kü
lönmegoldás megvalósítását 
leállítsák. 

Süllyed a főmeder 
A jelenlegi állapotban a 

Szigetközt, illetve a szigetközi 
Duna-szakaszt a vízlépcső
rendszer épített és üzembe 
helyezett művei nem érintik, 
illetve a vizek átvonulását, le
vonulását nem befolyásolják. A 
Szigetközt érintő jelenlegi 
hatások elsősorban a Duna 
főmedrénél bekövetkezett ten
denciák alapján érvényesülnek. 
A teljes Szigetköz táji, környe
zetvédelmi, vízgazdálkodási stb 
lehetőségeit, illetve körülmé
nyeit alapvetően a Duna fő
medrében levonuló víztömegek 
és azok szintjei befolyásolják.. 

A természetes állapot tenden
ciája, hogy e Duoa-szakaszon a 
főmeder egyre rohamosabb 
mértékben süllyed, melynek 

hatásaként a kis vízszintek 
jelentős mértékű süllyedése is 
észlelhető. A meder mély ü 
lésének oka a hajózás érdeké
ben végrehajtott szabályozás, a 
nagymértékű kotrási tevékeny
ség, az osztrák vízlépcsők 
medermélyítő hatása. E folya
mat "eredményeként" a mellék
ág rendszer és a főmeder egyre 
inkább elkülönül, szétválik, a 
mellékágak az árvizek hatására 
feliszapolódnak, élővízellátásuk 
megszűnik, (illetve kori ázott 
mértékben jelentkezik), így 
vízgazdálkodási, vízminőség i 
helyzetük rohamosan rosszab
bodik. A vízszintcsökkenés az 
egész térség talajvízszint jét is 
kedvezőtlen irányba befolyá
solja. 

A hajózási 
viszonyok javitásáért 

A tájegység rehabilitációja 
csak a vízszintek emelésével, a 
megfelelő élővízellátás megol
dásával lehetséges , melynek 
egyik műszaki lehetősége a 
jelenleg meglévő szabályozási 
művek elbontása, ökológiai 
célnak megfelelő műszaki 
beavatkozások megvalósítása. 

Ugyanilyen súllyal - de az 
eddig megfogalmazottakkal 
ellentétben - felvetődő kérdés, 
e Duna-szakasz hajózási viszo
nyainak javítása. Az elmúlt 
időszakban bekövetkezett válto
zások a hajózás lehetőségeit is 
érintették. Kedvezőtlenül befo
lyásolták a Duna Bizottság által 
előírt paraméterek alakulását, a 
hajózás feltételeit. Az európai 
vízi út-hálózat kialakulása, a 
nemzetközi hajózás igényei: a 
környezetkímélő víziút
igénybevétel (kamionforgalom 
vízi útra irányítása, RORO) 
érdekében azonnali· feladatként 
jelentkezik a hajóút helyre
állításának, fejlesztésének kér
dése. 

A hajózási paraméterek 
javítása a szigetközi szakaszon 
csak a Duna főmedrének to
vábbi szabályozásával valósít
ható meg, jelentős kis vízi és 
középvízi szabályozási felada
tok végrehajtásával. Ez a fajta 
szabályozás a vizek kizárólag a 
főágban történő levezetését, a 
főág beszűkítését és ezzel együtt 
a meder mélyítését jeLenti. Ez a 
szabá lyozási feladat teljesen 
ellentétes az előzőekben megfo
galmazott, a Szigetköz, mint 

t~egység által igényelt szabá
lyozási megoldásokkal! 

A jeJenJoeg és a jövőben vég
rehajtandó feladatoknál el kell 
dönteni, hogy mely cél kap pri
oritást: a táj, a környezet, vagy 
a hajózás ... Ez a döntés azt 
jelenti, hogy valamelyik cél 
teljesítésének lehetőségéről le 
kell mondani. Jelen állapotban 
ez a pat~helyzet jelenti azt, hogy 
műszaki megoldás a felvetett 
kérdésekre nincs! 

Megoldás -
patthelyzetben 

A jelenlegi állapotot jellemző 
tényeket figyelembe véve, vala
mint a vízlépcsőrendszer épí
tése keretében már megvalósult 
létesítményekre tekintettel 
kínálkozik egy kompromisszu
mos lehetőség. 

A megoldás lényege az éle
sen ellentétes funkciók szétvá
lasztása, vagyis a hajózás fel
tétele inek elkülönített területen 
történő biztosítása mel·lett az 
ökológiai cél megvalósítása. A 
hajózás áthelyezése a jelenlegi 
Duna-mederból lehetővé teszi a 
főmeder és a hozzátartozó ág
rendszerek ökológiai célú sza
bályozását, a k(vánt nemzeti 
park létrehozását. 

A szlovák oldalon megvaló
sított üzemvízcsatorna és hajó
zsilip feltöltve biztosítja, hogy 
az érintett Duna-szakaszon a 
hajózás új nyomvonalon az 
üzemvízcsatornában történjen. 
A hajózás áttereléséhez víz
hozam nem szükséges, ele
gendő a hajózás igényeit ki
elégítő duzzasztási szint elő
állítása. Az ígyelőálJított szin
tek az európai víziút- para
métereket automatikusan biz
tosítják. A Dunán érkező víz
hozamok teljes egészében a 
jelenlegi Duna-mederben hagy
hatók. .. 

