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Árvízi helyzet: április első 
hetei nek csapadékos időjá
rása hatására árhullám vonul 
le a Tiszán és mellékfolyóin. 
A Hármas-Körös hulláma 
április 20-án reggel az Alsó
Tisza Vidéki Vízügyi Igaz
gatóság működési területén 
is elérte a védelmi fokozat 
szintjét, ezért a Hármas
Körös bal parti védszaka
szára L fokú árvizvédelmi 
készültséget rendeltünk eL 

Lapzártakor (április 23-án) 
a vfzállások: Szarvas 660, 
Csongrád 561, Mindszent 
575, Szeged 535 és Makó 
199 centiméter. 

A Tiszán és Maroson ez 
az árhullám várhatóan vé
delmi fokozat elrendelésé
nek szükségessége nélkül le
vonul, bízunk benne, hogya 
szegedi, alsó rakparti út 
+580 centiméteres szintjét 
nem éri el. 

Belvizi helyzet: A Don
gér, valamint a Csukáséri fő
csatorna és a félegyházi víz
folyás nagy mérvű fel
iszapoltsága és növényzettel 
való erős benóttsége miatt a 
Csukáséri főcsatorna és a 

A föliszapoltság nagy 
mértékének és a növényzet 
elburjánzásának fő okát 
abban látjuk, hogy a félegy
házi vízfolyás, illeJve a Csu
káséri főcsatorna kényszerű 
befogadója Kiskunfélegy-

Vízkárelhárítás 
félegyházi vízfolyás mentén, háza, illetve Kecskemét je
valamint a Dongér befogadó lentős mennyiségű szennyvi
szakaszán mintegy 1000- zének is. Azelöntést tehát 
1200 hektáros terület vízbo- nem a csapadékok, hanem a 
rítás alá került. Az elöntés Kecskemétről folyamatosan 
két tanyát is veszélyeztetett, érkező szennyvizek magas 
ezért 1993. április 14-én 8 tápanyagtartalma miatt el
órától 1. fokú belvízvédelmi burjánzott vízinövényzet és 
készültséget rendeltünk eL iszaplerakódás visszaduz-

Fotó: Somogyi Károlyné 

zasztó hatása okozta a Csu
káséri főcsatorna kisebb esé
sű torkolati szakasza men
tén. 

A vfzminőségi vizsgálatok 
igazolták az e1öntések 
szennyvfzi eredetét. 

A vízfolyási akadályok el
távolítását a Csukáséri fő
csatorna kotrásával április 
IS-én megkezd tük, a munka 
Dongér kotrásával folytató
dott és jelenleg is tart. 

A befogadó folyók árad á
sának és a csatornákban ösz
szegyűlt belvizek folyama
tos levezetésére április 16-án 
a Tápé, Györpölés, Mind
szent, Gyálarét és Puszta 
szivattyútelepekre is 1. fokú 
belvfzvédelmi készültséget 
rendeltünk el. 

Benke György 
Csizmadia Károly 

Dr. Siinády Béla kitüntetése 
A szegedi evezős sport 1945. utáni fejlődése 

egyértelműen 1978-tól, attól az évtől számit
ható, amelyben a sportág szegedi 'irányítását az 
Ativizig sportegyesületeként létrejött Szegedi 
Vízügyi SE vette át. Az egyesület azóta' 51 ma
gyar bajnoki címmel büszkélkedhet. 

A sportág fellendülése dr. Simády Bélának, az 
Ativizig akkor igazgatójának köszönhető, aki a 
legjobb, legnagyobb egyesületekéhez hasonló 
feltételeket tudott biztosítani az evezősöknek és 

olyan csodákat alkotott, mint az Európa egyik 
legjobbjaként ismert Maty-éri gróf Széchenyi 
István evezős pálya. Ennek a munkának 
elismeréseként a testnevelés és sport fej
le'sztéséért kapott Emlékplakettet, amelyet a 
belügyminiszter a Magyar Evezős Szövetség 
századik születésnapján dr. Simády Bélának 
adományozott. 

A szerkesztőség nevében is gratulálunk! 

A Magyar 
Hidrológiai 
Társaság 

hírei 
Április 20-án a Mezőgazdasági Vizgazdálkodási 

Szakosztály, a Bács-Kiskun megyei Területi Szer
vezet és a Szegedi Területi Szervezet közös előadói 
ülést rendezett az Ativizig székházában. 

