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Dózerral , vagy
összefogással?
Papp József polgármester üdvözölte a megjelenteket, közöttük Rajkai Zsoltot, a KHVM
politikai áUamtitkárát, valamint
Fekete Pál és Kocsenda Antal

pótló rendszerek kellenek, ezt
kivánja a természetvédelem, az
öntözés, a kommunális v/zellátás, a talajvizpótlás igénye. A
szennyvfzkezelés fejlesztésével
is visszaforgatható vizkészleteket nyerhetünk.
Nagy t,érségek hosszú távú
problémáinak megoldása csak
egységes rendszerszemléletben

országgyűlési képviselőket.

Seres Lajos, a helyi gazdakör
elnöke vitaindítójában hangsúlyozta: a környékbeli gazdák
nevében beszél. "A v/z lefelé
folyik, ezért ha sok van, mindent
meg kell tenni, hogy elfolyjon,
ha pedig kevés, mindent el keLL
zámi." De minden tevékenységet a gazdálkodónak és a vízügyi szakembereknek összehangolt munkájával kell végezni. A csatornáknak lehet
hasznos szerepük, de lehet
káros is, ha elvezetik a szükséges vizet, netán megcsapolják
az amúgyis fogyó talajvizet.
Javasolta, a csatornában a megfelelő elzárások biztosításával
olyan vízszintet kell tartani,
mely segft a talajvízszint stabilizálásában.
A vitaindító után dr. Pálfai
Imre ismertette a Duna-Tisza
közi kiszáradási jelenségek
hidrológiai és meteorológiai
okait és javaslatot adott a folyamat megállítására. Mindenképp hasznos a helyben l évő
vizek megfogása, de ez jelentős
javulást nem hozhat. Generális
megoldás az lehet, ha a Dunáról
viszünk vizet a homokhátságra
a Duna-v ölgyi főcsatornából,
szivattyús emeléssel. Akasztó
térségébő! a Bócsa melletti
SZl\ppanos tóba lehetne első

ütemben WO-ISO Ils vizet szi:
vattyúzni, majd innen a meglévő belvízcsatomákon keresztül szétosztani részben öntözés,
részben talajvízvisszapótlás céljára.
Kőtörő Miklós, a Bács-Kisk un megyei önkormányzat
elnöke bej elentette, hogy árajánlatot kérnek a megoldás
tanulmány tervének elkészítésére. Hozzászólt még Göbölös
Antal az erdófelügyelőségtől,
dr. Kováts Gábor vízügyi
tgazgató, Vágó Gyorgy, liaLász
tanár úr Jászszentlászlóról ,
Kákonyi Árpád, a Kiskunsági
Nemzeti Park munkatársa ,
Labanc Antalné (FM-hivatal),
Szank község polgármestere,
Zaka Lás zló és Diós Márton
jászszentláezlói önkormányzati
képviselő .

Rajkai Zsolt politikai államtitkár felSzólalásában a többi
között a következőket mondotta: "Nagy örömömre szolgál,
hogy testközelből hallottam
ezeket a problémákat, melyeket
a Duna-Tisza közének - mint

nagyobb térségnek _ vonatkozásában a kormány és a szaktárca ismer.
A megoldáshoz teljes társadalmi összefogást igénylő politikára van szükség, mert a
Du.na-Tisza közén a vtzhiány
miatt nagyobb terület és több
ember került veszélyes helyzelbe, mint aSzigetközben.
A vízkár fogalmába beletartozik az aszálykár fogalma is.
Nagy térségek tartós vízhiányának megoldása állami feladat,
de nem nelktiJozhetl a helyi
kezdeményezéseket. Generális
szernléletváltás kell a vízgazdálkodásban, fő hangsúlyt a
vízháztartás szabályozására kell
fektetnünk. Szükséges a jelentős tározó rendszerek kiépítése,
hiszen az országon milliárd
köbméterek folynak át hasznosulás nélkül . Hosszú távon nem
lehet eltekinteni a Csongrádi
viztározótól é& a Dllna-Tisz-a
.csa{ornától. Természetese n
mindent ökológiai szempontból
is végiggondolt módon, sőt
éppen ökológiai érdekből kell

valósulhat meg. Támogatn i fogom a Duna-Tisza közi problé ma megoldásában a Phareprogramhoz való csatlakozást.
Egy nagy térség életkörülményeinek folyamatos romlását
nem lehet tétlenül nézni, és nem
is lehet kizárólag forintban
mérni ráfordftásának eredményét."
Papp József polgármester bizakodó szavai zárták a t~lOács
kozást. A jelenlévők b/ znak
benne, hogy a politikusok _
fnegértve a Duna- Tisza közének
tragikus helyze/ét -, a helyi
kezdeményezést felka rolva, a
szakemberek összefogásával
lehetővé te~zik, hogy 1994-ben
a romlás álljon meg, későbbi
ekben . pedig a térség komplex
fejlődésének vtzgazdálkodási
alapjait jelentő szükséges nagy
létesítmények megvalósttását is
napirendre lehet tűzni. Az első
lépéshez 300-400 millió forintra
lenne szükség, elenyésző öszszeg az elérhető haszonhoz
képest.

