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1993. június 12-én este
160 kilométer/óra
sebességgel tomboló
szélvihar söpört végig
Csongrád megyében,
de a legnagyobb
károkat Szeged,
Mórahalom,
Hódmezővásárhely és
Marosiele térségében
okozta. A szélvihart
rövid ideig tartó
jégeső kísért~.

Ekkora szélvihart
MagyarországoD még
nem észleltek.
A tornádó fákat csavart ki
ágakat tört le, házakat,
ár- és belvízvédelmi létesítményeket, öntözőműveket, elekt.
romos és hírközlő vezetékeket,
vízi járműveket rongált meg. A
hullámtéri erdőkben is súlyos
károk keletkeztek, különösen az
üdülőterületeken. .
Dr. Schamschula György,
közlekedési, hírközlési és
vízügyi miniszter, valamint a
Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium politikai államtitkárai június 14-én Szegeden szemlélték meg a károkat. A kormányzat e térség tornádó sújtotta önkormányzatainak 50 millió forint gyorssegélyt utalt ki.
A tornádó okozta károkat felmértük, s az Ativizig működési
tövestől,

területén a következőket észleltük:
, - Épületek: az irodaépületek,
raktárak, őrtelepek, szivattyútelepek tetőszerkezete, a lapostető-szigetelések, a bádogfedések és csatornák, 'a kémények, tv-antennák és kábelek,
nyflászár9k mentek tönkre,
valamint ablaküvegek törtek be,
beázások keletkeztek és vakolatok hullottak le.
Négy irodaépület, három
raktár, az MBSZ, a folyamos és
mederőrtelep, a Vízügyi Emlékhely, tizenkilenc gát- és csatornaőrtelep, nyolc szivattyú telep
károsodott. Az őrtelepeknél120
gyümölcsfa szenvedett kárt,
valamint egyéb mezőgazdasági
károk is keletkeztek.
- Elektromos vezetékek,

htrközlés: a néhány órás áramkimaradás az öntözés ben nem
okozott problémát, a sziv.attyútelepeknél kandeláberek törtek
el. A hfrközlő hálózatnál jelentős károkat okozott a vezetékek szakadása, oszlopok törése, eldőlése, a kidőlt fák,
letört ágak.
- Vtzi járművek, úszóművek:
a kikötőben két csónaktest, két
úszó vfzkivétel tetőszerkezete,
valarrunt a Maty-éri tározónál a
stégek és a katamarán deszkázata rongálódott meg.
- ErdtJk: a katasztrófa sújtotta területen a hullámtéri véderők mintegy 15 százaléka kárt
szenvedett. A legsúlyosabb károk az üdülőterületeken keletkeztek, ahol a kidőlt fák, letört
ágak épületeket zúztak össze és

az épületek jelentős része megrongálódott. A csatornák mellett bedőlt fák műtárgyakat rongáltak meg és vfzfolyási akadályokat képeztek. A véderdő
faanyagértékében okozott kár 5
millió forint, melyból 3,5 millió
az üdülőterületeken keletkezett.
A tornádó elmúltával az élet- és
balesetveszélyes károk elhárítását, az épületek és a hfrközlő
hálózat helyreállitását, a letört
fák eltávolítását, a törmelék és
szemét elszállítását haladéktalanul megkezdtük. illetve folyamatosan végezzük. Akárokról
videofelvételt és fényképeket
készftettünk.
A szélvihar okozta károk becsült helyreállttási összköltsége
8,5 millió forint.

Csizmadia Károly

A vtz nemzeti kincs - mondjuk - és ha az, akkor mindcmnyiunké. Valóban 4;özös kincsünk, melyet óvnunk, ápolnunk kell! '
Az aszályos periódus tizedik évében különösen érezzük,
hogy "Azért a viz az úr!" Máskor meg "Zúgva, btJgve törte
át a gátot... " Ez utóbbi kép sokaknak ma már aligha eiképzelhettJ, pedig a Tisza szunnyadó ereje a tiszalöki és a törökbecsei műtárgyak hatására csak visszafogottabbá vált. Méltóságteljesen, de ereje teljében folyik a szabályozott mederben.
A ma már meztJgazdaságilag művelhető területek nagy
része a Tisza szabályozása eltJtt vtljárásos terület volt, a települése.ket pedig árhullámok veszélyeztették. A folyószabályozás csak első lépés volt. A mentett oldalon kintrekedt káros vizék levezetésére belvizes-, az öntözés megteremtése érdékében pedig öntöztJcsatáronákat, szivattyútelepeket, közbenső befogadókat, tározókat épttettek.
A vlzügyi igazgatóságok többek között a felszlni és a felszin alatti vizekkel kapcsolatos vizgazdálkodási feladatokat,
ezek szakmai és hatósági felügyeletét, védelmét, valamint a
meg lévő államifőművekfenntartását, üzemeltetését látják el.
A védelem mindenki feladata, azoké elstJsorban, akik a
vizet használják és hasznosttják. Nagyon fontos, hogy
megfeLi'lő legyen az elvételezés és a hasznosttás aránya és
módja.
A vtzügyekkel foglalkozó minlsztérium a földművelés
üggyel egyetértve vtzügyi alapot hozott létre. Az alap célja a
vtzellátással és elvezetésével kapcsolatos beruházások támogatása, a vtzkárelhárttás finansztrozása. Bevételét 1968 óta
többek között a vtzkészlet-használati dtj biztosttotta.
Az országos aszálykárok enyhttését a KHVM két lépcsőben
kivánja támogatni. A Magyar Közlöny 47. számában közzétett 15/1993. (VI.9.) KHVM számú rendelet szerint a felsztni vtzkészletbtJl történtJ öntözési célú felhasználókat a VKJ
(Vtzkészlet-használati járulék) fizetése alól I993-ban - meghatározott idtJre - mentesltették. A mentesttés időtartamát a
rendelet értelmében a közlekedési-, h/rközlési és vfzügyi
miniszter a Földmúvelésügyi Minisztérium javaslata alapján
állapttja meg, és teszi közzé a közeljövtJben.
Második lépcsőként viZSgálják annak lehettJségét, hogya
magánjogi szerztJdések keretében megállapttott szolgáltatási
dlj egy részét az állami költségvetés magára vállalja.
Amennyiben ezt a tervezetet elfogadják, a szolgáifatónak
(vállalat, magánszemély, egyéb) kifizetett dtj egy részét az
állami költségvetés a megrendeltJnek utólag visszatértti.
A rendktvüli aszály miatt egyes tározók, holtágak vtzszintje
nem teszi lehettJvé az öntözést. Ezért az öntözési lehettJségek
megteremtéséhez a vtzügyi ágazat a lehetőségekhez mérten
támogatást ktván nyújtani.
Remélhetőleg a támogatás következtében a vizfelhasználás
eddigi üteme megélénkül, melyből adódóan a többlet terméshozam mindannyiunk haszftára válik.

