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Szakaszmérnökségek figyelmébe! 

Együttműködés 

a földnyilvántartásban 
A földnyilvántartás állandó 

aktualizálást igényel, és ez csak 
akkor működik, ha az osztályok 
és szakaszok között az 
információcsere oda-vissza 
megoldott. Egy munka a 
műszaki átadással nem ér véget. 
Sokszor hosszú idő eltelik, mire 
a földhivatali határozat meg
érkezik az átvezetésekről, és 
nem is biztos, hogy a tervezett 
és a ténylegesen megvalósult 
állapot rendezve van. Az in
gatlanokat nem elég magun
kénak tudni. Ha "elfelejtjük" a 
földhivatal(ok)ban ezt érvé
nyesíteni, akkor esetleg évek 
múlva kellemetlen meglepeté
sekben lehet részünk. 

A munkakör átvétele után 
természetesen magam is pró
bálkoztam a megoldással. Csak
hogy egy ilyen óriási adat
halmazt lehetetlen rendezni, ha 
nincs mihez viszonyftani. 
Összes ingatlanunk területe: 
14792 hektár. Ez négy megy é
ben, 108 községhatárban szét
szórva, 3424 helyrajzi szám 
alatt jegyzett ingatlan. Ezeket a 

Az utóbbi néhány évben történt események igazgatóságunknál 
is felszmre hozták belső ingatlan-nyilvántartásunk 

hiányosságait .. A problémákkal szinte mindenki lépten
nyomon találkozhatott a munkája során. Ha a téma szóba 
kerül, a kollégák számtalan kisebb-nagyobb, régi vagy új, 
rendezni való ingatlanügyről beszélnek. Térképeink nagy 

része is sajnos elavtÍlt. A folyók és a csatornák ugyan többé
kevésbé állandóak, viszont a környezet változik. Ha ezt nem 
tudjuk követni, menthetetlenüllemaradunk. Továbbra sincs 
pénzünk a ~elterületek rajzaira, pedig 414 hektár beIteruleti 

ingatlanunk van. 

pontos adatokat már az Or
szágos Földmérési Intézettől 
tudjuk, ugyanis hosszas mérle
gelés után megszületett a 
döntés: megrendeltük a keze
lésünkben lévő összes ingatlan 
jegyzékét. Ez egy olyan szá
mítógépes lista, amely a je
lenlegi, a földhivatalokban 
jegyzett állapotot tükrözi. 
Földkönyvi formában tartal
mazza összes ingatlanunk 
szükséges azonosftóit és lé-

nyeges adatait. Bármely, keze
lésünkben lévő földterület 'a 
községhatár és helyrajzi szám 
ismeretében kikereshető. Ezen 
lista megszerzése látszott az 
egyetlen kivitelezhető megol
dásnak. Segítségével az eddigi 
bizonytalanság kizárható: tud
niillik hivatalosan -csak azzal 
rendelkezünk, ami itt szerepel. 

Hangsúlyozni kell, a kérdés 
ezzel még nincs megoldva. A 
nagy munka ezután következik. 

A listát alapul véve, az in
gatlanokat egyenként be kell 
azonosítani a· tulajdoni lapokon, 
a térképeken és a valóságban 
egyaránt. Az azonosítások so
rán várható.an újabb kérdések 
merülnek fel. A munkát köz
séghatáronként, földhivatalon
ként csoportosítva fogom el
végezni. Szükséges kérnem a 
szakaszmérnökségek segítségét 
olyan kollégák személyében, 
akik földügyekben tájékozottak 
és olyannyira ismerik saját 
területünket, hogy a hivatalos 
listán nem szereplő, de gya
korlatilag a mi kezelésünben 
lévő területekre is jogot formál
hassunk. 

Földnyilvántartásunk a ké
sőbbiekben sem egyszemélyes 
feladat, csak állandó együtt
működéssei tarható használható 
állapotban. Ehhez kérem mind
annyiuk szíves segítségét! 

Vass Sándorné 

A repülés a vízügyi szolgálat 
hatékony segítője 

Repülni szép is, jó is, hasz
nos is - és persze veszélyes is. 
Az emberiség régi vágya 
elszakadni a földtől, és madarak 
módjára szárnyaIva, fentről 
szemlélni a világot. Szeretem a 
repülést, Amikor lehetőség van 
rá, az ÁBKSZ gépein felszál
lok, hiszen a működési terü
letünkön végbemenő változások 
így érzékelhetők a legjobban. A 
repülés szeretét Csizmadia Sán
dor és Tibor bátyámék oltották 
belém még gyermekkoromban, 
amiért a mai napig hálás va
gyok nekik. Ők ezüst- és gyé
mántkoszorús vitorlázóoktató-
pilóták, nekik köszönhetően 
ismertem meg hajdanán az al- nyájunk számára hasznos. A másik végén már domború légi 
győi, majd a szegedi repülő- vízügyi létesftményeket a térképeket is lehetett kapni!). 

katonai térképészet már régóta Az óvatosság fokozása volt az, 
fotózza, és térképein rögzíti, bár hogy egy szomszédos ország-

A légi fotózás - megfelelő 

ellenőrzés mellett - az elön
tések pontos meghatározásában 
és a bel vizes tervezési mun
kában is nagy segítséget nyújt. 
Az 1970-es évek második 
felében készített légi felvételek 
(különösen a színesek) jól 
mutatták Békés megyében a 
magas talajvfzszint (az úgy
nevezett föld árja) hatására 
kirajzolódó ereket, amelyek 
segítségével a meliorációs 
munkák tervezői könnyedén 
meg tudták határozni a leg
optimálisabb csatornanyom
vonalakat. 

A légi fotózás korszerű-
södése, az űrfelvételek pon
tossága és hozzáférhetősége 
még nagyobb lehetőségeket 

téren azt az összetartó, segí
tőkész, jó kedvű baráti társa
ságot, amely a mai napig ápolja az elmúlt évtizedekben a légi ban - rafinált módon - már nyitott a vfzgazdálkodásban 
a barátságot itthon és külföldön. fotózást tilalomfák övezték. A eleve torzított és hamis adatokat való alkalmazásukra. Az űr
Vidám hangulatú, nótás kedvű, felnagyított ellenségkép, a kém- tartalmazó térképeket készítet- felvételek nem csak a vfzgaz
optimista fiúk, akiket a veszély kedés gyanúja, a "nyugat" kö- tek. Igaz, hogy minden óvatos- dálkodásban, de a mezőgaz
mé~ merészebbé, a tragédia zelsége mind-mind rnisztikum- ságot kijátszva egy még rafi- daságban is nagy segítséget 
(merthogy sajnos néha ilyen is mal lengte körül a légi felvé- náltabb pilóta mégis leszállt egy nyújtanak a mezőgazdasági
van - mint most a kiváló pilóta, telek készítését. Ennek ugyan közismert főtéren. (Na, lett is vízgazdálkodási adatok meg
Tombácz Jenő esete, aki az ellent mondott a józan ész, belőle nagy riadalom). határozásában és a várható 
Alföld Kupán vesztette életét) valamint a megbizható katonai Az XBKSZ repülógépeinek termésátlagok becslésében, 
lelkileg is edzettebbé tesz. térképek megléte, melyből má- segitségével a légi felderítés ezek ismeretében pedig a piaci 

A repülősökkel jó barátság- solatok az Ativizignél is voltak, mindig segítette az árvizek, visz-enyok időben szabályo
ban vagyunk, kapcsolatunk már természetesen kellően titkosft- jéglevonulások, belvizek elleni zására . 