L

Hazánk folyólDak vize 95
százalékban külföldről érkezik.
Az összes vfzmennyiség háromnegyed részét a Duna, a Tisza
és a Dráva szállítja.
Az ország területének egyötöd része a nagy árvizek szintje
alatt fekszik, az árrnentesftett
területek aránya Európában itt a
legnagyobb. Az áradások közel
700 települé st, mintegy 2,5
millió embert veszélyeztetnek.
Az árterületeken helyezkedik el
a megművelt fóldterületek és a
vasúti létesítmények harmada, a
közutak 15 százaléka, emellett
itt termeljük a GDP harmadát
is.
Bár az utóbbi években inkább
az aszálytól szenvedtünk, mint
a vizek bősége okozta kártól,
tudatunkban kell lennie annak,
hogy az árvizek rendszereten
fenyegetik az ország jelentős
ré zét.
Az árvizek kártételeinek

Brit-magyar
árvízvédelm i
szakmai .műhely
csökkentése folyamatos készenlétet, ezen belül az ismeretek
állandó bővítés ét igényli . Ezt
vallva rendezték meg 1993 .
szept~ber 6-10 között a V[TUK[ vendéglátásában , a
KHVM, az Országos Vfzügyi
Főigazgatóság , az Országos
Műszaki Fejlesztési Bizottság
és a British Council támogatásával, a HR Wallinford közreműködésével azt a Brit-Magyar
Árvizvédelmi Szakmai Mű
helyt, ahol az ország mmden
részéből összesereglett mintegy
százhúsz szakember konzultálhatott a két ország általános és
speciális árvízvédelmi helyze-

téről, gondjairól, tapasztalatairól.
A tanácskozáson tíz szekcióban húsz előadás mutatta be az
árvízvédelmi problémákat: az
árvizek keletkezésének és előrejelzésének , az árvízvédelmi
művek tervezésének, a gátak
vizsgálatának, az árvízvédelmi
mozgósításnak, az árvízvédelem környezeti és ökológiai
vonatkozásának, valamint az
árvízvédekezés közuazdasági '
hatásainaI... teljes pro~émakörét

meteorológiai, műszaki-terve
zési, ökológiai természetvédelmi, gazdasági, jogi, közigazgatási és szervezési kérdéseket
is.
A tanácskozás összehasonlitotta az árvízvédelem és az azt
segítő tudományterületek brit és
magyar gyakorlatát, felmérte
eredményeit, színvonalát. Ezek
alapján ajánlásokat tett a hatékonyabb árvfzvédelmi intézkedésekhez szükséges kutatás fejlesztési tevékenységre, a
további együtműködésre. Az
ajánlások között kiemelten
szerepel az árvfzvédelemmel

ka~csolatos s~éles körű t~jékoz
tatas fontossaga: az egesz ország lakosságának ismemie kell
az árv iz veszély tényét, gazdabrit. illetve magyar tapaszta- sági, ökológiai és egyéb kihalatok alapján. Megvitatták az tásait, az árvízmentesítés nélküárvIzvédelemmel kapcsolatban lözhetetlenségét.
Benke György
felmerülő tudományos, hidro-

vándorgyűlése

Szombathelyen
A Magyar Hidrológiai Társaság 1993: szeptember 13-14én Szombathelyen rendezte meg XI. országos vándorgyűlését, mintegy kétszáz résztvevővel.
A megnyitó plenáris ülésnek különös rangot adott, hogy
azon - többek között - előadást tartott Rajkai Zsolt, a
KHVM és dr. Tarján Lászlóné, a KTM politikai államtitkára, továbbá dr. Hajós Béla, a KHVM helyettes államtitkára. Ezekből az előadásokból kicsengett megújllló vfzgazdálkodási és kömyezetvédelmi politikánk néhány sajátos
vonása, fgy például: a mezőgazdasági Vfzszolgáltatás egyértelműbb vállalása és az ökológiai szempontok hangsúlyosabb figyelembevétele.
A szakmai ülések négy szekcióban zajlottak. Az r. szekció
a kisvízfolyások hasznositását és védelmét, a n. szekció a
mezőgazdasági vízgazdálkodás egyes kérdéseit .(főként a
dombvidéki vízrendezés köréből). a III. szekció a
kistelepülések vízellátását, a IV. szekció a kistelepülések
szennyvíztisztítását tárgyalta. A vándorgyűlésre összesen
fé lszáz dolgozatot küldtek be, melyeket a társaság egy
kötetben adott közre. Személyese.n körülbelül harmincan
ismertették dolgozatukat. A viszonylag kevesebb előadás
miatt főelőadások most nem voltak, ezt némiképp pótolta a
sok hozzászólás és az élénk vita.
A vándorgyűlés - az elhangzottak alapján - 21 fő pontban
és több aJpontban foglalta össze ajánlásait. Ezekből rövidltett formában néhányat fölsorolunk:
- intézkedni szükséges a társadalmi, gazdasági, ökológiai
pillérekre alapozott vízgyűjtő-fejlesztési tervek elkészítésére, azok programokká emelésére és megvalósitásuk elő
segítésére,
- elsősorban a nagy tavak védelme érdekében vízkészletgazdálkodási egységenként értékelni kell az elmúlt aszályos
Jdőszal< hatásait, s szükség esetén kJ kell egéSZIteni a meglévő programokat,
- a területhasználati formákat mindenképpen indokolt a
vízgazdálkodási adottságokkal összevetni és összehangolni~
az ezekhez szükséges beavatkozásokat normatív támogatások mellett érdekeltség i alapon célszerű előirányozni,
- az ökológiai követelmények kielégítése érdekében a
jogkör szerinti társhatóságok, tudományos intézmények,
területhasználók, társulatok és társadalmi szervezetek bevonásával gondoskodni kell az ökológiai és a tájalkotó értékek
pontosításáról, számbavételéről és azoknak a vízgazdálkodás
\ kutatási, tervezési, -beruházási , üzemeltetési és ellenőrzési
folyamatába történő integrálásáról,
- dombvidéki területeken a hasznosítható vizkészjetek növelését a korábban már feltáÍt sok feJadatú tározási lehetőségek kihasználásával kell elémi,
- ki kell dolgozni a közcélú vfzfolyások állapotfeltárásának és értékelésének módszerét, s ezt is felhasználva el
kell készíteni a vízrendszerek állapotkataszterét,
- ki kell dolgozni a megváltozott tulajdonviszonyokhoz
igazódó üzemi és magán vIzi létesítmények optimális
hálózati rendszerét, különös figyelemmel a társlIlati kezeJésű
közcélú művek nagy jelentőségére,
- a fokozódó vízfogyasztási igények kielégítése érdekében olyan bosszú távú stratégia kialaldtása szükséges, amely
az ellátás szervezeti stabilitásával, szakmai felkészült~égével
és a létesítmények műszaki és gazdasági ·integritása összhangjának megtartásávaJ biztosftja a szolgáltatás minő
ségének emelkedő színvonal át,
- a vízdíjak növekedésével arányos!!n nagyobb figyelmet
kell fordítani az ivóvíz azon minőségi tényezőire (például:
keménység, pH), amelyeket a korábbiakban elhanyagoltak,
- a települések szennyvfztisztJtóinak fejlesztésével, az
alkalmas technológiák ki választásával és a befogadók terhelhetőségévei kapcsolatban célszerű kialakítani egy olyan
országos irányelvet, mely rögzíti a prioritásokat mind a vfzgyiijtők, mind a befogadók, mind a települések tekintetében,
- ki kell munkálni az egész országra a regionális csatornázási-szennyvízelvezetési koncepciót, mely alapjául szolgái az egyes elemek célszerű és egymásba illő megvalósltásának,
- vfzgazdálkodási célú állami támogatást csak olyan beruházás nyerjen el, amely eleget tesz a hosszú távú műszaki és
gazdasági követelményeknek, valamint illeszkedik:az adott .
fejlesztési kon~cióba.
A vándorgyúlésen népes szegedi küldöttség vett részt.
többen - előadással és egyéb módon - aktívan is bekapcsolódtaka munkába.
Dr. Pálfai Imre
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Szeged és környéke vízügyi dele~áció
Magyarorszagon