RátkyPál

Kisvízi
bejá·rás
a Tiszán
Mint minden évben, igy az idén is sor került az Alsó-Tisza
Vidéki Vizügyi Igazgatóság kezelésébe. tartozó 94,2 kilométer
hosszú Tisza-szakasz bejárására.
Az 1993. június 2-ai bejáráson megjelenteket - a MAHART, a DÁEG Szegedi Erdészet, a Magyar Honvédség, a
Szegedi Vízirendészet képviselőit, Csongrád város közjegyzőjét, a szegedi Széchenyi
István Gimnázium és Vízügyi
Szakközépiskola "vizes" igazgatóhelyettesét és néhány
oktatój át, diákját, valamint az
Ativizig szakembereit a csongrádi hajóállomáson a MAHART
Tours Szegedi Személyhajózási
Kirendeltség "Ó-Buda" nevű
hajójának fedélzetén Török
Imre György, az' Ativizig fómérnöke köszöntötte, majd elmondta, hogy az aznapi vízállás ok (Csongrád, 42 centiméter, Mindszent 49, és
Szeged 130 centiméter) kedveLŐ f'eltételeket teremtenek Tisza-szakaszunkon a hajózási
Jelek, a haJózóút, a folyósza-

bályozási művek, a folyót érintő
létesítmények (kikötők, rakodók, hajóállomások,
strandok) felülvizsgálatára, a
hullámtéri saját és idegen ke-

különböző

zelésű erdők vízről történő

szemrevételezésére.
Menet közben Mindszenten
csatlakozott a felülvizsgálaton
résztvevókhöz dr. Kováts Gábor, az Ativizig igazgatója is.
Ez a bejárás is azt célozta,
hogyaszakembereken kívül
meghívott érdekeltek megismerkedjenek a folyóval, annak kanyarulati viszonyaival,
parti létesftményeivel és. meggyőződj enek arról, hogya folyószabályozási múveink karbantartása. a hajózás feltételeinek javítása érdekében milyen
beavatkozások szükségesek a
közeljövőben.
.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Kisvízi bejárás
a Tiszán
Magyarországon az öntözés
kezdetei a török hódoltság
idejére tehetők, amikor az
Alföld déli részén bevezették a
rizsterrnesztést. A 19. században a rétöntözések kezdtek
szaporodni. Az 1863. évi katasztrofális aszály hatására
nagyszabású öntözési tervek
készültek. Ekkortájt születtek
meg azok az elképzelések,
amelyek később a Tiszalöki
·· ntozoren
.. - dszer lé trehozás ához
O
k A fejlődés azonban
vezette.
lassú volt. A századforduló
körül mindössze 22 ezer hektárt
lehetett öntözni. Az öntözhető
terület az első világháborút
lezáró trianoni béke (1920) után
megmaradt országban 10 ezer
hektárt sem tett ki. Ennek is
nagyobb része a csapadékosabb
Dunántúlra esett. Az Alföldön
még a 30-as években is csak nagyon kevés területet lehetett
öntözni.
Ezen az áldatlan helyzeten
igyekezett változtatn i az 1937.
évi úgynevezett öntözés i törvény, amely elsősorban a tiszántúli területeken irányozta
elő az öntözés fejlesztését. A
munkálatok irányftására ekkor
hozták létre az Országos Öntözésügyi Hivatalt. Főbb eredmények: 1940-ben elkészült a
Tiszafüredi Öntözőrendszer,
1942-ben üzembe helyezték a
Békésszentandrási Vfzlépcsőt,
megkezdték a Hódmezővásárhelyi Öntözőrendszer építését.
Az 1940-es évek végén és az

