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Gondolatok és tájékoztató
akönyvtárról

AZ ALSÓ-TiSZA-VIDÉKI víZÜGYI IGAZGATÓSÁG LAPJA

Konferencia a Duna-Tisza közi hátság
vízgazdálkodási problémáiról
A konferenciát dr. Kőtörő
Miklós, a Bács-Kiskun megyei
Közgyűlés elnöke nyitotta meg.
Emlékeztetett a hátságra vonatkozó korábbi vízgazdálkodási
vizsgálatokra, így az 1990-ben
készült átfogó dolgozatra,
melynek eredményei beépültek
az Alföld-programba. Változtatást sürgetett azon a feladatsoroláson, amely szerint az
itteni területfejlesztés az utolsó
helyre került.
Kánya Gábor, Kecskemétkörnyéki országgyűlési képviselő, aki a konferencia kezdeményezője és levezető elnöke
is volt, a tanácskozás célját az
eddig végzett munka összegzésében és megvitatásában jelölte
meg. A probléma súlya, amint
mondta, vetekszik a szigetközive!. Óvott a túlzásoktól, de a
tűzoltómunkától is. Megfelelő
hatékonyságú és kellő időben
végrehajtott intézkedésekre van
szükség, melyek során ·a mezőgazdaság érdekei összehangolandók a természetvédelem és az önkormányzatok igényeivel.
Kálecz János (Kiskörös polgármestere) és Berkecz László
(Soltvadkert polgármestere)
saját telepüJéseik főbb vizgazdálkodási problémáit tárták
elénk. Főleg akiszáradóban
lévő tavakról, a Nagy Csukás
tóról, a Kis Csukás tóról és a
Vadkerti tóról szóltak, továbbá
arról, hogy a süllyedő talajvíz
milyen károkat okoz a tanyavilágban, hogyan nehezíti a
vízellátást, a gyümölcstermelést, az állattartást.

1993. március 19-én Kiskörösön nagy érdeklődéssellósért
konferencia zajlott le a Duna-Tisza közi hátság
vízgazdálkodási problémáiról. Ezek nem teljesen ismeretlenek
a Vízpart olvasói előtt, hiszen lapunk 1992. évi augusztusi
száma beszámolt az itteni rendkívüli talajvízszint-süllyedésről
és annak okairól. Ezek bemutatása és megvitatása mellett
most a hangsúly inkább a káros következmények
mérlegelésére, a problémák megoldásának lehetséges
módozatai ra és a legsürgősebb teendőkre helyeződött.

E sorok trója a Duna-Tisza
közi talajvízszint-süllyedés térbeli és időbeli változását adatokkal illusztrálta, s fölsorolta a
rendkívüli hidrológiai helyzet
kialakulásánk föltételezett, s
többoldalú vizsgálattal kimutatott okát, melyek közül a fő ok
az időjárás tartósan szárazabbra
fordulása, további okok a nagy
arányú rétegvízkitermelés, a
fokozódó talajvízkitermelés, a
területhasználatban bekövetkezett változások és a belvízrendezés. A rendkívüli helyzetet mindezen tényezők hatásának halmozódása idézte elő.
Madrai Jenő, az FM BácsKiskun megy ei Földműve
lésügyi Hivatalának vezetője
szerint a művelési ágak és a
birtokviszonyok változása döntően kihatott a térség vízháztartására. Fölhívta a figyelmet a
parlagföldek növekedésére, a
párolgáscsökkentő termelési
technológiák fontosságára, az
illegális csőkutak nagy (több
ezene tehető) számára.
Dr. Csatári Bálint, az MT A
Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos

Intézetének igazgatója arról
szólt, hogyan érintik a hátság
településeit a vfzgazdálkodási
problémák. Szerinte súlyosabban, mint ahogy az előző elő
adásokból gondolni lehetne. A
vízfogyasztás már eddig is
sokszorosára nőtt, a külterületi
kirajzás további vízigénynövekedést vont maga után.
Magyar Lajos (Erdészeti Tudományos Intézet) az erdő
gazdasági vonatkozásokat tárta
föl, hangsúlyozva, hogy az erdőterületek növekedése mellett
az utóbbi évtizedekben előtérbe
kerÜltek a szárazságtúrő kisebb
vízigényű fafajok, illetve faj ták.
Fontosnak tartotta az alapkutatások és a speciális kutatások
folytatását.
Dr. Iványosi Szabó András, a
Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóságának vezetője a hátság
élővilágának elszegényedését
ecsetelte. Ehhez a bel vízrendezés szárító hatása is hozzájárult, de vannak jó példák is
a vízviszonyok természetvédelmi szempontú szabályozására (Ócsa környéke, Kolontó).

Török Imre György - igazgatóhelyettes főmérnökünk - az
A ti vizig generáltervezésében
nemrégiben elkészült, nA
Duna-Tisza közi hátság távlati
vfzellátásának koncepciója"
címet viselő tanulmányáról
számolt be. Előadása első részében a vfzigények meghatározásának nehézségeiről, az erre vonatkozó szakértői véleményekről és egy újszerű térinformatikai módszerről szólt,
majd a vízellátó rendszerek két
fő változatban kidolgozott mű
szaki megoldását ismertette.
Becsült adatokat közölt a
várható beruházási és üzemelési
költségekről, s azokat egy
ausztriai példával vetette össze.
Az új vízpótló rendszereken
kívüli egyéb lehetőségek közül
a szennyvizek tisztításának és
hasznosításának fontosságát
emelte ki.
Ziegler István, az Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság
vezetője, a Duna és a Dunavölgyi főcsátorna szerepét, illetve
az ezekre támaszkodó új vízpótló rendszerek vázlatos tervét
ismertette. Nagyon lényeges
feladatként jelölte meg az
állami főművek - legföKépp a
Dunavölgyi főcsatorna - rendbetéteIét. Ki tért arra az alternatív megoldásra is, hogy miként lehetne a hátság nagyobb
városainak vízellátását - a
rétegvizeket kímélve - a Duna
parti szűrésű vízkészletéből
megoldani.
(Folytatás a 3. oldalon.)