Bemutatkoznak
a vízgazdálkodási társulatok

- A Szeged és Környéke
Vízgazdálkodási Társulat 1965.
márciusa óta működik a jelenlegi százezer hektárnyi érdekelts ég i területen. Elődeinknek
a Sövényházi Ármentesítő
Társulat és a Torontáli Társulat
tekinthető. amelyek a háború
után megszüntek. Az újraaIalátás több község egyéni kezdeményezésére Dóc, Röszke,
Szeged, Szőreg, Kiszombor és
Mórahalom területén kiilönkülön történt. Ezeket a szétszórtnak tekinthető, kis társulatokat - amelyek nem a vízgyűjtő öblözetek alapján szerveződtek - egyésftették 1965ben. Az Ativizig területén a
több vízgazdálkodási társulat is
ez idő tájt nyerte el jelenlegi
működési területét.
- Nem lehetett könnyű az
akkori körülmények közölt az
indulás.
- Bizony nem. A belvfzlevezető művek műszaki szfnvonala katasztrofális volt. A
háború után itt évekig szinte
semmi lyen munka nem történt,
a csatornák és tartozékaik állapota erősen leromlott, a
felmérések, adatok, nyilvántartások a háború során többnyire
elvesztek. Újra kellett kezdeni
mindent. El kellett végezni a
csatornák állapotának felmérését és természetesen a lehetősé
gekhez képest javítani a csator-'
nák vízszállftó képességét.
- Voltak ehhez a munkákhoz
megfelelő eszközök?
- Kezdetben nemigen, 100120 kubikos kemény kétkezi
munkájával indu!tunk. A műszaki fejlődést az első kotrógép
jelentette, amit bárom társulat
(a kiskunmajsai, a kiskunfélegyházi és a szegedi) közö-

Javasolt vtzminőségi célállapot:
A vizsgálatból és az eredményekből egyértelműen kiderült,
bogy a Maros teljesen másképpen viselkedik kisvízi időszakban - stabil, ülepedő anyag

~:~~ü>e!~I~:::;:~íZ~í~~ll~:~~

tában, amikor szélsőséges, nagy
a lebegőanyag-tartalma, a folyó
vízminős'égét tekintve nem
homogén.
Vízminőségi célállapotnak az
MSZ 12749 sz. szerint a II. osztály értékeit vettük alapul. egyrészt, mert a konkrét vízb as ználatok ezt követelik meg, másrészt, mert ez az állapot javulást
jelentene, hiszen a Maros
vízminősége egyes komponensek nlÍatt már Ill-IV. osztályú.
A szennyező anyagáramvizsgálatok
eredményei bebizo~

i

Sorozatunk folytatásaként a Szeged és Környéke
Vízgazdálkodási Társulatot kerestük meg. Igazgatója,
Krasznai Attila életének ötven évéból eddig 30-at
a vízügyi szolgálatban töltött, 1962-ben kezdett el
dolgozni az akkori sá~dorfalvi társulatnáJ, ahol először
építésvezető, majd 1974-től műszaki vezető, 1987-tól
pedig a jelenlegi társulat igazgatója. Baján, a Pollack
Mihály Műszaki Főiskola mezőgazdasági
vízgazdáJkodási szakán végzett, nagy tapasztalatú
szakémber. Régóta ismerem, szívesen beszél
munkájáról, munkahelyéról.

sen vásárolt, de igazi fellendülést csak a társulatok 1968tól bevezetett érdekeltségi rendszere hozott. Az új gazdasági
mechanizmus új lehetőségeket
nyitott, egyre több szolgáltatást
nyújthattunk, megindulhatott a
társulatok megerősödése. Saját
kivitelezésben 1969-ben új'
irodaházat, 1971-ben saját
javítóműhely t építettünk. Ebben
az időszakban évente legalább
egy új földmunkagéppel gyarapodott a társulat gépparkja.
- Szeged környékén is megindultak a meliorációs munkák.
Ebből a társulat is alaposan
kivehette a részét. Gondolom,
sok szép munkátok volt.
- Valóban sok munkánk volt
és köztük sok szép is, bár kezdetben előfordult, hogya ténykedésünk nem mindig hozta a
várt eredményt. Ilyen kezdeti
ballépésnek lebet minősíteni a
kübekházi térségben megépftett
úgynevezett átjárható csatornarendszert, ami igazából soba
nem volt átjárható, csak nagy
szárazság idején. A drénezés sel
egybekötött melioráció már más
volt. Ez már igazán komoly
eredményt hozott: Kiszombor,

