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AZ ALSÓ-TISZA-VIDÉKI víZÜGYI IGAZGATÓSÁG LAPJA

A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter 1993. február 12-én jóváhagyta a VíZÍigyi Alap 1993. évi felosztását és
döntött a pályázati rendben meghirdethető keretekről és célokról.
Tekintettel arra, hogy 1993-ra a korábbi pályázatok folyománya, az áthúzódó kötelezettségek, kormányzati döntések
és a törvényben konkrétan megjelölt felhasználási célokra
előirányzott összegek eredményeképpen szerződéssel, illetve
egyéb módon a tervezett 3 milliárd forintból 2765,5 millió
forint lekötött, a miniszter úgy döntött, hogy 1993-ra további
pályázat kiírását nem támogatja. Így pályázatra csak 1994-re,
acéltámogatáshoz kapcsolódóan, a települési vizgazdálkodási körben kerül sor - 750 millió forintra 1993. március
10-i befogadási határidővel.
A vízitársulatok fenntartási költségeihez való normatív
hozzájárulásként a miniszter engedélyezte 40 millió forint
elkülönftését, amelyről a közlemény rövidesen megjelenik.
A pályázati felhfvásban megjelent általános szempontok:
Települési vízgazdálkodás i beruházások köre, melyre pályázni lehet:
- vízellátás
- szennyvfz-elvezetés
- szennyvíz-tisztítás
- belterületi vízrendezés.
A pályázaton újonnan ind uló, illetve már folyamatban lévő
beruházással lehet részt venni. A támogatás mértéke legfeljebb húsz százalék vissza nem térítendő formában.
A pályázattal összefüggő részletesebb tájékoztatást az
igazgatóság vízrendezési és vízhasznosftási, vizeIlátási és
csatomázási osztályai, illetve a szakaszmémökségek vezetői
tudnak nyújtani.
Csizmadia Károly

A mostanában gyakori
és súlyos aszályok nem
feledtethetik el velünk a nagy
árvizeket és belvizeket. A
következókben - fél évszázad
múltán - minden idók
legnagyobb hazai belvizeit, az
1940-42-es évi katasztrofális
belvizjárás lefolyását és
következményeit idézzük föl.
Egy-egy belvizes esztendő
súlyossága legegyszerűbben az
elöntött terület nagyságával
jellemezhető. Természetesen az
elöntések föltérképezése nem
lehet pontos . Az 1940-42. évi
adatok értékelését külön meghezíti, hogy ekkor árvfzi
elöntések is voltak, az országhatár pedig eltért a maitól. A
korabeli beszámolókból és
vízrajzi évkönyvekből hozzávetőleg azt állapfthatjuk meg,
hogya belvfzzel elöntött legnagyobb terület - a mai országhatáron belül - 1940-ben 5000
négyzetkilométer, 1941-ben
4000, 1942-ben 6000 négyzetkilométer körüli volt:
Némely alföldi táj különösen
sokat szenvedett abelvizektől.
Elsősorban aSzegedtől Kiskunhalasig és Kecskemétig húzódó
"vadvizes" vidék és a KörösMaros köze, ahol 1942 tavaszán
a szántók felét elborftotta a víz.
Egy-két községben méteres víz
állott hónapokig. A szinte mindent elborító víz élénke n él az
én emlékezetemben is: Orosháza pusztaföldvári határában a
tengernyi vi~n kívül csak az út
menti fasorokat és a szalmabogIyákat lehetett látni.
A legnagyobb kár a mező
gazdaságot érte. A termés - országos viszonylatban - mindhárom évben 15-25 százalékkal
elmaradt a megelőző tíz év
átlagától. Ez - a hadiállapotokkal súlyosbítva - komoly ellátási nehézségeket okozott. Bizonyos termékeknél ekkor kezdték a jegyrendszert bevezetni.
Az épületkárok is tetemesek
voltak, különösen a tanyavilágban. Az összedőlt, illetve
erősen megrongálódott épületek
száma több tfzezerre tehető. A
kilakoltatások következtében az
állatállomány takarmányozása
majdnem lehetetlenné vált. A
közúti és vasúti hálózatban

Belvizzel körülzárt tanya Orosházán 1942-ben.
ugyancsak nagy kár keletkezett.
A közlekedés egyes körzetekben hosszú időre megbénult. A
vízi létesítmények is sok helyen
megrongálódtak.
A gazdasági megrázkódtatás
különösen azért volt súlyos,
mert a három bel vizes esztendő
közvetlenül követte egymást.
Még nem lehetett kiheverni az
egyik év csapását, amikor már
jött a másiké. Mindhárom évben a téli-tavaszi hóolvadásos
időszakban tetőzött a belvíz, de
1940-ben és 1941-ben a heves
nyári esőzések is elöntéseket
okoztak, jelentősen növelve a
mezőgazdasági kárt. A három
év összes belvízkára szolid
becslés szerint 300 millió pengőre tehető, ami mai árakon körülbelül 30 milliárd forintot jelent.
Szomorú tény, hogy a belvíz
- az anyagi károkozáson túl emberéletet is követelt. A kormánybiztoshoz 14 halálesetről
érkezett jelentés. Négy ember
vfzbefúlt, nyo1cat az összeomlott lakóház temetett maga alá,
kettőt pedig a víz pusztításai
annyira megrendítettek, hogy
önkezükkel vetettek véget életüknek.
A belvíz elleni védekezést - a
kormány pénzügyi támogatásával - a vízi társulatok és a kul-

túrmérnö~ hivatalok végezték.
A vízelvezető rendszereknek a
mainál jóval kisebb teljesítőké
pessége rendkívüli erőfeszítése
ket igényelt. Különösen II torKolati szivattyútelepek kapacitása
bizonyult kevésnek, pedig nagy
szükség lett volna az erőtel
jesebb szivattyúiásra, mert az
árvízvédelmi töltésekben levő
zsilipeket a folyók magas és tartós árhullám ai miatt mindhárom
évben hosszú ideig zárva kellett
tartani. Például: az algyői zsilip
1941-ben 140 napig volt zárva.
Az állandó és az ideiglenes belvfztározók teljesen megteltek, II
fennsfki területekről lezúduló
vizeket csak nagy üggyel-bajjal
és csak részlegesen lehetett
visszatartani. 1942 márciusában
51 millió köbméter "vadvíz"
zúdult Szeged környékére.
Az Alföld peremén a dombvidékről lefutó kül vizek és az
átszakadt (vagy átvágott) felfogó csatornákból kiömlő, a
határainkon túlról is érkező
vizek tetézték a gondokat. A
belvfzlevezető főcsatornák - és
műtrágyaik - szűk keresztmetszete és elhanyagolt állapota is
rengeteg tennivalót igényelt,
különösen 1940-ben és 1942ben, amikor a rendkívüli hideg
és a hófúvások következtében a
csatornák fenekét vastag jég-