. régóta nagyon jó és mind- va. CU gyanakkor a bécsi út védekezést irányítók munkáját. Csizmadia Károly 

7~ aves 

a Ma~~ar Hi~roló~iai 

Társasá~ 
A közgyűlés programja 

A Magyar Hidrológiai TiÍTsaság 1992. szeptember 6-án, 

Szegeden, a Forrás Szállóban (Gyapjas u. 16-24.) rendezi meg 

fennállásának 75 éves jubileuma alkalmából közgyu'1ését. 

Program: 

10 óra: Elnöki megnyitó - Dr. Juhász József, a társaság 

elnöke 

10.10 óra: Göncz Árpád köztársasági elnök előadása 

10.30 óra: Üdvözlések 

11.20 óra: Megemlékezések 

11.40 óra: Főtitkári beszámoló - Raum László, a társaság 

főtitkára 

11.55-12.15 óra: Szünet 

12.15 óra: A vízügyi politika aktuális kérdései. 

Előadó: Siklós Csaba miniszter (KHVM) 

12.45 óra: A kormány környezetvédelmi politikája, különös 

tekintettel a vízminőség-védelemre. 

Előadó: Keresztes K. Sándor miniszter (KTM) 

13.15 óra: Ebéd 

14.30 óra: A Felügyelő Bizottság jelentése - Szöllősi 

Zoltán, az MJ:IT Felügyelő Bizottság elnöke 

14.40 óra: Az ipar és a vízgazdálkodás. 

Előadó: Dr. Szabó Iván miniszter (IKM) 

15.10 óra: Az agrár-struktúrapolitika vízgazdálkodás i 

vonatkozásai . 

Előadó: Dr. Gergácz Elemér miniszter (FM) 

15.30 óra: Alapszabály-módosítás 

15.40 óra: Szünet 16 óra: Vita 

16.30 óra: Társasági díjak, kitüntetések átadása 

17.30 óra: Elnöki zárszó 

18.20 óra: 75 éves a Magyar Hidrológiai Társaság című 

kiállítás megnyitása. 

Helye: Maros-toroki gátőrház. 

A társaság a közgyűlést követően, szeptember 7-8-án, 

Szegeden, a Forrás Szállóban megrendezi X. országos 

vándorgyűlését, négy témacsoportban: 

1. Folyóink szabályozása, különös tekintettel a Tisza-

völgyre. 

2. Rétegvfzbázisú vízműveK. 

3. Hévizek és fürdők. 

4. Talajvíz. 

A vándorgyúlésre beküldött dolgozatokat négy kötetben 

jelentet jük meg .. 

A rendezvénnyel párhuzamosan, szeptember 7-én, 18.45 

órakor lesz Szili Török Dezső, Szeged és a Tisza-táj 22 éve 

elhunyt jeles festője kiállításának megnyitója a helyőrségi 

klub, Szeged, Viktor Hugo u. 6. sz. alatti kiállítótermében. A 

kiállítás tíz napig lesz látható. 

Vásárhelyi-díj 
Vágás IslYánnak 



2 VíZPART 

Egy kis, f~lya~i 
hidra-...lika. ... 

Az eredeti tanulmány a 
duzzasztás i vízszint alakulását 
és a víz folyási sebességének 
változásait figyelembe véve, az 
integrálszámftást is igénybe 
véve dolgozta ki bizonyításait. 
Itt most elég, ha a legegy
szeruöb és legvilágosabb példát 
tárgyalj uk. 

Legyen a duzzasztott folyó
szakasz hossza L, a folyó vizé
nek áramlási sebessége a termé
szetes - duzzasztás nélküli -
állapotban v, míg a hajók holt 
vízi haladási sebessége c. 
Állóvízben, vagyis a tökéletes 
duzzasztás állapotában - az út 
és a sebesség hányadosából 
számítható : 

L 
"'"c 

időre van szükség az L 
hosszúságú folyószakasz bejá
ráshoz, oda-vissza ennek két
szeresére, vagyis 

T,=2L 
-c-

A Duna-Maj na-Raj na hajózó 
csatornarendszer, 

vagy a vízlépcsőkkel 
csatornázott folyók hajózása 

tanulmányozásánál sokan 
kérdezik: nem lassitja-e le 

a vízlépcsóK mellett megépülő 
hajózsilipek, vagy hajóemelő 
művek együttese a hajózást? 

A látszat valóban ez, 
a folyami hidraulika azonban 
ennek ellenkezőjét bizonyítja. 

Mosonyi Emil 
akadémikusunk 

az 1956. évi bécsi energia
világkongresszusra készitett 
tanulmányában igazolta ezt 
- összhangban több küIróldi 

és belf"óldi szakember 
véleményével. 

sabb, mint a hegymeneti és a 
völgymeneti hajózás idő

összegéből adódó hajózás. 
Ha már most a duzzasztás 

nem "tökéletes", akkor idő
veszteség kétségtelenül adódik, 
de még mindig gyorsabban 
hajózhatunk, mint a természetes 
állapotban. A számítások és a 
meglévő hajózó csatornák, 
csatornázott folyók üzemi 
tapasztalatai alapján tudjuk, 
hogy 10-12 százalék idő

nyereséget jelenthet a hajózás 
számára a folyami duzzasztás, 
amiben már a zsilipelési 
időveszteség is benne van. 
Vagyis á zsilipelések idő
szükséglete lényegesen kisebb, 
mint az az idő, amit a víz 
sebességének csökkentésével a. 
hegymenetek és a völgy
menetek sebességkülönb
ségének enyhíté..sével, vagy 
csaknem a megszüntetésével 
elérhetünk. 

Augusztus l3.14·én 
Szegedre látogatott Raj
kai Zsolt, a KHVM po
litikaiánamtitkára. 

Az Atl'yizignéJ tett 
látogat során meg-
tekinte egedlme-
dencés ot,mclY 
1992. J -Je. ó~fÍ aí 
ország emelt jelen-
toségű jének egyi-
ke, egySz~·r még ~ re
mé[beto~g it .közeli jő
v6'ben .. 's.zcged déli 

Az állam-

1992. AUGUSZTUS 

tesen, de avizügyre 
szükség van g o személy 
szerint b~z.ik a vizügy 
jöv()jében~ 
Látogatás~ befejezé-

sekén ai Zsolt 
a Carmen 

s~ábadtéri 
sakZ'áró

~,Zziik meg: 

időre. Természetes állapotban a 
hegymenethez szükséges uta
zási idő: 

L 

esetben szerepel, fgy elég 
összehasonlítani az Ilc értéket, 
amit a tört bővítésével 

.c 
c-v C2 

Az utazási idő lerövidítése -
a rövidítés arányában - üzem
anyag-megtakarftást is jelent, 
amit a zsilipelési időveszteség 
már nem növel, továbbá: a 
duzzasztás sal megnövelt víz
mélység a kisvfzi hajózási 
szüneteket is jórészt meg
szünteti. Lehetnek érveik a 
duzzasztóművek építését el
lenzőknek a hajózás érdekében, 
vagy akár a hajózás ellen, de 
ha azt állftják, hogya duz
zasztás a hajózási időszük
ségletet megnöveli, tévednek, 
és tévedésre alapoznak. 