A következő előadások hangzottak el: 
- Vfzgazdálkodási problémák a Duna-Tisza közén (Török 

Imre György, Ativizig), 
- A Duna-Tisza közi hátság távlati vfzellátásának koncep

ciója (Dr. Pálfai Imre, Ativizig). 
Felkért hozzászólók: Koch György és Rónai István (Adu

vizig), valarrúnt: Schreffel Rudolf(OVF). 
Az ülés a négyéves kutatási tervezési tevékenységről szá

molt be az érdeklődő 27 szakembernek. 
Május 25-én, kedden 10 órakor: a Szegedi Terü

leti Szervezet előadóüléssel egybeköttt vezetőségvá
lasztó taggyűlést rendez a következő programmal: 

- Elnöki megnyitó 
. - Vízminőségi célállapot-vizsgálat a Maros magyarországi 
szakaszán. Előadó: Szűrös Jánosné, Alsó-Tisza Vidéki Kör
nyezetvédelmi Felügyelőség 

- Titkári beszámoló (1991-1992) 
- A szavazatszedő bizottság megválasztása 
- Vezetőségválasztás 

- Elnöki zárszó 
A vezet6ségválasztás határozatképessége érdekében a Te

rületi Szervezet vezet6sége kéri a tagság minél nagyobb 
számú megjelenését. 

A rendezvény helye: Szegedi Vízművek ' és Fürdók Sza
badidóközpont, Szeged, Tisza Lajos krt. 88. 

A vfz 
vi lág napja 
ezentúl: 

március .22. 

Írásunk a 3. oldalon 

, 
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Hódmezővásárhely volt az első alföldi 
város, amely - páratlan áldozatkészséget 
tanúsítva - a haladást felhasználva, elhatá
rozó lépést tett közegészségügyének elő
mozdítására, megjavítására. Ebben nagy 
szerepe volt Zsigmondy Bélának is, akiról 
- úgy érzem - keveset tudunk. 

VíZPART 

pesti városligeti kút Zsigmondy Vilmosnak a kútfúrás terén 
utolsó műve volt, vállalkozását az akkor 28 éves Zsigmon
dy Bélára ruházta át. 

Zsirnondy Béla illor kezdte el a mérnöki pályafutását, 
amikor a legnagyobb érdeklődés indult az artézi kutak 
iránt. Működését az Alföldre helyezte át. 
Hódmezővásárhely volt az első alföldi város, amely 

közegészségügye megjavítására nyilvános közhasználatra 
szánt artézi kút fúrását kezden:iényezte. Az első sikertelen 
kísérlet után a város 1878. március 12-i ülésén két kút fúrá-

Neves pesti ügyvédnek, Zsigmondy Pálnak és Jármay 
Vilmának hét gyermeke közül a harmadik, egyben ő a sát határozta el. A munkát Zsigmondy vállalta el és két évi 

folyamatos munka eredményeként 
legidősebb fiú: 1848. március 7-én született Budapesten. A 
szülői házbeli oktatás után középiskolai tanulmányait 1858-
ban kezdte az ágostai hitvallású magyar-német gyülekezet 
gimnáziumában. 

Hazánkban - a múlt század hatvanas éveiben meginduH 

1880. május 28-án 
átadta az első. kutat 

ipari fejlődés hatására - sok magyar fiatal igyekezett mű- a város előljáróságának. Mivel a kút dr. Bakay Lajos 
szaki ismereteit a külföld jól felszerel t tanintézeteiben - sebész főorvos háza előtt állt, a lakosság "Bakay-kút"-nak 
ezek közül is a világhírű zÜlÍchi politechnikumon - elmé- nevezte el. A 197,84 méter mély kútból percenként 65 liter 
Iyíteni. Közöttük találjuk Zsigmondy Bélát is, aki sikeres 19 Celsius fokos, teljesen tiszta, közegészségügyi szem
felvételi vizsgája után 1867/70-re a gépész műtani iskola pontból kifogástalan víz ömlött ki. A második kút 1884. 
(Mechanisch-technische Schule) hallgatója lett. Zsigmondy november 29-re készült el, ez 252,59 méter mélységű lett. 
a tanterv ben előirányzott kötelező tantárgyakon kívül nagy- A víz. percenkénti mennyisége 464 liter, hőmérséklete 21 
bátyja, Zsigmondy Vilmos (1821-1888) bányamérnök ha- Celsius volt. Ez idő tájt (1882-88 között) került sor Szabad
tására, az 1 868-69-es évtól kezdve - ka vasútállomás, Herkules fürdő, Szentes, Püspökladány és 

geológiai előadásokat 
is hallgatott. 

