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Acsatanyerő elveszthefia háborút!
ACsongrádMegyel
és Cs.ornam(J Vállalal
átalakulásával kapcsolstos
tapaszt~/atok avízügyi
Igazgatósag szempontjából

1993. január elsején Hódmezővásárhely és még négy település, valamint a volt mórahalmi üzemfőmérnökség területén 12 község és város jelentette be az Alsó-Tisza-vidéki Vizügyi Igazgatóságnak, hogy a tulajdonukba került
vízi közműveket nem az addigi üzemeltető Csongrád
Megyei Viz- és Csatornam(í Vállalattal kívánják mű
ködtetni.
Július elsejétől Deszk, Tömörkény és Csanytelek is önálló
üzemeltetésbe kezdett.
Ez a kialakult helyzet számos problémát hozott felszínre
ebben a témakörben. Alapvetően ezek közül az Ativiziget
érintő szakmai felügyeleti tevékenységgel összefügőekkel
kívánok foglalkozni.

1.-----------------------....11
Az önkormányzatok tulajdonosi helyzetbe hozása felvetette
azt a kérdést, hogy az ármegállapítási jogkör, mely jelenleg
a közlekedési, hírközlési és vízgazdálkodási miniszter hatáskörében van, miért nem a tulajdonosoknál funkcionál?
Többek között ebből a helyzetből származik az önkormányzatok törekvése a rendelet
kikerülését jelentő megoldások
megkeresésére, s ezzel a befizetett vízdíjak helyben tartására. Ez nyilván ott érdekes,
ahol a központi ármegállapítás
és az önköltség között érdemleges rés található. Az önkormányzat szeretné ezt a képződő anyagi forrást inkább a
saját településén látni megtérolni, mint máshol. Bár a rendszer finanszírozása . sohasem
ilyen egyszeru, az erőforrások
optimális felhasználásának
vannak bizonyos játékszabályai,
de azért az önkormányzati
indítékok között ez akkor is
jelentős helyet foglal el.
A baj csak az, hogy Csongrád
megyében az úgynevezett belső
kiegyenlftési rendszer szerint
van olyan település, amelyet
drágábban, s van olyan, amelyet
olcsóbban lehet üzemeltetni.
Ezek nyf1ván kiegyenlítik

egymást és a megyében egy
viszonylag mindenki számára
elviselhető víz- és csatornadíjat
hoz létre.
Ha a kis önköltségűek kiszállnak a rendszerből, akkor az
következik be, ami a jelenlegi
állapot. A megmaradt vállalat
nem szed be annyi víz- és csatornadíj at, amely fedezetül
szolgál az üzemeltetéshez. így
rövid időn belül veszteséges sé
válik. (Az új díj megállapítására
tett lépések nem lettek eredményesek, bár azért a jelenlegi
vállalatvezetés sokat tett.) A
veszteség pedig, mivel hosszú
táVOli sem tűnik a jelenlegi
helyzetben finanszirozhatónak,
a vállalati vagyon felélését, a
vállalat csődbe jutását eredményezi.
Ebből a helyzetből világosan
látszik, hogy a megoldás a
vállalat minél gyorsabb és hatékonyabb átalakítása. Ez az
egyetlen működőképes megoldás.
Ez elvileg mindenkinek
érdeke kellene legyen. Azoknak
az önkormányzatoknak, amelyek eddig kiváltak az üzemeltetésből azért, mert a "nem
osztható" működtetői vagyonrészük az idő előrehaladásával
fokozatosan elolvad. A többiek~

.

nek meg még nyomósabb
okként azt említem, hogy egyre
inkább működésképtelen vállalattal (likviditási zavarok,
vagyonvesztés, stb.) egyre nehezebben képzelhető el az
önkormányzati szolgáltatási felelősség felvállalása. Egy összeomlott üzemeltető vállalat nem
képes semmilyen elfogadható
színvonalon szolgáitatni. Ráadásul ebben a szektorban
nagyon veszélyes szolgáltatási
minőségromlásról beszélni.
Azok, akik tulajdonképpen
,jogosan" keresik a saját településük számára a legmegfelelőbb vagyonmegosztást, abba
a hibába eshetnek, hogy az elhúzódó csatározások során sok
csatát nyerhetnek, de a háborút
elvesztik.
Felmerül a kérdés, hogy meddig érdemes húzni az időt, egy
nem létező pontot keresni (ami
mindenkinek jó), vagy -i nkább
egy tulajdonképp mindenkinek
igazságos és egyben igazságtalan helyzetet megkeresni és
elfogadni. Az igazságos vagyonmegosztás megkeresése
ebben a témában teljesen lehetetlen a számtalan érdekütközés
miatt.
Itt szeretném felhívni azoknak az önkormányzatoknak a

figyeimét. melyeknek döntő
részesedésük van a tulajdoni
hányaduk nagyságát illetően,
hogy a kistelepülések szolgáltatási felelősségének egy része
azért az övék! Nyilván azt felesleges hangsúlyozni, hogy
egy város vonzáskörzetében milyen szerepet tölt be. Az pedig
sem gazdaságilag, sem szakmailag nem megoldás, hogy a
kisebb települések valahogy
önállóan oldják meg ilyen jellegű problémáikat.
Összefoglalásul csak annyit,
ha záros határidőn belül az átaIakftás nem történik meg,
a vállalat nem lesz hosszú távon
üzemképes. Ez nem a jelenlegi
vezetőin múlik, hanem a tulajdonos önkormányzatok megegyezésén. Ennek hiányában
Csongrád megyében az ellátási
színvonalban olyan mértékű
romlás is bekövetkezhet,
aminek helyreállitása lényegesen nagyobb anyagi ráfordítást
igényelhet, mint amekkora
nagyságrendű vagyonmegosztási viták jelenleg vannak.
Kívánok az önkórmányzatoknak minél hamarabb megegyezést közös érdekünkben!

Kardos Sándor

Ülésezett a magyar-román vfzügyi
műszaki vegyes bizottság
A magyar-román vízügyi műszaki vegyes bizottság Vl. ülésszakát Hajdúszoboszlón 1993. június 7-11-e között tartották
meg. A román fél küldöttségét Stadiu Florin meghatalmazott,
Lacu Gheorghe meghatalmazotthelyettes, a magyar fél küldöttségét Hajós Béla meghatalmazott és Almássy Endre meghatalmazotthelyettes vezették. A küldöttség tagjai voltak még a szakértőkön kívül - Georgescu Viorica és Tóth Sándor szakértők, határvízi titkárok is. A vegyes bizottság VI. ülésszakának nyitó plenáris ülésén részt vettek a határ által átmetszett vízfolyások vfzgyújtőjén működő román és magyar területi vízügyi és környezetvédelmi szervek vezetői.
A résztvevők megemlékeztek az elmúlt időszakban elhunyt,
a bizottság munkáját hosszú éveken át segítő kiváló román és
magyar szakemberekről, Dacin Aurel, Dobrin Vasile, Kovács
Sándor, Simády Béla és Szük Tibor kollégákról.
A vegyes bizottság napirendjén tájékoztató hangzott el az
előző ülésszak határozataiból és az egyezmény szabályzatainak
előirásaiból következő feladatok teljesítéséről és a további teendőkről. Felülvizsgálták a felek által teljesített szogáltatások
elszámolását, valarrunt az egyezmény hatálya alá tartozó vizeken 1992-ben végrehajtott és 1993-ban végrehajtandó munkákat.
Néhány fontos témát kiemelve a vegyes bizottság
elhatározta, hogy