TanulDlányúton Kárpátalján 
a völgymenethez szükséges idő: is írhatunk, a másik törttel, azaz 

L a 

a kettő összege az oda-vissza 
úton: 

L L c 
T2 = C::V + c:tv = 2xL xc 2_V2 

Hasonlítsuk össze most már 
T,-et T2-vel 

melyik nagyobb, a duzzasztott, 
vagy az azt megelőzően létező 
természetes folyami állapot 
utazási ideje. Az összeha
sonlftásnál a 2.L értéke mindkét 

C 

C2-V2 

értékkel. Az utóbbi, vagyis a T2 
id6ve1 arányos érték mindig 
nagyobb az előzőnél, hiszen a 

v2 

levonás miatt a nevezője 

mindig kisebb, mint az 
egyszerű 

c2 

nevező. Mindez azt jelenti, 
hogy az állóvi'i.i hajózás gyor-

Utunk harmadik napján, 
reggel 7 órakor hangos ze
neszóra hagy tuk el rahói 
szálláshelyünket. Ez a zeneszó 
ébresztője volt az o.tt lakó 
"csernobili gyerekeknek" . A 
Tisza mentén Husztig a már 
első nap megtett útvonalon 
haladtunk. A különbség csak az 
volt, hogy több helyen álltunk 
meg fotózni, videózni, fgy a 
Tarac, aTalabor betorkolásánál 

DR. VÁGÁs ISTVÁN és Técsőn. 
Huszton a Huszti Vízügyi 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Fő-épí~sveze~~g vezct~e 

kölcsönös 
érdekeltség 

alapján. A vállalat alapító 
okiratában a kereskedelmi 
tevékenység folytatása is benne 
szerepel. 

A huszti látogatás után a 
N agy ág völgyén folytattuk 
utunkat Ökörmező felé. A 
völgy a torkolattól mintegy öt
hat kilométerre összeszűkül és 

Az idei felülvizsgálatok 
ismertette a vállalat tevékeny
ségét. A peresztrojka, Ukrajna 
önállósága, a pénzügyi költ
ségvetés nagyfokú hiánya miatt 
a vállalatot "bedobták" a piac
gazdálkodás kellős közepébe. A 
vállalat a piaci viszonyokhoz 
igazodva most szerveződik, 
hisz a piaci körülmények kö
zötti működésre nem voltak 
még jelenleg felkészülve. A 
vállalatnak három önállóan 
gazdálkodó főegysége van, de 
különböző társaságokban is 

válik a vízfolyás egyértelműen 
felső szakasz jellegűvé. Ökör
mező előtt, Alsóbisztrica és 
Bucskómező között egy nagy
esésű vízerőtelepet tekintettünk 
meg. A Nagyág és aTalabor 
közel párhuzamosan futó 
vízfolyás. Ebben a mélységében 
(a tiszai betorkoláshoz képest) a 
két folyó völgye közötti szint
különbség minregy kétszáz 
méter. Ezt a 

Árvízvédelmi főműveket 
keresztező műtárgyak felül
vizsgálata során a következő 
lesz a munkarend: szeptember 
14-én 11.01. és 11.06. véd
szakasz; IS-én 11.03. és 11.02. 
védszakasz; 16-án 11.04. és 
11.07. védszakasz és l7-én 
11.05. és 11.08. védszakasz. 

Folyószabályozási művek 
felülvizsgálatának programja: 
szeptember 28-án Maros; 29-én 
Tisza. 

Az önkormányzati, társulati 
és üzemi kezelésben lévő bel
vízvédelmi művek felülvizs
gálata szeptember 30-tól októ
ber 16-áig tart. 

én a szegedi szakaszmérnökség 
területén; 28-án a csongrádi 
szakaszmérnökségnél, 29-én a 
hódmezővásárhelyi szakasz
mérnökség területén és 30-ána 
szentesi szakaszmérnökség te
rületén. 

Az idegen kezelésű másod
rendű és harmadrendű árvízvé
delmi művek felülvizsgálatának 
időpontját 1992. október 28-a 
és november 6-a közötti idő
szakra tűzik ki a kezelők. A 
felülvizsgálaton az ÁFo és az 
illetékes szakaszmérnökség 
képviselői is részt vesznek. 

Az 1992. évi felülvizsgálatok 
kiértékelő értekezlete 1992. 
november lD-én 10 órakor lesz. 
Helye: az igazgatóság központ
ja (Szeged, Stefánia 4.) 

Az árvíz- és belvízvédelmi 

összekötők értekezlete 1992. 
november 12-én 10 órakor lesz. 
Helye: az igazgatóság központ
ja (Szeged, Stefánia 4.) 

Az igazgatósági kezelésű mű
vek felülvizsgálata 7 órakor 
kezdődik, indulás az igazgató
ság központja elől. (Szeged, 
Stefánia 4.) 

A marosi beutazás 8 órakor 
kezdődik. Indulás: Az Ativizig 
igazgatósági központja el61. 
(Szeged, Stefánia 4.) 

A ti$zai beutazás 8 órakor 
kezdődik. Indulás : A Mahart 
csongrádi hajóállomásáról (régi 
városrésznél). 

A XI. sz. MBSZ VO felül
vizsgálata 10 órakor kezdődik, 
helye a XI. sz. MBSZ telephelye 
(Szeged-Tápé, Szomolya dülő). 

Illagasság
különbséget 

használják ki 

részt vesznek. Fő tevékeny- úgy, hogyaTalabor vizét 
ségük a térségi meliorációs felduzzaszt ják, majd a hegy 
munka, de igen jelentős kapa- gerincén keresztül alagútban, a 
citással az elmúlt tíz évben részt hegyoldalban pedig acélcsőben 
vettek a lakásépítési prog- . vezetik rá a vizet aNagyágon 
ramokban is. A vállalat vezetője létesült vizerőtelep turbináira. 
nagy készséget mutatott kül- A vfzerőtelepet a '30-as 
földi vállalatokkal való közös években, "szlovák időkben" 

MARSOVSZKJ GERGELY együttműködésre a kezdték el tervezni. A háborút 

Árvízvédelmi főművek felül
vizsgálatának sorrendje: oKtó
ber 12-én 11.01. és 11.06. véd
szakasz; 13-án 11.02. és 11.03. 
véd szakasz; 14-én 11.04. és 
11.07. védszakasz; IS-én 11.05. 
védszakasz; 16-án 11.08. és 
12.01. védszakasz. 

Az árvfzvédelmi főművek 
felülvizsgálatával egy időben 
lesz a torkolati szivattyútelepek, 
valamint a fővédvonalat keresz
tező öntöző főművek felülvizs
gálata is. 

Balaton, te drága! - Siófok '92 -

A XI. sz. MBSZ-védelmi 
osztag felülvizsgálatámak dá
tuma: 1992. október 19. 

Az igazgatósági kezelésű 
másodrendű árvfzvédelmi mű
vek felülvizsgálatának rendje a 
következő: október 20-án Ka
maratöltés, paphalmi töltés, 
sövényházi keresztgát, percso
rai keresztgát, Dongér bal parti 
töltés; 21-én Élővíz-csatorna 
jobb parti töltése, nagyfai lok. 
töltés, csengedi lok. töltés, 
öcsödi lok. töltés, öcsöd-békés
szentandrási lok. töltés. 

Belvízvédelmi és öntöző 
főművek, valamint hidromete
oró1ógiai lilIomások felülvizs
gálata lesz október 26-án és 27-

A magyar tenger vonzása kicsit kopott fényéből - talán az 
angolnák pusztulása miatt -, de a Nyugat-Európához való 
felzárkózási igyekezettel már elértük, hogy a feliratok zöme 
csak németül van kiírva és a legtöbb helyen németül szólf~ák 
meg az embert (nemzeti önbecsülésünkre tekintettel...) 

