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ÁRA: 6 FT AZ ALSÓ-TISZA-VIDÉKI víZÜGYI IGAZGATÓSÁG LAPJA 

Az, hogy az aszály nem lett 
még súlyosabb, egyrészt a csa
padék kedvezőbb időbeli elosz
lásának köszönhető (viszonylag 
bőséges esők voltak a tenyész
időszak · kezdetén és a nyár 
közepén), másrészt alacsonyabb 
volt az átlaghőmérséklet (éves 

Az elmúlt évben is folytatódott az aszályos időjárás. 
A rendkivüli szárazság hasonló volt az 1992. évihez, 

mely az évszázad második legszárazabb éve volt. 
Működési terilletünkre mindössze 424 milliméter 

csapadék hullott, a csapadékhiány így 
132 milliméter lett. 

viszonylatban 0,5 oC-kal) és lé- Tisza vidékén tartós hótakaró de a következő hónapokban az 
nyegesen (155 órával) keveseb- nem alakult ki, az általában 10 emelkedés lelassult, majd meg-

Ebben az időszakban nem 

alakult ki jelentős emelkedés 

sem a folyók, sem a talajvíz

tükör szint jében. Március végé

től április végéig folyóirikon 

jelentkeztek ugyan kisebb ár

hullámok, de az L fokú készült

ségi szintet csak a körösi vízál

lások haladták meg (szarvasi 

tetőzés: 660 centiméter). A 
bet sütött a nap. A talaj nedves- centiméter alatt maradó hóréteg állt. Emiatt a tél végére - a már Tisza és a Maros legmagasabb 
ségviszonyai összességében ha- 3-7 nap alatt elolvadt. így is rekordmélységekbe süly- szint je (Szegednél 553 centi
sonlóak voltak a korábbi idő- Folyószakaszainkon a tél fo- Iyedt - talajvízszint sokéves méter, Makónál 288 centiméter) 
szakhoz, a talajvizek szint je lyamán nem volt számottevő átlagtól való elmaradása tovább alig haladta meg a sokévi 
viszont - az eddig is j'óval az vízszintváltozás. A j'égviszo- növekedett. átl í állá A al " . agos v z st. t ajVIZszmt 
átlag alatti szintről - tovább nyok alakulása kissé eltért az rendes téli-tavaszi emelkedése 
csökkent. átlagostól. A j'ég 4-5 nappal ké- T.avasszal 'd" ak l' I' 

Csapadékszegény 
volt a tél 

sőbb, december 25-27-én jelent 

meg, és az átlagnál három héttel 

később, március közepén tűnt 

el. A jeges időszak (75-80 nap) 

mérséklődött 
, , 

a szarazsag 

az l en IS cs a 19 vo t erez-

bető, messze elmaradt az év

szak átlagos emelkedéseitől. A 

tavaszi tetőző szintek a szoká

sosnál korábban, már május 
25-28 nappal volt hosszabb a 

1992/93. telén rendkivül vál- Viszonylag kedvezően indult közepére bekövetkeztek. 

tozékony, az évszaknak megfe
lelőnél kissé hidegebb és lé

sokéves értéknél. Az állójeges 

napok száma (40-50 nap) meg-

felelt az átlagnak. A jég vas-
tagsága legfeljebb 20-25 centi-

cyegesen szárazabb volt az idő. 
A téli hónapokban lehullott 
csapadék, mely területi átlagban !'lléteres, a torlódásoknál 30-50 

centiméteres volt. a teljes vízgyűjtőn 70 milli-
A talaj nedvessége - az ok-

a tavaszi időjárás. A március és 
április jóval csapadékosabb volt 
az egy évvel korábbinál, de ez a 
csapadékosság nem volt rendki
vüli, megfelelt a sokéves átlag
nak. Április közepétől ismét 
szárazabbra fordult az idő: 

Nyáron jelentősen 
csökkentek 

a vfzkészletek 
méter, a működési területünkön 

tóberi esőzések hatá ára a tél május végéig, másfél hónap A szárazság a nyári hóna-
54 milliméter volt, mindössze s - aiatt mindössze 16 milliméter 
50-60 százaléka lett a sokéves elején jelentősen megnőtt (a pokban is folytatódott. Hatását 

l . felső rétegekben vizkapacitásig eső esett. csak a júliusi esőzések enyhJ-
átlagnak. Kü önösen a január és A korata vaszi eső szinten 

is), majd a száraz időjárás kö- tették kissé, de ezek havi össze-
a február volt csapadékszegény. tartotta a talaj nedvességtartal-
E két hónapban a csapadék vetkeztében január közepére- ge is elmaradt a sokéves átlag-

mát, mely így ~z évszak átlagos 
havas eső, illetve hó alakjában végére 60-80 százalékra csök- tól. A három hónap alatt lehul-

j. elentkezett. A hegyekben le- kent. Ez az állapot, jelenték- viszonyainak megfelelő volt. lott!O milliméter eső csak 60 
Az április-májusi szárazság a 