A szünidőről hazatérve a jászapáti és lipiki fúrások 
eredményeiről nagybátyja elbeszélései ből közvetlenül is 
hallhatta a legfrissebb Wreket. Ezek, továbbá Zsigmond y 
Vilmos "Bányatan"-a (amely az első magyar nyelvű bá

.nyászati szakmunka) nagy hatással voltak a fiatal egyete
mistára, akit nagybátyja utódjául szemelt ki. Csak kevesen 
tudják, hogy Zsigmondy Vilmost gyermekkorától ismerte 
Jókai Móf. A "Fekete gyémántok" cfmű regényének 
főhőseként vonultatja be Zsigmondy Vilmost az irodalom
ba, mint Berend Iván. Külföldi tanulmányai után Zsigmon
dy Béla gépészmérnöki oklevéllel hazatérve a Magyar 
Királyi Földtani Intézetnél helyezkedik el. 
. Új feladatok vártak rá, amikor nagybátyja 1872 de
cemberében a városligeti kútfúrás munkájába kapcsolta be. 
Jobbára a fiatal gépészmérnök tervezte meg, illetve vezette 
be ~ (nagybá tyj ának útm utatásai alapj án) azokat az 
újításokat, amelyeket a továbbiakban a fúróberende
zéseknél, ilIetve a fúrástechnikában alkalmaztak. A buda-

Arad, majd 1889-ben Szarvas és l890-ben Békéscsaba kút-
jainak fúrására is. 

Közben l883-ban a leszakadt Pó-hid pillérének alapozási 
munkáival kapcsolatban is adott véleményt, mint a 
talajfúrások különleges szaktekintélye. 

A két Zsigmond y a fúrások nyomán felszínre került 
földanyagot gondosan átadta a Földtani Intézetnek. Munká
jukra jellemző volt a pontosság és az alaposság. Nagy súlyt 
fektettek a személyek és az anyagok kiválasztására, a mun
ka beosztására és ellenőrzésére. 

Amikor a hódmezővásárhelyi Bauer-féle gőzmalomban 
egy kút fúrása vált szükségessé, Bauer Sándor Zsigmon
dytól kért ajánlatot, azt azonban túlságosan drágának tar
totta. "Megtanulta" a kútfúrás tudományát és a malomte
lepen maga készített egy 330 méter mély kutat, amely 170 
liter/perc, 17 Celsius fokos vizet adott. 

Ez a fúrás indította el az országos hírűvé vált hódme
zővásárhelyi és általában az alföldi kútfúró dinasztiák 
kialakulását (Almásy család, Prónai család, Misán János, 
Baráth Ferenc, Kenéz Tamás, Arany Mihály, Kopornyik 
János, Olasz Mihály, Soós Sámuel, Banga Sándor, stb.). Az 
Alföldön l893-ra a kutak száma 336-ra növekedett. A 
Zsigmondy cég ekkor és az ezt követő években is meg-
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Kivonat Harmat Péter, 
a Zsigmondy Béla Kft. 
ügyvezető igazgatójának 
megem(ékezéséből 

őlÍzte vezető szerepét. Aki egészen biztosra akart menni és 
alapos munkát kívánt, az Zsigmondy Bélához fordult, a 
leggondosabban készült kutak az ő keze alól k«rültek ki. 

A kútfúrásokon kívül nevéhez fűződik az Erzsébet-híd 
alapozását előkészítő talaj kutatási fúrások munkája. Elég 
ismert tevékenysége a Balaton-tófenék lerakódásának 
tudományos tanulmányozása. Munkájának külön körét 
jelentik a szénkutató fúrások, melyek közül az elsőt 1890-
ben Mátranovákon mélyítette. Nagyobb jelentőségű 
fúrások történtek még l895-96-ban Vértessomlón. 

A XIX. század utolsó négy évében Budapesten és 
vidéken is jó néhány kút készült Zsigmondy Béla kivitele
zésében. Szegeden a város vízvezetékét tápláló három ar
tézi kút a nyári csúcsfogyasztás idején - mivel a házi szük
ségleteken kívül a vizet öntözésre is használták - kevésnek 
bizonyult, ezért 1906-ban újabb artézi kút fúrására került 
sor. Ezt a fúrást is Zsigmondy végezte. A későbbiekben 
még tíz kút fúrása fűződik a nevéhez. Jórészt a Zsigmon
dyaknak is köszönhetően 1911-ben az Ofszágban már 
körülbelül háromezer a11ézi kút volt. 

A Zsigmondy család a világháború a~att a kútfúrásokon 
kívül egyéb jelentős munkát is végzett, közöttük 1915 nya
rán az. orosz betörés folyamán az uzsoki szorosban fel
robbantott csorbadombi vasúti viadukt 36 méter magas 
betonpilléreinek újjáépítését. Zsigmondy Béla szakmai 
nagyságát jellemzi, hogy 

1915-ben kinevezték 
közép/tési tanácsossá. 

A Mémökegylet Nagyválasztmányának 1916. március 
17-i ülésére 207 aláírással ellátott ajánló ív érkezett Zsig
mondy Béla tiszteletbeli taggá választására. Az egylet ártal 
kijelölt hét tagú küldöttséget Zsigmondy Béla már beteg
ágyában fogadta. Sajnos, ez volt a flÍssen választott tiszte
letbeli tag utolsó kapcsolata az egylettel. A Mérnöki Kar 
részéről megnyilvánult elismerést egy hónappal sem élte 
túl 1916. július 12-én, életének 68. évében elhunyt. A Ke
repesi temetőben édesapja, Zsigmondy Pál mellé temették a 
családi sírboltpa. 

