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keresünk!"
(Beszélgetés dr. Kováts Gáborral,
a Mérnöki Kamara országos
elnökségének tagjával)
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Alegfontosabb: törődni az emberekkel!
Siklós Csaba miniszter szakmai tájékoztatója
Az idei év a minisztériumokat érintő több törvény megalkotását is magával hozza. Folyamatosan zajlik ágazatonként
a tulajdonviszonyok rendezése
és a nem alaptevékenység le-

Január 12-én - a tavalyi év
értekezletéhez hasonlóan Siklós Csaba, a KHVM
minisztere értékelte az 1992.
évi tevékenységet
és megszabta 1993. évi
feladatainkat. Az ágazatunk
specialitásából kiindulva
elsősorban a nemzetközi
politikai és gazdasági
összefüggéseket. különösen
azoknak a környező
országokban megmutatkozó
hatásait elemezte, s mindjárt
kapcsolta az egyes közlekedési
ágazatok teljesítményvisszaesését a jugoszláv
és FÁK utódállamokban
zajló eseményekhez.
Áttekintve az egy év változásait, előljáróban komoly eredményként említette meg a koncessziós törvénynek a megjelenését és a vízügyi szolgálat
eredményes integrálódását a
közlekedók és hírközlők nagy
családjában. Ha meglesz az
anyagi feltétele, elkezdődhet a
nagyma.rosi rehabilitáció is,
amelynek elvi kérdései már
tisztázottak. Személy szerint a
miniszter úr az ágazat legnagyobb eredményei közé sorolja
az egész Kárpát-medencét
beszóró, magyar nyelvű mű
holdas televízióprogram beindítását.
Nem rejtette véka alá a csalódásait em: például a vasutasok magatartását illetően, de a

vála~ztása.

vízdíjak megállapításának
hatáskörét illetően sem, rTÚvel a
rTÚnisztérium nem tudja átadni e
jogkört az önkonnányzatoknak.
Szintén a csalódása i között
sorolta azt, hogy az országban
minden mértékaoó tényezü
elismeri az infrastruktúra fejlesztésének különös indokoltságát, ennek ellenére - amikor
ezeket a kérdéseket érvényesíteni kell - , 1992-ben még

nem sok harcostársat tudott az
ágazat felsorakoztatni. 1993-ra
vonatkozóan minden szakma
legfontosabb feladatának az
üzemviteli fenntartásának a
megőrzését jelölte meg. A
távközlés és közlekedes már
elfogadott szakmapolitikai elvek szerint dolgozik. Remélhetőleg rövidesen a vízügy is
rendetkezik ilyen legitimált
dokumentációval.

A miniszter úr tájékoztatójában több ízben a legdinamikusabb és legmegalapozottabb szakvonalnak a közúti és
légügyi területet nevezte meg,
de szerencsére a vízügyi szolgálatot - a távközléssel és a
postával egy kategóriába helyezve - úgy említette, mint
amelyeknek a problémái kezelhetők és 1993-ban nagymértékű előremozdulás várható e
területeken is.
Egész évre szóló útravalónak
a megjelent, közel száz intézmény- és vállalatvezető számára az emberekkel való törő
dést jelölte meg. Mindezt
nemcsak az irányításunk alatt
álló dolgozókra értette a miniszter úr, hanem mindazokra,
akikért a szolgáltatásainkat végezzük. Széchenyire hivatkozva
hagsúlyozta, hogy nem elég
csak jól dolgozni, hanem a környezeti.ink szimpátiáját a
munkánk iránt meg kell nyerni.
Bo(dog, egeszségcs, jókedvű
új évet kívánt mindannyiunknak, amit a Hírlevél örömmel
továbbít minden olvaooja számára. (A Körös Vidéki Hírlevél
1993. január l 9-ei számából.)