- Meg kell vizsgálni a hidrometeorológiai és radaradatcsere
és javítási lehetőségeit, az 1980 óta hiányzó archív
adatok pótlásának lehetőségét, az éves adatcsere módját, tartaImát, valamint a Körösök vízgyüjtőjére kidolgozva a védekezést
megelőző és védekezési időszak alatti információcsere tartalmi
és formai előírásait.
- Közös mérési eredmények összehasonlításával a felek
szakértői tegyenek javaslatot a biharugrai fenékgát, a FehérKörös fix küszöb (1985 utáni) kérdéseinek megoldására. Elemezni kell, hogy a békési duzzasztó duzzasztás i szintjének
emelése milyen hatásokat eredményez.
- Albizottság értékelje az aszályos időszak vízgazdálkodási
problémáit mindkét fél területén.
- Programtervezet készüljön a Maros-hordalékkúp mennyiségi és rninőségi viszonyait vizsgáló együttműködéshez.
- Egységes szabályzattervezetet kell kidolgozni az érintett
vízfolyások vízminőségi vizsgálatára, értékelésére, a váratlan
szennyezódések esetén követendő eljárásra.
- A bizottság határozott, hogy jóváhagyják a korszerűsített
árvíz-védekezési szabályzatot, amely már tartalmazza a tamásdai, kis-zerindi és mályvádi szükségtározók, valamint a lokalizáló töltések üzemelési kérdéseit is.
- A belvíz-védekezési szabályzat korszerűsítése érdekében a
felek szakértői a harmadik negyedévben találkoznak.
bővítési

A 3/1984. OVH sz. rendelet a milyen mértékben felelősek a
szennyvízbírságolásról már folyó kedvezőtlen vízminősé
régen nem tölti be szerepét. géért, és nem utolsósorban az
Egyrészt az infláció hatására a eredmé'nyek ismeretében javasbírság nagysága már nem latot tenni arra, milyen intézelrettentő erejű (a progresszi- kedések szükségesek a Maros
vitás csak öt évig hat, utána vízminőségének javítása érdeállandó), másrészt nem veszi kében.
figye lembe a folyó terhelheA Maros vízgyüjtője:
tőségét. (Megkülönböztet ugyan
A folyó teljes hossza 749
a befogadókra kategóriákat, de kilométer, vfzgyüjtő területe 30
ha most több üzem határérték ezer 332 négyzetkilométer.
alatt bocsát be - amit engedé- Magyarországi szakasza ennek
lyezni kell - , adott esetben a 6-7 százaléka, mely egyértelterhelés már akkora lehet, hogy műen mutatja, hogy a torkolati
az a folyó teljes elszennyeződé szakasz hidrológiai viszonyait
séhez vezet.)
külső, külföldi tényezők szabAz új szennyvíz-bírságolási ják meg.
eljárásnak más alapokon kell
A vízgyűjtőre hullott csapanyugodnia. Figyelembe kell, 'dékmennyiség évi alakulása.
hogy vegye a befogadó terhel- többnyire időszakhoz és nem ,
hetőségén túl azt: az adott víz- r"neghatározott évszakhoz igafolyást a vfzgyújtőn élők mire zodik E tekintetben két jellemakruják használni, vagyis mi a ző időszakot állapíthatunk meg:
vízminőségi célállapot. (Pél- egy "nedves" (áprilistól audáu!: halászat, üdülés, öntözés, gusztusig tartó) és egy "hosszú
vízellátás vagy a vízi élővilág száraz" (szeptembertől márciufenntartása.)
sig tartó) időszakot. VizsgálaA KTM az eljárás kifej- tainkat e két különböző idő
lesztésére OMFB-pályázatot szakban végeztük. AMarosnak
nyújtott be és nyert el, majd a évente két jelentős áradása van
feladattal megbízta a VITUKl-t, (tavaszi és nyári zöldár), ekkor
amely a munkába bevonta a 12 a folyó gyors lefolyásúvá válik.
felügyelőséget is. A mi fel- A magyarországi szakaszon.
ügyelőségünk ezt a vizsgálatot mért legnagyobb vízhozam
a Maros foly6ra végezte el, az 2440 köbmét~r másodperceneredményeket a VITUKI kon- ként, a legkisebb 21 köbméter
cepciója szerint dolgozzuk fel másodpercenként. A Maros
az egységes szerkezet érde- vízgyűjtőjén a vízhálózat igen
kében.
sűrű, 161 vízfolyás torkollik a
A Maros folyó vízminősége folyóba. Magyar területeken a
az egyik legnagyobb problémát vízre·ndszert csak belvízcsatorokozza területünkön. A Tisza nák alkotják.
vízminősége a Maros-torkolat
Vízminőségi hosszszelvényfelett J. osztályú, a torkolat alatt mérés:
ll. osztályúvá válik, mely megKét dinamikus hosszszelmarad Tiszaszigetig, az ország- vény-vizsgálatot végeztünk
határig. A Tisza vízminő- (víztesttel együtt haladva), nagy
ségének oszfályromlását egyér- víz esetében (a Maroson mért
telműen a Maros okozza, vízállások és vízmennyiségek
amelyet előzetes keresztszel- alapján inkább közepes levény-vizsgálatok is igazolhak.
folyási állapot volt), 1992.
A Maros magyarországi sza- június 29-30-án és kis víz
kaszán a legnagyobb vízhasz- esetén 1992. szeptember 9-10náló a mezőgazdaság. A hasz- én.
nosítást az elmúlt évtizedekben
A vizsgált keresztszerelvémegnehezítette a román terü- nyek:
letről jövő rendkivüli szennyeMaros: Nagylak 49,3 fkm;
zések sorozata, a felső sza- Maros: Makó 24,4 fkm; Maros:
kaszon lévő bőrgyárak, műtrá- Makó 22,8 fkm; Maros: Szeged
gyagyárak szennyviztárolóinak 1,6 fkm.
leeresztése és agalvánüzemek
Szennyezőforrásnak tekintetszennyvizének nehézfém- tük Makó két szennyvízbevezeszennyezése. Az utóbbi két tését (ipari és központi szennyévben ezek a rendkivüli szen y- víztelep) és a 14 betorkoll6
nyezések megritkultak (sajnos ' belvízcsatornát. Mintát vettünk
nem a szennyvíztisztítás megol- a keresztszelvényekben, a
dása következtében, hanem a szennyező forrásokból és a
romló gazdasági helyzet miatt, szennyező forrás betorkollása
ugyanis az üzemek egy részét alatt és felett a Maros sodorleállftották).
vonalából. A vizsgálat idején
A folyó vízrninőségének csak három belvízcsatornából
javítására az igény az elkövet- került víz a Marosba, az Élővíz
kező években növekedni fog, csatornán, deszk-fehtT-tói
elsősorban azért, mert hazánk e főcsatornán és a szőreg-deszk
területe felszíni vízben szegény, kübekházi főcsatornán.
másrészt a felszín alatti vízkészlet az ismert arzénos prob- (Folytatás az augusztusi számban.)
léma miatt ivóvíz céljára leköSzűrös Jánosné
tött.
vízvédelmi osztályvezető,
A célvizsgálattal azt is bizonyítani szerettük volna, hogy a
Alsó-Tisza-vidéki
Maros magyarországi vízgyüjKörnyezetvédelmi
tőjén lévő szennyező források
Felügyelőség
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Vitaindító