páncél borította. Az Algyői
1940 márci usában robbantással távolftották el
a 0,8-1 ,2 méter vastag jeget. A
Nyfr~égb('n ~njáto~ problémát
okozott, hogyafölemelkedő
talajvíz hatására a gyenge
állékonyságú csatornamedrek
"összefol ytak" .
A védelrr.~ "nkálatok feszített tempójára~ eJlemző, hogya
három év alatt - 25 millió
köbméter föld megmozga t ás ával - II ezer kilométer új csatornát épftettek, a bel vízi
szivattyútelepek teljesítményét
- több új telep létrehozásávpl 70 köbméter percenkénti hozammal fokozták, s további,
körülbelül száz köbméter
percenkénti . teljesftménynövelés t értek el az üzembe
állított hordozható szivattyúkkal.
A kormány a megrongálódott
közutak és vasutak helyreállftásáróI és abelvízkárosultak
megsegftéséről sürgősen intézkedett (vetőmagjuttatás, adótörlés, segély a lakóházak újjáépítésére stb.) KáIlay Miklós
miniszterelnök 1942 márciusában, nem sokkal kinevezése
után, személyesen járta be a
bel vízzel legjobban veszélyeztetett térségeket. Dél-iIlföldi
(Folytatás a 2. oldalon)
főcsatornából

Javult a munkavédelmi helyzet
Az igazgatóságnál munkát végzők közülI992-ben heten
szenvedtek üzemi balesetet az előző évi kilenccel szemben. Úti
és egyéb foglalkozási baleset nem fordult elő. A balesetek miatt
kiesett munkanapok száma 358, míg 1991-ben 429 volt. A statisztikai számok tükrében az igazgatóság munkavédelrni helyzete javulást mutat:
Ezt - a szűkös pénzügyi lehetőségeink ellen,ére - azzal értük
el, hogy a munkáinkat szervezetten, kellő előkészítés mellett
végeztük, és a munkavégzés során fokoztuk az ellenőr
zéseinket.
A munkavédelmi helyzet statisztikai javulását eredményezte
a létszámcsökkenés is, .de hozzáj árul t az is, hogy a visszamaradottak sz~ailag kvalifikáltabbak és fegyelmezettebbek a
technológiai fegyelem betartását illetően.
.
A balesetek közül egy súlyos, de nem életveszélyes is előfor
dult. Sajnos a balesetet a munkaterületen ittas állapotban való
közlekedés idézte elő. Ezért szigorftottuk az alkoholos
befolyásoltságot regisztráló ellenőrzéseink számát. Ennek ha-

tékonyságát azonban igen megnehezíti a munkák területi széttagoltsága. Kellő gyakorisággal és szigorral végzett
ellenőrzésekkel úgy gondoljuk, hogy munka\édelmi helyzetünk
tovább javítható.
Tovább folytattuk az elmúlt évben szivattyútelepeink korszerűsítését, amely a jobb és egészségesebb munkafeltételeket is
magában foglalj b, a biztonság növelése mellett. Átfogó munkavédeImi és KRESZ-oktatásokat szerveztünk, hogy liIolgozóink körében a munka védelmi ismereteken túl, a közúti közlekedés szabályait is felelevenítsük, hogya változó rendelkezéseket is megismerjék. Szükségesnek tartottuk ezt amiatt is,
mert az országban a közúti balesetek száma igen megemelkedett.
Célunk az, hogy a baleseti veszélyforrásokat a mirtimálisra
szorítsuk és ezzel a balesetek bekövetkezésének valószínűségét
is.
Márkus Zoltán
munkavédelmi vezető

Balesetek tanu·lságokkal
Mindenki által ismert a mondás: "Más kárán tanul az okos".
Szolgáljanak az alábbi - sajnos megtörtént - események
tanulságul, vonja le mindenki magának a megfelel6
következtetést, nehogy a jövlíben esetleg éppen a mi
balesetünk szolgáljon másnak tanulságuI.
Február elején hallhattuk a
rádióban és láthattuk a tv-ben a
pörbölyi iskolás gyerekeket
szállító busz vasúti kereszteződésben történt szörnyű balesetét. A vizsgálat még folyik. de
az tény, hogy - bár a fénysorompó nem működött - a kereszteződés előtt a busz vezetője a KRESZ által előírt kötelező megállást elmulasztotta,
illetve a fokozott óvatossággal
történő haladást figyelmen
kívül hagyta. A súlyos szabályszegés tizenegy gyermek halálát
okozta.
Az egyes embereket ért tragédiát általában az képes igazán
átérezni, aki annak közeli
szenvedő alanya. Ez az esemény azonban meg kell, hogy
döbbentsen mindenkit, fel kell,
hogy ébressze felel6sségtudatunkat, hogy munkánkban ,
cselekedeteinkben közvetlenül,
vagy közvetve felelősek vagyunk embertársaink egészségéért, testi épségéért. Akkor talán meggondoltabban
cselekszünk és kevesebb lesz a
hasonló baleset. Az értelmetlen,
más gondatlansága által okozott
tömeges gyermekhalálnál alig
képzelhet6 el borzalmasabb
dolog.
A közúti-vasúti balesetektől
eltérő jellegű, de mindennapjaink veszélyes baleseti forrása, a mai életünk nélkülözhetetlen energiája a villamos
áram. Háztartá~unkban számtalan, gép, elektromos eszköz
van, a használatukkal kapcsolatos közvetlen veszély érzete
azonban csak kevés emberben
tudatosul. Pedig a szakszerűt
lenül, szabálytalanul működ
tetett elektromos gépek olyan