Riporter: Igazgató úr, Ön gazdasági vezetői tevékenysége
mellett tudomásom szerint akttv szerepet játszik a Mérnöki
Kamarában is. Beszélne erről?
Dr. Kováts Gábor: A kamaráról szívesen, saját szerepemről csak annyit, amennyit muszáj. A Mérnöki Kamara, mint a
magyar mérnöktársadalom alulról szerveződő, demokratikus
szakmai önkonnányzati szerve 1989-ben alakult, első alapszabályát az alakuló közgyűlésen 1989. március 9-én fogadták el, a Fővárosi Bíróság április l-jén vette nyilv~ntartásba.
R.: Ön alapttó tag?
K.G.: Nem, de májusban már tag voltam és aktív szerepet
játszottam a Csongrád megyei csoport megalakulásában. Ez
1989 decemberében történt, s a vidék legnagyobb létszámú
szervezete a miénk.
R.: Itt Önt elnökségi taggá választották.
K.G.: Sőt, a következő évi országos küldöttgyűlés az országos elnökségbe is megválasztott, miután keményen kiálltam a Budapest-vidék vitában.
R.: Hogyan épü/fel a kamara és mi afőfe/adata?
K.G.: A kamara jelenleg országos méretu társadalrrú szervezet, mely területi csoportokból, valamint szakmai tagozatokból áll. Minden belépőnek regisztráltatnia kell magát egy
területi szervezetben, a szakmai tagozatot pedig kedve szerint
választja. Több tagozatban is lehet valaki egyszerre. A csoportok és tagozatok élén választott elnökség áll, minden csoportnak és tagozatnak saját működési szabályzata van, de
mindennek összhangban kell lennie a Mérnöki Kamara alapszabályával, és az Etikai Kódexszel. A csúcson az országos
elnökség található, mely választott tagokból, valamint a tagozatok és csoportok elnökeiből áll. Két elnökségi ülés között a
kamarát az ügyvezetőség irányítja. Jelenleg az egész kamara
egy jogi személy, az elképzelések szerint a kamara törvényi
megalapozása után a megyei kamarák lesznek az önálló jogi
személyek s bírnak a különböző jogosftványokkal, míg az országos kamara a megy ei kamarák szövetségeként fog mű
ködni.
R.: Sokan azért nem lépnek be a kamarába, mert "csak"
egyesület és nem törvénnyel alátámasztott köztestület?
K.G.: Nem jól gondolkodnak - szerintem! Mikor támogatókat keresünk a törvény megalkotására - képviselők, rTÚniszterek vannak már szép számmal, akik egyetértenek - csak
egy elfogadható hivatkozásunk lehet, hogy ez a mérnök társadalom érdekének, de az ország gazdasági fellendülésének
is záloga. S ehhez kell, hogy elmondhassuk, hány ezer tag áll
mögöttünk. A kamara tekintélye növekszik, elismertsége
egyre nagyobb. A különböző szakmai jogosítványok közül
éppen a vízimérnök tervezői jogosultságban már a kamara jár
el s előrehaladott tárgyalások folynak több tárcával hasonló
jogosftványok átvételére. De bevonják a kamarát a törvényelőkészítő folyamatokba, a világkiállítás előkészítésébe, jelentős tenderek bíráló bizottságaiba és szélesednek a nemzetközi kapcsolatok is. A Csongrád Megyei Kamara január 26án választja újra vezetőségét. (Lapzárta után. A szerk.) Remélem, a tisztújítás jól fog sikerülni, a jövőben hívő, töretlenül dolgozni akaró vezetőkre és tagokra van szükségünk.
Várjuk mindazon mérnököket és üzemmérnököket a kamarába, akik még nem tagok, és várunk mindenkit az immár
hagyományos IV. Mérnökkamarai Bálra, február 27-én a
Forrás Gyógyszállóba!
1!1~

Tudnunk kell, hogy a vízügyi
szolgálat fontos feladatai közé
tartozik a jég okozta kártételek
elleni aktív védekezés, a jégvédelem is, aminek alapja a
jéghelyzet megfigyelése. Ez a
partról történő - a jég milyenségére, mennyiségére, vastagságára, mozgására és egyéb vízi
és léghőmér ékleti adatokra
kiterjedő - mindennapos vizsgálatból és a lehetőség szerint a
légi megfigyelésből áll. A légi
megfigyelésnek akkor van
különösen nagy jelentősége, ha
a jég torlódásosan mozog mivel a jéghelyzet alakulásának
folyamatos észlelését, vázlatok,
fényképek, videofel vételek
készítését a magasból lehet
igazán
megtenni . Adott
helyzetben ez a légi felderítés
és megfigyelés a gyors, pontos
intézkedés alapja, a védekezést

irányító stáb egyik legfontosabb
infonnációforrása lehet.
A jéghelyzet megfigyelése
alapján kerül sor a jégállapot
mérésére és a szükség szerinti
beavatkozásokra, a jégrombolásra, jégtörésre, jégrobbantásra, jégtelenítésre.
A jégtörést végző hajók
feladata
- elsődleges jégzajlásnál a
folyamatos jéglevonulás biztosítása, a beáll ás késleltetése és a
torlaszképződés előfeltételeinek

csökkentése,
- a jégtakaró kiaJakulásakor a
jég torlódás mentes, egyenletes
beállásának elősegítése,
- a beállott jégtakaróban
folyosó kialakítása és állandó
fenntartása, a szakaszos beáUás
megszüntetésével a jég egyenletes elosztása,
•
(Fo/ytatás a 2. o/da/on)
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A folyók jéghelyzetét vizsgálandó, a minap Szegeden járt
az Árvizvédelmi és Belvizvédelmi Központi Szervezet
"Pilátus" tipusú repülőgépe. Az alkalmat sikerült
szakembereinknek megragadniuk arra, hogy egy csodálatos
utazás során a levegőben is végigjárják a Maros és a Tisza
vonulatát. A Maros rolött Nagylaktól Szegedig, a Tisza
mentén pedig Szeged tól a Csongrád közelében lévő alpári
I
nyári gátig repült velünk a gép.
Mit is lehet ilyenkor látni és egyáltalán mi értelme van ennek
a légi szemlének?