A megoldás arra is ad lehe
tőséget, hogy az árvízi bizton
ság - a jelenleg nem megoldott 
szakaszokon is - növekedjen, 
hiszen az üzemvízcsatorna 
árvízmegcsapolásra is alkalmas 
(például: Bécs, Duna-csatorna). 
E megoldás megvalósítása a 
Dunakiliti duzzasztó üzembe he
Iyezésével biztosítható. (A kulcs, a 
Duna feletti felügyelet a mi kezü 
nkbe marad.) 

A vízlépcsőrendszer elké
szült műveinek a leírtak szerinti 
hasznosítása feloldja az öko
lógia és a hajózás között; 
ellentétet, lehetővé teszi a 
Szigetköz és Csallóköz termé
szeti értékeinek rekonstruk
cióját, biztosítva a térség fej
lődésének lehetőségét. Az 
üzemvízcsatornába átvezetett 
hajózás paraméterei egyben 
biztosítják a Duna-Raj
na-Majlla víziút-hálózal által 
felmerülő igények kielégíté
sét is. 

A Mérnöki Kamara állásfoglalása 

A kiegyezés a kiút a csapdából 
A magyar mérnökök s:;akmai testülete holttá, a szigetközi holt ágak szárazzá válnak. os 

figyelmeztet arra, hogya Duna - kiilönösen a elpusztulnak a tájvédelmi értékek. 
Pozsony-Nagymaros közötti szakaszon - egyre A Mémöki Kamara - szükség esetén a 
rohamosabban süllyed. A foly6s-:.akas:; hajóz- Dunaki/ítinél elkészült duzzasztó üzembe 
hatóságát bíztosftó nagy mérvű kotrási munká- helyezését is mérlegelve - olyan műszaki 
latok, s az osztrák vízlépcsők hordalék- megoldásban látja a kiutat. mely a C 
visszafogó Iratása oda ve:;:et, hogya mellék- variánshoz képest kisebb környezeti 

hátrányokkal jár, és ökológiai, árví:\'édelmi, 
ágak iszaposodnak, ökol6giai állapotuk I ·ó á . ból· 'I' . I l . laj Z SI szempont javl 'ja a Je en egI 
rohamosan romlik. állapotokat. Ezért a kamara felhlloja a két 

A csehszlo\'ák fél - a két ország közötti ország kormányának figyelmét, hogy 
megegyezés hiányában - 1991 decembere óta folytassanak további, els6sorban szakért6i 
a C variáns megvalósítását késziti el6, és tárgyalásokat a C variáns okozta várható 
határozon szándéka, hogy idén októberben a lcdrok, ületve a megegyezés hiányából fakadó. 
Duna medrének áltiJltésével eltereli a folyó leheld legnagyobb kdrok elkeriJUséért. A 
v(l.lömegét. Ez a lehetd legrosszabb megoldás megolddst a méntiJktársadalom IJZ iJlwlQgidnak 
tovább rontja a Szigetköz helyzetét. és az ökonómiának alárendelt maszaki 

A vfzszintek cslJkkenésével amellékágak Idegyezésben látja. 
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Ágazati 
aktualitások 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság vízrendezési, társulati 
és környezetvédelmi főosztálya március 17-18-án 
Hajdúszoboszlón országos értekezletet tartott, melyen Török 
Imre György műszaki igazgatóhelyettes, főmérnök, Csizmadia 
Károly és Rátky Pál vettek részt az Ativizig képviseletében. 

Dr. Szilárd György főosztályvezető bevezetőként elmondta, 
hogy az értekezlet célja a kölcsönös információ és a 
problémák megvitatása. A főosztály munkatársai tájékoztatták 
a megjelenteket a szakágazatot érintő aktuális kérdésekről, a 
készülő jogszabályokról (a vízügyi, a társulati, a 
környezetvédelmi, a halászati törvényekről és a koncessziós 
törvény végrehajtási utasításáról). 

Az 1991. évi . szakágazati tevékenységet pozitívan 
értékelték, és megköszönték az igazgatóságok helytállását. 
Felhívták a figyelmet az árvíz~ és belvízvédekezés 
fontosságára. Az 1991-es év belvízvédekezései 
bebizonyították, hogya 8"9 éves aszályos ciklus ellenére a 
talajvízszint emelkedik és a szélsőséges csapadékok képesek 
károkozás ra. A preventiv intézkedéseket a károk előtt kell 
megtenni. A mezőgazdasági vízhasznosításban az elmúlt év 
nyan csapadékai kedvező hatására az öntö
zővíz-felhasználásban bizonyos megtorpanás volt észlelhető, 
az országban öntözött 366 ezer hektár terüler jelentős részén 
azonban korszerű, világszínvonalú öntözőberendezések 
üzemeltek. A vízgazdálkodási társulatoknál tapasztalható 
bizonytalanságok a mezőgazdasági üzemeknél észlelhető 
tulajdonjogi és jogi szabályozási alapok ren
dezetlenségére vezethetők vissza. 