áramütést okozhatnak, melyek
az esetek többségében halálosak!
Az egyik. lakás fürdőszobáját
elektromos hősugárzóval próbálták bemelegfteni. A kádban
habfürdőző fiatal lány egy
óvatlan pillanatban hozzáért a
labilisan elhelyezett hősugárz6hoz, az a vízbe esett és az
áramütéstől a fürdőző azonnal
meghalt.
Hasonló baleset már bekövetkezett úgy is, hogy elektromos hajszárító pottyant a vízbe.
Kerüljük tehát a vizes környezetben az elektromos gépek
használatát és figyelmeztessük
a környezetünkben azokat főleg a gyermekeket - is, akik
elektromos eszközt vizes körülmények között múködtetnek,
hogy az milyen súlyos következményekkel járhat. Ne feled.;jük az intelmet: "a hülyeséget
az elektromos áram szigorúan
bünteti!".
A következő - nem elektromos, de megrázó - eset igazgatóságunk területén történt.
Emberünk a töltésen közlekedett saját motorkerékpáIjával,
egyik munkahelyről a másikra.
A "célzóvíz" nem bizonyult
elég hatékonynak, mert (tavasz
derekán, délelőtt tíz órakor tehát világos nappal - száraz
időben) nem vette észre a töltést
lezáró sorompót és nekihajtott.
A motor átpréselődött a
sorompó alatt, de a dolgoz ó
fennakadt. Súlyos belső
sérülésekkel szállftották kórházblj, több mint száz napig
volt betegállományban és felépülését csak erős szervezetének
köszönhette.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Több feladat kevesebb munkatárssal
Pusztainé dr. Koppány Csillát
azt hiszem, mindenki ismeri az
igazgatóságnál. Azok közé
tartozik, akihez senki nem tud
úgy menni, hogy ne hallgatná
meg az illető gondját-baját és
ne próbálná megtaláJni a megoldást a problémára. Segftő
kész, kedves kolléganő, aki ismeri, az szereti is.
Örömmel hallottam a hfrt,
hogy az igazgatási osztály vezetésére ki írt pályázatot ő
nyerte meg. Rögtön elcsfptem
egy röpke beszélgetésre.
- Kedves Csilla! Tudom,
hogy régen - talán már több
mint ttz éve - itt vagy az igazgatóságnál. Pontosan mikor és
hogyan is kerültél ide?
- A jogi diploma megszerzése után ez az első munkahelyem, 1977. március l-jén
jöttem, azóta ennél az osztálynál dolgozom. Ez bizony azt jelenti, hogy már éppen 16 éve itt
vagyok. Kezdetben ügyintéző
voltam, majd csoportvezetőként
ügyködtem, a mostani kinevezésem pontosan a jubileumi
naptól, március l-jétől szól.
- Manapság is nagyon sok új
rendelet, törvény, jogszabály jelenik meg. Szakmailag - ahogy
mondani szokták - nagyon kell
kapaszkodni. Neked ez mindig
sikerült?
- Rákényszerültem. Itt tényleg nem ülhet az ember a babérjain. A jogi szakvizsgához
előírt gyakornoki idő után
1983-ban szereztem meg a jogtanácsosi címet, ezt követően
különböző szakmai továbbképzéseken vettem részt az Eötvös
Lóránt Tudományegyetem Jogi
Továbbképző Intézetében, il-

Beszélgetés
az igazgatási
osztály
új vezetéijével

(Folytatás az 1. oldalról)
is föltárták. Lászl6ffy Woldeútján kijelentette: "Olyan intéz- már rámutatott arra, hogya télikedésekre van szükség, hogy a tavaszi belvfz szempontjából a
mai állapotok meg ne is- bő csapadék és a nagy hideg
métlődjenek".
együttes jelentkezése a legveAz ár- és belvfzvédelmi ta- szedelmesebb. Száz esztendő
pasztalatok nyomán átértékelték téli félévi csapadékösszegei és
az állam kötelezettség-vállaló január-márciusi középhőmér
szerepét. Már 1940-ben vi lá- sékletei alapján megállapította,
gossá vált, hogy - Trummer hogy ekét tényezőnek az 1939Árpád megfogalmazása szerint 40-es télihez hasonló kedve- "a vízkárok okozta termés- zőtlen egybeesése korábban
kiesés nem kizáróan az érdekelt nem fordult elő. Különös jebirtokos egyéni veszt~sége, lentősége volt annak, hogya
hanem az ország közgazdasá- csapadék zöme hó formájában
gáé", tehát a vízrendezés nem- hullott le. A hóvastagság Nyírcsak magánérdeket, de köz- egyházán 0,64, Debrecenben
érdeket is szolgál, s ebből kifo- 0,76 méter ért el. 1940. március
lyólag egységes irányítást közepén a hóolvadás a hirtelen
igényel. Nem véletlen, hogy fölrnelegedés következtében
ekkor újult erővel merült föl a páratlanul gyorsan köszöntött
vfzrendező társulatok államosf- be, a rendkfvül mélyen, helyentásának gondolata.
ként 0,8 méternél is mélyebben
Az 1940-42. évi katasztrofá- átfagyott talaj viszont csak egy
lis belvfzjárás óta eltelt fél év- bő hét múlva engedett föl, ezért
század alatt - az elöntési adatok a hóban tárolt - mintegy száz
tanúsága szerint - hasonlóan milliméter csapadéknak megsúlyos bel vfzi helyzet nem felelő - hatalmas vfztömeg,
alakult ki. Kérdés azonban, melyet húsz millimétemyi eső
hogy ez a kedvezőbb időjárás- tovább növelt, néhány nap alatt
nak, vagy aközben végrehajtott "tengerré" változtatta az Alfölvfzrendezési munkálatoknak és det.
a hatékonyabb belvfzvédekeNemcsak az 1939-40-es tél,
zésnek köszönhető-e? A választ hanem az 1940. évi nyár is
a belvfzképződésben szerepet bővelkedett csapadékban. Az
játszó föbb hidrológiai tényezők . 1940-es félévi összeg szinte
hosszabb időszakot átölelő mindenütt több volt 400 mjlliösszehasonlftásával adhatjuk méternél. Különösen sok eső
meg.
hullott a Tiszántúl keleti felén:
Az 1940-42. évi bel vizeket Sarkadon 587, Tiszabecsen 598,
előidéző időjárás rendkfvülisé- Nagykálóban 632, Komádiban
gét már a korabeli vizsgálatok 732 millimétert mértek, ami