Fotó: Enyedi Zoltán
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Nem ette meg még
a kutya a telet!
(Folytatás az 1. oldalról)
- torlódások és torlaszok
szétrombolása,
- az olvadáskor meginduló
másodlagos jégzajlásnál a jég
egyenletes levonulásának biztosítása.
Igazgatóságunk erre a célra
két hajót tart készenlétben a Boszorkány-szigeti medencés
kiköt6ben, a szabad vízen azonban ezek bevetésére az idén
még nem volt szükség.
A jégtörésnél talán látványosabb és esetenként hatásosabb
módja a jégrombolásnak a jégrobbantás. Január második hetében módunk volt egy katonai
jégrobbantási gyakorlatot is
megszemlélnünk. Bár a katonai
cél eltér attól a vízügyi szándéktól , hogyarobbantással a
jég szabad levonulását kell minél tovább biztosítani, a gyakorlat nagyon tanulságos volt.
Precíz, szakszerű és eredményes munkát láttunk.
A jégrobbantás végezhetó a
partról, vagy közvetlenül a jégr6l (ezeket láttuk a katonák gyakorlatán), jégtöró hajóról, csónakból, vagy helikopter segítségével, de mindenképpen csak
speciális, megfeleló kiképzéssel
és elóírt szakfelszereléssel rendelkezó robbant6egységek által.
Igazgatóságunk ilyen egységekkel nem rendelkezik, szerencsére nincs is sűrűn szükség
rá. Pedig a sokéves tapasztalatok alapján a Tisza magyarországi szakaszán minden
évben kell számolni jégjelenséggel. Rendkívül nagy, átlagosan 80 százalékra tehetó a jégbeállás gyakorisága is. A jeges
napok idótartamának 50 százalék valószínűséggel várható
értéke 40 és 60 nap közt ingadozik, de átlagosan 45 napon
lehet a Tiszán valamilyen jégjelenségre számítani. Igen hosszú

az állójeges napok idótartama
is. Az 50 százalékos érték 40
napra becsülhetó. (A Szegeden
lakók ezt ne értsék félre, ez a
Tisza egész magyarországi szakaszára vonatkozik, nem speciálisan Szegedre.) A jég levonulására nagyon kedvezó hatással van, hogya mellékfolyók
árhullámai megelózik a folyóét
és sok esetben megbontják a folyó jegét. Gyakran el6fordul,
hogy a Tisza felsó szakaszáról
levonuló jég Csongrád alatt már
jégmentes vizet talál.
A tíszai jeges árvízeket áttekintve azt találjuk, hogy azok
általában a középvízi mederben
vonulnak le. A Maros jégjárása,
a zajlás és beállás gyakorisága
közel azonos a Tiszáéval.
Az általában viszonylag nagyobb károkozás nélküli jéglevonulás nagy mértékben köszönhetó annak a sokéves tervszerű folyószabályozási tevékenységnek, ami a lehetóség
szerint a folyó által is elfogadott
- de szándékunk szerint mesterségesen is a legkedvezóbben
kialakított - kanyarulati viszonyokból adódó~n megkönnyíti,
"símábbá" teszi a jég útját.
A folyók nagyvizeinek, a
hordaléknak és a jégnek az árvízvédelmi töltések közötti zavartalan levonulása csak megfelelóen szabályozott meder és
rendezett hullámtér esetén biz:osítható. Éppen ezért a folyószabályozás és a hullámterek
rendezése a jégvédelemben is a
legfontosabb megelózó védekezési feladat.
Bizony, a repülóról látottak
azt a gondolatot ébresztették
bennünk, hogy - különösen a
hullámtér rendezését illetóen még akad feladatunk. A jég - a
folyók alacsony vízállására
tekintettel - természetesen a
mederben van, itt-ott zajlik,

Az 1992. évi országos aszály értékelésekor - a Vízpart 1992.
évi októberi számában - megállapitottuk, hogy igen ritka,
átlagosan ötven évenként előforduló esemény tanúi lehettünk.
Magától adódik a kérdés: vajon mikor voltak és milyenek
voltak a korábbi évek aszályai? A kérdésre válaszolva,
a következó1<ben a Tisza.völgyre kiterjesztett vizsgálatai nkból
villantunk föl néhány részletet.
A 18. század elsó nagy aszáIya 1717/18-ban pusztított.
Erdélyben a 17 hónapi Irtóztató
szárazság következményeként
némely faluban annyian haltak
el éhinség, mint pestis miatt. Az
1728-ban Szegeden megégetett
"boszorkányok" egyik "bűne"
az volt, hogy a szegedi határról
elvonták az esót, s harmatot. Az
1790. évi, s különösen az 1794.
évi csapadékszegénység hatásaként, mely nyáron 40 Celsius
körüli hőmérsékleti maximnmokkai párosult, Szolnok megyében és Békés megy ében a
legelők-rétek kiégtek, a kal ászosok a vetómagot sem adták
meg, a kukorica nem kötött, a
barmok rakásra döglöttek.
1797 -ben Kiskunhalas határában a kutak kiapadtak, a tavak
teljesen kiszáradtak.
A 19. század első kétharmadában - több nagy árvíz ellenére - gyakoriak voltak az aszáIyok. Az 1834. év szárazságát
Széchenyi is megtapasztalhatta
al-dunai útján, ahol októberben
már alig tudtak hajózni. Az
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1841. és 1846. évi aszálynak az
az érdekessége, hogy mindkettót hosszan tartó tiszai árvíz
elózte meg. A Tisza-völgyben
talán minden idók legnagyobb
aszálya 1863-ban pusztított. A
Nagykunságban a tenyészetnek
szinte semmi nyoma nem maradt, az Alföldön közel százezer
szarvasmarha hullott el.
A 20. század aszályait a csapadék- és hőmérsékleti adatokból és a talajvíztükör elhelyezkedéséb61 számított aszályossági index évenkénti értékei vel
is tudjuk jellemezni. A 31
Tisza-völgyi (magyarországi)
állomás adataiból meghatározott 1901-1992 közötti területi
átlagokat ábránk szemlélteti. A
vastagabb görbe az ötévi "moz.gó" (átkaroló) átlagokat köti
össze, s jelzi a rövidebb-hoszszabb száraz és nedves periódusok váltakozását.
Vizsgálataink szerint századunkban a legerósebb aszályok
1904-ben, 1935-ben, 1952-ben,
1990-ben és 1992-ben fordultak
eló. Különösen súlyos volt az