Ahogy a Balaton vonzása, úgy az Ativizig siófoki üdül6je is 
vesztett korábbi fényéből. Ez feltehetőleg a pénzügyi, illetve a 
szociális lehetőségek csökkenésére vezethető vissza, bár ha a 
fény nem is pótolható, a kisebb hiányosságok (szakadt huzatok, 
lógó konnektorok, eldugult csapok, hangyák járása, törülközők 
és bogrács hiánya) nagyobb költségek nélkül is kiküszöbölhetők 
lennének. Nagy gond az épület állagának romlása és nagy gond 
az is, hogy már az éjszakára száradni kinthagyott ruhanemúk 
sincsenek biztonságban, köszönhetően a keletről érkező turis
táknak', vagy a "nem idén barnultak" népes táborának. 

Mindezek ellenére a Balaton bársonyos vize, a napfény, a 
szabadstrand közelsége, a büfék és árusok sokasága gyorsan 
feledtet mindent. A bérből és fizetésből élő közalkalmazott 
szülők pénztárcáját és idegrendszerét többnyire próbára teszik 
az árak, de sebaj, nyaralunk! Ízelítőül néhány adat az 1992. évi 
siófoki nyári árakból: vízi bicikli egy órára 250-400 forint, szörf 
250 forint óránként, motorcsónak {él órára 300 forint, ugrálás 
gumünatracon (fogyi) öt percre 40, ugrás 80 méteres torony-

daruból gumikötéllel 4990 forint (persze áfával), sült halból 10 
deka 45, egy lángos 40-45, a főtt kukorica darabja 30, a dinnye 
kilója .20, fl szőlő pedig 120 forintba került kilónként, a fagyi 
gömbje 13 forint, kis üveg kóla 30, üveg sör 50 forint. 

Egy két-három gyermekes családot figyelembe véve (meg a 
szülők idegállapotát, mert idegesen jobban fogy a sör) ez 
körülbelül ezer forint naponta, amihez képest az üdülő árai 
valóban mérsékeltek: egy szoba ára egy napra 300+60 forint 
idegenforgalmi adó, egy személy napi háromszori étkezési 
költsége 300 forint. Gondolom, ezért is ilyen keqvelt ez az 
üdülő. Van itt minden, mi szem-szájnak ingere, csak legyen, aki 
meg tudja fIzetni. Koncertek, mozik, sétahajók, éttermek, bárak, 
bazárok, valamint "sétáló lányok". Az üdülőnk frekventált 
helyének köszönhetően a koncertek ingyen is hallhatók 23-24 
óráig és ha ez valakinek kevés, a folytatásról a közeli diszkó 
gondoskodik (megfelelő hangerővel) reggel 4 óráig. Az 
igényesebbeknek - jobb módúakllak - a szemben lévő "bár" áll 
rendelkezésükre reggel hat óráig, ahol a zene és italok mellett 
vizuális élménnyel is lehet gazdagodni. , 

Tengerre magyar - magyar tengen'e! UU'ake1és előtt fel kell 
kötni azt a bizonyos fehérneműt, de ha elszakadna, az sem baJ, a 
"bolhapiacon" az is kapható. 

CSIZMADIA KÁROLY 

követően, mivel a háború ideje 
alatt a korábbi előtervek 

elvesztek, a Harkovi Vízerőmú 
Tervező Vállalat mérnökei 
készÚették el a végleges 
terveket. A vfzerőtelepet az 
1950-es évek elején adták át. 
Ki vitelezésben, berende
zéseiben "nemzetközinek" 
számít, hisz például az acé1cső 
olasz, az elzárószer kezetek 
osztrák, a daruk német, a 
generátor orosz gyártmányú ak, 
de találhatunk itt svéd, fInn és 
más országokból származó 
berendezéseket is. 
Ökörmezóről a szálláshely 

elfoglalása és az ebéd után 
indultunk el 

a 'Talabor 
völgyében, 

a Kárpátok gerince előtt 

közvetlenül, mintegy ezer 
méteres magasságban fekvő 
Szinyeviri-tóhoz. A Nagyág és 
aTalabor vízgyűjtője között a 
Szinyeviri hágón haladtunk át. 
Az út eddig is szép volt, de ez a 
rész gyönyörű. Vendéglátóink a 
tó melletti Kalibá-ban búcsú
estet rendeztek. (Úgy hiszem, 
mindenki jól érezte magát.) 

Eljött tanulmányutunk negye
dik, egyben utolsó · napja. 
Ökörmezőről északi irányba 
folytatva utunkat értük el a 
Latorca vízgyűjtőjét és ju 
tottunk el a Vereckei-hágóhoz. 

Kis csapatunk 
felszalagozta 

az ott lévő, a hágót jelölő kaput 
(vasbeton műalkotás) és el
énekeltük a Himnuszt. Ter
mészetesen mindez továbbra is 
zuhogó esőben történt. 

A Vereckei-hágótól aLatorca 
mentén folytattuk utunkat 
Munkácsra. Vendéglátóink itt 
hivatalosan is elköszöntek. A 
kuponok (az új ukrán pénz 
neve) elköltése után Beregszász 
érintésével érkeztünk vissza a 
beregsurányi határátkelőhöz, 
majd a Fetivizig székházához. 

Köszönj ük a nyíregyházi 
kollégáknak, hogy ezen a 
tartalmas programot nyújtó úton 
részt vehettünk, az ukrán 
kollégáknak pedig, hogy e jól 
szervezett programot biztosí
tották. 

ANDóMIHÁLY 



1992. AUGUSZTUS VíZPART 3 

Talajvízszint-süllyedés 
a Duna-Tisza közén 

A Duna-Tisza közének hátságijellegff területein a talajvíz szint je az 1970-es évek végén 
a sokévi átlagos szint alá süllyedt. A süllyed6 irányzat azóta is tart. Sok kútban már 1983-85 
táján minden korábbinál alacsonyabb vizállást észleltek, 1990-re pedig szinte kivétel nélkül 
minden külterületi észlel6kútban új, negativ rekord született. 1991-ben némelyikük teljesen 

kiapadt. A süllyedés mértéke az 195Cr1975. évi húszéves középértékhez képest általában 
másfél-két, de helyenként három méternél is több. 

A talaj viz szintjének ilyen nagy arányú süllyedése fónnakadást okozott a közel százezres 
külterületi tanyai lakosság és állatállománya vízellátásában, jelent6s károkat idézett el6 

a mez6gazdaságban (fill eg a gyümölcsösökben) és az erd6gazdaságban, dönt6en hozzájárult 
a kis tavak kiszáradásához, illetve vizfelületük összezsugorodásához, végveszélybe sodorta 

a Kiskunsági Nemzeti Park védett növény- és állatvilágának egy részét, 

-
A szokatlan méretű talajvfz

szint-süllyedés okát a VIzgaz
dálkodási Tudományos Kutató
központ az 1980-as évek köze
pén kezdte vizsgálni. 1990-ben 
a Magyar Hidrológiai Társaság 
egy munkacsoport jában a hid
rológusok a határtudományok 
legjobb szakértőivel (geoló
gusokkal, geográfusokkal, er
dészekkel, mezőgazdasági szak
emberekkel, természetvédólckel 
stb.) együtt keresték a különös 
jelenség magyarázatát. 