hullott hóban március elejére a telen változásokkal -februárban felső fél méterben hamar érez- százaléka lett az átlagosnak. 
sokéves értéket 20 százalékkal és márciusban is megmaradt. tette hatását, május végére már Ez a csapadék csak ahhoz 
meghaladó vízkészlet hal mo- A talajvíztükör mozgása ezen csak 30 százalékos volt a hasz- volt elegendő, hogy a felső fél 
zódott fel, mely a teljes víz- a télen sem követte az évszakra nos víztartalom. Mélyebben méteres talajréteg nedvességét 
gyüjtőterületre vonatkoztatva jellemző változásokat. Decem- lényeges változás még nem volt 20-40 százalék körüli szinten 
30 millinIéter körüli egyenletes berben még megfigyelhető volt tapasztalható, maradt a 80-90 tartsa. A mélyebb rétegek víz
vízrétegnek felel meg. Az Alsó- a jellegzetes tél eleji emelkedés, százalék körüli nedvesség. (Folytatás a 2. oldalon.) 

Évindítás 
Január 4-én évindJtó megbeszélésre gyülekeztek az igaz

gatóság középvezetői és az új közalkalmazotti címek váro
mányosai. 

Dr. Kováts Gábor igazgató újévi üdvözlőszavai után -
formabontóan - előbb az 1993-ban elkövetett hibákról be
szélt. 

Hangsúlyozta, nagyon hibás az a szemlélet, mely szerint 
valaki azért lehet "fontos ember", mert műszaki, helytelen a 
különböző munkaterületek szembeállítása, mindenki egyfor-
mánfontos, ha munkáját jól végzi. . 

Kiemelte a szakágazati munka szakaszmérnökségekre te
lepítésének fontos feladatát. A kivitelezési munkák határ
idejének betartását I994-ben biztositani kell a magas min6-
ségi sZlnvonallal együtt. 

1993 eredményei közül legfontosabbnak tartotta: 
- a folyamatos fizetőképesség fenntartását 
- a vtzgazdálkodási osztály, s ezen belül a vízrajzi csoport 

országosan elismert színvonalas munkáját, 
- a vállalkozási munkák sikeres átadását 
- a rendkívüli aszály következtében az eredeti elképze-

léseket messze felülmúló öntözési tevékenységeket 
- az 1994-re tervezett átalakulás gazdasági előkészítését 
- az őszi ár- és belvízvédelrni szerulékre való sikeres fel-

készülést 
- az információsosztály megalakítását és működését 
- azt a tényt, hogy vtzgazdálkodási társulataink talpon 

maradjanak. 
Szólt arról, hogy a várt átalakulás Ca vállalkozási tevé

kenység kft.-kbe szervezése) 1994. január l-jével nem hajt
ható végre, tehát az évet változatlan szervezeti formában 
kell indítani. 

Csökken6 létszámunk csak kiemelked6 szellemi munkával 
ellensúlyozható, ezért elsősorban a szakaszmérnökségeken 
jelentősen növelni kell a vízgazdálkodási tevékenység szín
vonalát, többek között a szakembergárda megerősítésével. 
Ennek az elvnek alapján került Csizmadia Károly főtanácsos 
a Szegedi Szakaszmérnökségre. 

A védelmi potenciált a külső kapcsolatok erősftésével kell 
növelni, erre gyakorlati példával szolgált az év végi felső 
tiszai árvízvédekezés. 

Felbfvta a jelenlévő társulati igazgatók figyelmét, hogya 
földtulajdon rendeződésével szükséges az új érdekeltek meg
keresése és bevonása a társulati tevékenységbe. 

1994-ben is nagy feladat az átrendeződő vfzközmű-üze
meltetés engedélyezése és az üzemelés gyakorlati el
lenőrzése. 

Felhfvta a figyelmet, hogy árvfz pedig bármikor lehet 
(lásd: Nyugat-Európa, Felső-Tisza), erre mindenkor felké
szültnek kell lennünk. 

Végül reményét fejezte ki, hogy a kormányzat szándéka 
és a törvény szelleme szerint idén rendeződni fog a vízügyi 
dolgozók bérezése a közalkalmazotti törvény alapján. 

Az igazgató végül az elmúlt évek kiemelkedő munkája 
alapján főtanácsosi, tanácsosi, f6munkatársi és munkatársi 
ctmeket adományozó okiratot adott át 27 szakembernek. 
Főtanácsosok: Andó Mihály. vízkárelhárJtási osztály; 

Csizmadia Károly, szegedi szakaszmérnökség; dr. Fekete 
Endre, vízgazdálkodási osztály; Hajdú Dezs6, csongrádi 
szakaszmérnökség; dr. Kádár Levente, jogtanácsos; Nagy 
Ferenc, gazdasági osztály; dr. Pálfai Imre, vfzgazdálkodási 
osztály; Szilléry László, hatósági osztály; dr. Török József 
vfzgazdálkodási osztály; Zsódosné Illés Ida, vízközmű
osztály. 