letve a Magyar Jogász Szövetség továbbképző tanfolyamain.
- Új munkakörödben milyen
elképzeléseid vannak, várhat6-e
valamilyen változás az osztály
felépttésében, munkájában?
- Elképzeléseimet elsősorban
az igazgatóságot érintő átszervezés határozza meg. Feladataink bővülnek, hozzánk kerülnek a személyügyi és oktatási
témák is. Munkánkat úgy kell
meg szervezn ünk, hogy a megnövekedett feladatok csökkentett létszámmal is elláthatók
legyenek. Osztályunk alapvetően funkcionális feladatok
megoldására hivatott szervezeti
egység, szorosan együttműkö
dik a többi osztállyal, a szakaszmérnökségekkel, a termelési egységekkel, aktiv segftője
az irányftó munkának és minden körülmények között képviselője és szószólója az igazgatóság és a vízügyi szolgálat
érdekeinek. Valamennyi - az
osztály munkáját érintő elképzelést természetesen nem
lehet egy ilyen alkalommal
teljes részletességgel ismertetni,
de az tény, hogy az elképzelések önmagukban mindaddig
csak mint elméleti fejtegetések
értékelhetők, amfg" a gyakorlatban meg nem valósítják
őket . Ehhez a megvalósításhoz
kérem mindazok segítését, akik
a vízügyi szolgálatot eddig is
közös érdeküknek tekintették.
- Csilla, köszönöm a beszélgetést, Neked és osztályodnak a szerkeszt6ség nevében is - j6
munkát, sok sikert kívánok!
Benke György

ezen a tájon évi összegnek is
sok! A szakadatlan esőzés és a
szokatlanul hűvös nyár miatt a
tavaszi vízborftások - a védekezési munkák ellenére - alig
csökkentek, sőt az ősz folyamán
újabb elöntések keletkeztek.
Az 1940-41-es tél szi ntén
csapadékosabb és hidegebb volt
az átlagosnál, de a csapadék
nagy része eső formájában
hullott le (a hóvastagság csak a
Dél-Alföldön haladta meg a 0,2
millimétert) , a talajfagy pedig
nem hatolt túl mélyre. Ennek
ellenére 1941. elején ismét hatalmas területeket borftott el a
belvíz, ami elsősorban az idő
közben rendkívüli magasra
emelkedő talajvíznek volt a
következménye. 1941. nyarán a
Tiszántúl északi és keleti részén
megint bőven esett eső. A nyári
félévi összeg Komádiban 573,
Mándokon 599, Tiszabecsen
674 milliméter. E sok csapadék
természetesen újból sok beIvizet okozott.
Az 1940-41-es esztendők
erős csapadékossága 1942-ben
is folytatÓdott, s ezzel betetőzte
az 1930-as évek második felétől
kibontakozó nedves periódust.
Az 1871-1942 közptti szegedi
csapadékadatok elemzéséből
Hatolykai Pap István megállapította, hogy az 1936-42 évi
erősen nedves évsorozathoz
fogható régebben nem volt. Az
évenkénti tekintélyes csapadéktöbblet megszak!tás nélküli soro~ata a talajvfz olyan nagyfokú

halmozódásához vezetett, anú a talaj vfzbefogadó képességének csökkenése révén - 1941ben és 1942-ben nagy mértékben hozzájárult a belvfzképző
déshez. A talajvíz sok helyen a
felszfnre tört, s így közvetlenül
is növelte a belvíz mennyiségét.
Az Alföldön 1941-42. telén
még az 1939-40-es évinél is
több hó hullott. A legnagyobb
hóvastagság kiemelkedő értékei: Debrecen 0,70, Túrkeve
0,71, Szeged 0,72, Felsőszent
iván és Baja 0,80 m.éter. A talajfagy ekkor is mélyre hatolt,
mert - a két évvel korábbihoz
hasonlóan - ez a tél is rettentően hideg volt. A legalacsonyabb hőmérsékletet, -34
Celsiust (!), 1942. január 24-én
Kunszentmikl-óson és Baján
mérték. Szerencsére a hó február végétől kezdve - kisebb olvasztó esők kfséretében - lassan
és fokozatosan olvadt el, de
még fgy is óriási elöntések keletkeztek, f6leg a Dél-Alföldön.
A talaj fagy csak március közepén engedett föl. a talajvfz pedig egyre magasabbra emelkedett. "Sok helyen a rendesnek
fordftottja állt elő: ahelyett,
hogya vfz a talajba szivárgott
volna, a talajból tört elő. Közönséges talajkutak túlfolyó
forrásként múködtek, nagy terjedelmű medencék megteltek és
túlcsordultak a talajból fakadó
vfztől" olvashatjuk dr.
Bárczay János kormánybiztos
beszámolójában.

Balesetek tanulságokkal
(Folytatás az 1. oldalr61)
Az eleséshez azonban nem
mindig kell "célzóvfz". Az
igazgatóság lépcsőházában az
utóbbi Uz évben több - a lépcsőn történt - elcsúszásból, botlásból származó bokaficam,
rándulás és lábtöréses baleset
fordult elő. A szenvedő alanyok
közül mindössze egy volt férfi, a többi eset nődolgozóval
esett meg. Az okot többnyire a
"kecses" merev talpú, magassarkú, női papucsok használatában találhatjuk meg. Az
igaz, hogy ezek a női láb vonalainak szépségét (inflexiós
pontjainak geometriailag ki
nem szerkeszthető helyét)
szemmel láthatóan kihangsúlyozzák, de lépcsőn a biztonságos közlekedésre bizony
nemigen alkalmasak. Különösen akkor nem, ha a lépcsőn

libegő hölgy - hetedik érzékével - megérzi az őt csodáló férfi
sugárzó szemét, büszkén felveti
fejét (hogy a nyak vonalai és
egyéb bájai is hangsúlyt kapjanak) és a büszke fejtartással
való közlekedés közben nem lát
a saját lába elé, megcsúszik és
elesik.
Munkahelyen célszerű kényelmes, a bokát is támasztó (és
fogó) lábbelit használni. Biztos
vagyok abban, hogy ilyen
topánkákban is tetszeni fognak
hölgyeink férfitársainknak.
Hosszan sorolhatnánk még a
tanulságos baleseteket, de talán
ez a néhány kiragadott példa is
óvatosságra int egy kicsit.
Vigyázzunk magunkra és
egymásra, ne keressük a bajt,
anélkül is mindenkit érhet baleset.
Márkus Zoltán