A széles körű, de még nem 
lezárt vizsgálatok eddigi ered
ményei az igazolják, hogy a 
rendkívüli talajvlzszint-süllye
dés fő oka a hosszan tartó szá
raz időjárási periódus, a nagy
fokú csapadékhiány. A Duna-Tisza 
közén 1971 óta alig volt az 
átlagosnál csapadékosabb esz
tendő, akifejezetten csapa
dékdús évek pedig, amelyek 
pótolhatták volna az egyre 
növekvő hiányt, teljesen elma
radtak. Az 1971-1990 közötti 
húsz év halmozott csapadék
hiánya - a sokévi átlaghoz 
viszonyltva - kereken ezer mil
liméter! Ilyen nagy csapadék
hiányra a száz évre visszanyúló 
észlelések tanúsága szerint még 
nem volt példa. Különösen a 
téli félévben hullott a megszo
kottnál jóval kevesebb csapa
dék, márpedig a talajvIz után
pótlása szempontjából ez az 
időszak a meghatározó, ugyanis 
a nyári félévben a csapadék 
túlnyomó része a talaj legfelső 
rétegéből, illetve a növényzeten 
keresztül elpárolog. 

Az levegő párologtató képes
sége az 1970-es években (fmeg 
1978-ban és 1980-ban) a hűvös 
nyarak miatt az átlagosnál ki
sebb volt. Ez a körülmény bi
zonyos mértékig ellensúlyozta a 
csapadékhiányt. Később azon
ban melegebb nyarak jöttek, a 
párolgás fokozódott, s ez szin
tén süllyesztőleg hatott a talaj
vIz szintjére. 

A vizsgálatok kimutatták, 
hogya talajvíznlvó süllyedésé
ben az időjárási okok mellett az 
emberi beavatkozások is szere
pet játszottak. Ezek közül leg
inkább a mélyebb víztartó réteg 
vízének, az úgynevezett ré
tegvizeknek a kitermelése érde
mel figyelmet, amely az 1960-
as évek közepétől - a lakossági 
vízellátás fejlesztésével párhu
zamosan - erőteljesen fokozó
dott. A Duna-Tisza közi hátsá
gon az évente kitermelt rétegvíz 
mennyisége 1960 előtt nem érte 
el a tizmillió köbmétert, 1970-
ben viszont már harmincmillió 
köbméter, 1990-ben pedig 
nyolcvanmillió köbmétert ter
meltek ki! Mivel a rétegvizek a 
talajvfzből pótlódnak, kiter
melésük a talajvízre leszívó ha
tással van. A talajvIzszint 
süllyedését egy darabig ellen
súlyozta a párolgás csökkenése, 
4-5 méternél mélyebb talajvfz
tükör esetén azonban ez az 
ellensúlyozó hatás gyakorlatilag 
megszűnik, s így a leszfvás 
szabadon érvényesül. Ennek a 
jelenségnek a kezdeti jelei már 
több hátsági kútban megfigyel
hetők. 

A Duna-Tisza közén kiter
melt rétegvfz mennyisége egyéb
ként jóval több, mint amennyi a 
talajvfzen keresztül pótlódni 
tud, ezért a rétegvizek nyo
másszintje is egyre csökken. Az 
eredeti, közel természetes ál
lapothoz képest kimutatható 
süllyedés általában 5-15, he
lyenként 20 méternél is több. 
Ez az erőteljes rétegvízszint
süllyedés a talajvfzre kifejtett 
leszívó hatást tovább fokozza. 
A vázolt öngerjesztő folyamat 
következtében a talajvízszint 
süllyedése a hátságon kataszt
rofális méretűvé válhat. Nincs 
kizárva, hogy a felszín alatti 
vízviszonyok megzavarásához a 
Duna-Tisza köze déli részén 
folyó szénhidrogén-termelés is 
hozzájárult. 

A kitermelt rétegviz egy 
része a vizhálózati veszteségek 
és a szennyvizek szilcka~ztása 
révén visszakerül a talajba, de 
ez a körülmény - a vfzháztartási 
számítások és az itteni tapasz
talatok szerint - csak helyileg, a 
települések belterületén befo
lyásolja a talajvizszint válto
zását; ennek regionális kihatása 
elenyésző. 

A talajvfz közvetlenebb kiter
melése öntözésre és egyéb 
célokra - az időjárás szára
zabbra fordulásával és éppen a 
talajvfzszint süllyedéséből 

eredő károk mérsékIése végett -
az utóbbi években ugyancsak 
észrevehetően fokozódott. Ez a 
víztermelés nehezen meghatá
rozható, de nem elhanyagolható 
mértékben szintén hozzájárult a 
talajvfzszint általános süllye
déséhez. 

A vfzháztartási szárnftások és 
a talajvízállás-adatok arra en
gednek következtetni , hogya 
föld használatban bekövetkezett 
változások is hatással voltak a 
talajvíz-viszonyokra. Például a 
Duna-Tisza közi erdők területe 
az 1960. évi 120 ezer hektárról 
1990-re 240 ezer hektárra nőtt, 
más művelési ágak rovására. 
Bár a növekedés részben a 
sekélyebb gyökerezésű és 
kisebb vlzfogyasztású fenyő
félék térhódításából adódik, 
összességében - figyelembe 
véve az erdőknek a vízháztar
tásra gyakorolt minden pozitIv 
és negativ hatását - az való
szlnűsfthető, hogy az erdősült
ség növekedése ebben az aszá
lyos régióban a talajvízkészlet 
nagyobb igénybevételével járt. 
A mezőgazdaságban alkalma
zott nagyobb termőképességű 
növényfajták, a növekvő ter
méshozamok, s bizonyos ag
rotechnikai változások ugyan
csak nagyobb vízfogyasztást 
sejtetnek. 

A talajvíz szintjét befolyásoló 
tényezők közül végül a vízren
dezési munkálatokról, a bel
vízcsatornák vízlevezető, ta
lajvfzleszívó hatásáról kell szó
lnunk. E térségben a belvíz
rendszerek l~trehozása és fej
lesztése (a csatornahálÓ7at 
sűrítése, illetve mélyftése) az 
1970-es évek közepre jószerével 
befejeződött. A vízszállító ka
pacitás azóta nem növekedett. 
Kétségtelen, hogy a csatornák 

vizet visznek el, hiszen ezért 
készültek, hogy az időnként 
fölszaporodó, sok kárt okozó 
belvizektől mentesftsék a te
rületet. Száraz időszakokban 
azonban nincs mit elvezetni, 
hiszen a zömmel homokos 
talajokról nincs felszíni le
folyás, a talajvíz megcsapo
lására pedig csak a 2-3 méternél 
mélyebb csatornák képesek. 

Azonban az ilyen nagy be
vágású csatornák hossza az 
összes csatornahossznak csupán 
néhány százalékát teszi ki, s 
ráadásul ezek a csatornák ál
talában nem a hátságon, hanem 
a mélyebb fekvésű Duna-völgyi 
és Tisza menti területeken 
húzódnak, ott, ahol a talajvíz 
szint je csak csekély mértékben 
süllyedt. Abelvízcsatornák 
talajvlzelszfvó hatását száraz 
időszakokban a számtalan he
lyen beépített elzáró zsili
pekkel, helyenként ideiglenes 
földelzárásokkal is csökkentik. 
A vízhozammérési adatok 
szerint a hátsági területekről a 
vízfolyásokon és a bel víz
csatornákon itt-ott mégis lefo
lyó és a vízgyűjtő alsó részén, 
például a halastavakban föl
fogott talajvíz mennyisége alig 
több, mint ami a talajvíz ter
mészetes szivárgása folytán a 
hátság meredek lejtőin - egyen
letesebb elosztásban - egyéb
ként is eltávozott volna. Azt 
mondhatjuk tehát, hogya víz
rendezés, bár hozzájárult a 
szárazabb állapotok ki ala
kulásához, a talajvfzszint süly
Iyedésének nem lehetett döntő 
oka, amint azt a laikusok közül 
többen gondolják. 