A tudományágak közül a műszaki tudományok elévülési
ideje az egyik legrÖVIdebb. Ezért a mérnöki gyakorlatban is
nagy szükség van a friss szakirodalom forgatására, melyhez a
nagy könyvtárakon túl jól szolgál a vízügyi szakterület számos könyvtára. Az Ativizig is rendelkezik kicsiny, de jól
használható könyvtárra!. A könyvtár állománya jelenleg kétezer kötet könyv, közel ezer folyóirat és háromszáz
tanulmány.
Igazgatóságunk könyvtára 1976 óta működik, ekkor készült az addig megőrzött régi könyvekről, foly6iratokról katalógus, és kezdődött el az állományfejlesztés és kölcsönzés.
A könyvtár a vízgazdálkodási osztályon működik (központ
III. emelet), így gyűjtóköre is elsősorban ebben a témakörben
fejlődött. Temlészetesen az igazgatóság munkájával kapcsolatos más új kiadványok is megtalálhatók.
Régi folyóiratokból teljes a Vízügyi Közlemények 1890tól és a Hidrológiai Közlöny 1922-től. Megtalálható még a
Vízgazdálkodás 1960-tól (most Vfztükör). Hozzáférhető a
Búvár, a Légkör, az Időjárás, a Tudomány és természetesen a
Vízpart is.
A könyvtár alapját képezik az általános és szaklexikonok
és kézikönyvek, szótárak. A kétnyelvű szótárakon kivül ötés tíznyelvű vízgazdálkodási szótárunk is van.
Külön állományrészt képe~ek a Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézetének kiadványai, és a Régi
könyvek, melyek a vízügy történetével foglalkoznak és a régi
jeles vízügyi mérnökök munkáit tartalmazzák.
A könyvtár állományában a tájékozódást segíti a betúren- des szerzői és a tematikus katalógus.
Azok számára, akik tudományos munkát folytatnak, szakdolgozatot írnak, vagy napi munkájukhoz búvárkodnak, több
bibliográfia és repertórium áll rendelkezésre.
Naprakész a Vízügyi Közlemények és a Hidrológiai Közlöny repertórium a (részletes tartalomjegyzéke), így igen rövid idő alatt visszakereshetőek a közelmúlt cikkei is. A vízügyi szakirodalomban való tájékozódást jól segíti a Vízügyi
Figyelő cfmű havonkénti periódikum, amely a teljes hazai és
külföldi szakirodalmat regisztrálja.
Több mint háromszáz tanulmányunk van, melyek nagyrészt igazgatóságunkon készilltek 1960-tól napjainkig.
A könyvtár teljes állománya dolgoz6ink rendelkezésére áll,
kölcsönözhető - a lexikonok, kézikönyvek, szótárak kivételével, melyek helyben használhatók.
Mindazokat a szakirodalmi igényeket, melyeket könyvtárunkban nem tudunk kielégfteni, könyvtárközi kölcsönzés útján be tudjuk szerezni. Igény szerint egyes témákban témafigyelést, irodalomkutatást vállalunk
A könyvtár, szakkönyvtár jellegénél fogva gyakran tud segítséget nyújtani a városban lévő más intézmények munkatársainak és egyetemisták, főiskolások szakdolgozatainak
megfrásához.
Úgy gondolom, a könyvtár lehetőség a szakmai munka
jobb végzéséhez. Ehhez igyekszem segítséget nyújtani, remélve, hogy a jövőben - tájékoztatóm nyomán - egyre többen fordulnak hozzám.
Békés Ágnes

Tanácskozások
Szolnokon
Március első felében két jelentős szakmai
konferenciát rendeztek Szolnokon.
Március 4-én a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Önkormányzat hívta össze az érintett és
érdekelt központi és területi szervezeteket "A
holtágak és az önkormányzatok" cfmű konferenciára. Az előadások a holtágak állapotára,
tulajdoni és kezelői jogi kérdéseire, vagyonátadási szempontokra, valamint a holtágak
hasznosítására, kezelésére és védelmére kívánták
felhívni a figyelmet. A főelőadásokat a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium
részéről dr. Kemény Attila, dr. Szabó Péter és dr.
Tardy János helyettes államtitkárok, a Környezetvédelmi, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium részéről dr. Hajós Béla helyettes
államtitkár, a Földművelésügyi Minisztérium
részéről dr. Lovászy Csaba helyettes államtitkár
tartották. A koneferátumokban a helyi szakemberek ismertették a holtágak helyzetét és az
önkormányzati tulajdonba adásuk során szerzett
tapasztalatokat. Hozzászólásában Török lmre
György, az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatóhelyettes főmérnöke ismertette a
holtágak kérdésének felmérésében és a vita
alapjául szolgáló anyag kidolgozásában a szegedi szakemberek által kifejtett tevékenységet. A
konferencián 150 szakember vett részt, az
ajánlásokat hét pontban foglalták össze, amit

megküldtek az illetékes központi szerveknek
(Országgyűlés, minisztériumok, MTA, Országos
Idegenforgalmi Hivatal, stb.)
A másik konferenciát március 17-én tartották,
melynek címe: "A mezőgazdaság és a vtzgazdálkodás kapcsolata" volt és a tudományos társaságok szerveztek meg. Dr. Tóth Albert országgyűlési képviselőnek, az Alföld-program kezdeményezőjének vitaindftója után az alföldi táj
éghajlatár61, talaj viszonyairól és vizháztartásáról
hangzottak el előadások, ezeket, a kérdések
legjobb ismerői tartották. A konferencia második
szakaszában a növénytermesztésnek, a halászatnak a vfzgazdálkodással szembeni igényeiről
szóltak az előadások. Az Alföld vízgazdálkodásáról dr. Váradi Józse! (KHVM) beszélt, az
Alföld felszín alatti vizeinek kérdései vel Horváth Veronika (OVF) foglalkozott. A felkért hozzászólók a Földművelésügyi Minisztérium, a
megy ei földművelésügyi hivatalok, a vízügyi
igazgatóságok, az erdészet és a természetvédelem véleményét fejtették ki. Értékes gondolatokkal járultak hozzá a konferencia sikeréhez a
vitában aktívan résztvevő szakemberek. Igazgatóságunk részéről dr. Kováts Gábor igazgató
és dr. Pálfai Imre osztályvezető szólalt fel.
Boga Tamás László