Percenként 1120 liter termálvíz

A Szegem Vízművek és Fürdők megbízása alapján 1987-ben
a Vikuv apartfürdő terilletén egy 1520 méter talpmélységű
termálkutat fúrt, amely 67 Celsius fokos vizet szolgáltat 1120
liter percenkénti üzemi vízhozam mellett. A termálvíz kedvező
kevés helyen enyhén torlódik,
tulajdonságainak köszönhetően a vízművek a kút kettős,
de a folyók nagy százalékában
illetve hármas hasznosítása mellett döntött.
egyelóre békésen áll.
Az Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság a jég megjeA víz hóenergiája egy ré- feladatot jelentett, hogy - több
lenése óta (1992. december 28- szével a Termálcsarnokot fűtik, altervezó bevonása mellett is tól) elsó fokú jégvédelmi ké- így - 10 fok hómérsékletig a kiviteli tervek fokozatos szolszültségben van, naponta köl- nincs szükség a költséges gáz- gáltatása ellenére a megcsönös információs kapcso- fűtésre. A még mindig meleg valósítás során naponta kellett
latban áll a román és a jugo- víz összetétele olyan kedvezó, új problémákkal szembenézni.
szláv vízügyi szervekkel, a ta- hogy fel lehet készülni gyógy- Kiderült például, hogya medencék falából megkezdódött a
pasztalatait közli a Vituki víz- vlzzé nyilvánítására.
rajzi szolgálatával, valamint a
A kiviteli tervek elkészítésére kalcium kiválása, az acélból
társ vízügyi igazgatóságokkal az Aqua Plan Kft. kapott gene- készült töltó- és ürítórendszer
és - mint már említettem - két ráltervezói megblzást. A to- korróziója olyan nagymértékű,
hajót jégtörésre készen tart a vábbi kútvizsgálatok bebizony- hogy teljesen ki kell cserélni.
A kivitelezés 1992. június 1medencés kiköt6ben. Az elóvi- tották, hogy a vIz metántartalma
gyázatosság számunkra kötele- meghaladja a határértéket, ezért jén kezdódött meg a kút vizét a
zó, mert "nem ette meg még a eltávol ításáról gondoskodni Termálfürdó területén kés6bb
kutya a telet".
kell. Mindez együtt olyan, or- elkészített termál víztároló meBenke György szágosan is újszerű tervezési dencéhez elvezető, Isoplus
távvezeték kivitelezésével, a
közműfolyosóban az acélvezetékek bontásával és a medencék
falát áttöró csőát.yezetések kifúrásával.
Ez utóbbiból 139 darabot kellett elkészíteni, s közöttük volt
A Magyar Hidrológiai Társaság területi szelvezete
olyan is, amelyet a négy centifebruárban két előadóülést szervez.
méter vastag acélkarima átFebruár 2-án, 10 órakor: Korszeru szennyvízfúrása miatt a kivitelezó, a
tisztítási technológiák.
Minóségvédelmi Kft. csak 22
Elóadók: Papp Ferenc (Víziterv), Bodor DezsÓ
óra alatt tudott befejezni.
(Hidroven Kft.), Kardos Sándor (Ativizig).
A furatok elkészülte után a
Az előadás helye: Szegedi Vízművek és Fürdők,
Vertikum Kft. vette át a terepet,
Szabadidőközpont, Szeged, Tisza Lajos krt. 88.
az elkészített furatokba beraFebruár 22-én, 11 órakor: Ca Mezőgazdasági
gasztotta a töltó, ürító és túlfolyó rendszer műanyag csóVlZgazdálkodási Szakosztállyal és a VlZÜgyi Törcsonkjait, majd egy speciális
téneti Bizottsággal közösen). Megemlékezés Kétechnológia felhasználásával
pessy József vízimérnökről születésének 175.
impregnálta a medencék alagút
évfordulóján.
felöli falait és a közműfolyosó
Elóadók: Kaján Imre (Magyar Környezetvédelmi
födémét, majd visszaragasztotta
és Vízügyi Múzeum), dr. Pálfai Imre (Ativizig).
a csófúrások miatt elózetesen
Az előadóülés helye: Ativizig székház, félemeleti
eltávolított túlfolyóelemeket.
tanács~ozótereml Szeged, Stefánia 4.
Ezzel párhuzamosan a vízLevezető elnök: Török Imre György (Ativizig).
művek szakemberei szerelték a
Az üléseken minden tagtársunk jelenlétére, aktiv
KM-PVC töltó és a KGEM túlközreműködésére számitunk.
folyó- és lefolyóvezetéket. A
termálvíz távvezeték is ekkor
épült, a Délépltó Kft. szerelóMHT Szegedi Területi Szervezete
iparosainak kivitelezésében.
Elnöksége
A primer (fűtés) és a szekun-