500

Napjainkban a megismétlődő
aszályok miatt egyre több szó
esik az öntözés
szükségességéről, az ezzel
összefüggő vlzgazdálkodási
problémákról és teendőkről.
A napi feladatok megoldása
és a jövő tervezgetése közben
tanulságos lehet
visszapillantani a múItba, s
rólidézni, hogyan is terjedt el
Magyarországon az öntözés,
hogyan J·utottunk el a mai
helyzetig?
1950-es évek elején - a szokatlanul meleg időjárás időszaka
alatt - föllendült a rizsterrnesztés. Egyre-másra épftették a
rizstelepeket, de más felületi
öntözőtelepeket is. További lendül etet adott az öntözés fejlesztésének az 1954-ben elkészült
Tiszalöki Vízlépcső, maJd a
következő években a Keleti Főcsatorna.
Az 1960-as évek az öntözési
módszerek arányai t tekintve
fordulópontot jelentettek. A felületi öntözés a sok kellemetlen
tapasztalat hatására háttérbe
szorult, az esőszerű öntözés viszont - a gyorsan üzembe helyezhető, hordozható esőztető
berendezések importja, majd
hazai gyártása nyomán - rohamos an terjedt. Ekkor épültek az
első nagyobb, vegyes csővezetékű, esőztető fürtök, például: a
kalocsai fürt. Az öntözhető terület az 1960-as évek végére az
erőltetett fejlesztés "eredmé-

nyeként" meghaladta a 40 ezer
hektárt. 1967-73 között felépült
a Kiskörei Vízlépcső, majd a
hozzá kapcsolódó öntöző főcsat orn ák . E ze k a K oz
" é p- T'lsza
vidékén újabb területek öntözésbe vonását tették lehetővé .
Közben sok korszerűtlen öntözőberendezést ki vontak a
használatból, a felületi öntözőtelepek nagy részét elbontották.
Az átmeneti visszaesés után
az 1980-as évek közepétől
tapasztalható fellendülés fő
jellemzője a világszínvonalat
képviselő önjáró esőztető berendezések széles körű alkalmazása volt. 1990-ben hazánkban több száz ilyen berendezést
üzemeltettek a gazdaságok,
igen jó eredménnyel. A kedvező eredményekJlez az is hozzájárult, hogy az öntözés a legtöbb gazdaságban a termesztéstechnológia szerves részévé
vált. A különféle mikroöntöző
berendezések alkalmazása is
nagyobb lendületet vett, mindenekelőtt a gyümölcsösökben és
a zöldségterrnesztésben.
Az öntözésre berendezett és a
ténylege en megöntözött területek változását ábránkon követhetjük nyomon. A két görbe
közti elt~rés legfőképpen idő
járási oko kkal magyarázható,
de az alacsony kihasználási fokot az öntöz6berendezések elhasználódása, részbeni elavulása is magyarázza.

(Folytatás az 1. oldalról)
Az út során KelLer Péter
folyószabályozási ügyintéző
ismertette a hajóút biztosítása
érdekében készült hajóútkftúzési terv lényegesebb adatait, és
beszélt az utóbbi évek szabályozási-építési, pénzügyi gondjairól.
Elhangzott, hogy Tisza-szakaszunkon korábban 29 folyószabályozási mú épült, és 4-5
éve ezen múvek karbantartására
és a folyószabályozás-üzemelés i feladataink (medertisztítá~,

ráfordítást igényelnének. Pénzügyi lehetőségeink mértéke az
elmúlt két év során igen jelentősen lecsökkent. 1992-ben
folyamos épftésre-üzemelésre
már csak 9 millió forint jutott,
mfg ebben az évben a drasztikus központi elvonások miatt
a fentiekre csupán 4,5 millió áll
rendelkezésünkre.
Ebben az évben kerültünk
először olyan helyzetbe, hogy
folyamos épftésre nem jutott
pénz, holott tennivaló lenne
bőven, hiszen Csongrád térséhajóútkitűzés , kikötők-rakodók gében az Erzsébeti és a Köröskarbantartása, kutatás-tervezés) toroki kanyarulat, az algyői
ellátására még 20-25 mi II ió partbiztosrtás és a Maros-torkolat átépftése a klasszikus foforint állt rendelkezésünre.
Egyes múveink - koruk és a Iyószabályozási elvek szerint
folyó fejlődése miatt - jelentős sürgős beavatkozást igényeine.

A bejárás tobábbi szakaszán
a szakemberek és a jelenlévók
megállapíthatták, hogy a pénzügyi nehézségek ellenére a
hajóút egyelőre még mindenütt
biztosftott, és az üzembe helyezett hajóállomások (Szeged,
Mindszent, Szentes, Csanytelek, Csongrád) lehetővé teszik
az egyre népszeruöbé váló alsótiszai személyhajózást.
Az idén a bejárás iránt - a
meghrvás ellenére - a tiszamenti települések önkormányzatai részéről a vártnál kisebb
érdeklődés mutatkozott, de a jelenlévők a látottak és hallottak
alapján igen tanulságosnak és
hasznosnak minősftették a bejárást.

K.P.