Szabadidősport
Rohanó és gyorsan változó
mai világunkban is a legnagyobb kincs az egészség! Az
egészségünk megőrzésében
döntő szerepe van a napi mozgásnak, a rendszeres sportolásnak. A Szegedi Vfzügyi SE Tömegsport Bizottsága a következő sportolási lehetősége
ket tudja 1993-ban is biztosftani:
- sífelszerelés kölcsönzése
(sfcipó, bot, léc)
- napi rendszeres úszás
(Sportuszoda)
- teniszpálya biztosftása,
nyáron salakos pálya, (a nyári
szezonra, 1993-ra nincs még lekötve), télen fedett pálya, (csütörtöki napokon 17-20 óráig Újszegeden)
- kosárlabdát szerető és mű
velő dolgozóinknak: hétfőn délután fél 7 órától az Erdészeti
Szakközépsikolában játéklehetőség,

- labdarúgás: terem

hétfőn

1942 áprilisában a kiadós
még fenntartották a
belvizes állapotot, de 1942.
nyarán végre szárazabbra fordult az időjárás, s bár még
1943-ban is voltak elöntések,
lezárult egy emlékezetes belvizes periódus.
A fenti áttekinté~ szerint
1940-42-ben több fontos belvízképző tényező is szélsőséges
nek minősíthető értéket ért el. A
katasztrofális belvízjárást ezek
együttes előfordulása idézte elő.
A különböző hatások végeredményét a belvfzhozamok is
jelzik, de ezekből nehéz kiszűr
ni az emberi beavatkozásokból
eredő hatásokat. Mindenesetre a
Szeged környékén 188l-1956
között mért belvfzhozamok
összehasonlítás ából megállapftható, hogy a legnagyobb vfzhozam 1942. tavaszán alakult ki,
de nem sokkal kisebbek az
1881 és az 1940-es évi értékek
sem.
A belvfzképző természeti tényezők együttes hatásának értékelését, a bel vizes évjáratok
összehasonlítását megkönnyítheti, ha a főbb befolyásoló tényezőket egyetlen mérőszámba
vonjuk össze. Erre szolgál az
általunk bevezetett belvizességi
index, mely lényegében a vfzterhelést meghatározó tényezők
(csapadék, hóvastagság) és a talaj vfzbefogadó képességét befolyásoló tényezők (talajvfzállás, talaj fagy) hán.yadosa. A
belvizességi index értékeit egy
esőzések
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délután fél 6-tól fél 7 óráig Erdészeti Szakközépiskola,
szerda: délután 5-től fél 8 óráig
- Petőfi Sándor Általános Iskola,
- teke.
Ezenkívül biliárdozni, asztaliteniszezni, tollaslabdázni lehet
a termelési közponban.
Mindezért mit kell tenni!? A
havi 200 forintos tagsági díjat
kell befizetni. (Ezúton hfvnám
fel sportoló koLlégáirn figyeimét
az 1993-as évi tagdíjak pontos
befizetésére. )
Bfzom benne, hogy 1993-ban
is lesznek háziversenyek (most
zajlik.a biliárd egyéni verseny),
valamint hagyományos, igazgatóságok közötti sporttaláJkozók
(Székesfehérvár, Szolnok, Szeged stb.).
Minden jó ötlet megvalósftásában partnerek vagyunk.
A Tömegsport Bizottság
nevében:
Kurucz Gyula

Duna-Tisza közi és egy KörösMaros közi térségre számítottuk
ki, 1931-től 1990-ig. A bel vizességi index 60 éves adatsorából mindkét vizsgált tájegységnél kiemelkedik az 1939-40re és főleg az 1941-42-re vonatkozó érték, jelezve, hogy ekkor
minden más esetnél sokkal
jobban együtt voltak a rendkfvüli belvízképződés természeti
feltételei. Az 1940-41-es télre
vonatkozó belvizességi index a
rangsor negyedik helyén áll.
Az összehasonlító hidrológiai
értékelésből azt a végkövetkeztetést vonhatjuk le, hogy az
1942 utáni, napjainkig terjedő
időszaknak az 1940-42-es
éveknél kevésbé súlyos beIvizeit nemcsak a vfzrendezés fejlesztésének és hatékonyabb
belvfzvédekezésnek, hanem a
szerencsésebben alakuló időjá
rásnak is köszönhetjük. A fél
évszázaddal előbbi időjárási
szituáció - a mostani melegedési és kiszáradási tendenciák
ellenére - valamikor megismétl6dhet, illetve ahhoz nagyon hasonló helyzet előfordulhat, sőt
az sincs kizárva, hogya belvfzképző tényezők még kedvezőtlenebb kombinációja áll elő.
Bár ennek nagyon kicsi a valószfnűsége, mégis gondolni kell
rá, és fel kell készülni az ebből
eredő káros következmények
elhárítására, illetve elviselésére.

Dr. Pálfai Imre
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első

hava változékony,
sem mentes idő
járású volt. A területünkre főleg
eső alakjában hullott kevés
csapadék (11 milliméter) mindössze harmada volt a sokévi
átlagnak. Mennyisége az északi,
északkeleti köfzetekben volt
viszonylag több (maximum: 21
milliméter, Körös-torok), máshol 5-15 milliméter között, délnyugaton és délkeleten néhol
még ennél is kevesebb volt (minimum: 4 milliméter, Kistelek,
Kelebia) . A hónap első és
utolsó napjain kisebb havazásból, 2-8 centiméteres hóréteg is
kialakult. Az első ' alkalommal a
hó 4-5 nap után elolvadt.
A havi napfény tartam kevéssel meghaladta az ilyenkor
szokásos értéket (Szeged: 76
szélsőségeKtől

óra). Főleg a hónap közepén sütött tartósan a nap.
A léghőmérséklet rendkívül
szélsőségesen alakult: míg
január első hetében az utóbbi 34 évtized egyik leghidegebb
időszaka volt (minimum: -17
Celsius, 5-én), addig az ezt
követő két és fél héten szinte
tavaszias idő köszontött ránk
(maximum: 13 Cels!us, 13-án).
A hónap középhőmérséklete
végül is a sokéves átlagot csak
kissé haladta meg, Szegeden
-0,7 Celsius lett.
Folyók vfzjárása, jégviszonyok:
A kezelésünkben lévő folyószakaszokon a hónap legnagyobb részében átlag alatti,
és alig változó volt a vfzállás .
Csak a Tiszán jelentkezett