Rendezvénynaptár

aszály 1952-ben és 1992-ben. molhatunk össze, tehát az évekAz aszályossági index Tisza- nek mintegy ötven százaléka
völgyi területi átlagait a szóban aszályos volt.
lévó évekre vonatkozóan tábláA jövóben is hasonló arány
zatos formában is bemutatj uk.
valószínűsíthetó, ha csak a kibontakozóban lévó világméretű
Az aszályossági index
területi átlaga,
Celsius/tOO mm

10,6
10,1
12,4
10,0
12,0

éghajlatváltozás hazánkat is el
nem éri.
Az aszályos évek természetesen nem egyenletesen, hanem
- ahogy eddig is - elég szeszélyesen, de bizonyos ciklu-

der (medencetöltés) hasznosítás
nagyon fontos mérnöki eleme a
Termálfürdó napozóteraszainak
megbontásával készült termálvíztároló medence és a hozzá
kapcsolódó szivattyúgépház. A
medence tizenkétszög alakú,
kétterű műtárgy, melynek a
földfeltöltésból kiemelkedő ,
"T" alaprajzú felépftményén
nyert elhelyezést a három gáztalanftó torony. A szivattyúgépház hagyományos szerkezettel készült. A rendkívül feszített tempójú építésre a Délépszer Kft. vállalkozott, s vállalását a monolit vasbetonból
készült támfallal és a föld feltöltéssel együtt idóben , jó
minóségben teljesítette.
Az egész, új rendszer lelke a
gépészet, ennek elektromos kiszolgálása, a mérések és szabályozások. Mindezeket a vízművek saját szakemberei szerelték. Tekintettel arra, hogy az
új rendszert egy üzemben lévó
régivel kellett összekapcsolni, a
szerelóknek óránként kellett
problémákat megold ani uk, s a
feszített határidó miatt néha a
tervezót be sem várva dönteniük és dolgozniuk. A termálvíz
hóenergiáját részben kinyeró
hócserélók ma már a helyükön
vannak, ugyanígy a szellózó
gépházban a kaloriferek, elkészültek a gépészeti és elektromos szerelések, a Rheinhold
Kft. befejezte a hószigetelési
munkákat. Most folyik az egész
újszerű és gazdaságos rendszer
élesztése, az üzemi próbák és
próbaüzemelés.
Ha valaki végigsétál a SzentGyörgyi Albert utcán, talán
csak a földbe símuló medence
tetején lévó három "ezüstpalackot" látja.
De ahhoz, hogy ez ma ott legyen, kellett közel 60 millió forint, hat hónap és sok ember
megfeszített, pontos és precfz
munkája. A termálfürdó naponta 7-tól 18 óráig várja vendégeit.
Magyar József
Szegedi Vízművek és Fürdók

sokban fognak elófordulni, azaz
a szárazabb évek csoportját
majd nedvesebbek követik - és
viszont.
Dr. Pálfai Imre

Év
Tisza-völgyi

1904
1935
1952
1990
1992

Az éveknek egy másik csoportja nem annyira kiugróan,
mint az emlitett öt, de szintén
nagyon aszályos volt. Ezek:
1917, 1923, 1930, 1931 , 1946,
1950 és 1983.
A fölsoroltakon kívül a Tisza-völgy egész magyarországi
részén aszályosnak minósfthetók a következó évek is :
1905, 1911, 1918, 1921, 1922,
1928, 1934, 1947, 1962, 1968,
1976 és 1988.
Mérsékeltebb formában és a
Tisza-völgyének csak egy
részére terjedt ki az aszály
1902-ben, 1907-ben, 1908-ban,
1929-ben 1932-ben, 1945-ben,
I 948-ban, I 949-ben, 1958-ban,
1960-ban, 1961-ben, 1963-ban,
1964-ben, 1967 -ben, 1971-ben,
1973-ban, 1984-ben, 1986-ban
és 1987-ben.
E szerint a Tisza vidékén
1901-1992 között 44 többé-kevésbé aszályos évet szá-
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Kutak és szobrok

Sorozatunkban, következő számai nkban az igazgatóság működési terilletén lévő városokban fellelhető szökólmtakat, díszkutakat, valamint
a vizüggyel kapcsolatos szobrokat, emlékműveket mutatjuk be. Elsó'ként a szegedi szökó'kutakról, díszkutakról köztünk leírást.