Zsigmondy Béla hazánk legkitűnőbb mélyfúró mérnöke, 
nevét külföldön is becsültté tette, nekünk - a ma élő vízü
gyi szakembereknek - tisztelettel kell adóznunk elődeink
nek. Tevékenységünkkel, kutat~sainkkal, a régi kutak re
konstruálásával tennünk ken azért is, hogy emléket állít
hassunk azoknak, akik az elmúlt több mint egy évszázad 
alatt sokat tettek az Alföld egészséges vízellátás áéért. 

Hajóvonták 
találkozása 
nem 
tilos ... 

Fotó: Somogyi Károlyné 
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Miniszteri látogatás 
Dombegyházán 

és Mezőhegyesen 
Dr. Remport Katalin, a Békés megyei 7. sz. választó körzet 
országgyűlési képvisel6je meghívására április 21-én délután 

Dombegyházára érkezett a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi 
Minisztérium közelmúltban kinevezett új minisztere, dr. 

Schamschula György. Kíséretében volt Bölcskei Imre, 
a hírközlési ügyekért felel6s helyettes államtitkár. 

A képviselőn6 bemutatta a miniszternek a megjelent ágazati 
vezet6ket, akik a régió minisztérium alá tartozó területi 

intézményeit képviselték. A vízügy részéről dr. Goda Péter, 
a Kövizig igazgatója, dr. Kováts Gábor az Ativizig igzgatója, 

és Török Imre György, az Ativzig f()mérnöke volt jelen. 
Mintegy másfél órás kerekasztal-megbeszélésen a 

bemutatkozás mellett mindannyiójuknak volt lehet6sége 
röviden ismertetni a képviselt intézmény tevékenységét, 

problémáit és kérdéseket is feltehettek, amelyekre a miniszter 
azonnal válaszolt. 

A vizgazdálkodási, viziköz
műves infrastruktúra kérdéskö
révei kapcsolatban a miniszter 
állásfoglalása a következőkben 
foglalható össze: 

Rendkivül fontosnak tartja a 
térség víziközműellátottságának 
biztosítását és az egé~zséges 
ivóvizellátási program mellett a 
szennyvfzgyűjtés és kezelés 
nagyobb ütemű fejlesztését, a 
közműolló összébbszorftását. 

Hangsúlyozta, hogy az ön
kormányzati tulajdon fenntar-

tásával a vízi közművek regio
nális üzemeltetését tartja kor
szeru megoldásnak és óva intett 
a v!ziközmú vállalatok túlzott 
szétaprózásától. 

Nagyon fontosnak tartotta a 
Maros-hordalékkúp Ivóvfzbázis 
védelmével kapcsolatos tenni
valókat. 

Felhfvta a figyelmet a VÍZ
ügyI feladatok során a mun
kanélküliek közmunka-foglal
koztatási lehetőségeinek kihasz
nálására. 

(Folytatás a 4. oldalon) 

VíZPART 

( 

Az Egyesült Nemzetek 47. közgyúlése a Viz és 
a Környezet Nemzetközi Konferencia (lCWE, Dublin), 
illetve az ENSZ Környezet és Fejlődés Konferenciája 

(UNCED, Rio de Janeiro) javaslataira 47/193. sz. 
határozatával március 22-ét 

a víz Világnapjává nyilvánította, amelyról első 
alkalommal az idén emlékeztek meg. 

Ezzel a határozattal kifeje
zésre juttatják annak fontossá
gát, hogy 

hogy ezzel is előmozdítsák a 
v!zkészletek védelmét és hasz
nosítását. 
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Fotó: Gyenes Kálmán 

F. O.P.Obas i külön üzenettel ményeket, hogy alapvetően új 
fordult Genfb~n az érdekeltek- megoldással közelftsék az édes
hez. vizeket és a felső és alsó szintű 

A WMO főtitkára felhívta a vezetők politikai elkötelezett
kormányok és szervezetek séggel álljanak a vízkészletek, a 
figyeimét annak fonto sságára, természet könnyen elveszthető 
hogy kincse védelme mellé. 