Szilánkok

•

Talán azért illő e clm, mert
csak gondolattöredékek, szilánkok következnek. Írásuk
közben nem tudtam feledni a
közismert viccet a székellyel,
meg a fenyőfával. A szituáció
klsértetiesen hasonló.
Olvasom újságunkat, a
"Vlzpart"-ot és hitetlenked ve
nézem, hogy ez a szakmai töltetű lap is áldozatul esik a politikának.
Vitatkozom az újság "ars
poetica"-jával, nevezetesen
azzal, hogy ne politizáljunk. Elfogadom, hogy a helyi és országos politikai célok kialakítása nem a mi feladatunk .
Elutasltom azonban , hogya
szakmai politikai célok kialakításában, annak propagálásában és formálásában , a dolgozókat érdeklő ilyen témák
megjelenitésében újságunk ne
vállaljon szerepet, illetve azt az
eddigi gyakorlatnak megfelelően a bejelentés szintjéig' tegye, minden kritika nélkül.
Úgy gondolom, elhallgatjuk
azokat a gondokat, melyek több
év óta foglalkoztatják igazgatóságunk dolgozóit.
Ez a vlzügyi szolgálat szétszervezése. Tagja voltam annak
az igazgatósági csoportnak,
amely ~z OVF-ÖKO Rt. útvonalon kapta a feladatot a v{zügyi jövőkép kialakItására és az
ehhez vezető út "kikövezésére".
Örömmel, de egyben ürömmel
is fogtunk neki az anyag készítésének. Öröm azért, mert végre
minket az érdekelteket, az ismerőket hallgattak meg. Ürömmel
azért, mert sajnos annyi fontos
anyag elkészítésében vettem
már részt, hogy tapasztalom, az
elkészült anyag senkit nem
érdekel, még a megbfzót sem .
Az összeállított anyag elolvasását a megbízó részéről ez esetben sem tudom bizonyftani ennek ellenkezőjét sem - , azt
viszont igen, hogy a kezdeti
ígéret, az összeállított anyag és
javaslatai fölötti vita elmaradt.
Bátorkodom megemlíteni ,
hogy kis csapatunk megállapftotta: a kft.-alakltás nem oldja
meg a szolgálat gondjait. A
szervezés előtt célszerű lenne

Kérdezem: a piaci körülmények között meddig biztosltható
a kft.-n belül a .személyhez
fűződő vízügyi szakmai és területismeret? Nincs olyan eszköz,
mellyel a kft.-nél kötni lehetne
a személyeket, illetve egy van:
ajövedelem. A vfzügy a sajátját
nem tudja megoldani, nemhogy
mecénásként mások háta mögé
álljon.
A kft.-nek egyetlen célja lehet: a vlzügyi szolgálatba
eredményesen, tisztességesen
dolgozó szolgáit az új élet kez-

tisztázni a szervezet feladatát,
célját, érdekeltség i viszonyait
és finanszfrozását. Ezt követően
kell a szervezetet átalakítani.
BelátoJ.tJ, nézetem konzervatív
családi indíttatású, ugyanis mi a
fazék tűzre tétele előtt el
szoktuk dönteni - legalábbis a
nejem -, mit főzzünk.
A kft. azért sem segít, mert
az előző kiindulási alapok nincsenek tisztázva.
Talán nem túl merész meg. állapítás, hogy a kft.-t a piacnak
kell szervezni. Azért, mert a
viz ügy nem tudja munkával
ellátni, ha tudná, akkor nem
lenne rá szükség. Adott tehát
egy vfzügyi alapfeladatokat és
területet ismerő szervezet, mely
kizárólag piaci körülmények
között kapcsolható be az alapfeladat ellátásába és ebben azonos bármely más vállalkozói
szervezettel.

dése reményével útjára engedni .
A kft.-alakításnak megvan a

Aszerkeszt6bizottság
megjegyzése
A JlJVdú Dezs6 •.szUánkok" dmíf cikkében megfogalmazott vélemény
nem a vizügyi igazgatóság
hivatalos véleménye, de
szükségesnek látjuk megjegyezni, hogy
- a Vizpart igenis politizáló újság, hiszen a
szakma és a politika nem
egymás ellentéte, a tisztességes politika és 8
szakmai tudás egyaránt
az emberért van,
- a cikk szerz/Jje feleJ6'sséget vállaló, három
évtizede a szakmában
dolgozó ember és mérnök, aki nem a korszerdsftés szükségességét
vitatja, maga is sokat tesz
a mögy fejlesztése érdekében, de vannak kétségei
és erre szeretne választ;
- a cikket vitaindit6nak
szánjuk s nagyon örülnénk, ba minél több bozzászóló lenne. S szivesen
közölnénk vezetőink
(OVF, KHVM illetékesei)
véleményét is,
- mindenképpen az a
célunk, hogy 1994-ben (és
azt követ6en is) a társadalmi elvárásoknak meg~
felel/J vizügyi szervezet
mífködjék az Alsó-Tisza
vidékén.

Mi lesz azokkal, akik az új
szervezetek megalakulását követően fölöslegesnek bizonyulnak (talán finanszírozási okból)
a vizig-nél és el kell men ni ük, a
kft. meg nem alkalmazza őket?
Ök mit kapnak a tarisznyájukba? Pedig egyre kvalifikáltabb emberek jutnak erre a
sorsra. Az érdekeltek szándékától eltérően kialakul az emberek
kategorizálása, mármint az új
élet kezdésében támogatottaké
és mentőöv nélkülieké.
Nyilván felmerült a kérdés,
ha nem oldja meg a kft. a vízügyi szakma gondjait, akkor
minek szervezzük? Nézzük meg
közelebbről, mit jelentene, ha
elmarad a kft., mert lehet ilyen
gondolat is.
1. Elmaradna rengeteg egyeztetés, veszekedés, vélt vagy valós sérelmek felszlnre kerülése,
haragosok szerzése.
2. Nem fogácsolódna szét
ennyire a személyi állomány és
technikai bázis. Ugyanis mind a
vízügynél, mind a kft.-nél megtalálhatók azok az emberek,
technikai eszközök, akik és
amelyek adott esetben kiválóan
alkalmazhatók lennének a
vízügyi feladatokhoz, melyeknek ellátása talán alapvető cél.
3. Értékesíteni vagy bérbe lehetne adni eszközöket, ingatlanokat és a maradó résznek
a túlélést jelenthetné, esetleg
még szakmai feladat ellátását is
lehetne biztosítani belőle.
4. Polarizálja a vezetőket , a
szervezetet és szakszervezetet,
a dolgozókat. Ugyanis ki mellé
álljanak, kinek az érdekeit képviseljék: a kft.-t alakJtókét, az
elbocsátottakét, a maradókét és
a közülük később az utcára
kerülőkét?