Tanácsosok: Benke György, vízkár-elhárítás i osztály; 
Gazdag Erzsébet, gazdasági osztály; Keller Péter, vízkár
elháritási osztály; Kurucz Gyula, igazgatási osztály; Márkus 
Zoltán, munka védelm i vezető; Mészáros Tibor, vízközmű
osztály; Nagy Lajos, gazdasági osztály; Rátky Pál, vízkár
elhárítási osztály; dr. Stpos Miklósné, gazdasági osztály; 
Szunyog Zoltán, vízkár-elhárítási osztály; Vágfalvi Zoltán, 
vízkár -elhiírJtási osztál y. 
Főmunkatársak: Btró Ferenc, vízkár-elhárftási osztály; 

Fehér József, vízkár-elhárftási osztály. 
Munkatársak: Barnáné Sövényházi Márta, gazdasági osz

tály; Biró Ferencné, hatósági osztály; Müller András, szen
tesi szakaszmérnökség; Szendrei János, műszaki biztonsági 
szolgálat. 

Gratulálunk és további sikeres, jó munkát kívánunk. 

Beszélgetés a Tiszáról A víz vllágnapja: március 22. 
"Valóban aggasztó a folyó és 

környezetének jelenlegi álla- · 
pota?" - hangzott az első kör
kérdé~ a házigazda részéről a 
meghívott környezetvédelmi, 
vízügyi, természetvédő, erdész 
szakemberekhez, akik a szak
területeiken szerzett tapasztala
tokrói adtak hosszabb-rövidebb 
tájékoztatást. Abban mindany
nyian egyetértettek, hogy - bár 
vannak kedvezőtlen irányú ten
denciák (például: a növény- és 
állatvilág egyes fajainak eltűné
se, egyedszámainak csökke
nése) - ésszerű intézkedésekkel 
megóvható a Tisza menti kör
nyezet páratlan értéke. 

A "milyen intézkedéseket 
kell tenni, mit javasolnak a 
szakemberek?" - kérdésre adott 
válaszokban mindenki kiemelte 
a széles körű - a Tisza teljes 
vízgyűjtő területére kiterjedő -
nemzetközi együttműködés szük
ségességét. 

Ezután számos kérdés, hoz
zászólás hangzott el a mindvé-

"Számba venni sem köny
nyű, hogy a szegedi ember 
mennyi szállal köt6dik a 
város 'f6utcájához', párat
lan természeti kincséhez, a 
Tiszához" - kezdte az esti 
beszélgetést a házigazda 
szerepét betölt6 dr. Gallé 
László professzor, a JATE 
ökológiai tanszékének veze
t6je január 17-én, a Köz
életi Kávéház soros rendez
vényén. A nagyszámú ér
dekl6d6 részvételével meg
rendezett beszélgetéshez 
számos ólyan neves szak
embert invitáltak a rende
z6k, akik hosszú évek óta 
tevékenykednek a gazdasági 
és tudományos élet terüle, 
tén a Tisza és környezete 
értékeinek feltárása, a ter
mészeti kömyezet megóvása 
érdekében. 

gig kitartó érdeklődéssel figyelő 
hallgatóság sorai ból. Ezek 
között a legérdekesebbek a 

Tisza hullámterének védet
té nyilvánításáról, a szegedi 
szennyvítisztító telep létesítésé
ről, a víziturizmusról, a hatá
rainkon túlr-ól érkező szennye
zések elleni védekezés lehetősé
geiről, a folyó vizének haszno
sításáról szóltak. A beszélgetés 
szakértői igyekeztek szakterüle
teik tevékenységéről korrekt és 
kielégitő válaszokat adni, mi
közben a résztvevők észre sem 
vették, hogy már két óra eltelt a 
kávéházi estéből. 

A rendezők által választott 
téma jelentőségét és az iránta 
tapasztalt érdeklődést talán az 
egyik meghívott szakember 
által kifejtett gondolatok jelle
mezték legjobban, miszerint "az 
itt elhangzott sok-sok kérdésre 
és gondolatra egy egyhetes Ti
sza-konferencia szekcióülésein 
és összefoglaló el6adásain le
hetne mindenki számára elfo
gadható mértékben választ 
adni." 

Dr. Fekete Endre 

Az Egyesült Nemzetek 47. közgyillése a Viz és a Kör
nyezet Nemzetközi Konferencia (JCWE, Dublin)~ illetve 
JlZ.ENSZ Környezet és FejléIdés KonferéJlciája (UNICED, 
lti,o dé Janeiro) javaslataira 47Í).93. sz. határozatával 
március 22-ét a viz ~ilágnapjává nynvánitotta. 

Ezzel a határozattal is kifeje
zésre jut annak fontossága, 
hogy. 

- a vízgazdálkodás a gazda
sági termelés és a szociális jólét 
alapja, ami ezáltal tehát a ren
delkezésre álló víz mennyiségé
től és minőségétől is függ, 

- amint a népesség és a gaz
dasági tevékenység növekszik, 
sok országban vízhiány áll elő, 
ami viszont a gazdasági fejlő
dés korlátja lehet, 

- a vízkészletek védelme he
lyi, országos, regionális és nem
zetközi szinten is igényli it köz
figyelmet. 