_ a vI zhiány és hely telen A KHVM március 22-én bo-
haszná lat komoly veszély a csáthatta útjára a VÍZ és a 
megtűrhető fejlődésre, Környezet Nemezetközi Konfe-

- a vfzgazdálkodás a gazda-

- az ésszerű vfZhasznosttás az renciáról készült kiadványát, 
emberiség jövőjét befolyáso16 amel y tartalmazta a dublini 
tényező, a vlzügyi beruházások nyilatkozatot és a konferencia 
világméretekben béolyásol'j'ák jelentését, a tudományos dolgo-Minthogy a hazai ill etékes J ' 
a gazdasági, társadalmi 'e')'- zatok és nem zeti j elentések 

sági termelés és a szociális jólét mini sztériumhoz a határozat J ' f l ló k' á k 
lődést, össze og a Ivonat t, a on-

alapja, és ezek a rendelkezésre hi vata los kih irdetésének híre f 'á ké "1 
_ a világ hidrológiai szolgá- erencI ra szu t magyar 

álló vIz mennyiségétől és csak márci us 19-én j utott el .. I ' .. " 
latainak felelőssége hatalmas a nemzetI Je entes szoveget es 

minőségétőlfiiggnek, Genfbő l , ebben az évben, az vIzkészle tek fel mérése és felvázolta a hazai tanulságokat. 
- amint a népesség és a e l ső alkalomm al az ünneplés A í ' Iá tk ó védelme területér!, v z VI gnapra vona oz 

ga'daságl' teve'keflyse'g no"vek ren dkívü l sze rény vo lt. A ENS Z h á ' WMO '" - _ az előrejelel,ett éghajlat- - at rozat es a 
sz/'k sok "I's-ágban vtzhl'a'nya'll KHV M mégis megragadta ezt ,,- ·tká ' ak .. .. d , "'- változás miatt a vl::.gazdálko- lotI ran uzenete orven ete-
el A" alllely a ga'daságl' fie'J'IA"de's az alkalmat, hogy az érdekeltek I á á . t' k v, '" v , dást is !Íj alapokra kell helyez- sen a t masz Ja azo at az 
korlátja lehet, figyeimét fe lhívja: az ENSZ ni, elgondolásokat, allJelyeket a 

f?ké I t k 'd I ' határozat a VÍZ fontosságát I dálk d' "'1 .- a v •. sz e e ve e me es a _ az emberiség növekedése, a magyar v zgaz o as lej esz-
fenntartható gazdálkodás megfelelő helyre tette és 1994- nagy világvárosok egészségi he- tésének alapjául tekintünk. Így 
igényli a közJigyeimet helyi. ben az.illetékesek méltó keretet lyzete megfeleM vtzellátást a magyar fejlődés - a ren 
országos, regionális és nemzet- fognak találni a nap megünnep- igényel, éss::.erű ároII; a mező- delkezésre álló szűkös anyagi 
közi szinten. lésére. gazdaság, ipar és energiater- keretek között - ugyanazon a 

Az ENSZ-határozat meghlvja A víz világnap alkalmából az melés mint fő fogyasztók szintén nyomon haladhat, amelyen a 
a vil ág országait, hogy ünne- egyik vízzel foglalkozó ENSZ kielégttendők. világ, legfeljebb sajnálatra mél
peljék meg a víz világnapot - szakosíto tt szerv, a Me- A WMO főti tkára felhívta a tóan sokkallassabban, nunt az a 
fe lhasz nálva a médiákat és a teorológiai Világszervezet kormányokat, támogató szerve- nemzetközi méretekhez mérten 
vízre irányítva a közfigyeImet, (WMO ) főtitkára, Professzo r zeteket, és más vízügyi intéz- indokolt és szükséges lenne. 

Azok a körülbelül 40 és 
70 évük közötti aktív, vagy 
nyugdíjas mérnökök, akik a 
Budapesti Műszaki Egyete
men végezték tanulmányai
kat, szükségképpen talál
koztak Vele, és bizonyos, 
hogy közülük sokan 
személyesen is ismerték. 
Az egyetemi , főiskolai 

oktatókat gyakran elfelejtik 
a vízügyi szolgálat tagjai 
között emlegetni , pedig az 
ő munkásságuk e szolgálat 
szakmai tevékenységének 
nemcsak megalapozója, 
hanem rendszeres segítője. 

Emlékezés dr. Salamin Pál professzorra si, vagy tanszékvezetői mi
nőségben , az I. sz. Vízé
pftéstani, ké sőbbi elneve
zése szerint a Vízgazdál
kodási Tanszéken, de rö
videbb időn át a II. sz. 

Dr. Salamin Pál (1913-
1984) mérnöki életműve 
lelkes{tően sokszínű. Legis-

merte bb a belvíz- és kisvíz
folyásrendezés, az öntözés, 
a hidrometeorológia és a 
környezetvédelem terüle
tein kifejtett munkássága, 
de a hidraulikátói kezdve a 
vízerőhasznosftásig más 
vfzügyi szakágazatokban is 
tevékenykedett. Belvízren
dezési és öntözési t~rgyú 
cikkeit, jegyzeteit ma is 
rendszeresen forgat ják a 
gyakorló szakemberek . 
Hidrometeorológiai - az 
eső, jég, hó és zuzmara 
hatásait rögzítő, természet-

járói útjain készített -
fényképfelvételei a vizek 
összegyülekezési folyama
tának megértéséhez viszik 
közelebb az érdeklődőt. 
Sajnos, e fényképsorozat
nak a legnagyobb része 
még ma is kiadatlan. A kis 
vízfolyások környezetének 
rendezésére pedig már 
akkor részletes terveket 
dolgozott ki, amikor a "kör
nyezetvédelemről" társada
lmi síkon még nem sok szó 
esett. 