Az előző kérdéseket csak
egyféleképpen lehetne szakmai
és erkölcsi tisztességgel megoldani, nevezetesen a cél meghatározásával. Jó lenne, ha megfogaJmazná valaki: "Mi végett
vagyunk a világon?" Természetesen szakmai szempontból.
Sokkal fontosabb lenne, mint a
nyilvánosságprogram pátyolgatása.

maga jogi és gazdasági feltételrendszere, melynek tegyük fel,
eleget tud tenni a vfzügy . Ezt
követően is marad azonban néhány, a fentieken kívüli, túlnyomórészt erkölcsi-munkajogi
kérdés . A kft. megalakítása
kapcsán már megindult a pozícióharc az ingó és ingatlan
vagyon szétosztására, sőt személyi kérdések, a "ki kivel
hajlandó együtt dolgozni"
elvárása is megfogalmazódik.
Ezek az elképzelések nem mindenben azonosak az igazgatóság szakmai elképzeléseivel.
Már most világosan látszik,
hogy jó néhány ember nem fér
bele (fért bele) alétszámba .
Őket minden vita nélkül elküldjük, egy szöget sem adva útravalóul.

Hajdú

Dezső

Az elmúlt időszak hidrometeorológiai helyzete nem en yhítette az aszály okozta nehéz-

Fotó: Enyedi Zoltán

AVízgazdálkodás
és természetvédelem
címü konferencia ajánlásai
l. A hullámtereken lévő kubikgödröket, mint
az élővilág számára fontos élóhelyeket lehetőleg
jelenlegi formájukban meg kell őrizni. Ahol a
védelmi biztonság az átalakltásokat megköveteli,
ott az anyagnyer6 helyekből újakat kell
kialakítani.
2. A hullámtereken állandó polgári létesítmény csak rendezési terv alapján legyen elhelyezhető.

3. Mind a folyó , mind a morotva mellé építkezni csak a megfelelő infrastruktúra kialakltása
után lehet.
4. Valamennyi morotván természeti értékleltárt kell készíteni, és csak ennek ismeretében
lehessen azok hasznosításáról dönteni (turizmus,
természetvédelem, horgászat stb.).
5. Az arra érdemes morotvák rehabilitációját,
esetenként vízpótlását meg kell oldani.
6. Az ország 0,6 százalékát kitevő , különös
természeti értékeket képviselő ártéri erdőkben
meg kell akadályozni az őshonos fafajok
területének további csökkenését , illetve a
faültetvényeket jelenlegi kiterjedésük felére kell
fokozatosan visszaszorltani.
7. EI kell érni , hogy a hullámtéri szántók öt
éven belül megszűnjenek, helyükre legelőket,
réteket vagy a termóhelynek megfelelő erdőket
kell telepíteni.
8. Az esetleges további folyamszabályozás

következtében létrejövő "holtágakat" mellékágként kell megőrizni.
9. Valamennyi vfzügyi beavatkozásra (mederszabályozás, vfzlépcső-épftés, vfzkivétel stb.) ki
kell dolgozni a környezeti hatástanulmány
készftésének részletes szabályait.
10. A kis vízfolyások természetvédelmi
szempontokat is magába foglaló kezelési utasftását ki kell dolgozni, és azt be kell építeni az
Országos Vízügyi Szabályzatba.
ll . Az összes, gravitációs úton biztositható,
ökológiai célú vízutánpótlást a vlzkészlet-használati járuléktól mentessé kell tenni.
12. A természetvédelmi feladatok megvalósitása érdekében meg kell erősíteni a természetvédelem szervezetét, és ennek szorosan együtt
kell működnie a vfzügyi szervekkel.
13. A megváltozott körülmények figyelembevételével (mezőgazdaság , erdőgazdálkodás ,
természetvédelem) lehetőleg minél több helyen
ki kell dolgozni és meg kell valósitani a vlzvisszatartást.
14. A foglalatlan források és lápok kataszterét
el kell készíteni , és azokat védetté kell nyil vánítani.
15. Minden esetben meg kell vizsgálni a partvédelem szükségességét, és természetbarátabb
megoldásokat kell kifejleszteni. Ahol indokolt és
lehetséges, elő kell segíteni a már meglévő védőművek természetbarátabbra cserélését.
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ségeket. Akalászosok betakarftása befejeződött, ugyan akkor a kapásnövények és a
különböző zöldségfélék öntözése elengedhetetlen. A rendezetlen tulajdoni viszonyok
következtében az átalakulóban
lévő mezőgazdaság nem készült fel az öntözésre - várta

nyek - költségvisszatérftések,
VKHJ-elengedés - serkentőleg
hatottak a mezőgazdasági
termelőkre. 'Az egynyaras
vfzjogi engedélyek gyorsított
államigazgatási eljárással

meg. Ahátralévő öntözési
idényben még további 20
millió köbméter vfz kitermelése várható.
Az OVF által biztosított 7,8
millió forint részben a holt-

az esőt.
Ennek köszönhető - valamint a megnövekedett költségnek - hogy a korábbi közel
IDO millió köbméteres évi vlzfelhasználással szemben ez
évben 65 millió köbméter
vízigényt jelentettek be . A
kormányzati szintű kedvezmé-

történő kiadásával, a vlzszolgáltatási szerződések megkötésével egyre több gazdálkodó
öntözési igényét elégítjük ki .
Az év elején lekötött 65 millió
köbméter vfzmennyiséggel
szemben 1993. július lD-ig 66
millió köbméter víz rendszerbe történő beemelése történt

ágak feltöltésére, részben a
gaztalanítási, iszapolás i munkák elvégzésére szolgál.
A Dél-Békés megyei területek öntözővizzel történő ellátása nagy gondot okoz ,
mivel az intézményes felszíni
viz biztosftása (Maros, Körös
folyók) igen költséges - a je-

lenlegi gazdasági helyzetben
elérhetetlen. A felszfni vfzkészlet - az érintett területen

lévő Maros-hordalékkúp vlzbázisának védelme miatt korlátozott mennyiségben áll
rendelkezésre, a naponta engedélyezhető felhasználás 10
ezer köbméter.
Az igazgatóság működési
területén lévő öntözőrend
szereket a felszíni vlzkész-

letekből jÓ minőségű öntözővízzel látják el a vIzszolgáttatást végzők.
A jelenlegi állapotokat figyelembe véve az esetleges en
felmerülő plusz igényeket is ki
tudjuk elégíteni.