Dr. Pálfai Imre
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Az öntözésre berendezett és a ténylegesen öntözött terület változása Magyarországon

A Közép-Dunántúli és Alsó-Tisza Vidéki
Igazgatóság, valamint a környezetvédelmi felügyelőségek közötti hagyományos
sporttalálkozó 1993-ban Szegeden volt május
28-án. A sportbarátok fogadása, a programismertetés, az ebéd, a szálláshelyek elfoglalása
után az asztalitenisz és a sakk versenyszámaival indult az "öldöklő" küzdelem.
És máris O-2 a Fehérvár javára. A sakkbeli
pontvesztést bekalkuláltuk, az asztalitenisz
verseny viszont kellemetlenül érintett
bennünket. Férfi kosárlabdában 7~7 Szeged
javára. A női ügyességi versenyt szintén Szeged nyerte (lányaink szebbek is, jobbak is), és
máris összesítésben 2-2. És jött a két tekeVfzü~yi

Sz~kesfehérvár-Szeged

A mérkőzés
4-3-mal zárult. ••

mérkőzés!

A női tekét és a vezetői tekét is Szeged nyerte - hiába, a hazai pálya előnye! Zárásként a

vezetői kispályás labdarugásban - sok-sok
góllal - 7-5 Fehérvár javára.
Összesftett eredményben 4-3-ra Szeged
nyert, a kupa Szegedé. (Ha lenne!).
Este az eredményhirdetésnél különdfjat
kapott:
a legjobb női tekéző, Szabóné Stpos Katalin,
166 fával,
a legjobb vezetői tekéző, dr. Hajós Béla, 184
fával,
a legjobb góllövő, Falusi Ferenc, 3 góllal és a
legeredményesebb kosarazó, Török Imre
György, 28 ponttal.
A jó hangulatban elfogasztott vacsora után
pedig tánc, tánc ... és tánc. Viszlát jövőre, veletek Székesfehérváron!

Kurucz Gyula
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Tudnivalók

•

akettős működésű
csatornák hasznosításáról
" It'"
' ,
"Tuzo
as ez csu pan.

II.

Csapadék- és pénzhiány

a

tnezőgazdaságban

A hidrometeorológiai helyzet a - vízgazdálkodási osztályunk jelentése szerint - tovább
romlott. Májusban rendkívül száraz, meleg,
nyárias volt az időjárás és elérte az októbertől
számított 64 milliméteres csapadék hiányt.
A havi napfénytartam meghaladta az ilyenkor szokásos értéket. A hőmérséklet napi
maximumai elérték a 25-30 Celsius fokot, a
mínÍmumok 10-15 Celsius körül alakultak. A
havi középhőmérséklet az évszaknak megfelelőnél magasabb volt.
Június elSő harmadában az évszaknak megfelelőnél lényegesen melegebb és rendkivül
száraz volt az időjárás. Ugyanakkor a mű
ködési területünkre lehullott csapadék az átlagosnak még harmadát sem érte el, a terület
egészére az 5-10 milliméter közötti menynyis égek voltak jellemzőek. A középhőmérHogyan reagált erre a mező
gazdaság?
A vízszolgáltatási szerződé
sekben jelentősebb változás a
tavalyihoz képes nem következett be. Általános változás az,
hogy az üzemek egyharmada
előre fizet készpénzben a megrendeléskor, másik harmada inkasszót fogadott el, míg a többiekkel határidős átutalásban
egyeztünk meg. A szerződéses
állomány összességében a tavalyinak megfelelő. Akiadott
vfzjogi engedélyekben bekövetkezett változások még nem tük-

séklet a sokéves átlagot meghaladta, és több
napon mértek 30 Celsius, vagy e fölötti maxímumot.
Június 13-án Szegeden és környékén orkánszerű (óránkénti 160 kilométer sebességű) szél
söpört át alig fél óra alatt, ez 22 milliméter
körüli csapadékkal párosult, sajnos, egyes sávokban jégeső formájában.
Folyóink havi középvízállása messze elmaradt. Az április közepe óta tartó csapadékszegény időjárás következtében a talaj felső fél
méterében már a kritikus 30 százalék körüli a
víztartalom, és megkezdődött az alsóbb
vízrétegek vízkészletének csökkenése is.
A talajvíz apadása átlagosan 20 centiméteres volt, de előfordult 50 centiméteres sülylyedés is. A sokéves átlagoktól való elmaradás
tovább nőtt.

A Maty-éri tározóban 2 millió
köbméter vizet - többszöri
emeléssel - szivattyúztunk. A
gyálai, atkai Helt-Tisza pótlása
- a lehetőségek szerint - folyamatos a csurgalékvizek szivattyúzása, gravitálása révén. A
szikrai, alpári holtág ba a szivattyús vfzp6tlást megkezdtük.
A nagyéri holtág szivornyás
feltöltését megkfséreltük. A telepített légtelenítő szivattyúzás
ellenére a vizet elejtette (a cső
elkorrodált). A jelenlegi alacsony vfzálláshoz a szfvóoldali
csövet meg kellene hosszabbítani .

Meghibásodás a Felső-Kurcai
vízkivételnél volt tapasztalható,
ami egy-egy gép kimaradását
jelentette, de az aktuális igényeket a többi három gép kiszolgálta.
Folyások tapasztalhatók a
Szent László-fürtben az 1-0-0ás csatornán a tavaly leégett fólia hiánya, illetve a rágcsálók
rongálása miatt. A helyreállítás
lokálisan megtörtént, a teljes
javítás a pénzügyi lehetőségek
arányában történik meg. A fürtben levő üzemi csatorna egyikén olyan mértékű folyás volt
tapasztalható, hogyelöntést

Vízforgalom 1993. június tO-ig:
(millió köbméter)
éves
bejelentett
igény
Tiszaalpár
Kurca
Hódmezővásárhely