Professzor F.O.P. Obasi, a 
WMO (Meteorológiai Világ
szervezet) főtitkára a kormá-

nyok és szervezetek figyelm ét 
külön is felhívta arra', hogy 

- a vízhiány és a víz helyte
len használata komoly veszélyt 
jelent az egész emberiség fejlő
désére, 

- az ésszerű vízhasznosítás 
tehát az emberiség jövőjét befo
lyásoló tényező, a vízügyi be
ruházások világméretekben ha
tással vannak a gazdasági, tár
sadalmi fejlődésre, 

- a világ hidrológiai szolgá
latainak felelőssége - a vízkész
letek felmérése és védelmi te
rületé~ - rendkivül nagy, 

- az . előrejelzett éghajlatvál
tozás miatt a vízgazdálkodást is 
új alapokra kell helyezni, 

- az emberiség növekedése, a 
nagy vi lágvárosok egészségi 
helyzete megfelelő vfzellátást 
igényel (ésszerű áron) és a me
zőgazdaság, az ipar és az ener
giatermelés - mint fő fogyasz
tók - igénye szintén kielégíten
dő. 

Az ENSZ határozata felhívja 
a világ országait, hogy ünne
peljék meg a víz világnapját. 
Használják fel erre a médiákat 
~s irányítsák a víz jelentőségére 
a közfigyeimet, mozdítsák ezzel 
is előre a vízkészletek védeImét 
és hasznosítását. 

A víz mindnyájunk pótolha
tatlan kincse, legyen a vIz vi
lágnapja mindnyájunk ünnepe. 

Ennek szellemében fordulunk 
azzal a kétéssel olvasóinkhoz, 
hogy a jelentős nap méltó meg
ünnepléséhez ötleteiket, javas
lataikat juttassák el szerkesztő
ségünkbe, tervezett rendez vé
nyeikről értesftsenek. 
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Az 1993-as 
, 
ev 

hidrológiai _összefoglalója 
(Folytatás az 1. oldalról.) dék jelentkezett területünkön. felső 20 centiméterben lehetett 

tartalma egyre jobban csökkent, Két hónap alatt azonban csak mérni. Mindez annak ellenére 

augusztu végére már itt is csak 32 milliméterrel enyhült a alakult így, hogy a talaj felső, 

30-40 százalékos értékek for

dultak elő. 
csapad.ékhiány. November kö- egy méteres rétege O oC fölötti 

zepétől december első dekád- hőmérsékletű volt, tehát a no-

A talajvízszint apadása, a he- jának végéig a területen össze- vemberi hó, és a decemberi eső 

lyenkénti rövid stagnálásokat függő, 15-25 centiméteres hóta- is maradéktalanul hasznosult a 

leszámftva, változatlan ütemben karó volt. A hőmérsékletek talaj vízkészletében. 
folytatódott. A változások mér- rendkivül változatosan alakul-
téke a sokéves mozgásoknak k E 'd 'd~ kb I ~C ta. rövI I osza an e o,or- már novemberben is érezhető 

A talajvízszintek helyenként 

megfelelt, de mélyen az átlag-
dult az évszaknak megfelelőtől mérsékelt emelkedése decem-

szintek alatti volt. 
teljesen el térő koraőszi ,és berben intenzívebbé vált. Az 

Folyószakaszaink vízszint-
kemény téli időjárás i . A szél- emelkedés mértéke többnyire 

jének csökkenését csak július 
sőséges hőmérsékletek átlaga- 20-40. centiméter volt, de sok végén szakította meg egy 
ként a sokéves értékhez közeli h I ább' k 'I' mérsékel t líradás, de még ekkor e yen tov ra IS csa ne lany 

is átlag alatti vízállá~okat olvas- középhőmérséklet alakult ki. A centimétert ingadozott a víz

tak le. A vfzhozamok a tavaly Tisza hegyvidéki vízgyűjtőjén a szint. Sok helyen a vlzszintek

nyári mennyiségeket megha

ladták. de a oké ves középvfz-

hozamol alatt maradtak. 

Változékony ősz 

változékony és az évszaknak ben még mindig nem tapasztal

megfelelőnél kis. é enyhébb ható különösebb változás. A te

időjárás miatt - a lehullott szá- rületünkön _ jellemzően a sok

mottevő csapadék ellenére - éves átlag, és az egy évvel ko

jelentős hótakaró sehol s~m ala- rábbi szint alatt elhelyezkedő _ 

írországi ~örn~ezetvédelmi 
tapasztalato~ és 

~asznosításu~ le~etőségei 

1993. november 23-án a Magyar Hidrológiai Tár
saság Szegedi Területi Szervezete előadóülést rendezett 
a fenti címmel, amelyen a Csongrád megyei közgyűlés 
kiküldött jeként Írorszában járt három szakember (dr. 
Barta József, Nagy Norbert és Török Imre György) 
tartottak előadást tapasztalataikróI. Előző számunk
ban dr. Barta József előadásának kivonatát közöltük, 
most Nagy Nor~ertét ismertetjük. 