Még egy év sem telt el a legutóbbi szervezetátalakítás óta, s ismét egy belső átszervezés borzolja az igazgatóság dolgozóinak
kedélyét.
Ezúttal azonban olyan szervezetkorszerűsftésről van szó, melyet a minisztérium kollégiumi határozata rendelt el, egységesen
hajtandó végre mind a tizenkét igazgatóságon, s ilyen módon legalább is osztályszervezet szintig - egységes lesz az egész országban. Azt is tudni kell, hogy ez a forma átmenet, mely előké
szíti a termelő-szolgáltató rész közhasznú társaságba vitelét, azaz
önálló jogi személlyé válását.
A szervezet lényegét a közölt tábla tartalmazza. Mind szervezetileg, mind költségelszámolásban 1993. március l-jétől tisztán elkülönül a termelő-szolgáltató szervezet. E feladattól meg-

említésre méltó áradás, mely
január végén, hóolvadásból
alakult ki. A hónap jellemző
vízállásai (minimum, maximum, középvfzállás) a következők lettek: a Tiszán, Szegednél
77 centiméter (l-én), 201 centiméter '31-én), 112 centiméter,
aMaroson, Makónál -72 centiméter (26-án), -18 centiméter
(ll-én), és - 43 centiméter.
Januárban az Alsó-Tiszát és
mellékfolyóit többnyire álló jég
borította (Tisza 23 nap, Maros
és Körös 26 nap). Átmeneti zajlás és változó hosszúságú jégmentes szakasz csak néhány
napra, a hónap végén alakult ki.
A jég legnagyobb vastagsága
20-25 centiméter körüli volt, a
torlódásoknál sem haladta meg
a 30 centimétert.

Talajvízjárás, talajnedvesség:
A talajvfzszint jelentősen
sehol sem változott, általában
10 centiméter alatti, néhol 2030 centiméteres emelkedések,
illetve süllyedések fordultak
elő. A vfzszintemelkedés inkább a Duna-Tisza közén volt a
jellemző. A sokéves átlagértéktől való elmaradás mérsékelten nőtt.
A talaj nedvessége csak a
felső 20 centiméterben csökkent, 90 százalékról, 60

HA VI CSAPADÉKÖSSZEGEK

1992-1993.
mIII

százalék körüli értékre. Mé' lyebben - kisebb emelkedést
követően - 80 százalék körüli
volt a vfzkapacitás százal~kában kifejezett hasznos vfztartalom. (Készftette: a vfzrajzi
csoport)

szabadulva a szakaszmérnökségek alapfeladatukra, a területi
vfzgazdálkodásra tudnak a jövőben koncentrálni.
Lényeges változás még, hogy az eddigi két osztály helyett egységes vfzkárelhárftási osztály alakul, míg a személyzeti és munkaügyi osztály kettéosztva részben a gazdasági, részben az igazgatási osztályba integrálódik.
A kor követelményének megfelelően viszont új osztályként valószínűleg június l-jétől- létrejön az informatikai osztály.
Az átszervezés kapcsán sor került az egyes tevékenységi körök
és a hozzájuk rendelt létszámigény felülvizsgálatára is és ez - figyelembe véve a szűkös anyagi lehetőséget - sajnálatosan oda vezetett, hogy több, régi munkatársunktól meg kell válnunk. A szervezeti változások személyi vonzatai: a részben újjáalakuló igazga-

tási osztály vezetője akorengedményes nyugdfjba vonuló dr.
Törzsy Károly utódaként Pusztai Ferencné dr. , a vfzkár-elhárftási
osztály vezetője Andó Mihály, a szolgáltató üzemé Baranyi Sándor, az MBSZ-é Temesvári Mihály. Az informatikai osztály megszervezésére - ugyancsak pályázat alapján - Márfai László kapott
megbízást.
Kérjük minden munkatársunkat, fogadja megértéssel a szervezeti és személyi változásokat és az új követelmények között is tegyen meg mindent 1993-ban az eredményes, sikeres tevékenységért.

Dr. Kováts Gábor
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Életutak

Képessy József
emlékezete

A Mamszi
megköszöni

(1818-1876)

A nyugdijasportrék sorozatunkban - a tervek szerint - most
nem az szerepelne, aki alább mégis következik. A sors hozta
úgy, egy szomorú apropó, hogy a sorban most Wo)ford
Antalné, Erzsike következik.
Történt ugyanis, hogy felkeresett és megkért, írjak néhány
köszönő sort az ő a nevében, a
Vízpartba azoknak, akik élete
nehéz - tán legnehezebb - napjaiban, heteiben oly emberségesek voltak hozzá. A néhány
köszönő sor helyett én azt kértem tőle, beszélgessünk hoszszabban, tán ez is erőt ad néki
elviselni azt az embert próbáló
helyzetet, amibe egyik pillanatról a másikra került. Nem akart
kötél nek állni. Végül belátta,
nem szabadulhat meg tőlem .
[gy aztán egy délelőtt meglátogattam az Osztrovszky utcai
házban . ami régi ház ugyan. de
irigylésre méltóan tágas, világos és otthonos.
Amikor leülünk, még tesz
egy utolsó kIsérletet arra, hogy
lebeszéljen eredeti szándékomról.
- Miért is akarsz köszönetet
mondani?
- A férjem december elsején
autóbalesetet szenvedett. Lebénult a fél oldala, beszélni nem
tud azóta sem. Súlyos állapotban szállftották először az orosházi, aztán a gyulai kórház intenzív osztályára. Persze, azonnal utaztam hozzá, s az első heteket albérletben töltöttem, gondolhatod, nem kevés pénzért.
Egy ll;lkalommal Kakukk Pistáv al találkoztam, akinek tanácsára bementem a szegedi
vízügyhöz. Az első szóra vették
a telefont, hívták a gyulai kollégákat, hogy segítsenek nekem.
Ők azonnal felajánlották a vízügy ottani vendégszobáját. Ott
lakhattam ingyen és bérmentve
január elejétól majd a hónap