Kádár Mihály
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Már 8/ éve arról álmodoztak Szegeden, hogy
jó lenne egy kikötő a Boszorkány-sziget közeIében. Olyan, amelyik csatlakozna a közúthoz és
a vasúthoz. Ez utóbbinak megfelelt volna a nagyállomás közelsége és az az azóta lebombázott
vasúti hId, amely dél felé kötötte össze a várost
más régiókkal. És ez a kikötő nemcsak a hagyományosJunkéiókat látná el, hanem egyúttal a
vIzi járművek téli pihenójeként is szolgálna. Ám
az első világháború miatt egy időre el kellett
feledni a kétmedencés kikötő tervét. Csak 15
évvel később, 1927-ben gondoltak rá újra, ám
ekkor már a tápéi tervváltozatot hagyták jóvá. És
később viszont kiderült, hogy ennek az öbölnek
kedvezőtlen a fekvése, hamar kinőtte magát és
rakodásra sem alkalmas. Nem beszélve arról,
am a megfiele lő
hogy a k I'k"otő nem tud'lJa b'IZtOS It'
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man Őverezest, a tuz- es Jeg IZ onsagl
betartását, s ráadásul telente erre a kis helyre
kel/ett bezsúfolni a 100-120 hajóegységet. A
szííknek bizonyult öböl elleIli legfőbb érv azonban mégis az lett, hogy hajózási szempontok
miatt előbb-utóbb át kell éplteni a Maros torkolatát, azaz a rendezési terv szerint hamarosan
eltíínik a tápéi öböl.
Az a terv viszont már két évtizede elkészült,

Kinek épült?
A nagy beruházás létesltKeller Péter volt.
Munkájukra máig büszke. Az
azóta eltelt időszak munkálatairóI is szívesen beszél.
- A mi feladatunk 1988-ban
befejeződött. Azóta elkészült a
hajózást irányftó torony, az
üzemanyagtöltő állomás, a bekötőút és tavaly a konténerek
számára térburkolatot csináltunk.
:- Kinek? Minek?
Innentől hűvös tárgyilagossággal válaszol. Tudja jól, hogy
erról a témáról is beszélnie kell,
kikerülni lehetetlenség. Gondolom, sokszor feltette magának a
kérdést, s egyre kevesebb illúzióval válaszolgatott magának.
A szíve csücskét melegítő medencés kikötő mára kissé "Ieményfelelőse

hűlt".

- Az utóbbi évek gazd,asági
helyzete a mi kikötőnknek sem
kedvezett. Hiába tudatosult,
hogya vízi út a legolcsóbb szállítási mód, ha egyszer nincs
pénz hajókra, fejlesztésre. A
tiszai kikötólánc egyetlen eleme
önmagában csak "egyke gyermek", továbbiak építése nélkül
aligha virágozhat. Dél felé
pedig az ottani háború miatt
mncs forgalom. Korábban Szegedról ment a búza a Szovjetunióba, ma szinte sehova semmi nem indul. De mire is számíthatnánk, hisz az egyetlen
toronydatunk nem pótolja a
parti rakodó berendezéseket.
- Igénybe veszi egyáltalán
valaki akikötőt?
- Mármint a saját egységeinken kívül? Kevesen. A
teherforgalom hiányában csak
téli "megőrzőként" várjuk a
környékbeli hajókat. A Szőke
Tiszát, az uszályokat, az úszóházakat, a kisebb vízi járműve
ket és a halászbárkákat. Ez
utóbbiak egyébként állandó
vendégeink, itt, a nyílt vízben
mossák ki a tavi halakból a pocsolyaízt. A többit hiába várjuk,
mert az utóbbi évek enyhe telei
miatt a többség saját felelőssé
gére kint maradt a folyón. Egyegy ferdén fordított uszály

amely már egy új kikötővel számolt - a Boszo,.kány-szigeten. S 1980-ban a konkrét elképzelés is
megszületett, akkori áron 750 millió forintért. A
grandiózus elképzelésben nagy szerepet játszott
az Állami Tartalékgazdálkodási Intézet (ÁT/),
amely katonai-polgárvédelmi készlethalmozásra
alkalmas, hatalmas raktárakról álmodott. Ez akkor belefért a politikai gondolkodásba. A kivitelezés 1981-ben el is kezdődött. Ám az ÁTI két évvel később a maga részén leállttotta az épttkezést
és banki vizsgálatok következtek. Az Ativizig
viszont csak ekkor lépett szIn re és rövid idő alatt
kialakttották a bejárati csatornát, az üzemi
területet és végleges formában akikötőmedencét
á
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klkotőt. A tartalekgazdálkodas JogutodJakent muködő TIG telepére később bevezették az
iparvágány t, elkészült egy háromezer négyzetméteres fedett raktár, s a partjaira toronydarut
állftoftak. A többi részen csak állagmegóvás
folyt. Elkészült tehát a "hajószálló", csak épp
vendég nincs benne. Se átutazó, se itt megpihenő.

megvédi őket a kisebb jégzajlástól.
- Talán olcsóbb számukra ez
a megoldás.
- Alig olcsóbb, de mindenképp veszélyesebb. A teleltetési
díj nálunk péládul 1990. augusztusa óta változatlan, azaz
76 forint 50 fillér négyzetméterenként. Ezért a pénzért november l-e és március 30-e
között a kikötőben tartózkodhatnak a hajók, ahol mi megvédjük őket a jég szorításától.
Van javítóüzemünk,- vizet,
energiát és üzemanyagot is
vételezhetnek.
- Ha én hajótulajdonosként
azt hallanám a rádióban, hogy
két nap múlva Szegedre ér a
jégzajlás, csak akkor menekij/nék be arra a néhány veszedelmes napra a medencés kikötőbe. Ha ebben a pénzközpontú
gondolkodásban Önök is partnerek, akkor miért csodálkozik
a kevés téli vendégen?
- Azért, mert a napi, heti,
havi teleItetési díj tól arányaiban
jóval alacsonyabb az egész
szezon bérleti költsége. Mi
néhány napra is befogadjuk a
hajókat, hiszen ez kötelességünk vészhelyzetben. Ekkor
olcsóbban jöhet ki a hajótulajdonos. De hetek múltán már
aligha.