Az önkormányzatok szerepe a társadalmi változások 
hatására megnőtt. 

A vízügyi igazgatóságok által fölajánlott állami tulajdonú 
vízügyi rendeltetésű művekből országos viszonylatban az 
önkormányzatok mintegy 5 százalékot igényelnek (ez az 
Ativizig által fölajánlott állami kezelésű művek esetében 20 
százalékot tesz ki). A főosztály kezdeméoyezésére kiadott 
útmutatók (" Települések helyi vízkárelhárítási feladatai " és 
.. Útmutató a települési vízrendezési feladatok megoldásához ") 
jó segítséget nyújtanak az önkormányzatoknak. 

Dr. Váradi József minisztériumi főtanácsos a kutatás
fejlesztés fontosságára hívta fel a figyelmet. A víz
kár-elhárítás i stratégiával kapcs01atban elmondta, hogy április 
29-én a kollégiumi ülés tárgyalni fogja ezt a kérdést, a 
vízkárelhárítás védelmi eszközeinek fejlesztése; · va~amint a 
fenntartás és fejlesztés gazdasági kérdéseiveJ egyetemb"en. 

A környezetvéde,1emmel kapcsolatban a bel.v.Í~v~delmi 
műveket terhelő szennyvizek káros hatásának problémáját 
vetették fel. Ennek megoldásához a Környezetvédelmi és Terü
letfejlesztési Minisztérium bevonása is szükséges a feladatok 
szakmai és pénzügyi hátterének megteremtéséhez. J\ v(zügyi 
ágazatot ért támadások kiv.édéslnek.a legjobb módja a 
szakmailag megalapozott, jól szervezett tájékoztatás. 

A közeljövőben vár!tat(;an szakmai -cikkek jelennek meg a 
fontosabb napilapokban a vízszolgáltatás · díjáról, a 
vízkárelhárításról és az aktuális vízgazdálkodási kérdésekről. 
Az országos értekezletről videofelvétel készült, így 
remélhetőleg az érdekeltek minél szélesebb köre meg is
merkedhet a vízrendezés, a mezőgazdasági vízszolgáltatás, a 
környezetvédelem és a vízgazdálkodási társulatok aktuális 
kérdéseivel. 

Csizmadia Károly 

Társulati erőforrások 
A vízgazdálkodási társulatok 

a vízgazdálkodás rendszerének, 
a vízügyi szervezetnek fontos, 
szinte nélkülözhetetlen részei. 
A társulatok - mind a vízi, 
mind a vízközműtársulatok -
jól szolgálják a helyi vízgaz
dálkodási feladatok érdekeltek 
bevonásával történő megva
lósítását. A társulatok tevékeny
ségük során egyesítik a kü
lönböző érdekeltek - mezőgaz
dasági üzemek, szövetkezetek, 
helyi önkormányzatok, állam
polgárok stb. - anyagi e rő
forrásait és a rendelkezésre álló 
anyagi eszközöket. Közremű
ködésükkel gyorsabban valósít
hatók meg az érdekeltek 
igényeihez jól alkalmazkodó 
helyi vízgazdálkodási célok. 

Jelenleg az igazgatóság-fel
ügyelete mellett hét vízi társulat 
és öt vízközműtársulat mű
ködik. A vízi társulatok mű
ködési területe 8 ezer 942 
négyzetkilométer, melyből az 
igazgatóság területére 8 ezer 
238 négyzetkilométer jut. 
Alapfeladatuk a kezelésükben 
lévő 2 ezer 866 kilométer 
belvízelvezető csatorna, a 146 
kilométer öntözőcsatorna, és a 

13,4 kilométeres nyári gát 
fejlesztése, fenntartása és 
azokon a vizek kártételei elleni 
védekezés, illetve üzemeltetés. 

A társulatok tavalyi bruttó 
termelési értéküket 332 millió 
forintra irányozták elő, melyet 
mintegy 345 millió forintra 
teljesítettek. E feladatokat ösz
szesen 453 dolgozó alkal
mazásával valósították meg. 
Céljaik kö zö tt 159,4 millió 
forin/os kö zcélú beruházás t 
irányoztak elő, melye t 165 
millió forintra teljesítettek. A 
közcélú beruházási munkák 
mintegy 80 százaléka öntözés
fejlesztési feladat volt. 

A víztársulatok összességé
ben a tavalyi évet eredmé
nyesen zárták. Az igazgatóság 
területén jelenleg öt vízközmű 
társulat működik, melyből 
1992-ben - alapfeladatuk tel
jesítése után - három tár ulatot 
felszámolnak. Az 1991. évi 
vízközmű beruházásból 24 
millió forint vízellátási, 25 
millió forint szennyvíz
elvezetési célokat szolgál. 