•

..A 1V16ra-~arlc A kis kéJkockás
s.zólcé;ilcút.ía
dfszkút

A Móra parkban, a múzeum
mindig is volt vízzel teli
medence. Az 1950-ben épült,
négyzet alakú medencét 1966ban átalakították. A műtárgy
sarkait befelé fordítva egy kereszt alakú medencét hoztak létre. A több helyről fellövelő vízsugarak különböző nyomásvi-

előtt

szonyok mellett változatos
formát mutatnak és esténként
többszínű megvilágftásúak, leáll, a szerb templom mögötti,
nyűgöző hatásúak.
A koncepció Szilléry Lász- hangulatos belső téren.
Kialakításához a város útjai
J.6é, a Szegedi Vízművek és
Fürdők akkori főmérnökéé, korábbi kiskockakő burkolaelektromos rendszerét Hegedűs
István tervezte.

Szent Antal-dfszkút
a dÓI71 falán

tából használ ták fel az építő
anyagot.
A kis medence szegélyén egy
fiú és egy leány ül!5 bronzalakja
található.

r a l i c:lfs.zlcút

A Dugonics téri

a
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tére,.,

zenéléS szökéSkút

A dóm város felöli tornyának terepre helyezett és a torony
oldalfalán márványból készített, falához támaszkodó díszkút
gótikus Szent Antal-szobor áll, látható . A kút jelenleg nem
mely alatt ovális kiképzés ű, a működik.

Dfszkút Újszegeden
(Kors6s lány)

1979-ben, a szegedi nagyárvíz centenáriumára építették
Tarnai László tervei alapján. A
lépcsókkel tagolt díszkút medencéje süllyesztett, annak peremén Juhász Gyula "Szonett
Szegedhez" című versidézete

olvasható. A fémbetűk szerényen olvadnak a betonba. A
kút előtere szinpadként is felhasználható. A díszkút esténként kivilágftva, aláfestő zen ével működik, amely rendkívül
hangulatos .

A három körtálcás
dfszkút

A SZOTE oktatási épületének árkádok felé eső falában
1979-ben állították fel a rendkívül impozáns fali kutat. A
konzolos medence mögött a fal
síkjára simuló, nagyméretű
bronz dombormű több, eladósorban lévő, élettől teli leány-

partján gyermekkori játékaikat
élik újra. Ezt szimbolizálhatja
az a 8-10 éves formájú leány,
aki az összes alak alsó fókuszában mezei virágot szór a Tiszába. Az alkotás Tóth Valéria
munkája.
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Az újszegedi Liget bejáratánál, a hídróllejövet balra, a
Népkert sor elején csinos kis
medence található, melynek
hátterében emelt, kétszintes
A Palánk 4. szám előtt talál.ható, korábban az Anna kút dísze- pódiumon másfélszeres nagyként szolgált. Az alkotás 1964-ben született és az 1970-es ságú, neobarokk stílusú kófiévekben került jelenlegi helyére, a Tömörkény- gimnáziummal gurát helyeztek el.
átellenbe.
.
A bronzból készült figura

Tápai Antal (1959) alkotása. A
művész eredetileg bronzhullámokat is tervezett, amelyeket
azonban nem öntöttek ki, így a
hallal játszadozó fiúcska, mint
szobor, nem mutat egységes képet a kőtalapzattal. (E szövegtől
jobbra.)

(Folytatás a 4. oldalon)
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Kutak és szobrok
(Folytatás a 3. oldalról)
Eredetileg az első ártézi kút
helyén (az akkori Tisza Lajos
körúton) állították fel. Az öt
méter átmérőjű, hatszögletű homokkő medence közepén
kiemelkedő talapzaton egy
méter magas, korsós lánya
szobor főalakja, s két gyermekfigura mellékalalga egészíti ki.
1888. augusztus 31-én adta
hírül a Szegedi Napló, hogy
egyenesen Párizsból érkezett a
kútdísz öntöttvas építménye,
melyet a híres Durenne cég
szállított.
A cég ezt a kútdfszt soro'zatban gyártotta. Emlftést ér-

demel, hogy az ártézi kutat a
Zsigmondy-féle vállalat építette. Ez a díszkút ötven évig
állt eredeti helyén, majd az
1920-as években Újszegedre
helyezték. A neobarokk stílusú,
igen ízléses építmény azonban
az időjárás viszontagságai következtében megrongálódott és
az 1960-as években elbontották.
A Szegedi Városvédő Egyesület
javaslatára most újból felállították az újszegedi Liget bejáratánál, a régi hídróllejövet, a
jobb oldalon, az újszegedi római kaiolikus templom közelében.

le, hogy azt, vagyis a szobrokat
eredetileg Tihanyba szánták: az
áldást hozó és a haragvó Balaton allegóriájának szánta az
alkotó és Balatoni sellők cím-

mel szerepelnek a magyar mű
vészettörténetben. Szegedre
1934-ben hozták és azóta díszítik Közép-Európa egyik legszebb terét a kompozíciók.