végéig. Az igazgató úr nem
egyszer kölcsönadta a kocsiját,
hogy a vonatot elérj em Békéscsabán. Elmondhatatlanul jólesett a segítő karnyújtás azokban a borzalmas napokban.
Most már itt van a féljem a szegedi klinikán, de nemigen javul.
Az este is olyan kétségbeesetten
jöttem el tőle, mert úgy láttam,
Fotó: Somogyi Károlyné
mintha rosszabbodott volna az
állapota.
képpen .... A nyugdíjaséveink is
- Téged is szerettek, mert akit
Itt már nem bIrja visszafogni oly békés-szépek voltak. Sokat becéznek, azt általá/Jan szfvűk
a sírást, aztán hirtelen felocsu- utaztunk. Tavaly Firenzében be fogadják az emberek. Mamdik, és szidja magát.
voltunk. Jártunk a kertbe szor- szinak h/vtak, hajó tudom.
- Látod, milyen nyavalyás goskodni. S mindketten vállal_ Hát előbb Husinak, hisz
vagyok. Sírok, pedig neki ép- tunk még munkát, hogy legyen nem voltam sovány. Ha jól empen az kell, hogy erősnek lás- nyugdíjkiegészítés. Oly béké- lékszem Török Imre nevezett el
son. De olyan borzasztó. Üres a ben e'It··un.
k A gyere kekb en, Er- így. Később lettem Mamszi,
ház, dkármen·e megyek minden zsikében és Laciban, s az uno-·
amikor már megszü Ietett az
őt idézi.
kákban sok örömet leltünk. Tu- első unokám. Közel húsz évet
Vigasztalni ilyen élethelyzet- dod, én úgy ápolnám, építgettöltöttem a vize ek között. Legben meddő vállalkozás. Nem ném. Csak ne legyen minden- előbb az építési osztályon volszólók hát egy .szót sem. Hall- nek, ami oly szép volt, vége!
tam, később a segédhivatalt vegatom. Hagyom, hadd beszélje
- Finom ez az étel - mon- zettem - mondja, miközben
ki magából fájdalmának leg- dom, mert mást most nemigen
fölém hajolva együtt nézzük a
alább kicsinyke részét, percekre lt:het mondani. Már azért sem,
fényképeket. Sorra veszi a rajta
enyhftve hónapok óta cipelt ter- mert ha Antal kikerül a klinilátható kollégákat, s mindenhein. És valóban, mintha meg- káróI, hű társára is kemény hókiről van egy kedves mondata,
könnyebbülne. Hirtelen fel ug- napok várnak. A nyugdíjasévek
vagy egy emlékezetes története.
rik, s kérdi, reggeliztem-e? erőpróbáló hónapjai.
Az album végére érünk. A
Miután elmondom, hogy igen
- Mióta is vagy nyugd/jas?
fotók
sorát egy beragasztott paés semmit sem kérek, a konyhá- Éppen tíz éve volt tavaly,
pírlap
zárja, a következő szöból megrakott tá!cával tér visz- hogy megváltam a vízÜgyt61.
Ha nem untat mutatok neked veggel: "Gondtalan, mindig
sza.
vidám pihenést kívánunk, s ha
- Új recept, nemrég tanultam. ~gy emléket a búcsúztatómról.
Krumpliban sült tojás és darált
S hozza máris a szép kötésű néha mégsem mennek úgy a
hús. Remélem, ízleni fog.
albumot. A baloldalon színes dolgok, ahogy szeretnéd, vedd
Falatozunk, s ő visszakanya- fotók, a búcsúztatás "protokoll" elő ezt a kis albumot, gondolatrodik oda, ahol a "terülj, asztal- részéről . Virágcsokor, puszik, ban hívj segítségül minket, régi
kám" előtt abbahagyta.
ölelések. Jobbra a búcsú buli bo- kollégáidat, reméljük, sikerül
fölviditanunk."
- Negyvenhárom éves háza- hókás pillanatai.
Erzsikének a közeli jövőben,
sok vagyunk. Tudod, ez mily
- Ezt az albumot a közvetlen
hosszú idő? Két ember szinte kollégáimtól, az igazgatási osz- gyakran elő kell venni majd ezt
eggyé lesz, és nem is gondolnak tály munkatársaitól kaptam, az albumot.
arra, hogy lehet majd más- akiket nagyon szerettem.
Kalocsai Katalin

"A víz érték"
Ki ne ismerné a cfmbeli, több évtizedes felhfvást, ami sajnos,
mára is csak felhívás maradt.
Pedig a vfz nem csak egyszeruen érték, de természeti kincs is.
Az élet négy fő alapelemének egyike. Nélkülözhetetlen! Azt kevesebben hallottuk, hogy az értékén kívül ára is van. Ez az egyszeru összefüggés minden más esetben természetes. El kell jutnunk oda, hogy ez a víz esetében is tudatosodjon. bennünk. Csak
[gy válik lehetségessé, hogy a cfmbeli felhivás mindenki számára

I

Ne pazaroljuk!

A takarékos vfzhasználat másik főbb "akadálya" a megállapított
egységár volt. Amig a termékegységre vetített vlzmennyis~g ára a
termelési költségek töredék százalékát jelentették, a vízgazdálkodás lehetőségének megteremtése nem volt kifizetődő.
A 2/1992. kormányrendelet fő erénye a szektorsemlegesség kialakítása, a vfzminőség szerinti díj rendszer bevezetése volt. Azonban az, hogy nem a víz használatáért, hanem a felhasználni kivánt
vízmennyiség lekötléséért kellett fizetni, vízgazdálkodási szempontból elhibázott lépés, negatív ösztönzés volt.
Egy jelentős á~lásban, a piacgazdaságra való áttérés időszakában lévő termelési szféra részére (ahol a termelés és a1r ehh k
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nagy merte ben U llámzl k , az e ore meghatározott legto b eset-

tartalmat kapjon.
Ennek elérésére az egyik lehetséges út a víz használatáért törvényileg szabályozott módon kivetett járadék. Az ezirányú törekvések megvalósltása 1968-ban kezdődött a vízkészlethllsznosftási píj
,
bevezetésével, mely két, a rendelet lényegét nem érintő módosí-.
".
űköd···
tássa11991 vegelg m
ott.
·EI kell ismerni, hogy nem valósította meg azokat a főbb célki- ben örökölt) merev lekötés utáni dljfizetés indokolatlanul szigorú
volt.
túzéseket, melyre létrehozták (pl. takarékos vfzhasználat). Ez elAz 1992. évi LXXXIIl. törvény ezt részben tolerálja azzal,
sősorban annak tulajdonítható, hogy a rendelet szelleme nem volt
hogy
év közben csak a ténylegesen kitermelt víz után kell járad~
szektorsemleges. Csak az állami ipari tevékenységet és a közüzekot
.fizetni
és a lekötött vfzmermyiséggel csak év végén kell els zá. mi vízszolgáltatás t "sújtotta". Pedig a harmadik nagy vizhasználó
Az
új
egységárak kialakítása is aminőségi vizgazdálkodást
molni.
ágazat, a meZőgazdaság - volumenét tekintve - megközelftette az
célozza,
bízva
abban, hogy a vfzhasználók a különböző egységelőzóeket, ráadásul az igazi pazarlás ott valósult meg. A beruháárak
miatt
csak
a termelési technológia által megkivánt minőségű
zásoknál alkalmazott ,,megtakarítások" az infrastruktúra ezen ágávizet
fogják
használni.
Különben az áraik nem lesznek versenykénak a kiépítésében keményen jelentkeztek. Az alacsony technikai
kiépítettség eleve ellehetetlenftette az ellenőrzés bármilyen for- pesek.
Emiatt rá kell jönnie mindenkinek, hogy a vIz érték, nem pazamáját, még az önkontrollt is. Így ezek a vízhasználók maguk sem
tudták, mennyire pazarolják a vizet.
rolandó!