Fehér József 
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, 
Arvízvédelem ·az Alsó-Tisza vidékén 

Az árvízvédelmi rendszerek 
fejlődését a tóvábbiakban az 
emelkedő árvízszintek, az 
azokat kísérő töltésszakadások 
és az egyre nagyobb méretű 
töltések kiépítése jellemzi. A 
védvonalak fejlesztése, a 
védelmi feladatot ellátó vízügyi 
szervezet fejlődése biztosította 
többek között, hogy minden 
idők legnagyobb, 1970-es 
Tisza-völgyi árvize terüle
tünkön nagyobb károkozás 
nélkül vonuljon le. 

A tölt~sfejlesztések mindig 
egy-egy nagyobb árvíz levo
nulása után kapnak újabb 
ösztönzést - így volt ez 1895, 
1919, 1932 és az 1970-es ár-

Az 1879-es árvízi katasztrófa Szeged pusztulását és egyben Szeged újjászületését is jelentette. A város ájjáépítése mellett 
az akkori kormánya katasztrófán okulva, az árvízvédelmi rendszerek fejlesztését érintő szervezeti 

és műszaki vonatkozású intézkedéseket is tett: 
- törvényben rendelkezett a társulatok feletti állami felügyeletről, 

- rendezte a magyar vízjogot, 
- a Közmunka és Közlekedési Minisztérium vízrajzi osztálya megalakuIt, melynek fő feladata 

a Tisza mederfejIődésének folyamatos figyelemmel kísérése és az árvízjelző szolgálat megszervezése volt. 

hajtásából áll. E feladatokat és a 
tényleges védekezési munkát az 
állami főműveken a védmű
veket kezelő, hely- és szakis
merettel rendelkező vízügyi 
szervezet, az Ativizig végzi. 

A változó társadalmi és gaz
dasági körülmények közepette 
úgy gondolom, hogy nem 
érdektelen az árvÍzvédelmi 

A szakaszmérnökségek az 
1991-ben felülvizsgált és 
meghatározott rugalmas véde
kezési létszámtervnek, valamint 
az OVF által az idei évre jó
váhagyott áro, bel-, aszály- és 
vízminőségi kárelhárítási szer
vezeti beosztásnak megfelelően 
nevesítették a védekezési lét
számot. 

vizek után is. Az elmúlt tíz szervezet jelenlegi, hangsú
évben nagyobb árhullámok nem lyozottan" pillanatnyi" helyze
vonultak le a Tiszán. Bár nem téről szólni. A rendkívüli 

küldték. Tapasztalatként meg
említhető, hogy bár megha
tározott a tervek elkészítéséért 
felelős (polgármester) és ismert 
az elrendelő is (területi bi
zottság, illetve köztársasági 
megbí zott), ennek ellenére 
problémák mutatkoznak a 
feladatok koordinálásánál, 
ellenőrzésénél. A tárgyban 
sikeres volt a polgári védelmi 
szervezettel a kapcsolat
elvételünk. 
• 

részt a feladatok pontos meg
határozására, másrészt az ellen
őrzésére kell a jövőben az 
eddiginél is nagyobb figyelmet 
fordítani. A feladat a védekezés 
irányítóitól magabiztos szakmai 
tudást igényel. Jelenleg folyik 
és március végével befejeződik 
a gátőrők felkészítése. A 
központi törzs ügyeleteseinek 
februárban tarottunk tovább-A védelmi szervezet irányító 

műszaki gárdáját a meglévő képzést. 
létszám teljes felhasználásával Az igazgatóságunkon belüli 
még biztosítani tudtuk, a fizikai szervezeti változások és a lét
létszám feltöltése azonban II. és számcsökkenés miatt változá
llI. fokú árvízvédelmi ké": sok történtek az OVF által 
szültségnél csak külső erők tavaly év végén jóváhagyott 
bevonásával volt megoldható. védelmi szervezeti beosztásban. 
A szakaszmérnökségeknek és A . jelenlegi helyzetben: 
védelemvezetőknek sikerült 11.0 l . védszakasz: védelmi 
személyes megállapodásokkal, vezető Varga Ferenc, védelmi 
valamint az önkormányzatok vezetőhelyettes Kardos Sándor 
által biztosított létszámokkal a és Balla Tibor. 11.02. véd-

szűntek meg, de lelassultak a 
nagyobb töltésfejlesztési (beru
házási) munkák. Az 1980-as 
hosszú távú tervekhez képest 
mintegy ötéves lemaradás fi
gyelhető meg. Az Ativizig terü
letén 1266 kilométer hosszú, 
mértékadó árvÍzszintre ki
épített, 56 kilométer hosszú, még 
fejlesztésre váró védvonal van. 
Jelenleg folynak a Maros jobb 
parti töltéserősítési munkáink, 
fontosabb töltéserősítési mun
kákat Kunszentmárton terüle· 
tén, a Szeged alatti, tiszai jobb és 
bal parton, a Dong-ér és a 
sámson-apátfalvi f6csatomán kell 
végeznünk. 

Az árvízi tapasztalatok és 
elemzésük, a töltés altalajára, 
szerkezetére vonatkozó újabb 
ismereteink felhívjáj(; _a figyel-, 
met: töltéseink a geometriailag 
kiépített Iielyeken sem. b~ztos, 
hogy töltésállékonyság szem
pontjábótinégfelelnék ' . 