~.z ~'-''-'a-IcLÍt
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További kisebb szökőkutak
találhatók a város több pontján,
melyek a közelmúltban épültek.
Ilyen az Új Hungária szálloda
előtti, köralakú, medencés szökőkút, az Aradi vértanúk terén,
a Szent György téren, az Alsó-

Kikötő soron elhelyezett medencék, amelyekben csak szerényebb vízsugár ömlik, de
mindegyikük a terek hangulatával harmonizál.

Török Imre György

(A fotók a szerző és Somogyi Károlyné - Anna-kút, Korsós lány - felvételei)

1887-ben fúrták (Zsigmondy
Béla) az első szegedi ártézi kutat, amely 21 Celsius fokos
vizet adott kezdetben 347 literes percenkénti vízhozammal,
218,7 méteres talpmélységből.
Béléscsöve ISO milliméter
belső átmérőjű vörösfenyő volt.
33 évi pzemelés után elapadt,
majd Pávai Vajna Ferenc szakvéleménye nyomán 944 méter
talpmélységű, új kutat fúrtak
1927-ben. Ez a kút ma is mű
ködik. A tulajdonos Patzauer
Dezső volt és Anna nevű leányáról nevezték el a kutat,
amely azután kiváló gyógyhatású vizéről híressé vált. Jelenleg is működik 455 liter percenkénti, 48 Celsius fokos vizet
ad él> a MÁV Üzemvezető ség
előtti közkifolyóján bárki
ingyen jut a kellemes vízhez.
A közkifolyót, mely erede-

tileg a gőzfürdő falán volt, s
1976-ban helyezték jelenlegi
helyére, a szegedi lakosok évtizedek óta csak "meleg kútnak"
nevezik. A jelenlegi kútfigurát,
amely Csáky József (18881972) "Táncos lány" elnevezésű, alumíniumból készült
alkotása, eredeti helyéről, a
Honvéd térről előbb a Klauzál
térre, majd 1984-ben mai helyére helyezték. Az Anna-víz
jódtartalma miatt a Basedowkór és különböző hurutos betegségek megelőzésére javasolt.
Már az 1920-as években is
palackozták, az első palackozó
·a Kölcsey utcában volt, majd a
Madách utca 16-08 számú házba költözött.
Utóbb ott jéggyár létesült.
Napjainkban azonban ismét ebben az épületben palackozzák
az Anna-vízet.

A · (:Ia'l1i!lgo
s ·
,; a szelFd Tisza
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Szeged város talán leglátványosabb medence-szoboD-kút
együttese a Széchenyi tér közepe táján, a Városháza előtt elbelyezkedő díszkút. A három,
nagyméretű medence jól ha'rmonizál a tér épületei nek és
parkjának hangulatával. A középső medencét a kisebb oldalmedencéktől elválasztó falon
egy-egy szoborcsoport látható.
A városháza felől nézve a

jobb oldali a Haragos Tisza néven szerepel a köztudatban és
egy harcsaformájú halon lovagló, idős férfialakot, mögötte egy
nőalakot ábrázol. Ahalszáj egyben vízköpő. A baloldali: sülloformájú halon lovagló, fiatal nő
és halat ölelő társa. A hal szája
itt is vízköpő. A szobrok Pásztor János neobarokk stílusú alkotásai 1930-ból. A közismert
díszkút értékéből mit sem von

Pedig a múlt év elején bizakodva tekinthettünk előre, hiszen a 91-e év a korábbi
éveknél csapadékosabb volt,
ősszel is kiadós esőzések voltak, és így a felszín alatti vízkészletek is kedvezőbben alakultak.
Az időjárás azonban hamar
megváltozott, már a tél elején
csapadékszegénnyé vált, és később csak tovább fokozódott a
szárazság. A téli hónapokban a
Tisza hegyvidéki vfzgyűjtőjén
az átlagos csapadéknak 64 százaléka, az igazgatóság területén
mindössze 40 százaléka hullott
csak le. Számottevő hótakaró a
hegyekben alakult ki, de a tél
végi hóban tárolt vízkészlet itt
is csak mérsékelten, mintegy 20
százalékkal haladta meg a sokévi átlagot. Az Alsó-Tisza vidékén megszakításokkal, összesen
15-20 napig volt hóborítás, a
legnagyobb vastagság 5-10 centiméter kÖlüli, a víz tartalom 520 milliméter körüli volt. Az átlagosnál enyhébb tél ellenére a
kezelésünkben lévő folyószakaszokon a jeges időszak hossza
átlagosan alakult. Ennek oka a
szokatlanul hideg télelő, amikor
már a várhatónál tíz nappal korábban megjelent a jég. A február elejéig kitartó jég összesen
50-60 napig, álló jég 25-40 napig borította a folyóinkat. A
legnagyobb jégvastagság általában 20 centiméter alatt maradt,
a kialakuló kisebb torlódások
legfeljebb 30-50 centiméteresek
voltak.
AZ'enyhe-és rendkívül száraz
időjárás tavasszal is folytatódott. A havi csapadékösszegek
'a sokéves átlag felét sem érték
el. Április végén az első négy
hónapra számított csapadékhiány már 106 milliméter volt.
Egyre csökkent a talaj' nedvessége: a kora tavasszal még 70
százalék körüli víztartalom május végére a felső fél méterben
már 40 százalék alá csökkent. A
tavaszi hónapokban nem volt
jelentős emelkedés sem a felszíni, sem a felszín alatti vizek
szintjében. A Tiszán csak
egyetlen említésre méltó - a
márciusi hóolvadásból összegyülekező - árhullám alakult ki,