Arra a kérdésre, hogy az át
tekintett befolyásoló tényezők 
milyen arányban járultak hozzá 
a talajvízszint drasztikus süly
lyedéséhez - az eddigi vizs
gálatok közelftó jellege miatt -
nagyon nehéz pontos választ 
adni, annál is inkább, mivel az 
arányok a vizsgálati területen 
belül is különbözőek lehetnek. 
Tájékoztatásul a következő föl
tételezett megoszlás közölhető: 
időjárási okok 50, réteg
vfzkitermelés 25, talajvíz-ki
termelés 7, földhasználatban 
bekövetkezett változások 9, 
vizrendezési munkálatok 7, 
egyéb okok (például: szén
hidrogén-termelés) 2 százalék. 
A lényeg az, hogy a fölsorolt 
tényezők egyidejűleg és mind 
kedvezőtlen irányban hatottak a 
talajvízháztartásra, s ezeknek a 
kedvezőtlen hatásoknak az 
összegződése eredményezte a 
rendkivüli mértékű vízszint
süllyedést. 

A tárgyalt jelenség okainak 
alaposabb föltárása, a föl
tételezett összefüggések meg
bízhatóbb kimutatása célirányos 
és több tudományágat átfogó 
összehangolt kutatásokat igé
nyel annak érdekében, hogya 
már jelenleg is súlyos, de 
távlatilag esetleg még súlyo
sabbá váló helyzet javításához a 
szükséges intézkedéseket kellő 
tudományos megalapozottság
gal lehessen meghozni. 

DR. PÁLFAI IMRE 

Foreshore a "Malinán" 
A Tisza bal parti árvIz

védelmi fővédvonalának ezen 
az 1160 méteres szakaszán a (a 
6+400-7+560 tkm szelvények 
között) a töltés és a közvetlenül 
hozzásimuló folyómeder védel
mére még az 1903-1907 -es 
évek során tizenhatféle szer
kezetű, negyvenegy változatban 
kfsérleti partvédőmú épü It 
Malina Gyula egykori szegedi 
mérnök, a Felső-Torontáli Ár
vfzmentesítő és Belvízsza
bályozó Társulat igazgató fő
mérnökének tervei alapján. 

Az építés óta eltelt időszak 
természetesen nem múlt el 
nyomtalanul. Bizony jó néhány
szor szorult az eredeti már ki
sebb-nagyobb javításra. A mun
kálatok során részben a folyó
mederben kellett lábazatbiz
tosító beavatkozást végezni, 
részben a rézsüburkolatok 
meghibásodásait kellett kijaví
tani. 

Az 1950-es évekig gyakor
latilag elég jól bírta a mű a 
megpróbáltatásokat, jóformán 
csak a burkolat gaztaIanítását és 
apróbb javítgatásokat igényelt 
az egész szakaszon. Jelentősebb 
javítási munkára 

először 1952-ben, 

majd az 1970-es árvíz idején 
szorult, amikor is a legve
szélyesebbnek mutatkozó 225 
méteres szakaszra nyolc méter 
szélességben, 25 centiméter 
vastag kőszórás, illetve az árvíz 
alatt a burkolat megtámasz
tására uszályokból kiszórt víz
építési terméskő és acélhuzal
zsákos zúzott kő került. A 
pótlás, illetve a partvédőmű 
meghosszabbftásának szük
ségességére Dévény István, az 
Ativizig akkori főmémöke már 
1956-ban elkészített tanulmány
tervében felhfvta a figyelmet 
(az idő igazolta elképzelése 
helyességét), az 1970-es tapasz
talatok alapján pedig Hegyesi 
Ferenc, az árvízvédelmi és 
folyószabályozási osztály or
szágszerte ismert, nagy szakmai 
tekintélyű mérnöke készített 
tervet a mű fejlesztésére. Ennek 
alapján a partbiztosítást lefelé 
és fölfelé is meghosszabbí
tották. A kőszórások (1980-as 
években végzett) többszöri 
pótlás ának köszönhetően azt 
mondhatjuk, hogya kőművek 
jelenlegi állapota kielégítő. 

Nem így azonban a rézsübur
kolatok! Már Dévény István is 
megállapította említett tanul
mányában, hogy az építés 
idejétől eltelt évtizedek a merev 
burkolatok alatt jelentős kiüre
gelődést okoztak. Ezek a kiüre
gelődések - eléggé el nem ítél
hető alattomossággal - nem 
mindig láthatók, így előfordul
hat, hogy a nagyobb üregek 
fölött a burkolat valami miatt 
megreped ve, majd esetleg 
váratlanul beszakadva nagy 
arányú 

károsodást okozhat 

a töltéstestben. Ezt a burkolat
meghibásodást túlnyomórészt 
az aljzatok gyenge minősége, 
illetve a töltéstestből az árvizek 
levonulása után visszaáramló 
vfz okozza. Így történt azt, hogy 
az 1970-es árvíz után nem csak 
a partbiztosításokat, hanem a 
burkolatokat is alaposan meg 
kellett vizsgálni . Fajka László, 
az árvfzvédelmi és folyósza-

Ha valaki az elmúlt napokban 

elcsónakázott a Tisza 

újszegedi partja mentén, vagy 

csak úgy messze látó szemmel 

elnézett a hídról a határ felé, 

a híd utáni első kanyarnál 

. nagy munkában találta 

a szegedi szakaszmérnökség 

vízépítő brigádjait: a MaHna-

féle rézsüburkolat javítását 

végezték. 

bályozási osztály akkori cs 0-

portvezető mérnöke az adott 
állapotok figyelembevételével 
mindenre kiterjedő feltárási és 
felújítási tervet készített. Ennek 
kivitelezésére azonban akkor -
gyaníthatóan anyagi okok miatt 
- sajnos nem kerülhetett sor, 
csak a legveszélyesebb helyen 
foltozták ki (1975-78-ban) 
KMZ-burkolattal és kőszórással 
a nagyobb hiányokat. A bur
kolat jórésze azonban erre a 
"tűzoltó munkára" oda sem 
figyelt, szép lassan tovább 
romlott és a nelyzet napjainkig 
odáig fajult, hogy az egész 
szakasz átfogó javítása elodáz
hatatlanná vált: a KMZ-elemek 
kazettái t kitöltő zúzott kő 
kimosódott, a lapburkolatok 
eltöredeztek, meg rogy tak, le
csúsztak, egyes szakaszokon a 
partvédőmű teljesen tönkre
ment, még a legjobbnak meg
ismert téglaburkolat is javításra 
szorul. A felújításhoz tehát 
haladéktalanul hozzá kellett 
kezdenünk. A KMZ-elemeket 
terfil szűrőszövet beépftése után 
újra kitölt jük kővel, a monolit 
vasbeton lemez kiüregelődéseit 
betonnal kiinjektáljuk, a töre
dezett lapburkolatokat kicse
réljük, a téglaburkolatot újra 
fugázzuk. A régi elemek mo
dern helyreáll ftása mellett 
azonban 

új lDódszerrel 

is próbálkozunk. Írhattam volna 
idézőjelbe is a próbálkozást (sőt 
az újat is), hiszen azt a 
Foreshore textil zsalus betonbur
kolatot - amit most újként 
emlftek - kísérletképpen már 
alkalmaztuk itt 1989-ben, 
amikor ezzel a módszerrel 
nyolcszáz négyzetméter beton
paplan épült a rézsüre. Most 
százhatvan méteren ezernyolc
száz négyzetméter építésére 
került sor. 