A vízkár-elhárítási művek 
védőképességét, - használ
hatóságát és üzembiztonságát a 
nagy töltésfejlesztések mellett a 
fenntartási, felújítási tévékeny
ség színvonala is meghatározza. 
A fenntartás során az árvíz
védelmi töltéseket, partfalakat, 
az árvízvédelmi vonalba épített 
műtárgyakat, őrtelepeket és 
egyéb töltéstartozékokat kell 
véd képes állapotban tartanunk. 
A fenntartási munkákra fordít
ható keretek nagysága több éve 
változatlan. A fenntartási kere
tek mintegy kétharmadát az 
üzemeJési költségekre fordítjuk. 
A fennmaradó csekély reálér
téket a hiánygazdálkodással 
járó kényszerű sorolás útján 
használjuk fel. 

Az idei évre árvizes pénzügyi 
fedezet az általános üzemeJési 
és fenntartási feladato k ellátá
sára jutott. Komolyabb "ter
vesített" fenntartási munkát 
nem volt mód indítani . Ezt a 
képet enyhíti az a központilag, 
pályázat útján elnyert pénzügyi 
fedezet , amelyet egy-egy mű 
fe lújítására kaptunk az idei 
évre, így: a makói és a hattyasi 
szivattyútelep nyomócsövének, 
a Malina töltésburkolatnak, az 
alsó-kurcai zsilipnek felújítá 
sára és a lJ .03. , ll. 08. véd
vonal menti töltésállékonyság 
nö velésére. Jó lenne a fenn
tartásra és felújításra biztosított 
pénzügyi fedezet helyes arányát 
és ütemezését kialakítani, hisz a 
jelenleg elmaradó üzemelési, 
fenntartási feladatok a későb
biekben csak újabb felújítással 
hozhatók helyre. 

A vízkárelhárítás műszaki, 
irányítási és államigazgatási 
feladatok összehangolt végre-

védekezési helyzetben a vé
delmet irányító területi bizott
ság összetételére javasiatunkat a 
köztársasági megbízottnak - aki 
a bizottság elnöke - megtettük 
azzal, hogy a tagokat kérje fel a 
bizottságban közreműködésre. 
A nagyobb vállalatokkal , 
intézményekkel összekötó'k útján 
a kapcsolatunk megfelelő. Az 
őszi felülvizsgálatot követően 
tartottunk tájékoztatót nekik. A 
települések által készítendő, az 
ár- és belvízvédekezéshez 
biztosítandó közerő-kiállítási, 
mentési-kiürítési és befogadási 
tervhez a mély ártérben lévő 
önkormányzatoknak a szaká
gazatok az előírt adatokat el-

A védel mi szervezet lét
számának biztosítása a II. és Ill. 
fokú védelmi készültség esetén 
igazgatóságunkon is csak külső 
erők bevonásával lehetséges. A 
bajai társigazgatóságtól az 1991 
végén kötött megállapodás 
szerint összesen 150 főt kér
hetünk tartós készültség esetén. 
Az érkező kollégák elhelye
zéséről a védvonal mentén 
nekünk kell gondoskodnunk. 
Természetesen ez a segít
ségnyújtás visszafelé is igaz. 
Egy tartós, II. és III. fokú dunai 
árvíz esetén a bajai kollégákhoz 
összesen kétszáz, elsősorban 
fizikai ~olgozót küldünk, igé
nyük szerint. 

segéd őri létszámot biztosí
taniuk. Mivel már "sima" 
árvízvédekezésnél is gyakor
latlan, vízügyi ismeretekkel nem 
rendelkező, esetleg ismeretlen 
emberek jelennek meg a véd
vonalon, a gátőrök, a helyi vé
delemvezetés feladata, fele
lőssége is megnövekszik. Egy-

Szeged - az 1879-es árvíz idején 

szakasz: védelmi vezető Rátky 
Pál (változó felállás), védelmi 
vezetőhelyettes Czirok Ferenc. 
11.03. védszakasz: védelmi 
vezető Dr. Ördög h József, 
védelmi vezetőhelyettes Bia
tovszki László és Kemény 
László. 11.04. védelmi szakasz: 
védelmi vezető Plesovszki Pál, 

védelmi vezetőhelyettes Nagy 
Ferenc és Kádár Mihály. 11 .05 
védszakasz: védelmi vezető 
Fekete N. Balázs, védelmi 
vezetóhelyettes: Versegi Lász
ló és Soós István. 11.06. véd
szakasz: védelmi vezető dr. 
Dobi László, védelmi veze
tő-helyettes Marsovszki Ger
gely és Czékus János (változó 
felállás). 11.07 védszakasz : 
védelmi vezető: Szil1éry László 
(változó felállás), védelmi 
vezetóhelyettes Csajbó.k Lajos. 
11.08 védszakasz: védelmi 
vezető Keller Péter, védelmi 
vezetőhelyettes Hegyes Zoltán 
és Herczeg Zoltán. Az MBSZ 
vezetője Baranyi Sándor -
egyben az ellátóegység 
vezetője, helyettesei: Temes
váry Mihály, Sági János, aki a 
VO vezetője is egyben. A vízi 
szállítás felelőse : Oltvány i 
József lett. 