Képessy József egyike volt
azon vízi mérnökeinknek,
akik a múlt évszázadban kibontakozó, nagyszabású vfzszabályozási munkálatokban
vezető szerepet vállaltak és
kiemelkedő érdemeket szereztek. Születésének 175. évfordulójáról azért illik nekünk (is) megemlékezni,
mert ezen a tájon született, s
főként itt, az Alsó-Tisza
vidékén működött.
Képessy József 181 8. február 21-én született Orosházán, ahol atyja tiszteletbeni
főorvos volt. Szegeden, Aradon és Temesvárott végzett
középiskolai tanulmányai
után a pesti egyetemre ment,
ahol 1842-ben· mérnöki oklevelet szerzett. Tanulmányait
a bécsi egyetemen egészítette
ki.
Képessy 1842-1846 között
- mint Békés megye tiszteletbeli mérnöke - főként
Szarvas határában, valamint
öcsödi, gyomai és endrődi
birtokokon térképezett, és
vízrendezési-lecsapolási terveket készített. Közben élénk
szakirodalmi tevékenységet
fejtett ki, amire fölfigyeltek,
s talán ennek köszönhetően
az éppen ekkor induló nagyszabású tiszai munkálatokhoz
került. Az élete vége felé,
valószinűleg 1876 nyarán papírra vetett önéletrajzi jellegű
fogalmazványában Képessy
így írt:
"... törekvésem tovább oda
irányult, hogy akkar hazánkban elparlagiasodott mérnöki
szakma htjjányait a napi
sajtó útján megvilágttsam, s
kartársaimat a tevés mezejére serkentsem. Ezen műkö
désem által oly szerencsés
valék, hogy halhatatlan érdemű nagy hazánkfia Széchenyi
István figyelme csekély személyemre irányult a Lánchtd
és a vtzszabályozásokról trt
cikksorozat után, akkortájban kezd6dött tiszaszabályozási munkáknál 28 éves koromban, a tiszaszabályozáshoz dirigens osztálymérnökké
1200 ft fizetés és 9 ft napidtj
mellett kinevezett. Ezen id616l fogva cSCiknem szakadatlanul... folyvást a tiszai alsó
vidéken, az akkori Bácsi társulat terűletén, kés6bb a V/ik folyamosztálynak jelzett
ugyane területen működvén
1875-ig b6 alkalmam nytlt e
vidék és népe jó és rossz;
oldalai, erénye és szükségleteinek felismeretésére. Ezen
vidéken vezetett v/zi munkáim
által magamat specialiter a
v/zműszakra adtam, s a v/zműtan b6vebb ismerete s e
szakmában jelesebb v/zművek

helyi megszemlélése és tanulmányozása által a több éven
át vett 6 havi szabadság id6t
arra használtam, hogy - csekély örökségemmel pótolva hivatalom és gazdálkodásom
által megtakarttott pár forintommal Olast-, Német- és
Franciaország, Hollandia és
Belgium v/zi műveit, föld- és
rétöntözési csatornáit, több
tzben tanulmányaim tárgyává
téve vtzműtani ösmereteimet
b6vtteni volt f6 feladatom.
Az ekkép gyűjtött tudományos ösmereteket az úgynevezett Bácsi társulat keretében
hasznosttottam. A Paleocapaféle tervek alapján eszközölt
töltésmunkákat 'az els6 kapavágástól, addig mtg zöldág
tűzetett az utolsó bevégzett
töltés kész koronájára, saját
műszaki gondozásom eszközlése mellett akként végeztem
be, hogy a bácsi töltések mindenike, még afolyó évi óriási
v/z erejével is büszkén dacolt. "
A saját körzetében vitt vízi munkákon kívül Képessy
nevezetesebb munka tervét
készftet~e el. Ezek:
- a magyarországi határőr
vidék területén lévő több,
mint 200 ezer kataszteri hold
vízzel borftott dunai ártér
mentesítési terve, amely
munkájáért magas hadügyminiszteri elismeréssel és királyi főmérnöki kinevezéssel
jutalmazták,
- a Rábca-Répce szabályozását és a Fertő tavának lecsapolását tárgyaló szakvélemény (a Rába szabályozásával összehangolva),
- a Temes-Béga völgyi
vfzszabályozó társulat több
mint 2 millió katasztrális
holdra terjedő árterének
költségvetéssel
ellátott
mentesftési terve, melynek
végrehajtásával mintegy húsz
vfzfolyást zaboláztak meg,
- a Béga hajózási csatorna
átalaldtásának terve akként,
hogy - a csatornát tartályokba foglalva - rajta az akkori
legnagyobb járművek a
Tiszától Temesvárra juthassanak, egyszersmind ezen
csatorna öntözésre is használható legyen.
Szakirodalmi téren Képessy József számos műszaki és
közgazdászati cikkel járult
hozzá - saját szavaival szólva - "azon nagy épület kiépttéséhez ... melynek neve közösjólét és haladás". Önálló
kötetben megjelent munkái:
"A Magyar Alföld htdrographiája, vtzműszaki nézetek és
javallatok a földöntözés érdekében" (Pest, 1867) és
" Javaslat a Bánát közbens6
vtzhálózatának szabályozásáról" (Temesvárott, 1873).
Képessy József - kimerftő
szakmai munkássága mellett
- sokféle társadalmi megbízatást, sőt politikai szerepet
is vállalt (elnöke volt a törökbecsei Deák-pártnak) , s
méltán örvendett közmegbecsülésnek polgártársai körében. Hivatalos felülvizsgálati
úton érte utól a halál Temesvárott, 1876. október 25én. Itt, a gyárvárosi temető
ben helyezték örök nyugalomra.
Dr. Pálfai Imre
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