Kié a kikötő?

helyzetbe kerültünk. Négy-öt
éve még 20-25 millió forint
központi támogatást kaptunk a
köz feladatnak számító üzemeltetésre és fenntartásra, 1992ben már csak 9 milliót. Idei
költségeinkhez pedig. ennek
mindössze felét biztosítják.
Pedig a rendelet óta nem alapfeladatunk a kikötő fenntartása,
csak egyszerűen anyakunkon
maradt. Az idei működtetés
legalább 6 és fél millióba kerül
majd, amihez központi forrásra
lenne szükség. S az említett fele
összegnyi támogatásból, azaz 4
és fél millióból kellene elvégezni a medertisztftást a Tisza
hozzánk tartozó száz kilométeres és a Maros 50 kilométeres
szakaszán, valamint a hajózóút
kívánta táblák kihelyezését és
karbantartását, télen pedig a
jégtörést az említett ISO kilométeren.
- Lehetne itt privatizációval
pénzhezjutni?
- Hová gondol? A kikötő
tavaly óta közforgalmú, azaz
állami tulajdon. Eladni nem
fogják. Legfeljebb az üzemeltetésére kaphatna valaki konceszsziós jogot. Ez ügyben már jártak itt a minisztériumból, de hát
ez nem a mi "bulink" .
- A karbantartás költségeit
megoszthatnák a társtulajdonos
T/G-gel...
- Az elmúlt év végén mi is
felvetettük ezt, s akkor a TIG

_ Már a homokot szállftó jelezte, hogy a közvetlen kikötői költségek felét hajlandók
uszályok sem térnek be a
lennének fizetni - ha raktáraik
medencébe?
- Nem bizony. A néhány erre üzemelnének. Mivel azonban
náluk sincs komoly mozgás
csellengő, vagy épp belépte(állítólag
a legutóbbi szélvihar
tésre váró hajó papírjait a
Mahartnál, azaz a város vízi miatt megint nem fogadókészek
a raktárak), ezért a felezés hez
"főútján" kezelik. Pedig a
teherforgalom abelvárosban nem járulnak hozzá, amúgy
senkinek nem jó. Különösen a sincs pénzük. Tehát a kikötőt
folyó szerelmesei nem örülnek nem használják, nem fizetnek.
ennek. Nálunk erre alkalmasabb Csak azt felejtik el, hogya
kikötő egész területét addig is
lenne a hely.
- Akkor miből tartják fenn a folyamatosan kell karbantartani.
Nem lehet itt mindent sorsára
kikötőt?
- Ez jó kérdés, ezzel kellett hagyni a gazdasági fellendüvolna kezdenünk a beszélgetést. lésig! Mi üzemeltetjük, pedig
Tavaly, a Közlekedési Főfelü állami tulajdon - kissé elgyelőség a medencés kikötőt hagyatva.
országos közforgalmúnak mi- Gazdátlanul?
nősítette, s ezzel lehetetlen
-Hát...

Úsznak,
horgásznak,
vizet lopnak!
Hétköznap reggel alig van
mozgás a vízen. Annál nagyobb
a parton, és a kiszolgáló létesítményekben. Huszonkét
ember dolgozik az itteni mű
helyekben. Hajójavftók és karban tartók szorgoskodnak a
helyenként tíz méter mélységű
medence körül. De ők is hamar
elhajóznak, hisz nagy vizi
terület tartozik az Ativizighez.
Bezzeg a strandolni vágyók!
Alig éri el a hőmérséklet a kelleme meleget, rögvest megjelennek a fürdózők. A cég területével szemközti rakodópartfalon fiatalok teszik próbára
ügyességüket és merészségüket.
Az egyre magasabbra kúszó
lépcsőkről ugranak fejest a vízbe. Van, aki a tfzméteres falat
övező vaskorlátról kísérti meg
szerencséjét. Többnyire sikerrel. Többnyire...
- Tavaly nyáron három gyerek ugrott épp akkor a vízbe,
amikor egy hajóval visszaérkeztünk a kikötőbe. Kettő kiúszott és elszaladt, a harmadikat
mi mentettük ki - mondja Oltványi József, a hajózási üzemág
vezetője. - A medencében tilos
a fürdés, úszkálás, ez veszélyes
üzemi terület.
Később az is kiderül, hogy
hasztalan a tiltás. Mire átérnének a fürdőző által kedvelt
túloldal ra, a srácok régen elpucoInak. A vízi rendőrség? Elő
lük is. Ha egyáltalán erre tudnak járni, hisz ők is kevesen
vannak. És mit tudnak velük
csinálni, ha mégis megfogják
őket? Nemrég egy jó kedvű
autóstársaság be is kopogott,
hogy ők bizony úszni szeretnének, engedjék be őket. Aztán
elmentek a be nem kerített területre. Aki pedig Szeged felől
érkezik, át se megy a túloldalra,
a part mellett kikötött hajókat
használja stégnek. A kevésbé jó
szándékúak pedig megfelelő
terepnek vélik őket. Azaz
lopnak. Mindent, ami egy veszteglő vízi járműról mozdítható.
Még jó, hogy a néhány hajót
alaposan kikötötték.
A TIG területét kerítés vétli
(a fürdőzők előtt ez sem akadály). Az Ativizignél csak egy
részre futott a kerftés. Aki
közelebb akar jönni, az egyszerűen elküldi az őrt valahová.
Nem csoda, hisz hét végén
egyedül van. Többre e téren
sem futja. 6 meg hiába szólna a
tilosban horgászóknak, mire
megkerülné a 455x130 méteres medencét, már senkit sem
lelne. Vagyegyszerűen tőlük
is megkapná a beosztását.
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Oltványi József .emiatt is
panaszos.
- A horgászok arra hi vatkoznak, hogy engedélyük az egész
Tiszára szól. Pedig ide nem jöhetnek. Olyan ez, mintha a megyére jogot szerző vadász egy
gyárudvaron akarna pufogtatni.
S akkor még nem is szóltunk
az autókról és a kiskertekról. A
medencét ölelő töltés alatt
számtalan van belólük. A tulajdonosok természetesnek veszik,
hogy a kikötőböz tartozó nyolc
közki folyó valamelyikére csatlakozzanak egy-egy tömlővel, 's
onnan öntözzenek, vagy esetleg
autót mossanak. Pedig a kutak nevükkel ellentétben - nem
képeznek köztu lajdont! A
belőlük nyert vízért a vízügy
fizet! A kifolyókat lezárni nem
lehet, mivel ezekről működik a
tűzivízhálózat, s a várakozó
hajók vízkészletét is feltölthetik
belőlük. Magánszemélyek öntöznek hát az Ativizig pénzén.
S hogy mit tehet az egy szem
őr? Helyzetéról már szóltunk az
elóbb. S míg csak egymagában
van (pénz, már megint pénz illetve pénztelenség!), változás
aligha várható. Hírlik, hogya
TIG rövidesen több őrző kutyát
vet be az illetéktelenek ellen. Ki
tudja, e módszer megoldaná-e a
vízügyesek gondjait is?