A szakmai elemzések szerint a száraz periódus
várhatóan 1993-ban is tovább folytatódik, ezért fel kell
készülni az öntözésre, állapították meg az Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság, a Csongrád Megyei
Agrárkamara, a Csongrád Megyei Földművelésügyi
Hivatal, valamint a nagyobb öntöző vizgazdálkodási
társulatok szakemberei az 1993. március 10-én,
Szentesen tartott megbeszélésen.
Dr. Kováts Gábor vízügyi
igazgató megnyitóját követően
Csizmadia Károly vízkárelhárHási osztályvezető helyettes,
Csatlós Péter és Balla Iván
Vízgazdálkodási Társulati
igazgatók tájékoztatták a résztvevőket az 1992. év öntözési
eredményeiről, tapasztalatairól,
és a mezőgazdasági vfzszolgáltatási szerződésekről.
Kérték a mezőgazdasági
szakemberek támogatását a mezőgazdasági üzemek 19911992. évi több mint tfzmillió forintos tartozásuk kiegyenlíté-

sére, mert a szolgálatok 1993-ra
csak azokkal kötnek szerződést,
akik tartozásukat kiegyenlítették. Aki öntözni akar, minél
előbb jelentse be igényét az
Alsó- Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóságnál és a vízgazdálkodási társulatoknál, mivel
az elektromos energiát az öntözés megkezdése előtt egy
hónappal meg kell rendelni. A
később jelentkezők magasabb
áron juthatnak az öntözővízhez.
A megrendelések mielőbbi
bejelentése azért is fontos, mert
az öntözött területek növeke-

désével a vízszolgáltatás díja
csökken.
Tasnádi Gábor, az FM
Csongrád Megyei Földművelési
Hivatal főtanácsosa felhívta a
figyelmet, hogy az öntözési
beruházás 40 százalékos támogatására 1993-ban is lehetőség
van, ezért az üzemeltetési
vízjogi engedély megszerzése
után az igénylők jelentkezzenek
az FM Hivatalnál.
Bagi Ádám, a Csongrád
Megyei Agrárkamara ügyvezető
igazgatója szükségesnek tartja
az aszály miatt, a kár elhárítása
és a termelés biztonsága érdekében a kormány intézkedését,
az öntözés támogatására, még
az öntözési szezon kezdése
előtt.

A résztvevők megállapodtak
abban, hogy év közben folyamatosan segítik egymás munkáját az öntözési feladatok sikeres megoldása érdekében.
Csizmadia Károly
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Kevés olyan alIóldi város van, mint Hódmezővásárhely,
ahol a múlt század végén megkezdett ártézi kutas ivóv(zellátás
emlékeit a városvédők gondosan őrzik és az egykori diszes
kivitelű kutakat eredeti állapotban állitják sorban helyre.
Ezen tevékenység legjelesebb egyénisége Harmath Péter mérnök, a Zsigmondy Béla Kft. ügyvezető igazgatója. E feldolgozás adatait is jórészt az ő jóvoltából sikerült megszereznem.
A hódmezővásárhelyi kútfúrás nagy alakjáról, Zsigmondy
Béláról lapunk későbbi számában fogunk megemlékezni.

E3alcay-lcút

alaprajzú kútmedence - melyet
Séegner Béla budapesti kőfa
ragó kalázi homokkőból készitett, közepén négyszög alapú
kőoszlop tetején cink-öntvényből
készült tálas-kelyhes
túlfolyó elemekkel. Az eredeti,
négy oroszlánfejes vlzköpőt a
rétegenergia csökkenésekor
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leszerelték, közülük kettőt eredetileg a város nagy szülöttj ét, Németh Lászlót kérték fel a
alacsonyabban helyreállftottak. felirat elkészítésére.
A gimnázium Szőnyi utca felöli udvari bejáratán, vagy a
A kút napjainkra teljesen elafőbejáraton keresztül érhető el.
padt, a túlfolyó vfzfüggönyt a
városi hálózat táplálja. A kút
egyik érdekessége. hogy eredeti
termelő béléscsöve borovi
fenyőből készült.

I<orsós lány

Császtvay-kút
A Susán városrészben, a Klauzál utcában, a Susán vendéglő
(köznyelven "fapados vendéglő") előtt áll eredeti helyén restaurált
állapotban.
Az 1884-ben elkészült, Nagy András János kút elfolyó vizét a
közfürdőben és a Susán városrészbe vezették. A hoppon maradottak lázongani kezdtek. Császtvay István jelentős összeggel járult hozzá egy újabb kút építéséhez. A hiányzó összeget
közadakozásból és tanácsi hozzájárulásból pótolták.
1891-ben 217 méter mélységben érték el a vfzadó réteget. A kút
55 liter/perc vizhozamú lett. Nevezetessége, hogy bár a város őtö
dik ártézi kútja, de abban első, hogy helybéli kútép1tó, Varga Károly készítette.
A kút elapadását követően felépltményét elbontották. Eredeti
tervek alapján a Csongrád Megyei Vízmű és Műemléki Felügyelőség rekonstruálta. Ünnepélyes felavatására 1988 áprilisában
került sor, ma a városi hálózatról működtetik.

Hódmezővásárhely első ártézi kútja. Eredetileg a mai Kossuth téren, az egykori Bakayház előtt állt. Felépítményét az
eredeti helyétől mintegy nyolcvan méterre, . a Szántó Kovács
János Kol~églUm és ref~rmátus
ótemplom.t magtár (ma Idegenforgalmi iroda) által bezárt téren állították helyre 1980-ban.
A jó minőségű ivóvizet nélkülöző város már 1861-ben kísérletet tett kút létesítésére, sajnos, eredménytelenül. Az újabb
kísérletre Zsigmondy Vilmost,
az első magyarorszá~i kutak
készft6jét kérték fel. ' O unokaöccsére, Zsigmondy Bélára
bízta a kivitelezést, aki 1878ban kezdett a munkálatokhoz és
1880-ban átadásra kerül a 66
liter/perc vfzhozamú 197,8 méter mélységű, hazánkban a vidé-

ken másodikként épített ártézi
kút.
Díszes felépítménye homokkő medence, melynek közepén
négyzetes oszlopot helyeztek el,
tetején kovácsoltvas lámpatar.tóval, oldalán oroszlánfejes vízköpoKkel bevésve az épltés évszámát. '
A Kossuth téren, az egykori Fekete Sas Szálló Zrinyi utca felöli
oldalán álló díszkút. A korsót tartó, szép parasztlány t ábrázoló
szobor, amely Pásztor János alkotása, eredetileg egy forrást jelképező szökőkút mellett állt. Új és igényesen kialakított helyére a
városközpont rendezése során került. Talpazata Kamatsay István,
a kosfej vízköpo'K: Medgyessy Ferenc alkotásai.

A rétegenergia 1940-re anynyira lecsökkent, hogy a kút
elapadt. A medencét földdel
feltöltötték és virágokat ültettek
bele. Később útjába került a városközpont építésének, elemeire
bontották. Új helyén, a századik
évfordulón állitották helyre.
A medence nyugati falán ma
két tábla látható. Egyiken a kút
alapításával, másikon a helyreállításával kapcsolatos szöveg
olvasható.