Hulladékkezelésben szigorúak 
az EK-előírások 

A veszélyes hulladékok az 
ipari hulladékoknak egy fontos 
alcsoport ját képezik, amibe be
leért jük az olyan hulladékokat, 
amelyek összetételüknél, vagy 
mennyiségüknél fogva nem 
rakhatók le kommunális hulla
déklerakókon. Magyarországon 
azokat a hulladékokat tekintjük 
veszélyesnek, amelyeket az erre 
vonatkozó jogszabály felsorol. 
Az EK direktívája szerint az a 
hulladék veszélyes. amely tar
talmaz bizonyos, a direktívában 
felsorolt toxikus anyagokat. Né
hány ide nem besorolható hul
ladékra, mint például a vágóhfdi 
hulladékra külön előfrások 

körű fizikai-kémiai kezelésére. 
A Shannon Environmental Ser
vice elsősorban oldott állapot
ban lévő szerves és szervetlen 
anyagok kezelésével foglalko
zik. Ezeket többek között a kö
vetkező kezelési módoknak 
tudják alávetni: 

- Ahol szükséges, redox re
akciókkal csökkentik a hulladék 
toxicitását. Oxidánsként leg
többször nátrium-hipokloridot 
(hipót. nátrium-kloridot és 
hidrogén-peroxidot használnak. 
a leggyakrabban használt redu
kálószerek pedig a nátrium-me
tabiszulfit és a vas(ll)-szulfát. 

A vallydonagh-i kommunális 
hulladéklerakó az egyik legkor
szeruob Írországban, teljesen az 
európai szabványoknak megfe
lelően készült. Kettős polietilén 
szigetelése van, a két réteg kö
zött 30 centiméter homok talál
ható. Az elszivárgó szennyvíz 
dréneken keresztül egy gyújtő
tartályba jut, innen zállítják a 
zennyvíztisztftó telepre. A le

rakó úgynevezett kazettás rend-

kult ki. Az év végén 500-1000 

Az őszi idő először már az centimétere , tömör nedves 

augusztus végi lehűléssel bekö- állapotú volt a hó. 

talajvíztükör helyzetében így vonatkoznak. 
Írországban évente mintegy 

- Az oldott cianidtartalmú 
hulladékot elektrolitikusan oxi
dálják. Az elektrolítikus cella 
anódjánál minden cianidkomp
lex oxidálódik. Ezzel a mód
szeITel 100 g/literről 2/3 g/liter
re tudják a cianidtartalmat csök
kenteni . A maradék cianidot 
más eljárással, nátrium-hipo
klorid hozzáadásával tudják tel
jesen elreagáltatni. 

zerben működik. Összesen hat 
kazetta létesíthető rajta, ezeket 
pedig további hat. illetve nyolc 
alkazettára osztják, a hulladék
lerakást pedig egyszerre csak 
egy kazettában teszik lehetővé. 
Így tudják azt biztosítani, hogy 
a hulladékból mindig csak a 
legszükségesebb felület legyen 
ki takarva. Minden napnak a vé
gén a kitakart részt 5-10 centi
méteres fedő földréteggel fedik 
be. Mire egy alkazetta megtelik, 
90 centiméteres köztes és 30 
centiméteres fedő földréteget 
fog tartalmazni. Évi 20-25 ezer 
tonna hullad~kkal számolva a 
lerakó 20 évre kielégíti a szük
ségleteket, ezután pedig vissza
adják mezőgazdasági haszná
latra. 

számottevő javulás nem alakult 

ki. 
szöntöu. majd nyária és őszies Az északi részvfzgyűjtókön 

idő zakok váltogatták egymást, jelentkező rendkivüli csapadék 

egészen október közepéig. Erő- hatására a Felső-Tiszán és né

södölt a csapadéktevékenység. hány mellékfolyón kiemelkedő 

Kilátások 
A viszonylag csapadékos ké-

de a havi összegek még mindig 

nem érték el a sokéves átla

gokat. 

nagyságú árhullámok alakultak 
ső őszi-téli időjárás ellenére - a 

ki, de az árhullám az alsó sza-
működési területünkre kiszámf

kaszra érve ellapulva, a hullám-
tott belvizességi index alapján -

A talajnedvesség csak a felső tereket csak az alacsonyabb ré-

20 centiméterben növekedett 

(helyenként a 90-100 százalékot 

is elérve), a mélyebb rétegekre 

szeken elöntve vonult le. A 

mértékadó vfzmércéinken leol

vasott legmagasabb vfzállások 

a következő hónapokban bel-

vizek kialakulásának kicsi a 

valószínűsége. Kisebb e1önté

sekre, helyenként közepes bel-
továbbra is csak a 20-30 száza- (Tisza, Szeged: 486 centiméter, 

vizekre a mély fekvésű. kötött 
lékos vfztartalom maradt a jel- Körös, Szarvas: 463 centiméter, 
lemző. talajú területeken lehet számí-