A hidraulika tudományát 

dr. Salamin Pál a duzzasz
tási vfzszinvonalak megha
tározásának új számítási 
módszerével gazdagította. 
A 40-es évek végén bízták 
meg az akkor tervezés alatt 
álló tiszalöki vízlépcső duz
zasztási hatásának számí
tásaival, e munka keretében 
dolgozta ld a róla elnevezett 
számítási eljárást. Az eljá
rás lényege és erőssége, 
hogy határfeltételei a folyó 
mérésekkel megállapított 
jellegadataiból adódnak, 
egyébként pedig kerül min-

den redundáns , azaz: nem 
feltétlenül szükséges ténye
zőhasználatot. A Tisza és tanszéknek is volt vezetője. 
más folyók "természetes" 1947. és 1949. között a 
vfzszintduzzasztásainak és -

Hidrológiai Közlönynek 
süllyesztéseinek, vagyis a 

volt felelős szerkesztője, 
több évtizeden át pedig a 
szerkesztőbizottság tagja. A 
tudományos folyóirat mai 

befogadó- vagy a mellékfo
lyók visszahatásának meg
állapításánál e sorok írója is 
eredményesen folyamodha
tott a Salamin-eljárás arculatát döntő részben ő 
használatához. teremtette meg. 

Dr. Salamin Pál 1946. és 1993. április 23-án lett 
1977. között oktatott a Bu- volna 80 éves. 
dapesti Műszaki Egyete
men, intézeti tanári, docen- Dr. Vágás István 
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Miniszteri 
látogatás 

Dombegyházán 
és Mezőhegyesen 

(Folytatás a 3. oldalról) 
Fontos feladatként jelölte 

meg az ágazati jogaIkotás 
meggyorsítását, és reményét 

téshez, a vízbázisvédelem
hez. A fórumon a miniszter 
v álaszolt a kérdésekre, s 
egyúttal kifejtette álláspont-

fejezte ki, hogya vfzügyi ját a térség problémáiról, 
törvényt még ebben az év- hangsúlyozta, hogya tria
ben az ország~yűlés elé noni békeszerződés nemcsak 
tudja terjeszteni. Az nagy-

Dombegyház, hanem szá
ban segftené a vízügyi szol-

mos más, az úgynevezett 
gálat, ezen belül a vízügyi 
igazgatóságok és vízgazdál- p~remvidékre .~e~t telepü
kodási társulatok stabilizáló- les szempontjaboi okozott 
dását. - komoly problémát, és a 

Felhívta a figyelmet, hogy továbbfejlődés gát jává vált. 

az öntözés és a víziközmű 
üzemeltetés során a kon
cessziós lehetőségeket cél
szerű kihasználni. 

Hangsúlyozta, hogy a 
vízügyi szolgálatnak a je
lenlegi szervezeti formában 
célszerű dolgozni, a korsze
msített jogszabályok megal
kotása azonban sürgős fela
dat. Külön hangsúlyozta a 
Körös-vidéki Vízügyi Igaz
gatóság nehéz és súlyos 
helyzetét abelvízvédelem, 
az árvízvédelem területén, 
különös tekintettel számos 
szivattyútelepre és a Körös 
árvízvédelmi rendszereinek 
hidrológiai bizonytalansá
gára. 

Általánosságban említette, 
mi.nden területre érvényesen, 
hogy igen fontosnak tartja: 
csökkenjenek a Magyaror
szág nyugati és keleti or
szágrészei közötti különb
ségek, mert a nagyon eltérő 
gazdasági fejlettségű régiók 
társadalmi, szociális külön
bözőségei súlyos feszültség
források lehetnek. E téren 
példaként említette meg az 
egykori Jugoszlávia helyze
tét, ahol a rendkívül eltérő 
fejlettségű régiók között 
kialakult feszültség súlyos 
formában tört felszíme. 

A kerekasztal-beszélgetés 
után nagyobb nyilvánosságú 
fórum következett, amelyen 
részt vettek a választókerület 
golgármesterei, Dombegy
ház község képviselőtes
tülete, és számos érdeklődő 
meghívott. Ezen a fórumon 
dr. Simon Imre beszámolt a 
Békés megyét érintő kor
mányprogramról és annak 
teljesítéséről. Gyarmati Já
nosné, Dombegyház polgár
mestere mutatta be a te
lepülést és annak gondjait, 
majd a település képviselő
testületéből hozzászólások, 
illetve kérdések, vélemé
nyek hangzottak el. 