Az 1991-es őszi felülvizs
gálat védelmi vonalainkat árvízi 
biztonság szempontjából meg
felelőnek ítélte, a bekövetkező 
környezeti és belső változásokat 
szervezeti beosztásuk még kö
vetni tudja. A vízügyi dolgozók 
a védekezés irányításánál 
módosuló feladatukat el tudják 
látni. Nem javuló színvonallal, 
de biztosított, hogy az Ativizig 
területén egy, az 1879-eshez 
hasonló árvízi katasztrófa ne 
következzen be. 

Andó Mihály 

Benke György 
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Életutak" 

"Ami hozzám kötődik ... " 
- Ne haragudjon, hogy itt 

találkozunk - mondja az igaz
gatói iroda kényelmes bőrfo
telj ébe telepedve - , de a há
zunk még nincs teljesen készen 
és ezért nem akartam ott fo
gadni. 

Meglepődöm, hiszen nyug
díjaskorban építkezni , a régi 
otthont elhagyni meglehetősen 
szokatlan dolog. Fajka László 
sem jó kedvében kezdett új 
otthon teremtésé be. A régi 
családi házukat már régebben 
ki saj átították , és akkor egy 
panelba kényszerültek. 

- Ezeket a biolgóiai sil ókat 
nem emberléptékűre tervezték, 
hiszen azon túl , hogy selejt va
lamennyi, a csend, a békés egy
más mellett élés ismeretlen fo
galom. Ha már a nyugdíjas 
évek elérkeztek, úgy go n
doltam. valódi nyugalomra csak 
cg ) csendes környékű, saját 
há/ban lelek. 

Ahogyan emlékszem, Fajka 
László sohasem szerette a zajos 
életet. Számomra lega lábbis 
mindig zárkózott. társaság
kerülő embemek tűnt. 

- Kerü ltem a zajos össze
jöveteleket, de azon túl, hogy 

FOTÓ: SOMOGYI KÁROLYNÉ 

soha sem zerettem a központ
ban lenni, nem is értem rá és 
anyagi gondok mi att scm en
ged hettem meg magamnak a 
nagy tárasági életet. 

Hogy nem emberkerü l ő és 
hogy igazi társaságának a mun
katársait vallja és vallotta, bi
zonyítja tán: ige n gyakran 
visszajár oda. ahol - írd és 
mondd! - 41 évet húzott le, 
végigszolgálva az Ativizig 
va lamennyi jogelődjé t , vég ig
járva sok-sok lépcsőfokot. 

Vízügyi emlékhelyek III. 

- Mindig jó érzéssel jövök 
be, nem csak akkor, ha hívnak, 
benézek sokszor csak egy kávé 
erejéig. Higgye meg, egy percet 
sem tétlenkedek. Az immár 
négy esztendeje épülő házunk
ban magam végeztem az összes 
szakipari munkát, a villanysze
relést kivéve. Ez vitte el eddig a 
legtöbb időt. De dolgozom a 
városfejlesztési és városüze
meltetés i bizottságban , s ha 
olyan munkát kémek a vízügy
né l, amit el tudok végezni , 
szívesen és boldogan vállalom. 

Fajka László átélve egy-két 
összevonást, újra szétválasztást, 
átszervezést, közel fél évszázad 
után nyugodtan ment nyugdíj
ba. Ri tka manapság olyan 
gondolatoka t hall ani , ami vel 
zárta rövid beszélgetésünket. 

- Az ad számomra meg
ny ugvást, hogy hagytam ma
gam után nyomokat, csináltam 
né hány dolgo t am i hozzám 
kötődik. A partfal rekonstruk
cióra, a Maty-éri evezős pályára, 
no mcg az ö n tözőtelepekre 
vagyok a legbüszkébb. 

Kalocsai Katalin 

A szentesi szivattyútelep 

Az Alsó-Tisza vidékén a 
múlt századi folyószabályozást 
és árvízmentesítést követően a 
belvízszabályozás és a belvíz
I:revezetés a folyóba is idő
szerűvé vált. A századforduló 
elején, majd azután sorra 
épültek a különböző méretű, 
bpacitású, gőzüzemű szivattyú
telepek. E "gőzös", rendkívül 
megbízható szivattyútelepek 
lIZOI1ban idővel korszerűtlenné 
Táltak, átalakításukra, részle
ges, vagy teljes elbontásukra az 
I960-as években került sor. 

Emlékül csupán egyetlenegy 
maradt: a ma is üzemképes, ka
zánokkal, gőzgépekkel, szi
vattyúkkal rendelkező szentesi 
szivattyútelep, amely a szegedi 
vízügyi történeti emlékhely 
szerves részének, mintegy fiók
gyűjteményének is tekinthető. 
Az ipari műemlék jellegű 
szivattyútelep épületeiben' és 
oovarán elhelyezett gépészeti 
gyűjtemény rendkívül figye
lemreméltó. A ma is teljesen 
eI:edeti állapotában látható 
impozáns épületegyüttes 1925-
!len épült. Első üzembe 
Il.elyezésére 1928. november 
22-én került sor, és pontosan 
ötven év szolgálat után , 1978. 