Maros, Makó: 185 centiméter) 
A l ·· k dá tani. A jó vfzvezető képességű 

ta ajVlze apa sa szep- sehol sem érték el az árvfz-
b b ki ' 'ékl ~d talajokon - az átlagosnál mé-

tem er en sse mer o ött, védelmi készültség elrendelését 
'd k ób " áll Iyebb talajvfzszint miatt - bel-

maj o t er vegere meg t. szükségessé tevő szinteket. 
M 'II fl' f ' ll ' k víz nem fenyeget. ega t a o yaml v za aso Ebben az időszakban a talaj 
csökkenése is - szeptemberben 

kisebb vfzszintemelkedés is 

Az év első negyedében az 
nedvességkészletére általában a átlagosnál kissé csapadékosabb 

hiány volt a jellemző. Kivételt és enyhébb időjárás várható. A 

képez a Du na-Tisza közi ho- főleg januárban, és a hegyekben 

mokhátság, ahol fél méter hó alakjában megjelenő csapa

mélysé~ig telftett, vagy telftett- déktöbblet, továbbá a február 

kialakult. 

Növekvő 

csapadékhajlam 
azév végén 

séghez közeli állapotú vo lt a végén, március elején várható 

felmelegedés alapján árhul
ható mértékű volt a víztartalom. lámok kialakulására leginkább 

Máshol a nedvesség alig ha- márciusban szárníthatunk. 

talaj, és mélyebben is elfogad-

Novemberben és december- ladta meg az 50 százalékot, en

ben végre az átlag feletti csapa- nél magasabb értékeket csak a Lázár Miklós 

Szeged, Stefánia 4. 
Szeged úgy él a köztudatban, mint egy 

olyan "régi-új" város, amely a múlt század vé
gén, a nagy árvlz után épült fel újra. Néhány 
régi, nagyon szép műemléket és műemlék 
jellegű épületet meghagyott a "nagy víz". 

llyen műemlékjellegű a Stefánia 4. szám 
alatti épület is, a Színház és a Belvárosi mozi 
közvetlen közelében. Ez az épület, amely 
évtizedek óta otthona a vízügyi szolgálatnak. 
most felújftás előtt áll. Igazgatóságunk szék
házát alkalmassá kell tenni a vfzügyi szolgá
lathoz és Szeged város közéletéhez. 

Az épület felújítása időszerű lett volna már 
évekkel ezelőtt. megvalósftására azonban 
anyagi fedezet hiányában nem kerülhetett sor. 

Az új törvényi rendelkezés teremtette meg a 
költségvetési szervek gazdálkodására vonat
kozóan azokat a fOlTásokat. amelyekből szár
mazó bevételek kizárólag épületfenntartásra. 
illetve ilyen jellegű beruházásra fordíthatók. 
Az alaptevékenység ellátásáh07 közvetlenül 
nem kapcsolódó. és így nélkülözhető ingat
lanok értékesítéséből származó bevételek 50 
százaléka az állami költségvetést illeti, míg a 
másik 50 százalék az emlftett kiadások fede
zetére szolgál. 

Igazgatóságunk az elmúlt évben ingatlanok 

hasznosftásából megteremtette azt az anyagi 
bázist, amely a székház épületének felújftá
sára szolgál. 

A felújítás tervét a Tér-Forma Tervező Szö
vetkezet készítette, a kivitelező pedig a Szol
gátató és Építőipari Szövetkezet. 

A felújítás az első emelet korszerű Itésével 
kezdődik, ezt követi a lépcsőház felújítása, 
majd a munka a kapubejárat és az udvar hely
reállításával fejeződik be. várhatóan 1994. 
első fél évében. 

Az igazgatóság által végeztetett felújftási 
munkák mellett a "Bau nt y" Kft. által bérelt 
épületszál11Y átalakítása is folytatódik. a még 
hiányzó engedély beszerzését követően. 

Az átalakftási munkák átmeneti slünetel
tetése a kft. bérletidfj-fizetési kötelezettségét 
nem érinti. annak szerződé. szerűen eleget 
tesz. mely az épület fenntartási-üzemelési 
költségének jelentős részét képezi. 

A felújított zékház a Tisza patt ján igaz
gatóságunknak a korábbiakhoz viszonyítva 
esztétikusabb megjelenésű. és funkciójában 
megfelelőbb székhelye lesz, a közös érdekek 
zolgálatában. 

Pusztai Ferencné dr. 

60 ezer tonna veszélyes hulla
dék keletkezik, ennek 53 száza
léka szerves oldószer. Számos 
vállaJat tennel veszélyes hulla
dékot, ezek nagy része a finom
vegyiparhoz és a gyógyszer
gyártáshoz kapcsolódik. A ve
szélyes hulladékok ártalmatla
nftására jelenleg még nem is
meretes olcsó megoldás az Ír 
Köztársaságban sem. Emiatt a 
"megelőzés", "minimalizálás" 
és a "visszaforgatás" a hármas 
kulcsszó, amikor egy vállalat 
elkészíti a veszélyes hulladé
kokra vonatkozó tervét. 