V,z,epcso"?....
és/vagy béke?
Ilf "

Az elkészülte óta jobb sorsra
várakozó kikötő gondjainak
számbavétele után Oltványi
József csak akkor derül fel kissé, amikor a lehetőségekről
kérdezem.
- A Tiszán Szolnokig sok
gázló van, régóta alacsony a
vízállás. Hozzánk a két és fél
méternél nagyobb merülésű
hajók be sem jöhetnek. A homokszállító uszályok például
megvárják a fentebbi víztározó
zsilipjének nyitását és a reggelenkénti úgynevezett csúcsra
járatás fél méteres vfzszintemelkeésével tudnak közeledni a
folyón. De ha elkészülne
Csongrádon a vízlépcső! Akkor
a törökbecsei társával együttesen komoly hajóforgaimat
eredményezhetne. Jöhetnének
délról a nagyobb hajók is. Persze, ha nem lenne ez az embargó, ha béke lenne.
Keller Péter is ebben látja a
kikötő éledésének lehetőségét.
- Itt van ez a medencés
kikötő, amelyhez közút és vasút
csatlakozik. Ez jó alapja lehetne
a vízi teherszállítás fellendülésének. Igaz, a kiépítettség és a
szolgáltatási infrastruktúra még
nem teljesen jellemző területünkre, de ezt kisebb részben a
magyar gazdaság jelenlegi hely-

zete magyarázza. A várakozás,
a tétlenség fő oka inkább a Jugoszláviában folyó háború. Ha
ott rendeződnének a dolgok,
komoly szerephez jutna a szegedi kikötő. Lenne mód arra,
hogy a város a klasszikus, jó
értelemben vett teherforgalomban elfoglalja méltó helyét.
Nem privatizációra, koncesszióra, vagy állami gondoskodásra
volna szükség. Déli szomszédunknál kellene nyugalom.
Azaz békére várunk.

(Szombaton délután
sétálok az árvizi emlékműtőI a kikötő (elé. Kánikula van. A töltésen az
út alig háromnegyed órás.
Többen futóedzést tartanak, néhányan kutyájukat próbálják hasonló
sportra rávenni. Közvetlenül a medence előtt balra, lefelé vezet egy ösvény. Hallottam már,
hogy erre a horgászok
járnak. A szűk kis úton
alig ugrok el egy onnan
visszafelé robogó Wartburg el6l. A kocsizaj nemcsak engem zavar, hanem
gyakran felriasztja a telep
mögötti iszaptároló teruletén eddig háborítatlanul
fészkelő gyönyörű madarat, a gyurgyaIagot. A viszonylagos csöndet szeretik az ösvény mellett
ijedező gyfkok és a gyermekkorom óta csodált
lepkék. Itt érzi jól magát
a kubikgödörben meglepett két fehér kócsag is csak némi késlekedéssel
vesznek irányt a folyó
túloldalára. E helyt állja
utam egy hangyasereg.
Találtak egy sajtosdobozt, onnan szorgoskodnak. Jelzik, hogy itt bizony jól érzik magukat a
kinindulók.
Mint ahogy a medence
szemközti földnyelvén
sátrat áUftó kempingez6k
is.
A transzformátordobozokat fészekül választó
darazsakat sem zavarja
senki. Jól meraODak a
töltésen napozó szitakötAkei. A kikitI Iuú-om
kutyája is bQéIea pibea,
a kerltés8el kilNvett beI-

területre most nem merhzkednek. A a6hai.,
ffird.CtI.6 a t6IOJdaIi ParteD
lubickol. Őket a toronydaro tartja szemmel.
Más dolga amúl1 sincs.
LegfeJjebb ábnodOzbat.
Hajók bfján.)
Vass István Péter

ASzegedi Vízügyi Sportegyesület
idei országos
evezősbajnoka
.
Dani Zita és Balázs Gabriella
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Gál A'ntal
(1923-1993)
Egy öreg "vizes" megint elment - fiatalon •••
Nagyjából éppen tíz éve (1983. július 31én) akasztotta fogasra hajós egyenruháját
Tóni bácsi, tíz éve hagyta el a ,,hajót", ahol
munkás évtizedeinek jó részét eltöltötte, tíz
éve ment nyugdíjba, tíz éve éljük meg, bogy
nincs, de van .•• volt.
Tizenhét évesen, 1940-ben kezdett el dolgozni. Az akkori kemény idők akkor is kemény munkát követeltek. Sorsa úgy hozta,
hogy ötven évvel ezelőtt (1943. július l-jén)
a vízügy szolgálatába szegődött. Nem tudom, tudta-e, hogy ez a lépés egy életre
szól, de az biztos, hogy már az első "vizes"
években egyre beljebb sodródott. Vízmesteri iskolát végzett, majd műszaki tiszti, késObb hajóvezetői és hajógépészi képesitést
is szerzett.
Hamarosan ízig-vérig vizügyes, folyamos,
hajós lett, munkájának, szakmájának, hl.
vatásának minden apró részletét, minden
csínját-bínját kitűnően ismerő, igazi szakemberré vált.
Négyszer runtették ki "Kiváló Dolgozó"
eimmel, 1964-ben a "Vízgazdálkodás Ki-

váló Dolgozója" lett. Az mO-es nagy szegedi árvíz után kormánykitüntetésben részesült, "Árvízvédelmi Emlékérmet" kapott.
Beosztásai révén a vízügyi ,s zolgálat sok
területét ismerhette meg, munkáját pontosan, precízen végezte, a rábízott feladatot
felettesei mindig jó kézben tudhatták. Az
évek során szolgált technikusként a szegedi
szakaszmérnökségen, volt árvízvédelmi
szakasz helyettes ~ezetője, az igazgatóság
folyamszabályozási munkáinak gya.k orlati
irányitója, sok ma is meghatározó jelentőségű folyószabályozási mű .építője és a
nyugdíjba vonulása előtti években az igazgatóság hajózási tevékenységének vezetője.
Kiváló szakember, jó kolléga, mindig
vidám munkatárs , sziporkázó humorú
ember, igaz barát volt.
Néhány nappal 71. születésnapja előtt
egy hirtelen jött agyvérzés csak néhány
órát adott neki a búcsúra, mielőtt fölszállt
az öreg révész, Kháron hajójára.
Kisérje béke és munkatársai, barátai,
szerettei emlékezete az örök vizeken!

Az egyetlen szegedi felnőtt aranyérmes páros: Dani Rita és Balázs Gabriella.
(Fotó: Schmidt Andrea)

A Szegedi Vízügyi Sportegyesület a különböző kategóriákban 31 versenyzőt inditett. Közülük harmincan döntósök voltak, mindössze a
serdülő korú Ádám Péternek
nem sikerült az egypárevezősök
vetSenyére nevező 24 evezős
.k:ö.zül a hatos döntőbe verek:ednie magát. (Igyekezete mégis dicséretes).
Harminc versenyző "hozta"
lehát azt a szép eredményt, amit
- annak ellenére, hogy néhá• Ryan (a telhetetlenek közül)
mig többet vártak - az egyesület .újabb sikereként kell értélefuünk.
A női felnőtt kormányos néliilli kettes versenyszám toronymagas győztese, a szám 1993.
é:vi magyar bajnoka a Dani
Zita-Balázs Gabriella kettős
lett.
A mini kategóriában arany-

érmet szerzett a 13-14 évesek
korcsoportjában Hudy Andrea.
Ezüstérmes a férfi felnőtt
kormányos nélküli kettes (Dézsi
Péter-Károlyi Tamás),
- a férfi felnőtt kormányos
kettes (Sobják Ferenc-Dorka
Péter - kormányos: Baksa Botond),
- a férfi felnőtt kormányos
nélküli négyes (Hernádi GáborDézsi Péter-Károlyi TamásDorka Péter),
- a női felnőtt kormányos
nélküli négyes (Fehér ZsuzsaDanyi Andrea-Dani ZitaBalázs Gabriella).
Bronzérmes: a női ifjusági
kormányos nélküli négyes
(Hegyközi Zsuzsa-Danyi Andrea-Fehér Zsuzsa-Gavallér
Anikó),
- a férfi felnőtt könnyűsúlyú
négyes (Szél Attila-Ambrus AttiIa-Csonka Csaba-Hansel Balázs),
- a férfi felnőtt kormányos
négyes (L6dy_Róbert-Sobják
Ferenc-Kéri László-Tarjáni Tibor, kormányos: Baksa Botond),
- a férfi felnőtt nyolcas
(Szél Attila-Kéri László-Dési
Péter-Lődy Róbert-Sobják Ferenc-Károlyi Tamás-Csonka
Csaba-Dorka Péter, kormányos: Baksa Botond),

- a

női

tanuló

egypárevezős

kisdöntőjében Császár Ágota.