Szőreg, Újszeged, Tiszasziget,

Kübekbáza. Röszke, Sándorfalva korábban lefolyástalan
területei művelhetővé váltak.
Az eredményesebb gazdálkodás
lebetőségéhez a társulat öntözővíz szolgáltatás ával is
hozzájárul..
- A rendszerváltással, a
mezőgazdaság átalakulásával
együttjá ró tulajdonviszonyváltozások okoznak-e valamilyen gondot a társulatnak?
- Tagadbatatlanul igen.
Jelenleg még mindig az állami
tulajdonú csatornák önkormányzati tulajdonba való
átadása foglalkoztat. TársuIatunk területén három megoldási forma került napirendre.
Az egyik szerint az önkormányzat a közigazgatási területén lévő minden belvize s
csatornát átvesz, (a más közigazgatási területről érkezőt és
távózót is), a másikban az
önkormányzat tulajdonba veszi
ugyan a művet, de további
üzemeltetésre visszaadja a társulatnak, a harmadik változatban az önkormányzat uem él a
tulajdonba vétel lehetőségével.
A mezőgazdasági üzemek áta-

lakulását követően a csatornákon kívül az egyéb vagyon
(székház, gépek, eszközök stb.)
tulajdoni viszonyait is tisztázni
kell. Reméljük, az új - már több
változatban ismert - vízgazdálkodási társulati törvény ezt
egyértelműen rendezi majd.
Gondunk az új viszonyok
között az érdekeltségi hozzájárulás kérdése is. A csatornák
üzemeltetéséhez a mezőgaz
dasági földterületek u tán
fizetendő érdekeltségi hozzáj áruláshoz - nagyüzemeken keresztül - eddig a társulatok
egyszerűen hozzájutottak. Ma a
sok tulajdonos meggyőzése és
az érdekeltségi díj fizetési
kötelezettsége minden bizonnyal problémákat fog okoz-

Többnapos magyarországi látogatásra szeptemberben Magyarországra érkezett a Bajor
Tartományi Vízgazdálkodási
Hivatal nég tagú delegációja,
amelyet K/aus MüLLer. a hivatal
elnöke ·vezetett. Tanácsközásokat folytattak Blldapesten
az Országos Vízügyi Főigazga
tóságon a bajor-magyar vízügyi
együttműködés fejlesztéséről.

Programjukban vidéki tanulmányút - két vízügyi igazgatóság, a szolnoki és a szegedi
meglátogatása szerepelt. Egész
napos szegedi programjuk során
dr. Kováts Gábor vízügyi
igazgatótól kaptak általános
ni.
tájékoztatást
az Alsó-Tisza
- De azért úgy látom, a,
vidéki
Vízügyi
Igazgatóság
hangula/od bizakodó, ambtciód
tevékenységéről,
szervezetéről
,
töretlen.
- Munkám céljának a me- a térség vízgazdálkodási létezőgazdaság szolgálatát tekin- sítményeiről és problémáiról ,
tem, amit a vfzgazdálkodás esz- majd Török Imre György
közeivel szeretnék elősegíteni. főmérnök az Alsó-Tisza-vidék
Meggyőződésem, hogya far- árvfzvédelmi helyzetéről és a
mergazdaságok kialakulásával a védelmi művekről adott tájétársulati úton kielégítbető bel- koztatást, amelyet terepszemle
vÍzvédelmi és öntözési igények követett. Ennek során a
növekedni fognak. Megnyug- vendégek a szegedi belvárosi
tatónak tartanám, ha a mező- partfalrendszert és a Tápégazdaság átalakulása után is Algyő közötti védtöltést tanullennének vízgazdálkodási mányozták.
társulatok, mert erre a szerveDélután látogatást tettek
zetre - véleményem szerint - Hódme zővásárhelyen, ahol
továbbra is szükség van, nagy megismerkedtek a város vízelkár érné a gazdaságot (és kUlö- látási , csatornázási, szennyvíznösen a mezőgazdaságot), ha tisztítási helyzetével Csáki Imre
pusztulni hagynánk azokat az főmérnök, az önkojmányzat
értékeket, amiket eddig létre- műszaki irodája vezetőjének táhoztunk.
jékoztatója alapján és megte- Ezzel, azt hiszem, mind- kintették az épülő és befejezés
nyájan egyetérthetünk. Köszö- előtt álló új szennyvíztisztító
telepet. Az építkezésről, a létenöm a beszélgetést.

Benke György sítményben alkalmazott tecbno-

Területi vízminőségi célállapotvizsgálat a Maros folyó
tn a g ya ro rsza g i v íz gy ű jt Ő jé n (III.)

Az értékelést a VITUKI célérték-adataival végeztük, melyeket a meglévő szabványok,
illetve tapasztalatok alapján
állHottak össze. A Maros magyarországi vízkészletét jelenleg öntözésre, halászatra, valanunt vízparti településeknél a
parti sávot üdülési célra hasznosítják.
A folyóvizek vízminőségi
célállapotára meghatározott
célértékek áttekintése során a
Maros vízének ivóvízellátásra,
nyították, hogy a terhelések üdülésre, vízi sportra, valamint
szabályozásával (például: vlzállattenyésztésre, itatásra törkormányzás, ipari előtisztítás
ténő felhasználását, mint célálhatékonyságának növelése stb.)
'uk
érni'
a
kl
'
lu-zo"tt
ce'la'llapotot
nem tűztük ki, egyrészt
el tudJ
lapotot, de a hata'ron tu' Il' .szeny- a Maros folyó vizének kémiai
nyezések hatásaival mindenkor és bakteriálj.:; szenyezettsége
számolnunk kell (ami adott miatt, másrészt azért, mert a
esetben az egész magyarországi célálIapot eléréséhez szükséges
szakaszra meghatáI'ozó lehet).
intézkedéseket a román szenyVizhasználat szerinti célálla- nyező források miatt nem tudjuk'megtenni.
pot:

,

lógiáról Serényi Józse! főmér
nök és Gurmit S. Rangar, a fő
vállalkozó UTB (United
Technologies Bureau Kft) igazgatója adott tájékoztatást.
A megbesz.élések során a
bajor vendégek - keresve az
együttműködés lehetőségeit kifejtették, hogya Tisza-völgyi
árvízvédelmi rendszer, az árvízvédelem világviszonylatban
is figyelemre méltó mind a lehetséges veszélyt, a védelmi
feladatot, mind a meglévő védőművek műszaki paramétereit
tekintve. A hódmezővásárhelyi
szennyvíztisztító telepen igen jó
benyomásokat szereztek az
alkalmazott technológia korszerűsége, az építkezés műszaki
színvonala terén. Érdeklődésüknek (vízkárelhárít~s, szennyvízkezelés). megfelelt a szakmai
programnak és a megbeszélésekről további együttműködés
reményében jó benyomásokkal
távoztak. Hangsúlyozták - véleményük szerint - Magyaror- szágon igen fontos szerepet kell
kapjon a vízgazdálkodás a társadalom életében és a gazdaságban, mivel a Tisza-völgyi
árterek és védelmük nagyságrendjéhez alig hasonlítbatók
más európai országok, talán
Hollandia a kivétel. Ugyancsak
jelentősnek minősftették a magyarországi ivóvízellátás,
szennyvt.z-csatornázás
és
szennyvíztisztítás terén jelentkező feladatokat, különösen az
Európai Közösség ajánlásaihoz
való felzárkózás szempontjából.