Révai utcai kút

Nagy András János kútja

---

A KálVIn Jáno téren. a 47-es
út földeáki elágazásánál. a református úJ
templom előtt található. A teljes
felépftmény restaurálása 1992ben fejeződött be.
A nagy kiterjedésű mezőváros ivóvlzszükségletét a Bakay-kút nem fedezte, de annak
főközlekedésI

sikerén felbuzdulva ujabb kút
fúrással bfzták meg ZSigmond)'
Bélát. Az 1883-84-ben fúrt kút
költségeit Nagy András János
és felesége adományából fedezték. A 252,6 méter mélységű
kút 68,4 liter/perc vízhozamú
lett.
Felépítménye nyolcszög

A Bethlen-gimnázium udvarán egy régi ivókutat felhasználva
igen dekoratív. modem díszkutal készftettek. A híres gimnáZIUm
udvarán régészeti leletek. többek között római kori szarkofágok és
szobortöredékek körében található. Bronzból készült, 16
táblájának szövege a szobrot alkotó Kamatsay István műve, bár

.cv<ll-Revul utcák. talál ko/a anal
I 93-han léte"ült Hódnll'?o
vásiÍrhel egvik ártélI kutja_
melyet Ifj Almássy Sándm . eszített 89 mllhméterel> csó eL
239 12 méter talpmélységgel s
amely az átadáskor naponta 339
ezer 840 liter. 18 Celsius fokú
vIzet adott. A kúttól körülbelül
10 méterre téglalap alakú díszmedencét építettek l894-ben,
közepén négyzet alakú osz-

loppal. amelyből négy irányban
orosllánfeJeken ömlött a víz.
A/ os/Iopon minden égtáj
irányában egvegy márványtáblát helyeztek el, amelyek a
987 adakozó polgár, a medencét
ép ltő Bangó Ádám kőműves
mester emlékét örökítették meg,
és a kút adatait tartaLmazták. A
kút az idők folyamán elapadt és
felépítménye tönkrement, azt
1978-ban újították fel.
Török Imre György
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Nemrégen meghIvó érkezett az igazgatóság
mely egyben felkérés is volt önkormányzati ülésre, tájékoztatás megtartására.
Kiszombor község önkormányzati testülete
fontosnak tartotta, hogy a térség - ezen belül a
község - vízgazdálkodásával kapcsolatos
kérdések önálló napirendi pontként szerepeljenek az 1993. évi üléstervben. Bár
hasonló felkérésekre, beszámolókra, tájékoztatásokra már volt példa, mégis újszerű
volt a feladat, annál is inkább, mert a Közlekedési, Hírközlési és Vfzügyi Minisztérium
Vfzkárelhárítási Főosztálya és az Országos
Vfzügyi Főigazgatóság által kezdeményezett
"V fzkárelhárítás-nyflvánosság" program
keretében, annak kezdeti lépéseként került rá
sor.
A felkérés a vízügyi szervezet előtt álló
feladatok, az árvfz- és belvízvédekezésnél
helytálló gát- és csatornaőrök tevékenységének ismertetésére szólt, különös tekintettel
az érintett szakaszmérnökség és a helyi önkormányzat kapcsol6dására.
Az 1993. február 9-i önkormányzati testületi ülésre előzetes írásos anyagot készftettünk. Az általános vízügyi tevékenység ismertetése mellett külön kitértünk a község
konkrét vízgazdálkodás i kérdéseire, a védekezési feladatok ellátásánál szükséges helyi
erő biztosítására, de foglalkoztunk vízellátási
és csatornázási, belterilleti vízrendezési kérdésekkel is.
A testületi ülés megelégedéssel fogadta az
előzetes írásos anyagot és a közel egyórás szóbeli kiegészítést. Az ismertető utáni vitában
felmerült kérdések közül a következőket
emelem ki:
- A hullámtéri "brutális" fakitermelésről
tud-e a vízügyi szervezet, különös tekintettel
arra a szempontra, hogy az erdősáv a hullámverés elleni védekezés egyik előfeltétele?
- Árvfzvédelmi töltésfejlesztés hol várható
és hol szükséges?
- A Maros szennyezettségében várható-e
vezetőjéhez,

s
m

javulás, a nemzetközi kapcsolatokban ez
téma-e?
- Vízkészletjárulékot kinek kell fizetnie,
hogyan történik a vízhasználatok ellenőrzése?
- A kárpótlásra kijelölt területekre - vízügyi
létesítmények közvetlen közelében - milyen
előírásokat fog a vfzügyi hatóság alkalmazni?
- Hogyan lehet a mezőgazdaságilag művelt
- korábban nyári gátakkal védett - hullámtéri
területeket megvédeni kritikus vfzállások
esetén, s hogyan lehet a víz vIsszavonulását
elősegfteni a vízügyi műtárgyak segítségével?
- Esetleges rendkfvüli védekezés esetén a
kitelepítési terv milyen lakossági mozgást
igényel?
- Belterületi vfzrendezés elősegftése érdekében milyen műszeres bemérési segftséget
tud a szakaszmérnökség biztositani a befogadók vonatkozásában? (Szeretnének tisztában lenni a befogadók feliszapoltságával!)
- Az árvfzvédelmi töltések fúállományának
javítása érdekében milyen intézkedéseket tesz
a szakaszmérnökség?
A felsoroltak arra engednek következtetni,
hogy az önkormányzati képviselők kérdéseikkel készültek az ülésre, szinte egyetlen olyan
kérdés nem merült fel, amire azt mondhattam
volna, hogy szakszerűtlen, vagy nem érthető a
kérdés tartalma.
Ú gy érzem - s ebben a körvonalazott és
konkrét kérdések meg is győztek - hogy az
önkormányzati képviselők a szorosan vett
vfzellátási és csatornázás i, vízügyi problémák
mellett igen aktívan foglalkoznak a lakóterületen kívüli vízügyi kérdésekkel is. Ezt a
megnyflvánuló igényt kell nekünk kielégfteni,
a figyelmet a vízgazdálkodás kérdései nek
megválaszolására fordítani.
Ez a kapcsolattartás záloga lehet a zavarmentes, "békebeli" vízügyi tevékenységnek és
a sikeres árvfz- vagy belvfzvédekezésnek.