• 
november 22-én ünnepélyes 
keretek között megtartott 
próbaüzem után helyezték 
üzemen kivül. 

Két, vízszintes tengelyű, 
Slick-féle szivattyúja összesen 
S,6 köbméter percenkénti 
kapacitást biztosított, kazán
jainak felfútéséhez 48 órára volt 
szükség, 14 tagú személyzettel, 
váltás ban. Bzemelés esetén 
szénfogyasztása 160-180 mázsa 
volt naponta. 

A kazánház és a gépház az 
eredeti állapot szerinti. A 
kémény, a fedett szén tároló, a 
főgépészi lakóépület, tiszti 
épület, munkásszállás, raktárak 
is figyelemre méltóak. A szi
vattyútelepi gépi berendezések 
mellett a telep udvarán és az 
egykori széntárolóban ,számos, 
ma már használaton kívüli, 
közöttük több igen régi gépé
szeti berendezést, eszközt he
lyeztek el. 

A gépészeti gyűjteményben a 
legkülönbözőbb típusú - más 
szivattyútelepeknél, azok bon
tása során összegyűjtött - k~

zánok, szivattyúk, hajtóművek, 
tolózárak találhatók, továbbá 
hordozható szivattyúk, külön-

FOTÓ: RÉVÉSz RÓBERT 

böző régi zsilipszerkezetek, 
úszó munkagépek. Impozáns 
látványa fölbakolt, de már üze
men kívül helyezett 
vontatóhajó, és megtalálható a 
kovácsrnotoros rocsó is. 

A szentesi szivattyútelep tel
jes területe, beleértve az épüle
teket, a kiállítás céljára beren
dezett udvart és a szolgálati 
lakáshoz tartozó kertet, 12 ezer 
SOO négyz~tméter. Rendszeres 
bemutatása, nyitva tartása szer
vezés alatt áll - még bizonyos 
rendszerezést igényel a gyűjte
mény. A telep szolgálatiJaká
sában lakó főgépész az érdek
lődőket szívesen és szakszeruen 
kalauzolja. Csoportokat előze
tes bejelentés esetén is fogad az 
Ativizig. 

Az objektum a Csongrád
Szentes közúton közelíthető 
meg. Óriási, 46,8 méter magas 
téglakéményéről könnyen 
szethbetűnik és felismerhető. 
Csongrád felól haladva a Tiszát 
átívelő, új közúti hídtól 2,7 
kilométer megtétele után érhető 
el. A Tisza bal parti árvízvé
delmi töltéséhez annak 71 + 
416 tkm szelvényében csatla
kozik. 

Hidrometeorológiai helyzetjelentés 
Februárban többnyire az 

átlagosnál enyhébb, szárazabb 
volt az időjárás . 

Területünkön kevés - a sok
éves átlag felét sem kitevő 
mennyiségű - csapadék hullott 
(14,2 mm). A csapadék területi 
eloszlása viszonylag egyenletes 
volt. A kisebb mennyiségeket 
az északi körzetekben (mini
mum : 7 mm, Kecskemét), a 
nagyobbakat a működési terület 
déli felében (maximum: 20 mm, 
Kisszállás) mérték. A második 
dekád végén he lyenként l -2 
napos hótakaró alakult ki , de a 
hóvas tagság legfe lj ebb l -2 
centiméteres volt. 

Enyhe február 
Sokat sütött a nap. Csak Ki

sebb esők, reggeli ködös idő
szakok csökkentették a nap
fény tartam ot, ami a szegedi 
állomáson 118 órás havi értéket 
tett ki. 

Az cnyhe februári időjárást 
csak rövididőrc szakította meg 
egy, a másod ik dekád végén 
bctörő hidegfront. Ekkor és a 
hónap elején volt legjelentősebb 

az éjszakai lehülés (havi 
minimum: - 8 Celsius). Máskor 
a nappa li és az éjszakai hő
mérsékl etek is az átl agosnál 
magasabbak volta k, néhány 
napon tavasz ias je lleg ű id ő

járással párosulva (havi maxi
mum : IS Celsius). A februári 
középhőmérséklet 3,1 Celsius 
lett. 

Folyók vízjárása 
A több napig fagypont fölött 

maradó hőmérséklet a hegy
vidéki vízgyűjtőn megolvasz
totta a havat , í gy kisebb 
vízszintemelkedések alakultak 
ki folyóinkon. A legmagasabb 
vízszint a Tiszán , Szegednél 
281 centiméter (22-én), a Ma
roson, Makónál 3 centiméter 
(I 8-án), a legalacsonyabb Sze
gednél 86 centiméter (12-én) , 
Makónál - 83 centiméter (S-én), 
míg a középvízálJás Szegednél 
144 centiméter, Makónál - 47 
centiméter lett. 