T. I. Gy.

A halászati célra történő
hasznosítás, mint célállapot a
komponensek körében 75
százalékban megfelelt a ll. és
lll. szakaszon.
A Maros vízkészletének legfontosabb haszno ítási cél-

~~~~~: ;:;f:~~~~S~~n~~~:t~~

sek aránya a batárszelvényben
n,7 százalék kisvíznél és
nagyvíznél egyaránt, mely
értékek tovább csökkennek, és a
lll. szakaszban kisvíznél már
csak 63,6 százalékos, míg a
nagyvíznél 36,4 százalék.
, Az elmúlt évben végzett Maros-vizsgálat után az idén újabb
befogadó vÍzminőségi célálIapot vizsgálatát végezzük el.
Reméljük. hogy az eredmények
ismeretében egy új szemlélet
valósulhat meg az engedéIyeze'sl'. eI)' <u
~"ásb~'l nlely abef,)
=,
'gadó terhelhetőségét veszi
alapul. a helyi sajátosságok
(célállapot) figyelembevételével. Ehhez nemcsak új szennyvízbírságolási rendelet kell.
hanem olyan számftógépe~s
program is, mellyel a befogadó
h Ih
- ,
ter..:e
etosege
napra k'eszen

A Maros folyó a lehetséges
céláLJapotok kitúzésekor a
vízrnínőségi adatok ismeretében
öntözésre, balászatra és a vízi
élővilág ismeretére történő
értékelést végeztünk.
Öntözés: nagyvfzi állapotban
mindhárom szelvényben a Cu
és Cd kivételével a nehézfémkomponensek értéke nagy a
folyón.
Kisvfzi áJlapotnál továbbra
sem terhelhető Fe és Mn komponensekkel, valamint egyért elműen bizonyították a szennyező

tartás jellemzői (KOI P' KülD'
oldott 02)' Ugyanakkor a nitrogénháztartás - halélettani
szempontból jelentős - NH 4 +
komponense alapján a folyó
még terhelhető.
Kisvfzi állapotnál a terhelhetőségi lehetőség javul a nehézfémek szempontjából, de az
oxigénháztartás mlltatói változatlanul kedvezőtlenek mindhárom szelvényben.
A vízi élővilág fenntartásáboz szükséges cél állapot az
összes kitúz~ető állapot közül

vételével. Anagyvízi időszakban gondot jelent a nehézfémek
esetleges toxikus jelentIéte a
vízi élővilágra mindhárom szakaszon.
Értékelésünket aszerint is
elvégeztük, hogyanagyvízi és
a kisvfzi állapotban mért értékeket vettük célértéknek (tekintettel a folyó eltérő viselkedésére) és ezeket külön-külön
hasonlítottuk a megfelelő célértékekhez. Kiegészítettük ,vizsgálódásunkat oly módon, bogy
a célértékeket meg nem haladó

anyagvizsgálatok azt, hogy az
összes oldott anyag nagyságrendje miatt öntözési célállapot
kijelölésére nem alkalmas a
folyó egyik szakasza sem.
Halászat: nagyvízi állapotnál
a halászatra történő felhasználást, a hasznosítást gátolhatja a
víztérben ielenlevő nehézfémek
mennyisége és az oxigénház-

az, amely a vizsgált komponensek alapján egyértelműen
elérhető, illetve a legközelebbi
célnak tekinthető a Maros
folyón. A nagy- és kisvÍzi állapotoknál mindhárom szakaszon
terhelési lehetőség van NH4 +,
N0 5-, P0 4 3-, Cd, Cu esetében, de mindenkor az oldott O 2
viszonyoknak figyelembe-

komponensek hogyan viszonyulnak az összes vizsgált
komponenshez.
A különböző módon végzett
értékelés azt mutatja, hogya
Maros folyó vízkészletének
,
hasznosítására , a célértékeket követhető.
figyelembe véve, akisvízi állaSzűrös Jánosné
pot célszerűbb, amelyet a vízi
vízvédelmi osztályvezető,
élővilág stabilitása is tükröz.
Atiköfe

1993. SZEPTEMBER

VíZPART

A világon talán a legfejlettebb a környezetvédelmi szemlélet és a legtöbb az egy
főre jutó környezetvédelmi láadás Svédországban. Ennek ellenére sem problémamentes a helyzet. A Baltikum más országai,
főleg Lengyelország már korántsem áll
ilyen jól és a Balti-tenger szennyezettsége a
svéd partokat is veszélyezteti. A svédek

nagy nemzetközi összefogást szorgalmaznak ezért és a .költségek vállalásában is
példamutatóak.
Nem kis belpolitikai ellenállást kellett
persze leküzdeni, hogy a litvániai, lengyelországi, oroszországi stb. beruházásokhoz milliárdokat áldozhasson a kormány.

3

Nem kétséges, hogy
Svédország társadalmi
és gazdasági fejlettségét
és színvonalát tekintve a
világ vezető országai
közé tartozik. A négyszeres magyarországnyi
területű, nyolcmillió
lakosú ország fővárosa,
Stockholm azzal büszkélkedhet, hogy Európa
legtisztább fővárosa és
. felszíni vizei a világ fő
városai közül a legtisztábbak. Sokat tesznek
ennek érdekében. A hétszáz éves fővárosnak
körülbelül 700 ezer lakosa van, de a nagy
Stockholm lakossága az iparnegyedeket és
elővárosokat is számítva
- ennek mintegy kétszerese. A város teljesen
csatornázott, kommunális és ipari szennyvizeit a legkorszerűbb
technológiával tisztítják,
a tisztított szenny vizet a
tengerbe vezetik. Az
édesvíz és a tengervíz
zsilipekkel van elválasztva.

A stockholmi városháza

Szimpózium
a vízről

Jachtkikötő

Szerző

és palotasor a svéd fővárosban

a kongresszusi palotában a részt vevő országok zászlóival

A svédek azt is tudják, arra is rádöbbentek, hogy nem
elég a vízminőség-védelem
re, szennyvíztisztításra, hulladékgyűjtésre és -kezelésre
komoly összegeket költeni,
hanem ezt el kell fogadtatni
a társadalommal, nagy erő
feszítéseket kell tenni az
ifjúság nevelése, a környezetvédelmi propaganda terén
is, és nemzetközi összefogásra van szükség.
A fejlett világ részeként a
fejlődő országok problémái
iránt is fogékonyak és felvállalták a vízminőség-vé
delemmel, a vízi környezetvédelemmel, a víztakarékossággal kapcsolatos gondok kezelését.
Immár harmadik alkalommal rendezték meg idén
augusztusban a Water Festival elnevezésű rendez-

vényt, amely tíz napon át
tartott. A különböző helyszíneken a főváros lakossága
naponta úgyszólván megduplázódott. Az utcai koncertek, kulturális, népmű
vészeti, sportesemények,
kameváli forgatag, tűzijáték,
légiparádé stb. középpontjában mindenütt a víz állt és
a rendezvény minden eseményében a reklámokon,
tömegkommul1ikáción keresztül komoly hangsúlyt
kapott a vízvédelem, a víztakarékosság . Igazi népünnepély volt és egyben igazi
népnevelés is, meg komoly
turisztikai esemény nem lás
anyagi áldozattal és bevétellel.