Negyedik helyet szerzett: az
ifjusági kormányos nélküli kettes (Szél Attila-Hansel Balázs),
- a női tanuló kormányos
nfgypárevezős (Lévai MónikaPintér Melinda-Hudy Andrea
-Császár Ágota, kormányos:
Ádám Emese),
- a női tanuló egypárevezős
(Hudy Andrey),
- a férfi serdülő kétpárevezős (Danyi Róbert-Lele
László),
- a mini kategóriában: Véber
Ferenc, Lévai Mónika, Babáth
András és Nyári Tibor.
Ötödik helyet ért el a serdülő
egypárevezős hajóban Lele
László (24 induló közül).
Hatodik helyezett lett: mini
kategóriában Nagy Attila.
A csapatok edzői: Sebesvári
Mihály, Remes Sándor, Sobják
Ferenc.
Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Szegedi
Vízügyi Sportegyesület által"
Soós István emlékére alapított
vándordfjat az idén Remsei
Mónika, a Velencei Vízisport
Iskola könnyűsúlyú egypárevezős versenyzője vehette át
az egyesület örökemlékű edző
jének leányától.

Júniusban száraz, az átla- szelvényében 147 cetiméter (4A talajvfztükör átlagosnál
gosnál kissé melegebb volt az én), a hónap végén kialakult hamarabb kezdődött kora nyári
időjárás .
minimum Makónál -65 cen- süllyedése a legtöbb helyen júA csapadék mennyisége 31 timéter (30-án), Szegednél 87 niusban is folytatódott. A csökmilliméter lett területünkön, centiméter (25-én) volt. A
kenés többnyire 10-30 cenfele a sokéves júniusi összeg- júniusi középv1zállás a makói
timéter közötti volt, néhol a fél
nek. (Az utóbbi háromnegyed mércén -26 centiméter, a szeév csapadékhiánya ezzel 95 gedin 105 centiméter lett, a sok- métert is elérte. A második dekádban jelentősebb esőt kapott •
milliméterre növekedett.) A éves átlag alatti.
vidékeken
mérsékelt, 10-20
szélsőséges területi eloszlásban,
A talaj felső félméteres rétecentiméteres
vfzszintemelkedés
záporok, zivatarok formájában gében közel két hónapja 30·
jelentkező csapadék a működési
is
jelentkezett.
A nagy mélységszázalékos, vagy még ennél is
terület középső és keleti részén,
be
süllyedt
vfzszinteknél
tokisebb a vízkapacitás százalékáa Mártély-Békéssámson tengely
vábbra
is
alig
tapasztalható
ban kifejezett hasznos vfztarvonalában volt a legtöbb (maxitalom. Az 50-100 centiméteres szintváltozás. A tárgyhavi
mum: 12 milli méter, Békésréteg nedvessége még megfe- középvfzállások sokéves átlasámson), és a déli of!!zághatár,
goktól való elmaradása tovább
valamint a Hármas-Körös menti lelő, de június végére már itt is
nőtt. (Készítette: a vfzrajzi csocsak
75
százalék
körüli
vfztarkörzetekben volt a legkevesebb
.
port).
talmat
mértek.
(minimum: 5 milliméter, Klá-

rafalva). Máshol viszonylag
egyenletes eloszlású, 25-35 rnilliméter közötti értékek fordultak elő.
A havi napfény tartam - az
igen változatos napi értékek
öszszegeként - átlagosan
alakult; Szegeden 281 órát mértek.
Benke György
A hónap hőmérsékletadatai
jelentős ingadozást mutatnak:
30 Celsius feletti nappali (maximum: 33 Celsius, 23-án) és
10 Celsius alatti hajnali hőmér
sékletek (minimum: 8 Celsius,
29-én) egyaránt előfordultak.
. A motorizáció korában egyre több ember- kasziget, a Maros-parton a vetyei óriás nyár
Különösen az utolSó dekád volt
nek, fiatalnak, idősebbnek igénye, hogy mene- környéke, vagy aki szereti a 'hosszabb túrákat,
szélsőséges, amikor három nap
küljön a városok zaj ából a csendesebb termé- a mártélyi holtág, de el lehet kerekezni például
alatt közel 10 Celsius fokot
szetbe.
töltésen a szarvasi' arborétumba, az úgynezuhant a napi középhőmér
Sokan, akik tehetik, kerékpárra pattan va a vezett ,,Pepi"-kertbe iso.
séklet. A havi átlaghőmérséklet
még elviselhető tisztaságú folyók partjára és
Az elmúlt években a természetbarát egye20 Celsius lett, a sokéves értékaz erdőkbe kerekeznek, hogy pihenésre, ki- sületek és egyes önkormányzatok kezdenél kissé magasabb.
kapcsolódásra alkalmas helyet keressenek. A ményezésére - mivel erre egyre nagyobb az
A csapadékutánpótlás hiánya
folyók és az erdők megközelítésére igen alkal- ' igény - próbálkoznak állami támogatással, önmiatt a Tisza vízgyűjtőjén megmasak a burkolt, vagy burkolatlan árvíz- eróból és sponzorok segítségével az egész orindult a felszín alatti vízvédelmi töltések, ahol a gépkocsik csak elvét- szágot behálózó kerékpárutat tervezni és épíkészletek kiürülésÍ folyamata.
v.e és engedéllyel közlekedhetnek, a kerék- teni.
Ennek megfelelően júniusban
pározáshoz meg engedély sem szükséges.
Igazgatóságunk, ha jelenleg anyagilag nem
mérsékelten apadó volt folyóink
Környékünk elég gazdag az olyan te- is, de a lehetőségek biztosításával támogatja a
vízszintje. A hónap elején lerületekben - eze~ ugyan több helyen védettek kerékpárutak építését és ezzel a kerékpáros tuolvasott
havi maximum a Ma-, melyek kellemes pihenést és kikapcsolódást rizmus kiszélesítését.
ros makói szelvényében 17 cenjelentenek. llyen például többek között az AtB.i rlFerenc
timéter (l-jén), a Tisza szegedi

Havicsapadékösszegek
1992-1993.
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