Tripolszky Imre

Országos vízrendezési társulati
és mezőgazdasági vízhasznosítási

RT

Konferencia a a- i· z zi áts 'g
vízgazdálkodási problémáiró
(Folytatás az 1. oldalró!')
Dr. Pohankovics Istvánnak,
az Ipari és Kereskedelmi..Minisztérium politikai államtitkárának, Kiskörös országgyűlési képviselőjének hozzászólásából a szülőföld sorsa
iránti aggódás csendült ki.
Vfztakarékos és szolfd műszaki
megoldások kimunkálásá~ javasolta. A hosszú távú program
helyett egy öt-hat éves program nak lenne a hfve, évente
körülbelül egy milliárd forintnyi beruházás megvalósftásával. A terhek felét az állam,
a másik felét a helyi érdekeltek
viselhetnék, akik számára
kedvező feltételekkel hitelt kell
nyújtani.
A Földművelésügyi Minisztérium álláspontját Majoros
Endre fejtette ki. Megállapította, hogy a vizsgált térségben
nincs meg az elvárható termelési biztonság, mert a
vfzigénykielégítésben egyre
csökken a talajvíz-hozzájárulás,
bár a tennéseredmények - véleménye szerint - nem csökkentek jobban, mint az Alföld
más részein. Az öntözés bevezetését vitathatatlanul szükségesnek tartja. A vízp6tlás megvalósításának a fő problémája a
mezőgazdaság gyenge teherbÍfÓképessége. Az FM azonnali
anyagi támogatást elsősorban a
lefolyásszabályozásra, a vízvisszatartó létesítmények építésére adna.
A Belügyminisztérium részéről Buthiné Berei Irma, a
Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium képviseletében Balásházy László
szólt hozzá . A Közlekedési,
Hírközlési és Vízügyi Minisztérium álláspontját Rajkai Zsolt
politikai államtitkártól hallhattuk. Mindenek előtt módosftásra javasolta azt a sorrendet,

tanácskozás Mezőhegyesen
Dr Kováts Gábor igazgató a
házigazdák nevében üdvözölte
a megjelenteket. Az előző héten
megtartott szolnoki és kiskörösi
tanácskozások fontosságát
emelte ki, ahol a jelenlevő
politikusok is kedvezően ítélték
meg a vfzügy társadalmi kapcsolatát a mezőgazdasági, erdő
gazdasági, környezetvédelmi
szakemberekkel és az önkormányzatokkal. A továbbiakban
a működőképes szervezet pénzügyi e!lehetetlenülés miatti
-: veszélyeztetettségére hívta fel
a figyelmet.
Törö/.. imre Gvörrn fómernök
bemutana a/ AtlVIZlg műkö
dé~ének Jellem/őit a viz kár
elhárltá\1 öntöl.é~1 folyo,.,za
hályol,hl hévII, es vfnnI
nösegvedehm sajátosságait
Dr. Szilárd Gyórgy, az OVF
főosztályvezetője és munka
társaI Ismenették a szakágazat
aktuál!, feladatait, a belvíz
védelmI tervek korszerűsftését.
a belvfzvédelmi Szabályzat
felülVIzsgálatát, a kormányzatI
beruházásokat, a társulatok
helyzetét és a vfzkárelhárítás
PR tevékenységét. A vízilgyi
igazgatóságok vezetői és szakágazati képviselői megvitatták a
felmerült kérdéseket, különösen

tette, hogyavlzkárelhárítási fő
osztály vezetője Korompai
András lesz április l-jétől.
A kutatás-fejlesztési feladatokat újra át kell gondolni, a
vfzügyi politikához kell
igazgltani.
Dr. Váradi József, a KHVM
főtanácsosa a forráshiány feltöltésére tett javaslatot. A
a meglévő állami főművek
költségvetési források bővíté
állagmegóvására hfvták fel a sének lehető ségét a követkefigyelmet.
zőkben látja:
Kolossváry Gábor, az OVF
- a képVIselők tájékoztatása,
fŐigazgatója a márcIUS 22 i meggyőzése.
mmlvten lalálkozó főbh eea ~aJát tartalékok feltárása.
ményelt I~mertette Be.1e1en
- a lakosságI erőforrások
lette, hogy cl KHVM-KTM SZél esetkge~ bevonása 1 tűreshatár
vála~/tása leZáródotl. Az
figyelembevételével l.
""ervezésnél az Igazgatóságok
Szilksegesnek tartja a penl
protiltl,,"tlta~anak ,>zükséges
hlanylÍban eset1egeM'n bekövet
~él!ér hanglvtatta Az 1991. e \ I kCl.l1 arok 'S események elő
álJalnJ feladat megrendelésére I.etes bemutalá:-.ál , szemlél
(fennrartásl feladalokra) 940 tetését
Dr S ... Uárd GvörRv főosztály
mJlh6 fonnttal kevesebb for
dftható. mint I 992-ben. En al vezeto összefoglalta a tanácskoelvonást 600 mIllió fonni Vil zási és nvugdíjba vonulása al ügyl alap-támogatással mérsé- ·almából - megköszönve mun
ke1ték. igy gyakorlatilag 340 káját emlékplakettet adott át
mtI1ió fomlttal Jut kevesebb at. Lukát~1 Gezáné főmunkatárs
nak.
Idén ezekre a feladatokra.
A Jelenlévők megtekintették
PR tevékenységét mindenkInek a §ajál területén kell a na- a MezőhegyeSI Méne gazdaság
PI munkában alkalmazma Az RT lÓIstállóját. kocsimúzeumát,
OVF szervezeti korszerű valamint lovasbemutatóját.

Az Országos Vízügyi
Főigazgatóság 1993. március
22-24-én Mezőhegyesen
tartotta a vizrendezési,
társulati és mezőgazdasági
vízhasznositási szakágazat
tanácskozását.
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sftésével kapcsolatban bejelen-