Rendkívül száraz év áll mögöttünk_ Ebben az évszázadban eIJnél súlyosabb aszály csak az '50-es évek elején fordult elő. A sokéves, 556 l,Dilliméteres átlagtól 134 milliméterrel elmaradó éves csapadékösszeg, 0,7 Celsius fokkal
magasabb évi középhőmérséklet, kiszáradt talajok, és
tovább csökkenő talajvizszintek jellem~ik a múlt évet.
mely csak az alacsonyabb részeken lépett ki a mederből és
szegedi tetőzése még az 500
centimétert sem érte el (469
cm.) A talajvízszint téli-tavaszi
emelkedése mindössze 20-60
centirnéteres volt, mely messze
elmaradt az évszak átlagos
emelkedéseitől.

század legkisebb vízállásait észlelték.
Az őszi hónapokban csapadékosabbra fordult az időjárás. A
szeptember átlagosan, az október az átlagot jóval meghaladóan volt csapadékos. Október
utolsó halmadára a talajba beszivárgó viz a felső 20 centiméteres réteget telítette, mélyebben még csak mérsékeltebb víztartalom-növekedés volt tapasztalható. Némi emelkedés jelentkezett a talajvízszintekben, és a
Tisza északi vízgyüjtőjére hullott jelentős csapadék ból egy
kisebb tiszai árhullám i,s alakult.
Az esős időszakot az év utol-

só két havában ismét szárazabb
időjárás követte. Az átlagostól
kevéssel elmaradó mennyiségű
eső ahhoz volt elegendő, hogya
talaj mélyebb rétegeinek vízkészlete is elérje a 70 százalék
körüli értéket. A talajvízszintek
számottevően nem emelkedtek,
a sokéves átlagtól az elmaradás
nem csökkent. A december végén jelentkező hideg, téli idő
bell folyói nkon megjelent, és 13 napos zajlás után be is állt a
jég.
Az idei év hidrológiai viszonyait megalapozó őszi-téli idő
járás, bár csapadéktöbbletet hozott, mégsem tudta megfelelő
mértékben növeini a felszín
alatti vfzkészleteket. A térségünket évek óta sújtó vízhiány
mérsékléséhez a tél hátra lévő
részében még több csapadékra,
jelentős hótakaiPra lenne
szükség.
Lázár Miklós

Nem enyhített a vfzhiányon
még a bőséges - területünkön
az átlagot 50 milliméterrel meghaladó, Szeged környékén az
évszázad második legnagyobb
júniusi csapadékát adó - nyáreleji esőzés sem. A talaj csak a
felső 20-50 centiméteres réte,$ben lett telített, vagy telítettséghez közeli állapotú. Mélyebbre
már nem jutott sok víz, így bár a májusban elkezdődött
nyári süllyedő fázis megfordult mm
- számottevő talajvízemelkedés
nem alakult ki.
A téli és tavaszi hónapok tartós szárazságának hatását tovább súlyosbította a júliusi és
augusztusi időjárás: két hónapig
csapadék csak elenyésző menynyiségben hullott, és több mint
40 napon 30 fok feletti volt a
hőség. A talaj nedvességállapota jelentősen TOmlott. Eleinte
még csak a felső fél méterben,
augusztus végére már az 50-100
centiméteres mélységben is a
kritikus 30 százalék alá csökkent a viztartalom. A talajvízszint egyes területeken, főleg a
Duna-Tisza közén minden kohé
rábbinál alacsonyabb szintre '
süllyedt. Ezeken a helyeken az L -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - -_ _- - ._ _- '
átlagtól az elmaradás már a 2-3
VíZPART
métert is elérte, máshol fél és
Az Alsó-Tisza-vidéki
egy méter közötti volt. FolyóVízügyi Igazgatóság lapja
ink vfzszállftása rendkívül kis
Szerkeszti a szerkesztő bizottság,
elnöke: dr. Kováts Gábor
mennyiségekre csökkent. Az
Felelős sZ,erkesztő: Pálfy Katalin
augusztus végén mért vízhozaIDok az időszakra számított sokFelelős kiadó: Christian Theodose és D1usztu~ Imre
éves középvízhozamok harmaSzerkesztőség: 8-6710 Szeged, Pf: 390, Stefánia 4.
Telefon: 62/481-281 Telefax: 481-333 - Telex: 82-282
dát sem érték el. Bár a mi foKiadás és szedés: Délmagyarország Kft.
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