Öröm volt hallani a víz
ügyi szakembereknek, hogy 
a nem szakember képviselők 
igen tájékozottan és szak sze
rűen álltak hozzá a vízgaz
dálkodási kérdésekhez, kü
lönösen a víziközműfejlesz-

Ezen segíteni nem lehet, de 
meg kell taláJnj a módját az 
ellensúlyozásnak. 

Kifejtette, hogy 1998-ig 
európai színvonalúra kell 
fejleszteni az infrastruktúrát, 
mert ez ad lehetőséget a 
ga~dasági fellendülésre. 

Hangsúlyozta a mezőgaz
tYaság átalakulásának fontos
ságát, és a piacképesség 
megteremtését, amely vi
szont nem megy egyik nap
ról a másikra. 

A fórumot követően a 
miniszter Mezőhegyesre 
látogatott, ahol a ménes
birtok vendége volt. Egy 
szűk körű munkavacsorán 
tájékozódott a ménesbirtok 
helyzetéről és Mezőhegyes 
problémáiról. Ezen a talál
kozón dr. Remport Katalin 
képviselőnő, aki egyúttal a 
Ménesbirtok Rt. igazgatóta
nácsának elnöke, és Megyeri 
Zsolt vezérigazgató adott 
tájékoztatást a ménesbirtok 
történetéről és jelenlegi, 
nehéz gazdasági helyzetéről, 
a s~ervezeti változásokról, 
intézkedéseikről és a gaz
dasági kibontakozás lehető
ségeiről. Kassai Béla polgár
mester pedig a város hely
zetéről; annak társadalmi, 
szociális gondjairól, többek 
között a közműeUátási prob
lémákról adott tájékoztatást. 

A megbeszélésen dr. Ko
váts Gábor vízügyi igazgató 
és Török Imre György fő
mérnök is részt vettek. SZó
ba kerültek a térség víz
gazdálkodási problémái, 
különösképpen az öntözés
fejlesztés szükségessége, az 
Apátfal va-mezőhégyesi 
öntözőrendszer és az ahhoz 
kapcsolódó mezőhegyesi 
ménesbirtoki öntözésfejlesz
tés kérdései. A miniszter -
elismerve az öntözés szüksé
gessége - ét fejlesztésekről 
további részletes tájékozta
tást kért és kilátásba he
lyezte azok támogatásának 
lehetőségét. 

T.I.Gy. 

VíZPART 1993. ÁPRILIS 

A szarvas is aztbőgte: 
Szeged volt a jobb!! 

Immáron hatodik alkalommal rendezték meg a került sor. Az első meccset Szeged és Gyula játszotta. 
Fociderbit a gyulai, szolnoki és szegedi vfzkárelhárítási Magabiztos győzelem a kupát korábban többször elnyerő 
osztály (Szolnok esetében a megfelelő alosztály ok) gyulaikkal szemben. Szeged-Gyula 4: 1 (2:0). 
között, most az Ativizignél. A Szolnok-Gyula közötti merkőzés számunkra igen 

A csapatok 10 óra körül gyülekeztek a "Fa-szalon" - változatosan és végül is kedvezően alakult. Szolnok
ban. Azt, hogy igazi vízkárelhárftás találkozó volt, mi Gyula 1:4 (1:2). 
sem bizonyit ja jobban, mint hogy ennek tiszteletére a És a mindent eldöntő harmadik meccs: Szeged-Szol
gyulai kol1égák a Körösökön egyből III. fokú nok!! Kedvező helyzetből indulva az első félidőben csa
készültségbe léptek. patunk kissé görcsölve tartotta a O:O-ás eredményt. 

Kellett ez nekik? Mert így vezéIjátékosaikat mell őzni Taktikai megbeszélés után, a felfutó második sor erejét 
kényszerülvén a másnapi ügyeleti és irányítói feladatokat kihasználva aztán rúgtunk két gólt, kaptunk egyet és 
ellátó csapat jött Szegedre. TÚgtunk hozzá még egyet. Szeged-Szolnok 3: 1 (0:0). 

A dopping bevétele és a Litauszki István főbíró ve- A kupát Litauszki főbíró és csinos szárnysegéd bírói 
zette, a "Kupa Kiírási Szabályait Felülvizsgáló Bizott- adták át a győztes Ativizig vízkárelhárítási osztály 
ság" bevezető működése után került sor az üdvözlésre, a csapatának. 
szabályok Ísmertetésére és a csapatok és a kísérő szurko- Tíz év után végre győzött a tudás!!! 
lók bemutatására - igen jó lehetőség volt az összevont A győztes csapat tagja: e sorok trója, Csivnadia Ká-
osztályok t~gjainak, a vízkárelhárítás területi irányftá- roly, Fehér József, Kádár Mihály, KeIler Péter, Kemény 
sában az egyes vizigeknél résztvevőknek a kölcsönös László, Marsovszki Gergely, Putóczky Gábor, Rátky Pál, 
megismerésére - és a küzdelmek a (focimeccsek) sor- Császár 1mre, Kurucz Gyula. GÓllövők. Császár 3, 
rendjének kisorsolására. Kádár 2, Kurucz 1, Andó 1. 