Csizmadia Károly
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A konferencián még fölszólaló dr. Göbölös Antal (a
Kecskemét Erdőfelügyelőség
igazgatója) a Duna-Tisza közi
erdők nagyságának, elhelyezkedésének, faj- és fajtaösszetételének, valamint korosztályának változását, ezeknek
vfzháztartási kihatásait taglalta,
ráviIágítva, hogy az erdő és a
vfz kapcsolata milyen körültekintő megközelftést kíván.
Major Pál (a VITU KI nyugalmazott osztályvezetője) a talajvfzháztartás néhány alapösszefüggését világosította meg.
Harmati István (a Gabonatermesztési Kutatóintézet nyugalmazott osztályvezetője) a bel vízgazdálkodás nagyon komplikált voltáról, az öntözés talajés tájátalakftó hatásáról, a tápanyagutánpótlás és a vízgazdálkodás összefüggéséről szólt,
rökkel roncsolt területek ren- különös tekintettel a homoki
dezését foglalhatná magába.
gazdálkodásra. Dr. Papp FeA fölkért hozzászólók sorá- renc (a Viziterv nyugalmazott
ban Ivanics István, Kecskemét főigazgatója) a Duna és a Tisza
alpolgármestere a városi vízrendszere összekötésének
szennyvizek mezőgazdasági régi tervét elevenítette föl,
hasznosításának tapasztalatait rámutatva arra,. hogy a Dunafoglalta össze. Diós Márton Tisza közi problémák megolJászszentlászló község képvise- dásának e térségben messze
letében a Dongéri főcsatorna és túlmutató jelentősége van.
a környező talajvíz kapcsolatát
Petrik Józse! (Baja város Önelemezte, s kifejezte a helykormányzati Hivatala) a rétegbélieknek azon óhaját, hogya
vízkészlet fokozottabb védelDunából öntözővizet szemében emelt szót. Neppel
retnének kapni. Kt5vágó József,
Ferenc, a VITUKI nyugalmaaz Alsó-Duna-völgyi Környezott geoJógusa, Duna-Tisza
zetvédelmi Felügyelőség igazközi intézőbizottság fölállítását
gatója vfzminőségi nézőpontból
javasolta.
vizsgálta a hátság vízpótlási
Kánya Gábor zárszavában
kérdéseit, s a "kiédesülési"
röviden összefoglalta a teenfolyamatot valósnak értékelte.
dőket, melyek közül legfon Szilléry Lászlóné, az Alsó-Tisza
tosabb, hogy a Duna-Tisza közi
vidéki Környezetvédelmi Felühátság szinte mindenki által
gyelőség osztályvezetője a
szorgalmazott vízpótlása, mint
környezeti hatástanulmányok
állami feladat, az 1994. évi
je1entőségére figyelmeztetett.
költségvetésben jelenjen meg.
Ezek összeállításának irányelveiről konnányrendelet készül.
Dr. Pálfai Imre
mely szerint a rendkívül!
talajvíz-problémával sújtott,
hátrányos helyzetűnek tekinthető vidék nem élvez prioritást
a regionális programok között.
Hangsúlyozta, hogy nem lehet
kiragadni egyetlen kérdést sem,
hanem komplexen, a lakossági,
az ipari, a mezőgazdasági és a
természetvédelmi igényeket
együttesen kell kezelni.
Dr. Tóth Albert kisújszállási
országgyűlé i képviselő, mint
az Alföld-program kezdeményezője és elkötelezett je, a
közelmúltban lezajlott tanácskozásokra alapozva, előterjesz
tést tett az Alföld-program kormányzati csomagjára, meJy a
vízgazdálkodás legáltalánosabb
kérdéseit, a mezőgazdaság és a
vízgazdálkodás kapcsolatát, a
holtágak és kistározók ügyét, az
Alföld fásítását és a bányagöd-

Ditróy Bálint
(1913-1993)
Csongrád megye építő társadalma (szű
kebben mélyépftő ágazata) szegényebb lett
egy sokoldalúan képzett, széles látókörű mérnökkel.
Finom elemzőkészségét, pontos fogalomalkotását a szülői házból hozta magával, sokrétű érdeklődésre az élet kényszerítette. Édesapja orvosprofesszor, édesanyja gimnáziumi
matematika tanár volt. A tömérdek gonddal
küzdő, sokgyennekes családban Bálint volt a
..legkisebb gyerek", hátrányos hely/etú a
nagyobbakkal ~t.emben.
DolgOlOtt segédmunkásként technikusként
utepltési é. vI/fendezé~1 munkákon majd
I 956-haJl meg~zerezte vIzmérnöki oklevelét a
Budapesti MűszakI bgyelcnwn Töhh vállalatn.íl tevékel1\'k.edett , de mmlhg C~()ngrád
megyében Épített tervezett l..Isebh hIdakat,
';I.lvattyútelepekel Mmt hidelőadó. hatósági
munkakörben IS dolgowtt mmdig lelkiismeretesen pontosan becsülete en .
Munkakorébe tart%tt a megyében lévő
hIdak é~ utak teherbíró képességének el1enörzése IS Egy Időben - szabványügYI és újftásl előadóként - igazgatáSI feladatokat IS ellátott.

A mélyépftő mérnök szerepe ritkán látványos. Műve többnyire rejtve marad a föld
alatt, éppen ezért az építés alaposságának
rendkivüli jelent6sége van, a tervezés és kivitelezés igen nagy felelősségérzetet igényel.
Ditróy Bálint különleges ismeretekkel
rendelkezett az építési földtan területén is és
- sokoldalúságát jellemzi - a BME Gépészmérnöki Karán megszerezte a hegesztő
szakmérnöki oklevelet is.
Sok ragaszkodó barátja dacára feszült égben élt a: világgal. melynek jelenségeit érzé
kenyen vibráló szdlemesseggel kommentálta
harátal társasagában Mmt mlOdlg valamiben
ilgyködő emher nehezen viselte el az életk.or
ral Járó nyugdJjazá\ miatt megszünt, rend~ze
res tevékenység hiányát. Magánéletét Illetően
tartózkodó volt, de a közéletre a műszakI Vllágra mmdig nyitott Gat.da. ági életünk hullámvölgye és belső magánvának depresszlója
- amIt nem tudott feloldam - tragikusan hat
ottak egymásra.
MI, szomorú barátaJ és kollegáI nem tehetünk már mást, mint meg6nzzük a nagy mű-

Az olajipar területén tevékenykedve út-, veltségű, szellemes társalgó, a jó barát, a jó
közmú- és műtárgy tervezése kben vett részt és mérnök, BálJnt barátunk emlékét.
a kivitelezések

tervezői művezetését

látta el.

Kellner János
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Tájékoztató az 1992/93. évi
téli-tavaszi hidrológiai viszonyokról
A téli
A Szegedi Vízügyi Sportegyesület az idén is megszervezte
már-már hagyományosnak mondható edzőtáborát
a Galyatetőhöz közeli Rudolf-tanyán. Az ott eltöltött hét a sok
munka és kemény edzés mellett sok-sok élménnyel és kellemes
emlékkel is gazdagította a vezetőket és sportolókat.

időszak

értékelése

Az elmúlt hónapok léghő
mérsékleti jellem7ői jelentős ,
időnként szélsőséges ingadozást
mutatnak. Enyhe, tavaszias. és
rendkívül hideg, kemény téli
időjárású időszakok váltották
egymást. Míg december első
felében, január közepén és
végén az évszaknak megfelelőnél lényegesen melegebb, addig
december végén, január elején
és február első napjaiban az átlagosnál jóval hidegebb volt. A
szegedi mérések szerint a téli
középhőmérséklet végül is - a
sokéves értéktől több mint egy
fokkal elmaradva - mínusz 0,9
Celsius lett.