De mi is ez a Foreshore? A 
Foreshore textilzsalus burkolati 
rendszer monolit kavicsbeton 
lemez, két oldalt textil réteggel 
erősítve . A textilzsalu nagy 
szilárdságú poliamidszálakból 
szőtt, kettős falú szűrősz.;övet, 
ahol a két szövetréteg között 
kapcsolat van kiképezve. A két 
rétegű poliamid szövetet be
tonszivattyú eljárással kiinjek
tálva feltöltik, így alakul ki a 
nyolc centiméteres névleges 
vastagságú betonfelület. A 
rézsüre kiterített textilzsalu 
töltéséhez folyós, kis szem
nagyságú adalékanyagot tartal
mazó betont alkalmaznak. Az 
injektálás során a magas víz
cement tényezőjú betonból a 
víz a textilanyagon keresztül 
ki zorul, így a paplanban ma
radt beton vfz-cement tényező
je lecsökken, ami a beton-

szilárdság növekedését ered
ményezi . Apaplanszerűen 
átkötött szövet csomópontok 
szurőfelületként vannak kiala
kítva, Igy az ágyazat nélküli 
felület mögül az átszivárgó víz 
ezeken a csomópontokon ke
resztül tud távózni. A beton
felület kiképzése előkészftő 
munkákkal kezdődik. A bur
kolat esztétikus megjelenrtése 
érdekében 

finom 
felületképzéssel 

kell a rezsüt kiképezni. A kész 
rézsüfelület alsó és felső élén a 
textilzsalus betonpaplan be
fogadására, illetve a későbbi 
alámosások és a felszíni vizek 
rongáló hatásának kikü
szöbölése érdekében lehorgony
zóárkokat kell nyitni (felül 60, 
alul 40 centiméter mélységben), 
közvetlenül a burkolat építé
sének megkezdése előtt . Az 
elkészült textilzsalut a földmű 
elkészülte után pontos méretre 
szabják, ahol ráhagyást bizto
sítanak a 10-12 százalékos 
rövidülésre (ami a paplan 
betonnal történő kitöltésekor 
keletkezik) és az egyéb varrási 
szegélyekből, illetve dilatá
ciókban szártnazó többleteket is 
figyelembe kell venni. Az elég
telen ráhagyás esetén a zsaluzat 
nem tölthető ki a kellő vastag
ságra, mfg a fölös ráhagyás az 
alsó árokban eldolgozható. 

A helyszínen történik a 
szövet végtelenítő varrása is, és 
- mivel a zsalut sávokban töltik 
ki - szakaszoló varrást is ké
szítenek, amelyet az egyes 
sávok kitöltése után felszakf
tanak, fgy alakul ki a folya
matos betonfelület. A betono
zandó szakaszok hossza 15-20 
méter, míg szélessége 2-3 
méter, hogy a beton még a 
sarkoknál is jól kitöltse a 
paplant. A betonozást felülről 
kell kezdeni, a felső lekötő
árokban lévő csfk kitöltésével, 
majd a beton egyenletes be
jutását segltendő. a textilzsalun 
járva kell a zsalu egyenletes 
kitöltöttségét biztosítani . A 
szakasz megtelésekor túlnyo
mást biztositva, egy idő után a 
textilanyagon keresztül a fölös 
víz kigyöngyözik. Az injektálás 
befejezése után a felületről 
vízsugárral a kiszivárgott 
cementtejet el kell távolítani. A 
burkolat kivitelezése igen 
termelékeny, egy négy-öt tagú 
brigád 

3-400 
négyzetDléter 

burkolatot készít el naponta. 
A partvédelem elkészülte 

után az árkok a lehajtott pap
lanszélek mellett vissza
töltendők és gondosan tömö
rítendők. Ezután kerül hely
reállltásra a lábazati kőpadka, 
valamint a hiányok pótlása a 
mederszabályozási kőművek
nél. A betonburkolat már a 
betonozás után károsodás nél
kül bírja a vfzborítást, utó
kezelést nem igényel. Bízunk 
benne, hogy ez a m:ódszer nem 
csak egy-két évre teszi biz
tonságosabbá (és talán szebbé 
is) a Tiszának és töltésének ezt 
az "érzékeny" kanyarulatát. 

BENKEGYÖRGY 
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VízügyiemJékhelyek Tessedik Sámuel 
A kistiszai zsilip maradványai 
és az Endre Andor-emlékmű és a vízszabályozás 
Az 1880-as években sorozat

ban épültek a belvizek gravitá
ciós levezetését célzó műtár
gyak, melyek egyúttal árvfz
védelmi zsilipek is voltak. 
Általában egy-egy gőzüzemű 
szivattyú telep is épült a zsilipek 
mellé. 1883-ban hozott minisz
teri rendelet szorgalmazta ezt a 
társulatoknál. A Körös-Tisza
Maros Ármentesftő és Belvfz
szabályozó Társulat három 
nagyméretű, téglaboltozatos, 
függőleges homlokfal ú zsilipje 
közül ma már csak a Kurca
toroki áll . 

Az 1885-ben épült kistiszai 
zsilip a nem is túl jelentős, a 
Szegedet romba döntő 1879. 
évinél több mint másfél mé
terrel alacsonyabb szintű ár
víznél 1887. június l-jén tra
gikusan összeomlott, alig egy 
óra leforgása alatt, hidraulikus 
talaj törés következtében. A vfz 
Hódmezővásárhely határából 
9090 hektár, Szeged határából 
(tápai rét) 8172 hektár termő
földet árasztott el. 

A zsilip tervét 1883-ban 
készítette el a Szentesi Királyi 
Töltésépftő Hivatal. Kivitele
zője egy magánvállalkozó volt. 
A vészbizottság vizsgálata 
szerint a baj okozója alapozási 
hiba, valamint a szerkezet tö
kéletlensége volt. 

A műtárgy a Tisza bal partján 
a 89. számú átvágás által le
metszett kanyarulat tetőpont
jában domború oldali változatos 
rétegsorú, főleg .szemcsés talajú 
feltöltésre épült. A későbbi holt 
meder közvetlen közelében a 
régi töltésben (ma már alvó gát, 
másodrendű védvonal) he
lyezték el. Mérete 2xl,85,4,705 
méter. Szerkezete téglabol
tozatos áteresz, függőleges 
tégla homokfalazattal. 

A katasztrófát követően a 36 
méter széles töltésszakadást 76 
méter hosszon állították helyre, 
illetve erősítették meg. A 
helyreállitás t követően később 
az átmetszés teljes kifejlődése 
után az 1900-as évek elején sor 
került a fővédvonal áthelye
zésére. Ma már a zsilipnek 
csupán maradványai láthatók a 
kistiszai csatornartelep szom
szédságában a lokalizációs 
töltésként múködő gát 4+900 
tkm szelvényében. Az algyői 
közúti híd bal parti bídfőjében a 
4413 sz. Lebői úton nyolc 
kilométer megtétele után érhető 
el. A tápéi kompon átkelve 
pedig 14 kilómétert kell autóz
ni, előbb a 4412 sz. Ószegedi 
úton, majd a Lebói úton. 