Vidreér
Csanytelek
Levelényi
Algyői

Maros jobb part
Kákási
Apátfalvi Mh-i
Szentes-Káka
Nagytőke

Horgaoldal

rözik az átalakulási folyamatokat. A kárpótlások, a tsz átalakulások még nem fejeződtek
be. Ennek következtében az
eredeti engedél yre bérleti szerződés alapján rendelték meg a
vizf;t ..
Intézkedéseket tettünk a várható aszálykárok megelőzésére.
A magas tiszai vízállás ból adódó feltöltési lehetőségeket
kihasználtuk. Idény kezdetére
az öntözőrendszereket maxirn..:illc-
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rendszerbe
táplált

tovább
adott

0,6
14,0
2,5
3,0
7,5
1,0
10,5
4,6
0,2
1,2
15,5
3,0
1, l

0,1
8,0
1,6
0,6
2,0
0,3
6,0
3,2
0,1
0,1
6,0
1,0
0,9

0,1
6,0
0,8
0,6
1,7
0,3
4,0
2,7
0,1
0,1
5,0
0,8
0,9

64,7

30,9

23,1

A megrendelők igényeinek
aránya nagyobb, mint az időará
nyosan várható volt. A rendszerekbe betáplált és üzemeknek
átadott vízmennyiségek közti
eltérés igen nagy, Magyarázata
az, hogy az alacsony talajvíztelftettség miatt nagymértékű az
elszivárgás és az időjárási viszonyok miatti párolgás.
A vízigények folyamatos növekedése tapasztalható, melyet
a rendszerek fennakadás nélkül
\r1 til ri n.." Ir p)po-{tpni

okozott. A kárelhárítás megtörtént.
Az algyői hullámtéri tápcsatorna téli megrongál6dását részben helyreállított uk, de teljes
felújítás szükséges.
Vízkorlátozásra nem volt
szükség, az üzemelés folyamatos. "Tűzoltás" történik vízzel a
mezőgazdaságban! Reméljük,
hogyapénzhiány miatt nem
válik martalékká a holnapi kenyér!
RMkv PJiI

A vízgazdálkodásban kettős működésű
csatornának azt a csatornát nevezzük,
melynek egyik működési iránya a belvizek
folyóba történő levezetése, másik a folyóból
a mezőgazdasági területekre - az AIióldön
általában - "felfelé történó"" eljuttatása.
Hogy miért ez a huzavona? - ez természetesen költői kérdés, de nem alaptalan.

figyelembe vesszük az öntözési
célú hasznosítás melletti belvizes fenntartási költségeket is,
akkor az arány megfordul.
Előnyeit bizonyítja az is, hogya
vízszolgáltatás követKeztében a
kettős működésű csatornák
karbantartottsága sokkal jobb,
mint a bel vizes csatornáké.
Öntözőrendszereink biztonságos üzemeléséhez elengedhetetlenül szükséges az éves
fenntartási munkálatok elvégzése, mely magába foglalja a
műtrágyak
karbantartását,
háromszori kaszálást és megfelelő ütemezéssel (10 évente)
az I iszapolási munkálatok
elvégzését.
A kettős működésű csatornák
fenntartá i költsége a táblázat
alapján több mint az öntöző és
belvizes csatornáké különkülön, de csatornafenntartása
jóval kedvezőbb.
Legnagyobb rendszerei nk