Hidrometeorológiai
viszonyok
A Tisza vízgyűjtő területén
az elmúlt téli időjárás változékony, az évszaknak megfelelőnél kissé hidegebb és lényegesen szárazabb volt.
A három hónap alatt lehullott
csapadék, mely területi átlagban
a teljes vízgyűjtőn 70 milliméter, a működési területünkön
53 mili iméter volt, mindössze
50-60 százaléka a sokéves átlagnak. Különösen a január és a
február volt csapadékszegény.
E két hónapban a csapadék
havaseső, illetve hó alakjában
jelentkezett. A hegyekben lehullott hóban március elejére a
sokéves értéket 20-30 százalékkal meghaladó vízkészlet
halmozódott fel, mely a teljes
vízgyűjtő területre vonatkoztatva 30 milliméter körüli
egyenletes vízréteg nek felel
meg. (Fontos körülmény, hogy
a vízgyűjtő romániai részéről
származó csapadék és hóadatok
a körülbelül 90 százalékos adathiány miatt megbízhatatlanok.)
Az Alsó-Tisza vidéken tartós
hótakaró nem alakult ki, az
általában 10 centiméter alatt
maradó hóréteg 3-7 nap alatt
elolvadt.

Folyók vizjárása,
jégviszonyok:
A kezelésünkben lévő folyószakaszokon a tél folyamán
nem volt számottevő vízszintváltozás: többnyire a sokéves
átlag alatti, a kisvízi tartományban maradó vízszintek voltak.
Folyóinkon a jégviszonyok
alakulása kissé eltért az
átlagostól. A jég 4-5 nappal
később, december 25-27-én
jelent meg, és egy-másfél héttel
később, március elején tűnt el.
AJ'eges időszak (65-70 nap) 1518 nappal volt hosszabb a sokéves értéknél. Az állójeges
napok száma (40-50 nap) megfelelt az átlagnak. A jég vastagsága legfeljebb 20-25 centiméteres, a torlódásoknál 30-50
centiméteres vort.

Februárban rendkívül száraz
és az átlagosnál hidegebb volt
az időjárás.
A területi átlagban mindössze
10 millimétert kitevő csapadék
a sokéves februári átlag harmadát érte csak el. A 9-10 csapadékos napon a legnagyobb
mennyiségeket az igazgatóság
észak-déli tengelyében, a Tiszától keletre (maximum: 22
milliméter, Körös-torok, HódSzél Attila mezővásárhely), a legkevesebevezős bet a Duna-Tisza közén és Békés megy ébe n (minimum: 4
milliméter, Tömörkény) mérték. A hónap közepén és végén
lehullott csapadék havaseső,
illetve hó alakjában jelentkezett. Tartós hótakaró nem alakult ki, az általában 10 centiméter alatt maradó hóréteg 3-7
nap alatt elolvadt.
Öt héten át "nyom ták az iskolapadot" azok a gát-csatorna
Ugyan a hónap első kétharőrök, akik eddig még nem rendelkeztek ilyen vizsgával. Kemadában
sok volt a napsütés,
mény elméleti munka során ismerkedhettek meg a szakmai,
viszont
az
utolsó dekádban
munkavédelmi, számtan-mértani, műszaki, munkaügyi,
napokig borult volt az ég, így a
hidrológiai tudományok ide tartozó részével. megismerhették
a védelmi anyagok, eszközök jelentőségét, használatát, ala- . havi napfény tartam 10-12 órávaj elmaradt az átlagostól, Sze.pos gyakorlati tudást sajátfthattak el a több napig tartó gyakorlat során és tájékoztatást kaptak az önkormányzatokkaJ és
geden összesen 78 órát mértek.
a lakosággal való helyes viselkedésről is.
A havi középhőmérséklet
Az előadásokat az Ativizig Vízkárelhárftási O ztályának
(Szegeden -2,2 Celsius) jelenmunkatársai tartották. A március 25-i vizsgán hét új képzett
tősen, több, mint 3 fokkal volt
gát-csatorna őrt köszönthetett Mohos Pál vizsgabiztos és
alacsonyabb a sokéves átlagnál.
Török Imre György, az igazgatóság műszaki igazgatóhelyetKülönösen február első hetében
tes főmérnöke.
volt kemény hideg, ekkor többVarga Zoltán, Nagy István, Lipcsei János, Ozsvár Gábor,
ször
-10 Celsius ~atti értéket is
Kenéz Zoltán, Tóth István, és Árva István kollégánknak jó
mértek
(minimum: -17 Celsius,
egészséget, hosszú eredményes vízügyi szolgálatot kiván a
I
-jén).
Később a hőmérséklet
szerkesztőség nevében is
mérsékelten emelkedett, de
Benke György
továbbra is átlag alatt maradt. A

nappali felmelegedés nem volt
számottevő. csak ritkán haladta
meg az 5 Celsius fokot
(maximum: 8 Celsius. 20-án).
Folyók vizjárása, jégviszonyok:
Februárban emlftésre méltó
vízszintváltozás csak aMaroson
fordult elő, ahol a hónap első
hetében közel l méteres, hirtelen vízszintemelkedést okozott
a torkolat fölött föltorlódott jég.
Makónál ekkor, 7-én olvasták le
a hónap legmagasabb vízállását,
38 centiméternél. A Tisza szegedi maximuma szintén a hónap elején, l-jén alakult ki, 184
centiméternéI. A legalacsonyabb vízállásokat Szegednél
23-án 79 centiméternél, Makónál 25-én -79 centiméternél
észlelték. A havi középvízállás
Makónál - 56 centiméter, Szegednél 86 cetiméter lett, mindkét folyón mélyen a sokéves átlag aJatt.
Átmeneti zajlás után februárban ismét állójeges szakaszok
aJakultak ki a Tiszán és a Maroson. A Körösön megmaradt az
-állójég. A jég megerősödése
csak egy-két hétig tartott, a hónap közepétől fokozatos leépülés kezdődött el. Az utolsó
dekádra már csak változó erős
ség ű zajlás és néhol parti jég
fordult elő. A mindhárom foIyón a teljes hónapban jelen levő jég a Tiszán 14 napig, a Maroson 8 napig, a Körösön 21 napig állt.