Írországban sem regionális 
égető. sem végleges lerakó 
nincsen. Az oldószerhulladék 
visszanyerésére a legnagyobb 
vegyi üzemek saját desztilláló
berendezést vagy égetőt üze
meltetnek. Egy ilyet a Smith
kline-Beecham gyógyszer
gyál11ál mi is megtekintettünk. 
A gyár technológiájából folyé
kony és gáz halmazállapotú 
melléktermékek keletkeznek, 
ezeket egy teljesen automata 
égetőberendezésben ártalmatla
nIt ják. A tűztér hőmérséklete 
1194 oC, ezen a h6fokon a szer
ves vegyületek gyakorlatilag 
teljesen (99 százalékban) elég
nek. A keletkező füstgázok elő
ször egy szervetlen ülepftőn ha
ladnak át, amely eltávolítja a 
kéndioxidot. A következő lép
csőfok a szódás mosó, ami visz
sza tart ja a klórt. Ezt követi a 
szilárd szűrő és az utánégető. 

Jelenleg azoknak az fr gyá
raknak a nagy része, amelyek 
nem rendelkeznek saját ártal
matlanító berendezéssel. kül
földre, mégpedig elsősorban az 
Egyesült Királyságba és Finnor
szágba viszik a hulladékaikat 
égetéssel történő ártalmatlanftás 
céljából. Ez a megoldás nagyon 
költséges, egy tonna veszélyes 
hulladékot körülbelül 1400 f
élt égetnek el. 

Tanulmányutunkon meg te
kintettük a Loclite nevű pilla
natragasztógyárat. Ez a gyár 
tipikusnak mondható abból a 
sze mpontból , hogy toxikus 
hulladékát Walesbe szállítja 
ártalmatlanításra. A szállítás ha
vi rendszerességű. 

A Shannon iparterületen 
működik egyetlen olyan, kör
nyezetvédelemmel foglalkozó 
vállalat, amelynek engedélye 
van veszélyes hulladékok teljes 

- A vfzben oldott nehézfé
meket kalcium-hidroxid vagy 
nátrium-hidroxid segItségével 
oldhatatlan fémhidroxidok 
formájában választják le. Ennek 
a módszernek a hatékonysága 
erősen pH-függő: különböző 

pH-értékn~ más és más fémek 
válnak le nagyobb mennyiség
ben. 

- Az olaj eltávolítását vizes 
hulladékból olyan vegyületek 
adagolás ával érik el, amelyek 
extrém módon eltolják a pH"!. 
Ezt követően polimer nokkulán
sokat adnak az elegyhez, ezek 
hatására az olaj fel úszik a vizes 
fázis tetejére, és le lehet fölözni 
visszaforgatás céljára. 

- A hfg vizes hulladékok 
kezelésére a Shannon Environ
mental Services aktivált iszapot 
használ, ami lényegében egy 
aerob biológiai kezelést jeient, 
értve ezalatt a szerves vegyü
letek molekuláris lebontását élő 
mikroorganizmusok segitségé
vel. A folyamat sikere függ a 
tápanyag mennyiségétől, a fény 
és hőmérsékleti feltételektől, a 
pH-tói és a rendelkezésre álló 
oldott oxigéntől. 

- Az üres vegyszeres gön
gyölegek frországban is nagy 
gondot jelentenek. A Shannon 
kezelőtelepen ártalmatlanl
tásukat úgy oldják meg, hogy 
nagy nyomással végzett mosás 
után préselik. illetve darabolják. 
attól függően. hogy fém- vagy 
műanyag hordóról van-e szó. A 
préselt acélt elszállít ják vissza
forgatásra. A mosadékot össze
gyűjtik és az említett eljárások 
valamelyikével kezelik. 

- Végezetül pedig megemlít
he~iük a nedves levegőn végzett 
oxidációt. Ezzel legjoQb ered
illény t azoknál a veszélyes hul
ladékoknál lehet elérni. ame
lyek vizes közegben oldott szer
ves anyagot tartalmaznak. Lé
nyegében magas nyomáson. 
175 és 325 oC között kompresz
szorral levegőt fúvatnak át a 
folyadékon. Ezzel a módszerrel 
a kémiai oxigén 90 százalékát 
el lehet távolftani. 

Írország hulladékos jogszabá
lyai közvetlenül az EK direktf
vá kból származnak. Az ezeket 
ellenőrző hatóságok főleg a 
helyi ható ágok, az önkormány
zatok, de már eldöntött tény, 
hogy mind a tervezési, mind a 
menedzselési funkciók átkerül
nek a megalakítandó Környe
zetvédelmi Hatósághoz. Né
hány ír törvény még nem felel 
meg teljesen a direktíváknak, 
emiatt ezeket hamar~san módo
sftani fogják. A hulladékgazdál
kodás a lapelve az, hogy "a 
szennyező fizet". 

A jelenlegi fr hu)ladékgazdál
kodásra vonatkozó stratégia 
előnyben részesíti ' a hulladék
termelés megelőzését, ezt kö
veti a visszaforgatás preferá
lása, végül a nem hasznosítható 
hulladék lerakásának optimali
zálása. KülönÖsen az az EK
irányelv van nagy hatással az fr 
környezetvédele·mre. amely azt 
frja elő, hogya holladékot ke
letkezési helyéhez olyan közel 
kell ártalmatlanítani, ami a gya
korlatban csak megvalósftható. 
Emiatt kényszerül arra az fr 
körn yezetvédel mi mi n iszter, 
hogy teljesen átdolgozza a 
veszélyes hulladékok keze
lésére vonatkozó jogszabá
lyokat. 