működésű csatornák (rendszerek) megítélése. Az utóbbi
években ismét elismerik létjogosultságukat, belátva, hogya
mai nehéz gazdasági helyzetben
az öntözés-fejlesztésnek vízellátási szempontból ez az egyik
legcélszeruób útja.
A kettős hasznosítás ból adódó karbantartási igény magasabb, mint a bel vizes csatornán.
Mindez többletköltséget jelent,
hisz töltésmagasítást és a szivárgók fenntartását is el kell vé(Algyő, Hódmezővásárhely,
gezni. Az öntözőcsatornák beKurca, SzaltVas-Káka) kettős
ruházási költsége jóval maműködésűek (kettős rendeltegasabb (burkolt csatornák ese- tésűek). Ezek kiváltása nem céltében többszöröse), így meg- szerű.
gondolandó, hogy a fajlagos
Új beruházás esetén előnyö
költsége elfogadható-e.
sebb a már meglévő mély vonuA vegetációban a vízinö- latban levő bel vizes csatorna
vények eltávolítása, a csatornák kettős rendeltetésűvé tétele.
környezetének gaztalanftása Ezek általában nem kerülnek
magas költséget jelent. A mű privatizálásra. Az öntözőcsa
tárgyak üzemeltetése, fenn- torna nagyobb kisajátítási
következő:
tartása a kettős rendeltetésű csa- igénnyel jár, a kezdeti szakasz2elvizes csatornák hossza:
tornák esetében nagyobb oda- nak magas vezetés űnek kell
1730 kilométer
figyelést és többletköltséget je- lenni, és burkolni kell, vízveszKettős működésű csatornák
lent, hisz a műtárgy aknak kettős tesége még így is nagyobb. A
hossza: 250 kilométer
Öntöző csatornák hossza: 69
A tapasztalati adatok alapján a fenntartási költségek
kilométer
a következő megoszlást mutatják
A kettős működésű (rendelteegy folyóméterre vonatkoztatva
tésű) csatornák kialakulása a
(kilométerenként egy műtárgyat alapul véve):
hazai öntözések kezdeti idő
szakára vezethető vissza, amigaztalanrtás, karbantartás
műtárgykor is az öntözővizek az öntöiszapolás
zendő területre juttatását legtöbbször a vízelvezető terméKettős mlíködésű csatorna
800 Ft/fm
30 Ft/fm
szetes erek és csatornák igényÖntözőcsatorna
690 Ft/fm
25 Ft/fm
bevételével oldották meg. Csak
Belvízelvezető csatorna:
460 Ft/fm
25 Ft/fm
néhány helyen épült kifejezetten öntözési célú csatorna, igénybevételnek kell eleget tentisztán öntözőcsatornába nailletve különálló öntözőrend- niük. A zárószerkezetek, tömi- gyobb emelési magasság szükszer.
tések cseréjét, felúj ftását séges, a folyóból gravitációs
Az 1940-es évektől kezdve
rövidebb időn belül kell elvé- feltöltési lehetőség magas
egyre több öntözócsatornát létegezni, mint az egycélúak ese- árhullámnál sincsen.
sítettek, s előirányozták a vízelUgyanakkor a közbenső áttében.
vezető (belvizes) csatornáknak
emelők
száma és kapacitása
A kettős működésű rendszeaz öntözővíz-szállításból való
nagyobb
a kettős rendeltetésű
rek üzemelési költségeit növeli,
fokozatos kikapcsolását. Az
csatornáknál. Új beruházá,hoz
1086/1955. (X.5.) számú mi- hogy azokat az idény megkezdése előtt át kell öblíteni . V íz- a bel vizes csatorna által~ban
nisztertanácsi határozat értelad9tt, a k~tt<1s működésű berumében megindult a kettős tevé- minőség i probléma öntözési házási költség alacsonyabb,
kenység szétválása. A progtam idényben is előfordulhat, mely- mint az öntözőé. A kettős renvégrehajtása vontatottan haladt, nek elhárítása ismét költség- deltetésű csatorna mindkét célú
s a mai napig sem fejeződött be. növelő.
fenntartása kisebb, csak az önMindezeket figyelembe véve
Ehhez a felületi öntözés háttérmagában vizsgált öntözési
be szorulása és az esőszerű ön- megállapítható, hogy a beruhá- üzemelési költség magasabb.
tözés rohamos elterjedése is zási költségeket tekintve a
Általában kimondható, hogy
hozzájárult. Ugyanis az esőz- kettős működésű csatornák a kettős rendeltetésű csatornák
tető szivattyúk számára nem megvalósítása kedvezőbb, mint kialakítása, majd kettős üzemelvolt szükséges olyan magas víz- a belvizes és csak öntöző csa- tetése térségünkben kedvezőbb,
szint, mint korábban és erre az tomáké.
mint a szétválasztottaké.
ellenesésű belvizes csatorna is
Az üzemelés-fenntartás Ugyanakkor le kell szögezni,
alkalmas.
összehasonlftásában a kettős hogy minden általánosítás a
Időközben - főleg a beru- működésű rendszerek költségei konkrét eset vizsgálatánál csak
házási források beszűkülése magasabbak az öntözőrend iránymutató lehet.

A nagyobb csapadékok levezetése a talaj felszú1én, a talajba
való leszivárgás útján, valamint
a csatornákon keresztül történik. Mivel a csatornák a természetes vonulatokat követve a
mélyebben fekvő folyókba vezették a vizeket, így a belvízlevezető csatornák is a folyók
felé "lejtenek". A mentesftett
mezőgazdasági művelésű területekre juttatandó öntözési célú
vízpótlás egy ellentétes irányú
folyamat, vagyis az alacsonyabb pontról a magasabbra
történő vízmozgást kell előidéz
ni. Ezeknek a folyamatoknak az
ésszerű, célszerű, gazdaságos
levezetése, koordinálása a
vízgazdálkodás része.
Az Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság működési
területén a kezelésünkben lévő
belvizes kettős működésű és
öntöző csatornák megoszlása a
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seink - írtuk előző számunkban,
amikor a X. Szegedi Nemzetközi Regatta műsorát konferáltuk be. Nos, a folytatás is
remek volt, legjobbjaink az öt
ország 180 versenyzőjét felvonultató, rendkívül kemény
nemzetközi versenyben is helyt
álltak.
A felnőttek közt legifjabb
Károlyi Tamás-Dézsi Péter kormányos nélküli kettes az abszolút favorit csepeli MagyarSchneider páros mögött a
második helyen végzett és
második lett Lódi Róbert is az
egypárevezősök versenyében,
akit csak a hajdan (és talán
majd újra) szegedi, de jelenleg
Győrben tanuló és ezért a Győri
Vízügyi színeiben induló vers enyző, Szögi László győzött
le.
Ugyancsak ezüstérmes lett a
s erdülők kétp á reve z ős versenyében a Danyi Róbert-Lele
László páros, és negyedik helyet szerzett az ifjusági kormányos nélküli kettesünk, Hansel Balázs és Szél Attila.