Az evezés elsősorban nyári
sportág, hiába próbálkoznánk
jégzajlás közepette evezni, a téli
időszakban - nincs más megoldás - szárazföldi alapozással
kell edzeni, hogya versenyidőszakban erősebb, állóképesebb és szellemileg is fejlettebb sportolókként tudjunk a
vizen helytállni. A hosszú hideg
hónapok során nem csoda, hogy
elfásul, néha mélypontra kerül
az ember, ezért is nagyszerű
lehetőség egyedzőtábor, ahol
más környezetben, változatos
mozgásformák gyakorlásával
lehetőség van a feltöltődésre és
felfrissülésre.
A Szegedi Vízügyi SE mindig is az előkelő egyesületek
közé tartozott abban a tekintetben (is), hogy a lehetőségekhez
képest mindent megpróbált
biztosítani sportolóinak. Nem
minden egyesület büszkélkedhet saját edzőtáborozási lehető
séggel mostanában. Az idén
(február 13 és 20-a között) 13
sportoló (11 férfi és 2 n6) és két
edző (ellátva az összes szervezési, irányítási feladatot) vehetett részt a téli alapozó edző
táborban a Mátra egyik legszebb helyén, a Rudolf-tanyán.
Ami a táborozás t illeti,
viszonylag "simán" ment
minden, de azért apróbb gondok
természetesen adódtak. Az
indulásnál még nem volt baj,
sőt útközben is kevesebb a
vártnál. A járművek is kitettek
magukért (bár a NYSA fedő
nevó motoros szekér néha megelégelte a légkört és felforralta
vizét). Az edzésmunka során a
gondok akkor kezdődtek. amikor néhány embernél kiderült,
hogy nincsenek eléggé hozzászokva a terheléshez és anyagcsere-problémák jelentkeztek
náluk. Időbe telt, míg minden
beindult, helyreállt a rend és
mindenki megpróbált minél
többet kihozni magából. Ebben
különösen példamutató volt

annak a három fiatal felnőtt
sportembernek (Lődy, Károlyi.
Dézsi) a munkája, akik az előző
héten Mátraházán a szövetsé~i
edzőtáborban alaposan kihajtották magukat.
A napi három edzés megtette
hatását mindenkinél, fogytak a
kalóriák rendesen. A pótlás
azonban kisebb-nagyobb gondot okozott. Az étkezésről
ugyanis saját magunknak kellett
gondoskodnunk és bizony elő
fordult, hogyafőzőcske végén
nem az az étel került terítékre,
aminek elképzeltük és aminek
főzni kezdtük (de azért elfogyott).
A takarodó időpontjának
megszabása körül nemigen alakult ki vita, mindenki igyekezett minél hamarabb nyugovóra témi és minél többet aludni. Ez sem sikerült azért mindig, mert egyes házakban néha
kialudt a túz és lakói - begyújtani nem igazán tudván - inkább minden ruhát magukra
vettek, így próbáltak (kissé vacogva) aludni. (Így van ez, ha
ügyetlen az ember.)
Az időjárás az egész hét
folyamán megfelelő lett volna,
de a szerdai napon - amikor
már a harmincadik kilométert is
hóviharban tettük meg - kissé
untuk a telet.
A hét vége felé közeledve
mindenki a palacsintasütéssel
egybekötött búcsúvacsorát várta. Ekkor az összes maradék
konzerv is terítékre került (és
kis híján mind ells fogyott).
Végül is minden jól zárult és
- visszagondolva az eltöltött
hétre - úgy érzem. mindenki
számára hasznos volt. Köszönet
érte a sportegyesület és az Ativizig vezetőségének. Bízunk
benne, hogy a segítő támogatást
az év folyamán elért eredményeinkkel meg tudjuk hálálni.

Új, szakképzett
gát- és csatornaörök

Talajntdvesség,
talajvizjárás:
Területünkön a talaj nedvessége a tél elején jelentősen
megnőtt: a termőréteg a fel. ő
fél méterben vízkapacitásig.
mélyebben 70 százalékos szintig feltöltődött. Később a száraz
időjárás és a mélyebbre szivárgó víz a felső réteg nedvességét
csökkentette, a 20-100 centiméteres rétegét viszont a leszivárgás tovább növelte. Így január
közepére-végére a felső 20 centiméterben 60 százalék körüli,
lejjebb 80 százalék körüli lett a
víztartalom. Ez az állapot jelentéktelen változásokkal februárban is megmaradt.
A talajvíztükör mozgása az
idei télen sem követte az évszakra jellemző változásokat.
Decemberben - bőséges őszi
csapadék hatására - még
megfigyelhető volt a jellegzetes
tél eleji emelkedés, de a következő hónapokban az emelkedés
lelassult, majd megállt. Emiatt a

A tavasszal
várható
lefolyási
viszonyok:

tél végére - a már így is rekordmélységekbe süllyedt - talajvízszint sokéves átlagtól való
I
dá
'
k'
e mara sa, bar csa mersékelten, de tovább növekedett.
Az elmúlt télen tehát ismét
nőtt a térségünkben az évek óta
halmozódó csapadékhiány. A
tenyészidő hidrológiai viszonyait megalapozó őszi-téli
időjárás most sem tudta megfelelő mértékben növeini a felszín
alatti vízkészleteket.

A hosszú távú meteorológiai
szerint márciusban
átlagos hőmérsékletekre és
csapadékra, áprilisban átlagos
hőmérsékletekre és valamivel
nagyobb csapadékra, májusban
az átlagosnál melegebb és
szárazabb időjárásra számíthatunk.
Az Országos Vízjelző Szolgálat által a fenti időjárásprognózis alapján a Tisza vízrendszerére készített előrejelzés
szerint a következő hónapok
lefolyási viszonyai az átlagosnál mérsékelten magasabb
érték körül alakulnak. Eszerint
a Tisza szegedi szelvényében a
következő maximális vízállásokra lehet számítani: március:
574 centiméter + - 134 cm.,
április: 695 centiméter + - 156
cm., május: 417 centiméter + _
109 cm.
Kedvezőtlen tavaszi időiárási
J
körülmények (további hófelhaImozódás, majd erős felmelegedéssel együttjáró jelentős
csapadék) kialakulása esetén
jelentős árhullámok is levonulhatnak.
Lázár Miklós

. Talajvizjárás, talajnedvesség:
Az elmúlt hónapban a talajvíztükör szintjében számottevő
változás nem volt. Az evszakra
jellemző vízszintemelkedések
még nem indultak el. így a
sokéves átlagtól való elmaradás, bár csak mérsékelten, de
tovább nőtt.

A talajban jelentéktelen
.. áltozásokkal megmaradt a
január végére kialakult nedvességállapot. A felső 20 centiméterben 50-60 zázalék körüli, a
20-100 centiméteres sávban 80
százalék körüli volt a víztartalom. (Készítette: a vízrajzi
csoport)
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