A látogató a közelben szép 
kis fenyóligetben megtekintheti 
a társulatnak az akkori véde-

A kistiszai zsilip maradványai 

kezést irányító, hosszú évtize
deken keresztül nagyszorgalmú 
és nagytudású mérnökének 
Endre Andornak az emlék
művét. Endre Andor 1870-1900 
között a vásárhelyi sza-kasz 
igazgató főmérnökeként tevé
kenykedett. Utódjának, Benes 
Gyulának javaslatára (két nagy 
gránitkő felhasználásával, 
melyeket a régi Kistiszai gőz
üzemű szivattyvtelep bontá
sakor, annak alapjából emeltek 
ki) állították az emlékművet 
1924-ben a következő felirattal: 
Endre Andor szakaszmérnök 
emlékére, aki e szakaszon dol
gozott, tervezett, épített és 
védett emberi életet és köz

- 1870-1900. 

A porgányfoki zsilip 
feltárt lIlaradványai 

A tragikus kimenetelű kis- helyzet, mint az egész szaka
tiszai zsilipösszeomlásból okul- szon. 
va és hasonló veszedelemtől Hosszas kutatómunka során 
tartva, annak ikertestvérét, az előkerültek az eredeti tervek és 
1885-ben épített porgányfoki az elfalazási dokumentációk. 
zsilipet 1896-ban a Körös- Ezen alapadatok, valamint a 
Tisza-Maros Árvízmentesítő és régi társulati szelvényezés 
Belvízszabályozó Társulat segitségével 1986-ban sikerült 
vezetői lezáratták és elfalazták. rábukkanni a műtárgy marad
KésŐbb, a II. világháború után a 
közelében lévő gőzüzemű szi
vattyútelepet is elbontották. 

ványaira a Tisza bal parti véd
töltés 16+827 tkm szelvényé
ben. Az érdem az Ativizig fiatal 
árvizes mérnökéé, Andó Mi
hályé, aki azután a műtárgy 
részleges feltárásának, vízoldali 
homlokfala műemlék jellegű 
megjelenítésének és a töltés 
megerősítésének terveit is el
készítette. 

Az érdeklődő látogató Sze
gedről a tápéi kornPon átkelve a 
bal parti védtöltésen folyás
iránnyal szemben haladva 4,3 
kilométer megtétele után éri el a 
műtárgyat. Jól l~tható a tég
lafalazat, az azt lezáró faragott 
mészkő szegély, a zsilip tok
szerkezete. A műtárgyon em
léktáblát helyeztek el. A mű
tárgy mentén öntöttvas védő
korlátot építettek, mely azonban 
nem a helyszínről származik, de 
korabeli, az 1881-1888. között 
épült szegedi partfal tetején volt 
mindaddig, amíg azt tégla 
parapetfallal nem helyettesf
tették. 

Az idén emlékezünk meg 

Tessedik Sámuel születésének 

250-ik évfordulójáról. A fel

világosodás nagyformátumú 

személyisége sok más mellett 

vizszabályozási kérdésekkel is 

foglalkozott. Németországi 

tanulmányainak tapasztalatai 

alapján írta: "Mit képes fel

mutatni az emberi ész és kéz 

ilyen vidéken, hogy egyszerű 

gát emelése által mily nagy

szerű gépezetet lehet a víz 

által mozgásba hozni; mily 

nagy darab földet lehet viz

mentesíteni és mesterséges ki

öntés által termővé tenni!" 

A parasztember Magyaror

szágon cimű munkájában 

felteszi a kérdést: "Bennün

ket, magyarokat nem fog-é 

majd késztetni a legnagyobb 

szükség arról gondosko

dnunk, hogyajövendőbéli 

kárnak eleit vegyük?" Tes

sedik fölvette a harcot a ter

mészet erőivel, egyaránt küz

dött az aszály, az árvíz és a 

belvíz ellen, s ahol lehetett, a 

természet erőit az ember 

szolgálatába fogta. Szarvas

hoz köt6dő munkássága em

lékét a városban Tessedik

szobor élteti. Keviczky Hugó 

alkotása látható Játz Tivadar 

felvételén. 

HidrolIleteorológiai 
helyzetjelentés 

Júliusban az évszaknak meg
felelő hőmérsékletű és rend
kívül száraz volt az időjárás. 
Működési területünkön eső 

főként a hónap első .felében 
esett, átlagosan 24,6 milliméter. 
A sokéves átlag (50 milliméter) 
felét alig elérő csapadék területi 
eioszlása szélsőséges volt. Mig 
a terület legnagyobb része szá
raz maradt, a sokéves értéktől 
messze elmaradó havi. össze
gekkel (minimum: 5 milliméter, 
Battonya), addig a délnyugati és 
északi körzetekben helyenként 
jelentős mennyiségek is elő
fordultak (maximum: 101 mil
!iméter, Kiskunhalas). 

A havi napfény tartam kissé 
elmaradt az átlagostól, Szege
den 303 órán át sütött a nap. 

A 21,4 Celsius-fok havi közép
hőmérséklet megfelelt a sok
éves júliusi értéknek. A hónap 
elején és az utolsó dekádban 
volt nagy hőség (!paximum: 33 
Celsius-fok, 22-én), a középső 
hetekben mérsékeltebb volt a 
felmelegedés. A hajnali lehülés 
30-árr volt a legerőteljesebb, 
ekkor 9 Celsius-fokot mértek. 

Folyóink vízjárására az egyre 
csökkenő vízszintek voltak a 
jellemzőek. A hónap első nap
ján leolvasott maximális víz
állás a Tiszán, Szegednél 117 
centiméter, aMaroson, Makó
nál 26 centiméter, a hónap 
végén kialakuló minimum Sze
gednél 17 centiméter, Makónál 
-65 centiméter volt. A júliusi 
középvfzállás - mindkét folyón 
az átlagtól elmaradva - Sze
geden 92 centiméter, Makónál 
-27 centiméter lett. 

Területünkön csökkent a ta-

követően július ban többnyire 5-
25 centiméter, néhol 30-50 cen
timéteres süllyedés alakult ki. A 
megfigyelókutak egy részében 
csak néhány centiméteres volt a 
változás. 

A talaj nedvességállapota je
lentősen romlott. A felső l mé-

hónap alatt 20-40 százalékot is 
csökkent. Július végére a víz

kapacitás százalékában kifeje
zett hasznos víztartalom a felső 
50 centiméteres rétegben 25-30 
százalékos, mélyebben 45-50 
százalékos· volt. (Készítette: a 

teres talajréteg viztartalma egy vfzrajzi csoport) 

mm 
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Sokáig a zsilip helye pon
tos ismeretének is híjával vol
tak a szakemberek, mert a 
töltéserősftések azt elfedték, és 
a háborús évek, majd a vízügyi 
szolgálat többszöri átszerve
zése, a hivatalok költözködése · 
során a pontos feljegyzések 
elkallódtak. Mégis, egy elfa
lazott, téglaboltozatú műtárgy 
hizonytalan helyen a töltés ben 
állandó fejtörést és aggodalmat 
okozott az árvfzvédekező 

szakembereknek, noha a min
den addigit meghaladó tartós
ságó és magasságú 1970. évi 
árvíz alkalmával a zsilip fel
tételezett helyének környeze
tében nem volt súlyosabb a Emléktábla a zsilipen 

Kép és szöveg: lajvfzszint is. A júniusi átme
Török Imre György neti, és nem jelentős emelkedést 
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