A rendezvények közé
(1500 kisebb-nagyobb esemény volt) szervesen illeszkedett be a III. Stockholmi

Water Symposium elnevezésű tudományos világkonferencia és a Stockholmi
"Water ' Prize" (Víz Díj)
átadása. (A díj hoz 150 ezer
dollár tartozik). A konferencián ötven ország jeles tudósai, szakemberei vettek
részt. A tudományos tanácskozás fókuszában az a problémakör állott, hogy milyen
akadályok (gazdasági, társadalmi, politikai, szervezeti
stb.) állnak a tudományos
eredmények, a szakmai ismeretek gyakorlati megvalósftásának útjában és hogyan
győzhetők ezek le az egészséges ivóvíz-biztosítás, az
élővizek ipari és Kommunális eredetű szennyezések
csökkentése, egyáltalán a
vízkészletek mennyiségi és
minőségi védelme terén.

A konferencián világhírű
tudósok tartottak előadá
sokat, a szakemberek 5
Workshap keretében vitathatták meg a vízgazdálkodással, vízminőség-védel
emmel, vízi környezetvédelemmel kapcsolatos problémáikat, hogy feltárják a
tudományos, szakmai ismeretek hasznosulásának lehetőségeit. Az öt szekció témái
a következők voltak:
l. Pénzügyi nehézségek és
lehetőségek azok legyő
zésére.
2. Tudósok, szakemberek
és döntéshozók közötti ellentmondások feloldása.
3. A kommunális szennyezések elhelyezése terén a
száraz technológiák alkalmazási lehetőségei.
4. A Balti-tenger szennyezésének csökkentési lehető
ségei.
5. A tudományos eredmények gyakorlati megvalósírásának akadálya.

Az öt szekcióban 38 elő
adás hangzott el és aktív viták alakultak ki, melyek
eredményeként születtek
meg a konferencia ajánlásai,
amelyeket az ENSZ főtit
kárának és az ENSZ számos
intézményéhez, valamint a
tudományos. világszövetségekhez, a nemzeti tudományos akadémiákhoz eljut-

tattak. A konferenciával egy
időben, a konferencia helyszínén rangos nemzetközi
kiállítást is szerveztek,
amelyen a hazai és külföldi
intézmények, tervező és
gyártó, lávitelező vállalatok
ismertették meg termékeikkel, tevékenységeikkel
az érdeklődőket.

A konferenciát ruegtisztelte jelenlétével Carl XVI.
Gustaf, Svédország királya a megnyitó plenáris
ülésen. Egy rendkívül elegáns estély k!I!e,J~ben a
en)
városháza dísztermében (a Nobel-díj
személyesen adta át az. i~el "Water
Madhav Atmaram Chitaleindiai professzornak,
lCID (Nemzetközi Öntözési és Vízrendezési Szövetség) főtitkárának. A díj átadást látványos ünnepség, tűzijáték, 800 személyes bankett követte, a vacsorán Stockholm főpolgármester asszonya és a
svéd király mondott pohárköszöntőt, az utóbbi otputtonyos tokaji $zuval.
Török Imre György

Chi taj e prof. (India) az 1993. évi Stockholmi W~ter Prize dijazottja

az

t
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Eletutak

Túl az aranyiakodaimon

Nepomuki Szent János szobrai
Csongrádon és Hódmezővásárhelyen
Nepomuki Szent Jánosnak, a bidak, vizek véa gyónási titok vértanújának korábban számos szobrot emeltek, úgyszólván
minden híd főben található volt kisebb-nagyobb
Szent János-szobor. Csongrád a Tisza szabályozás előtt, de ezt követően is fontos víziközlekedési, illetve átrakóhely volt. A városba több
hajósgazda élt, például az Eszes, Tary családok.
Korábban három Nepomuki Szent János szobra
is volt a városnak - a fahíd hídfőjében, a Szentháromság tér kútjánál és a Böldi révnél, az árvízvédelmi töltésen. Ez utóbbinak már csak az
alapzata látható, szobor csak a Szentháromság
téren áll. Ez az igen szépen megkomponált tér
egyik ékessége, a díszkút tetején a finom mívű
alkotás Máté István szobrászművész műve,
1987-ben szentelték fel a helyreállított műem
léket.
dőszentjének,

dani szokás, végigjártam a
ranglétra minden fokát, s végül
műszaki előadóként mentem
nyugdíjba.
- Összesen menn)iit is "húzott le" a vfzügynél?

- Negyvenkét évet és hat hónapót, aztán még négy "plusz"
esztendőt. Közel fél s,z ázadot.
Huszonegy szakaszmérnököt
szolgáltam ki, három országos
főigazgatól. Az igazgatóim
mind elmentek. legutóbb Simádi távozott az élők sorából.
Őt kivált azért szerettem, mert
ugyan határozott ember volt, de
elfogadta a másik véleményét.
Sajnos azok közül, akikkel én
együtt kezdtem - még a negy. venes évek elején - már csak
Ördögh Jóska él. - mondja elérzékenyü~ten, s hogy oldjuk a
szomorú hangulatot, javaslom:
menjük a napsü1ötte kertbe,
megnézném a gazdaságát.
Szépen gondozott kert, látszik rajta a mindennapos
munka, a rendszeres gondosFotó: Somogyi Károlyné kodás, a föld szeretete.
- Tudja - mondja búcsúzóul
a kapuban, azért örlilök, hogy ír
A kapuban vár, nehogy keresgélnem kelljen a házat.
rólam az újságban. mert ezúton
MegörüJök a szép veranda láttán, s kérem, badd
beszélgessünk az ajándék napsütésben. Így szeptember·végén üdvözölhetek minden kollégát.
Igaz, néha-néha bemegyek a
kihasználná az ember anyárutói napsugarat,
szakaszmérnökségre, de akkor
de Magyar Péter úgy látszik nem tartja illendőnek,
nem találkozom valamennyi
hogy a házon kivül lásson vendégül, ezért a nappaliba
tessékel. Az első, ami szembetűnik egy elszáradt virágcsokor, ismerőssel. Hát írja meg, hogy
amit úgy látszik elfelejtettek kidobnL Vendéglátóm gyorsan minden jót kívánok mindenmagyarázza is e "feledékenység" okát.
kinek!
Kalocsai Katalin
- Ötven zál vörös szegfű
volt "újkorában," az aranylakodalmunkra kaptuk agyerekektől
augusztus végén . Elhervadt
már, de nincs szívünk kidobni.
A felesége nyúl is már a
szekrényfiókba, hogy előkapja
a neves ünnepen készült fényképeket. Külön kis albumot
kaptak az aranylakodalmi fotók.
amelyeken a népes család valamennyi tagja szerepel: a három gyerek férjestü1, feleségestül, a hét unoka és a dédunoka.
A nagymama-dédmama
büszkén magyaráz:
- Ő itt az egyik fiam , aki
villamosmérnök, most Németországban dolgozik. Mellette a
lányom, ő Szegeden él, a másik
fiam vízügYI technikus, Pesten
dolgozik. Szétszórodott a család, de azért évente három-négy