Sokan- már az elején bundát rebesgeftek, amikor is A meccset követően kalóriapótlásra és baráti, szakmai 
Szeged sorsolása a csapat számára két játék között pihe- beszélgetésre a Mederőrtelepen került sor. 
nőt biztosított. Az a kijelentés, miszerint "most Szeged~ És, hogya "szarvas" is előre ezt bőghette csak, mi sem 
győz", pszichikailag teljesen padlóra küldte a gyulai és bizonyítja jobban: a Litauszki főbíró és Szappanos ellen
szolnoki kollégákat. Ezt persze az elején még nem érez- jegyző által hitelesített, a csapatok tagjainak névsorát 
ték, de aztán később a meccsek alatt... belső fel ül etén tartalmazó szarvasb6rön (eredet: gyulai 

Az igen jó iramú, sportszerű, bírói tévedésektől mentes vizig területe) az első sor a szegedi csapaté ... 
játékra a Szeged SC foltokban felázott edzőtermében Andó Mihály 

AT/V/Z/G 
Havicsapadékösszegek 

1992-1993. 

mm 

A idei tél változékony idő
járása a tavasz első havában 
is folytatódott. Az évszak
nak megfelelőnél hidegebb 
és átlagosan csapadékos volt 
az idő. 

Az igazgatóság területére 
8-12 napon 35 milliméter 
csapadék hullott. Nagyobb 
mennyiségek az utolsó de
kádban, és a déli, délnyugati 
részen jelentkeztek (ma-

ximum: 62 milli méter, Kis
kunhalas), a szárazabb 
északkeleti, keleti körze
tekben 30 milliméte.r alatt 
maradt a csapadékösszeg 
(minimum: 20 milliméter, 
Öcsöd). . 

Az első dekádban ismét 
megjelenő hó helyenként a 
10-15 centiméteres vastagsá
got is elérte, de a dekád 
végén bekövetkezett hirtelen 

Szeretettel 
köszöntünk 

minden 
Édesanyát! 

felmelegedés miatt csak 3-6 
napig maradt meg. 

Tartós, több órás napsütés 
csak egy-két napon volt a 
hónap folyamán, így a nap
fény tartam jelentősen el
maradt az átlagtól, Szegeden 
mindössze 108 órát regiszt
ráltak. 

Rendkívül szélsőségesen 
alakultak a márciusi hőmér
sékletek. A hónap elején 
még uralkodó tél -14 Cel
siusra is lesüllyesztette a hő
mérő higanyszál át, két héttel 
később pedig, igazi tavaszi 
időjárásban 23 Celsius nap
pali maximumot is mértek. 
A havi középhőmérséklet 
végül is elmaradt az évsza
kos átlagtól, 3,9 Celsius lett. 

Március utolsó harmadá
ban közepes áradások ala
kultak ki a Tisza vízrendsze
rében. A hóolvadásból és a 
lehullott csapadékból össze
gyülekező víz a kezelé
sünkben lévő folyószaka
szon a hónap utolsó napján 
emelkedett a legmagasabb 
szintre: aMaroson, Makónál 
278 centiméterrel, a Tiszán, 
Szegednél 492 centiméterrel 
tetőzött. A havi legkisebb 
vízállás okat az árhullámot 

Szegednél 9-én, 70 centi
méter. A középvízállás - a 
sokéves átlagtól elmaradva -
Makónál -9 centiméter, 
Szegednél 186 cetiméte~ lett. 

A lényegében február 
végére leépülő jég március
ban már csak a part menti 
sávban maradt meg, itt 
azonban - a hideg idő miatt 
- egészen a hónap közepéig 
kitartott. A leszakadozó 
táblák csak egy-két napon és 
csak gyenge zajlást okoztak. 

Márciusban némi emel
kedés volt megfigyelhető a 
talajvízszintekben, ennek 
mértéke azonban elmaradt a 
sokéves koratavaszi átlagok
tól. A legtöbb kútban 2-5 
centiméteres, néhol 10-20 
centiméter volt a növekedés. 
Sok helyen továbbra is 
stagnált, vagy süllyedt a 
vízszint. 

A hónap közepére vonat
kozó talajnedvesség adatok 
a februári hoz képest a felső 
20 centiméterben kissé csök
kenő, 50 százalék körüli, 
mélyebben kissé növekvő, 
80-90 százalék körüli hasz
nos vfztartalmat mutattak. 

megelőzően olvasták le, Ma- (Készítette: a vízrajzi cso
kónál 5-én -87 centiméter, port) 
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