Az eredménylista nem túl
hosszú, de ahhoz képest, hogy
több versenyzőt nem indítottunk, azt hiszem, nem túl rossz.
Így vélekedett erről Sebesvári
Mihály vezetőedző és Tripolszky Imre egyesületi elnök
is, sőt a Magyar Evezős Szövetség elnöksége ·is, amikor június
l7-ei ülésén az idei világbajnokságra utazó evezős keretet
kijelölte.
A 17 férfi versenyző között
öt szegedi illetőségű evezőst találhatunk: kétpárevezősben a
győri Mitring Gáborral együtt
evez Dani Zsolt (jelenleg MTKs szegedi), a négypárevezősben
Szögi László (jelenleg Győri
Vizig-es szegedi) és két csepeli
fiú (Lendvay Csaba és Fazekas
Tamás) között Lődi Róbert, a 8asban pedig ott van Károlyi
Tamás és Dézsi Péter is.
A július 8-tól l 8-ig tartó, buffalói (USA) Universiádéra négy
versenyző utazik, köztük egypárevezős ben a mi Dani Zsoltunk. Fantasztikus dolog ez egy
sok-sok gonddal küzdő, vidéki
egyesülettől. Legyünk büszkék

rá, hogy a Szegedi Vízügy
emblémáját a világ másik felén
is megismerhetik és szurkoljunk
versenyzőink minél nagyobb
sikeréért!
A Maty-éri Gróf Széchenyi
István evezőspályán a következő - talán a legrangosabb - esemény 1993. július 15-től 18-ig
lesz, amikor az ország összes
evezős klubja részvételével
rendezik minden korosztályban
az országos evezősbajnokságot.
Reméljük, az idén is jó néhány Szegedi Vízügyi SE-s
evezős nyeri el az 1993-as év
magyar bajnoka cImet jelentő
aranyérmet. A versenyekre a
Szegedi Vízügyi SE és a Magyar Evezős Szövetség elnöksége nevében is minden vIzügyes szív ű szurkolót, minden
sportbarátot és minden érdeklődőt szeretteI meghív:
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Fotó: Gyenes Kálmán

Hidrometeoro'lógiai
helyzetjelentés

Benke György

Májusban rendkívül száraz,
a MESZ és a meleg, nyárias volt az időjárás.
Szegedi Vízügyi SE Működési területünkön mindelnökségi tagja össze 10 milliméter eső esett így jelentősen, 50 milliméterrel
növekedett a múlt év októberétől számított, és május végére
65 millimétert elérő csapadékhiány.
A csapadék területi eloszlása
számottevő eltéréseket mutat: a
nagyon száraz időjárású keleti
részen a havi összeg a legtöbb
ellátást biztosított a város jelen- helyen még az 5 millimétert
tős részén. Ez alatt természete- sem érte el (minimum: 0,1 milsen a jelenlegi fogalmaink sze- liméter, Békéssámson), a kissé
rinti közkifolyós vízellátást kell csapadékosabb déli, délnyugati
érteni, bár egyre több házi be- körzetekben általában 10
kötés is készült.
milliméter feletti·, helyenként 20
1945 után a rétegnyomás
mHliméter felet~i értékeket is
csökkenése és a kutak öregedése következtében a régi kutak mértek (maximum: 39 millivízhozama folyamatosan csök- méter, Kömpöc).
A havi napfény tartam (Szekent, új kutak pedig csak elvétve készültek. 1967 nyarán a gö- ged: 283 óra) meghaladta az
dör mélyén voltunk. Szó ilyenkor szokásos értéket. A
szerinti értelemben is. A gravi- tartós napsütést leginkább az
tációs körzeti vízellátó rendelső dekád záporai, zivatarai
szerek közkifolyóinak, udvari
kifolyóinak vizéhez ugyanis zavarták meg.

Száz évvel ezelőtt készült el
Makó első artézi kútja
Három évvel Zsigmondy Béla sikeres hódmezővásárhelyi
fiírása után 1883-ban Sződy József jászberényi építőmester
ajánlkozott Makó városánál artézi kút fúrására. A város akkori
vezetői azonban az ismétlődő
járványok ellenére sem mérték
fel egy artézi kút jelentőségét.
A város elöljárói elsősorban
anyagi gondokra hivatkozva
évekig halogatták a kút építését.
1888-ban már a pénzhiány sem
volt probléma, a képviselők egy
része azonban megfellebbezte a
költségvetést, és ezzel ismét
elodázták az első artézi kút
megvalósftását.
A Makói Hírlap 1889-ben a
nagyarányú csecsemő-halandó
ság miatt sürgetőleg lépett fel
az ásott kutak vizénél egészségesebb ivóvíz biztosítása érdekében. A szomszédos városokban tapasztalt kedvező eredmények végre a makói városatyákat is megpuhították, és 1891ben a város közgyűlése határozott az első makói artézi kút elkészítéséről. A meghirdetett
pályázatra benyújtott számos
ajánlat közül Seidl Gyula, verseci vállalkozó kapott megbízást, aki 1891 szeptemberében
el is kezdte a fúrást, azonban
egy 300 méterről történő kiemeléskor a rudazat leszakadt.
A sikertelen mentés után a
következő évben a város újabb
pályázatot hirdetett, amelynek
nyertese Sós Károly, hódmezővásárhelyi kútfúró mester
lett, és aki 1893 tavaszán a Korona előtti téren munkához látott. A 255 méter 56 centiméter
mélységű, 120 milliméter átmérőjű fúratba fenyőfával bélelt
kovácsoltvas csövet épített be,
melyen keresztül 3 méter magasra szökött fel a 20,9 Celsius