A kezelés ünkben l évő fo
Iyószakaszokon februárban már 
csak néhány - a Tiszán 7, a Ma
roson 9, a Körösön 2 - napig 
ma radt meg a jég. Ebbő l az 
áll ójeges i dőszak a Tiszán S 
napos, a Maroson I napos volt. 
A Körösö n az ál lójég még 
januárban megindult. 

-

Talajvízjárás, 
-nedvesség 

Februárban területünkön alig 
változott a talajvízszint. Álta
lában mérsékelt, 3-10 centi
méteres emelkedés, illetve ki
sebb ingadozás volt a jellemző. 
Néhány helyen vízszintsüllye
dés is előfordult. A sokéves át
lagtól való elmaradás többnyire 
nőtt. 

Tovább csökkent a talaj felső 
fél méteres rétegében a víztar
talom (a második dekád végén 
átlagosan 6S százalékos volt). A 
bőséges ősz i csapadékokból 
adódó nedvességtöbblet lassan 
kiürül. Az So- IOO centiméteres 

" " 

ré teg ben a víztar talom még 
viszo ny lag magas, az előző 
hónap óta "nem "sokái változott 
(átlagosan ,87 százalékos). 

(Készítette: a vízrajzi csoport.) 

HavicsapadékösszeQek-1991-1992 

Hárman a dob-ogón---
Sportdiplomáciai siker Szolnokon 

Immáron ötödszörre rendezté\{ meg a Körösök vidékén lévő 
vízügyi igazgatóságok árvízvédelmi és folyószabályozási 

osztályai közötti kispályás labdarúgó-mérkőzést 

kemény sportdiplomácia, ami

nek eredményeként Litauszki 
István, a focimeccsek főbírója 
kihirdette a három osztály
vezető által meghatározott , a 

többségi akaratot tükröző 

eredményt, mely szerint az 
1992-ben Szolnokon megren
dezett Körös-kupán mindhárom 

a "Körös-kupa" elnyeréséért. Az Ativizig árvízvédelmi 
és folyószabályozási osztálya öt idegenlégióssal együtt vett 
részt a küzdelemben. Az eddigi négy alkalomból kétszer 

a szolnoki és kétszer a gyulai csapat bizonyult a legjobbnak -
így elérkezett az idő, hogy mi is bizonyítsunk. 

A focicsapatok ismerke
désére, a doppingolásra és a 
mérkőzések sorrendjének sor
solására a Kötivizig szolnoki 
szakaszmémökségén került sor. 
Mondani sem kell, hogy már a 
sorsolás is "bundaízű" volt, hisz .-
a házi gazdák lettek azok, akik a 
szerencse folytán két mér
kőzésük között pihenni tudtak. 

És eljött a mérkőzések ideje. 
Csapatunk a kisérők nagy ová
ciója közepette lépett pályára 
az olajos sportcsarnokban. Első 
mérkőzésünk a nagynak tűnő 
kispályán a szolnokiakkal volt. 
Lehengerlő iram unkkal és az 
első negyedben Császár Imre 
által lőtt akciógólunkkal egyér
telművé tettük, hogy ki a jobb. 
A gól után azt is megenged
hettük, hogy több ordító gól
helyzetet kihagy junk. Végered
mény: Szeged-Szolnok 1-0. 

Rövid pihenő után a gyulai 
kollégák győzelemre éhes csa
patával csaptunk össze. Egy fel
bukott gyulai kollégán aggód
tunk és közbe fél pályáról be
néztünk egy szép lövést. Vég
eredmény: Gyula-Szeged 1-0. 

Következett a mindent el
döntő Szolnok-Gyula mérkőzés. 

vizig ÁFO-ja első helyezett lett. 
Gyula győzelemre tört , mi A kupát mégis a szegediek 
pedig a szolnokiakat biztattuk. vehették át, és hozhatták haza. 
A biztatás volt az erősebb és a 
szolnoki ak zseniális ügyessége. 
Végeredmény: Szolnok-Gyula 1:0. 

Teljes körbeverés, azonos 
gólarányokkal. Mit tegyünk? 
Ilyen esettel a kupakiirás nem 
foglalkozik. A játékosok több
sége a győzelem 7-es rugá, 
sokkal való eldöntését java
solta, a nyugodtabbak az azonos 
eredmény elismerését támogat
ták. Büntetőrúgások követ
keztek. .. 

A győztes csapat: Császár 
Imre idegenlégiós, Keller Péter 
csapatkapitány ÁFO, Kemény 

László ÁFO, Kurucz Gyula 
idegenlégiós, Marsovszki Ger
gely ÁFO, Oltványi József 

idegenlégiós, Szilléry László 
idegenlégiós, Tripolszky Imre 
idegenlégiós. 

Az eredményhirdetést követő 

levezető és tápláló megbe
szélésen még igen sok minden

ről szó esett.. . Köszönjük a 
szolnoki kollégáknak, hogy 
helyet és módot adtak ennek a 

A hetesTÚgások sem hoztak 
döntést, de módot adtak egyéni 
értelmezésekre a győzelmet 
illetően. Számunkra természe- sikeres, baráti találkozásnak. 
tesen egyértelmű volt a szege-
diek győzelme. 

És itt kezdődött a háttérben a AndóMibály 
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