alkalommal
mindannY Ian
együtt vagyunk.
- Három disznót hizlalok vág közbe a nagyapa-dédapa -,
a fiúk segítenek levágni, feldolgozni, aztán vihetik a maguk
részét a mélyhűtőikbe. Van itt a
kertben zöldség, gyümölcs,
nevelek baromfit. Elkél minden
e nagy családban.
- S eltelik a nap is a házfájiban.
- Ad munkát eleget, de amíg
egészség van, nem teher. Én
egész életemben a szabadban
dolgoztam, s élveztem a föld
közelségét. Nekem ez az életem. em is oly rég, csak öt
esztendeje vagyok nyugdíjas. A
nyugdíj azáso m után még négy
évre visszahí vtak dolgozni a
Maty-érre.
- Úg} tudom, élete j6mül'e
éppen a maty-éri eve~ős-pál)'a.
- A kezdettől - 1973-tól - a

'81-es avatásig irányftottam az
ottani munkálatokat. A HoltTisza "S" alakban kanyargó
medrét alakitottuk, 90 ezer
köbméter földet mozgattunk
meg. A földmunkákon - a kihordáson, betöltésen kívül útépítést is végeztünk. Óriási
pénzeket és sok-sok társadalmi
munkát felemésztő munka volt,
amit nagy élvezettel csináltam.
Télen-nyáron reggel öttől estig
ott voltam, sokszor kint is aludtam.
Nem tudom, Magyar Péter
kész-ült-e a beS'zélgetésre, de
tény , hogy napra pontosan
mondja a dátumokat : mikor,
hol, melyik társulatnál , milyen
munkakörben tevékenykedett.
Az ő korában meglepő az ily
kitűnő memória, bár azt mond'ják, az éltesebbek könnyebben
emlékeznek a régmúlt eseményeire, mint a tegnapi történésekre.
- Figuránsként kezdtem '41ben. Tudj a, mi az? A földméréseknél a szalagki tűzés, a
karóleverés a dolga. Aztán '43ban előmunkás lettem Bácskában. Ott ismertem meg a feleségemet Adorjánban. A katonaság után már csatornaőrként
dolgoztam, a- vízmesteri iskola
elvégzését követően 1954-től
kerültem az Ativizig működési
területére. Legtöbbet a Tisza
jobb oldalán, Csongrád és Bács
megye bel vizes területein
voltam. 14 csatornaőrház tartozott hozzám akkoriban. Az
ötvenes évek elején kezdtek
kiépülni a csatornarendszerek,
ezeknek az építési munkálatait
irányítottam. A munkánkhoz
tartozott a közúti és vasúti
hidak építése is. Ahogyan mon-

Augusztusban ismét rendkívül száraz, az átlagosnál kissé
melegebb volt az időjárás .
A területünkre hullott 28 ,3
milliméter csapadék mennyisége a'tig haladta meg az augusztusi sokéves átlag felét. A
szeszélyes eloszlásban , 6-8
csapadékos napon jelentkező
esőből a legtöbbet a nyugati és
keleti körzetek kaptak, de az itt
mért értékek is alig közelftették
meg az átlagosat (maximum: 57
milliméter, Nagyér). A legszárazabb vidékeken, a délkeleti,
déli és északi részen többnyire
20 milliméter alatti összegeket
mértek (minimum: 13 milliméter, Békéssámson).
Szinte az egész hónapban
sokat sütött a nap, a havi napfény tartam (Szegeden 288 óra)
mégis átlagos, vagy az alatti
lett, mert az utolsó héten végig
borús, csapadékos volt az idő.
A levegő hőmérséklete az
előző havi nál mérsékeltebben
ingadozott, többnyire nagyon
meleg volt az idő. C ak a hónap
végén fordult elő komoly hőmérsékletváltozás, amikor két
nap latt több fi int 10 °C-ot
csökkent a napi középérték. A
havi szélső értékeket is ekkor
mérték, 22-én 36 oC-os maXJmumot, 30-án 7 oC-os mini-

Hódmezővásárhelyen 1778-ban emeltek szobrot a
hidak, vizek védőszentjének, amelyet az úgynevezett
húspiacon, a Tompa-ér partján helyeztek el és a Hódtó felé tekintett. A szobor eredetileg kőből készült.
1797-ben a református hívők, miután új templomot
építettek, erőszakosan követelték a katolikus szobor
eltávolftását a templomuk elől, majd mivel követelésük meghallgatásával késlekedtek, egy éijel leütötték
a szobor fejét. A nagy kisebbségben lévő katolikus hívők nem tudtak új szobrot állftani, de a letört szoborfejet fából pótolták, az egészet tető alá helyezték, és
kerítéssel vették körül. 1884-ben a Nagy András-féle
János-kút felavatása után ismét kitört a vallási viszály.
Ma a Nagy András János-kút a korábbi Szent János
szobor helyén áll. A második viszályt azonban már békés megegyezés követte. Mivel a Tompa-ér feltöltő
dött, a Hód-tó kiszáradt, a szobrot néhány méterrel átbelyezték és Nyugat felé fordították, azaz a templomnak háttal állt. Az 1890-ben felújftott szobrot a hívők
vasba öntötték. A szobor jelenleg a Szent István templom előtt látható, ahová az 1950-es években került, de
a közel száz év alatt olyannyira korrodálódott, hogya
vastalapzat restaurálása sürgetővé vált. A talapzat újraöntését, és a szobor restaurálását Bánvölgyi László
végezte, újraszentelésére 1989 nyarán került sor.

mumot. A havi középhőmér
séklet - az évszaknak megfelelően - 21 ,6 oC lett.
A' kezelésünkben lévő folyószakaszokon jelentősebb vízszintváltozás nem volt. A július
második felében és augusztus
elején lehullott csapadék csak
ki ebb áradásokat okozott. A
Tiszán , Szegednél ,130 centiméter (l -én) és 72 centiméter
(29-én ) közötti , aMaroson ,
Makónál -19 centiméter (17én) és -79 centiméter (ll-én)
közötti vfzállá okat olvastak le.
A. ha vi középvfzállás - az
átlagtól elmaradva - Szegednél
86 centiméter, Makónál -59
centiméter lett.
A júliusi esők hatása csak a
talaj felső 20 centiméterében
érződött, itt augusztus első
harmadában ki sé enyhült a
vízhiány, átlago an 55-65 százalékosra emelkedett a telítettség . További utánpótlás
azonban nem volt, így a hónap
közepétől ismét 40 százalék alá
c ökkent a víztartalom. Mélyebben. a 20-50 centiméteres
rétegben továbbra is 15-20
százalékos , az 50-100 centiméteres rétegben - egy hónap
alatt 20 százalékot csökkenve 35 százalékos volt a talajnedvesség.

A talajvíz apadási üteme lényegében nem változott, a
legtöbb helyen lQ-30 centiméter közötti volt. Ez megfelel
az időszak sokéves vízszint-

süllyedéseinek, de ezek a mozgások sajnos továbbra is méIyen a okéves átlagszint alatt
észlelhetők. (Kés~ftette: a vtzrajzi csoport)
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