Magyarországon viszonylag
korán, 1830-ban kezdtek el
"artézi" kutakat késziteni. Az
elsii próbálkozások ugyan
sikertelenek voltak, de a
városligeti Zsigmondy-kút
(1879) után az aIróldi városok
egymás után rendeIték meg a
kutakat.
fokos víz 1893 júliusának
elején. A városi tanács átvette a
percenként 144 liter vizet adó
kutat, és kifizette az érte járó 9
ezer forintot.
A kút által adott naponkénti
több mint 2 ezer hektoliternyi
víz miatt azonban a környéken
állandóan pocsolya volt, ami
újabb gondott jelentett a városnak. Pályázatot írtak ki egy felépítmény elkészítésére, ami
1929-ig állt a Korona előtt. Ekkor a kávát áthelyezték a Külterületi Kollégium elé, azóta pedig a Horthy Miklós által 1929ben felavatott hősök szobra áll a
helyén . Az eredeti kávás kút
nyolcszögletű volt; tetején egy
öntöttvas szoborral, középen és
körül nyolc helyen állandó kifolyóval, ahonnan a víz a medencébe folyt. A kút elapadása után
a kávát lebontották, s vele
együtt a kút is feledésbe merült.
Az első artézi kutat Makón is
természetesen követték a többiek, és a századforduló után
meghatározóvá váltak az ivóvizellátásban. Ekkor már nemcsak a város finanszírozta a kutakat, hanem úgynevezett kúttársaságok, sőt módosabb tanyai gazdák is fúrattak kutat.
Az 1920-as években már a kúttársaságok domináltak, és a két
világháború között a város 70
artézi kútja viszonylag jó víz-
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ekkor már csak a vezeték
mélységéig épített gödrökben,
aknákban lehetett hozzájutni E
vízellátó rendszer cs~djének
egyik következménye az volt,
hogy jelentős családi elfoglaltságot okozott az iváshoz,
főzéshez, mosáshoz szükséges
víz beszerzése és hazaszállítása.
A belváros intézményei és
emeletes lakóházai sem voltak
sokkal jobb helyzetben, hiszen
a Hédervári utcai és a nagy
bérházi hidrofor csak akadozva
tudott vizet adni. Az 1967
őszére felújított Korona-komplexum vízellátására is külön
ideiglenes megoldást kellett
kialakítani. A vízhiány az urbanizáció akadályává vált. Szerencsére ekkor már nem mindenki értelmezte szó szerint
Diósszilágyi Sámuelnek, a város köztiszteleru humanista kórházigazgatójának 1929-ben tett
kijelentését, miszerint: "A vízvezeték létesftésének legyőzhe
tetlen akadálya a város abnormisan nagy kiteIjedése ... "
(Következik: A köunűves
vfzellátás )

timéter, Makón 51 centiméter
lett.
Talajnedvesség , talajvtzjá rás:
Az április közepe óta tartó
csapadékszegény időjárás következtében a talaj fels ó fé l
méterében már a kritikus 30
százalék körüli, vagy az alatti a
víztartalom, de megkezdődött a
- tavaszi hónapokban végig 90
százalék körüli víztartalmú mélyebb talajrétegek vízkészletének csökkenése is.
A talajvíz a legtöbb helyen az
átlagosnál l hónappal korábban, már május közepére elérte
a tavaszi tetőző szintjét. A
tetőzést követő apadás általában
10-30 centiméteres volt, de
előfordult 40-50 centiméteres
süllyedés is. Máshol számottevő változás nem alakult ki,
ezeken a helyeken 5-10 centiméteres ingadozás a jellemző.
A sokéves átlagoktól való elmaradás ismét nőtt. (KéSZÍtette: a
vízrajzi csopo;t).

Havicsapadékösszegek
1992-1993.
mm

Medgyesi Pál
Miskolc-Tapolca

üdülőnkben:

A hőmérséklet napi jellemzői
alig változtak a hónap folyamán: a maximumok 25-30 Celsius, a minimumok 10-15
Celsius körül alakultak. Szegeden a legalacsonyabb hőmér
sékletet l-én (7 Celsius), a legmagasabbat 20-án (30 Celsius)
mérték. A havi középhőmér
séklet 18,3 Celsius lett, az évszaknak megfelelőnél közel 2
Celsius-szal magasabb.
A hónap első felében a kisebb tavaszi árhullám apadó
szakasza határozta meg fo~
lyóink vfzjárását. Később az
apadás megállt és csak mérsékelt, 1-2 deciméteres vízszintingadozás volt tapasztalható. A
május l-én leolvasott havi
maximum a "iszán Sz.e gednél
463 centiméter, aMaroson,
Makónál 106 centiméter, a 2425-én kialakult minimum
Szegednél 126 centiméter,
Makónál 17 centiméter lett. A
havi középvízállás - a májusi
sokéves átlagszinttől messze
elmaradva - Szegeden 193 cen-

saját dolgozónk 220
Családok nak, csoportoknak öt, 4+1-es
Ft/fő/nap. a pótágy 100 Ft/fő/nap , de egy faház konyhával , zuhanyozós fürdőszóbával:
szoba ára: rrunimum 600 forint naponként.
1400 forint/nap.
degeneknek ugyanez: 300 Ft/fő/nap, a pótfrdeldődn i: II Jumor- I l Bt.-nél. 3528 Misgy 110 t7t/nap/fő. Gyermekekr~ ked vezmeny I\.ole, Jósva u. 2. Telefon: 46/380-063, délutan
c óra után .
n nes ':'Ikezés egyénileg'
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