Összefoglalva két dolgot 
lehet kiemelni tanulságként. Az 
egyik. hogy Írországban a leg-o 
nagyobb problémát jelenleg az 
EK-előírásoknak megfelelés 
okozza. Mivel hazánk is csatla
kozlii kíván az EK-hoz, ez a 
probléma talán nem is olyan 
sokára nálunk is jelentkezni 
fog. A másik, hogy a veszélyes 
hulladék ártalmatlanítása min
denhol sokba kerül. ezért a 
hangsúlyt a csökkentett hulla
déktermelésre kell helyezni. 
ami magába foglalja a .. tiszta" 
technológiát é a visszaforgatást 
egyaránt. 
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A Tarac torkolatközeli szakaszán a veszélyeztetett híd 

A kárpátaljai, decemberi gő, kiépített árvízvédelmi 
árvíz igen tanulságos. Kiala- rendszerek, nincs egységes 
kulását tekintve sajátos, mé- folyómeder-szabályozás, a 
reteit tekintve lokális, hatása helyi árvízvédelmi művek és 
a Tiszabecs fölötti ártereken partbiztosttások tucatszám 
katasztrofális volt. Egy rend- rongálódtak meg, mentek 
kívül intenzív, háromnapos tönkre. 

VíZPART 

A tavalyi, december végi árvíz 
nyomainak szemrevételezésére, az 
árvíz okainak elemzésére kaptak 
lehetőséget a Tisza-völgyi vízügyi 
igazgatóságok vezetői, köztük cik
künk szerzője január IS-án, egy
napos látogatás keretében. 

Tiszai vízDlércék 
jelleDlző adatai 

Vfzmérce LN C cm 1993. dec. tetőzés 

Rahó 
(Fehér-Tisza tork.) 499 (1969) 150 (dec. 21.) 
Técső 

(Tarac tork.) 674 (1947) 620 (dec. 22.) 
Huszt 
(Nagyág tork.) 426 (1970) 380 (dec. 22.) 
Tiszabecs 
(határszelvény) 680 (1970) 606 (dec. 22.) 
Vásárosnamény 
(Szamos tork.) 912 (1970) 880 (dec. 24.) 
Tokaj 
(Bodrog tok.) 880 (1979) 708 (dec. 27.) 
Szolnok 
(Zagyva tork.) 909 (1970) 668 (jan. 2.) 
Szeged 
(Maros tork.) 960 (1970) 486 (dec. 27.) 

csapadéknak "köszönhető", Az árvíz amilyen gyorsan állástáblázat, amelyből jól rendkívül jó munkakapcso-
amely a Tisza és legfelsőbb jött, ugyanolyan gyorsan ro- látható, hogy már a magyar- latban voltak. 
mellékfolyóinak forrásvi- hant le, és néhány nap alatt országi mércéken, első- Kevés hiányzott ahhoz, 
dékén meghaladta a 150 kiürült az ártér. Látoga- sorban Vásárosnaménynál is hogy a határ közelében lévő, 
mm-t. (Az 1711 méteres tás unkkor az iszap, uszadék, megközelítették a vízállások közel százéves zsilip meg
Magyar Havas csúcs köze- kőgörgeteg-nyomok lát- a maximális értéket, holott hibásodása miatt a ma
Iében, néhány kilométer ványát a frissen hullott hó egy kis térségi árvízről volt gyarországi beregi ártér víz 
távolságra ered a Fekete- leple tompította. Öt halál- szó. alá kerüljön. A magyar kor
Tisza, a Kaszó, a Szerednye, esetről beszélnek, melyek Az ukrán' kollégák szí- mány 20 millió forint hu
aKisszopor - e kettő össze- közvetlenül összefüggésbe vélyesen fogadtak bennün- manitárius gyors segéllyel és 
folyás után a Gyertyános hozhatók az árvízzel, mint- ket és készségesen tájékoz- 10 millió forint helyreállítási 
nevet viseli -, és a Tarac.) egy másfél tucat lakóépület tattak minden részletről. segéllyel támogatta az ár
De még Huszt környékén is és számos melléképület dőlt Nem véletlen ez, hiszen az vízsújtotta Kárpátalját. 
80 mm esett (Talabor, Nagy- össze. A több ezer elöntött ottani vízügyi szervezet tel- Ezenfelül számos gyermek-
ág, Bozsva vízgyűjtője). Ez pincében, alagsorban azon- jesen új vezetői nem gya- csoportot fogadunk jelenleg 
a csapadék, mely eső for- ban a rendkívül szegény kö- korlott szakemberek és az is és folynak' a gyűjtések, 
májában hullott, 20-30 cm rülmények között élő la- árvíz során igen sokat kö- nem csak a közeli megyék
összefüggő hótakarót mosott kosság ingóságai, jószágai 

szönhettek a Felső-Tisza ben, hiszen az ország más 
le az igen meredek hegyol- és teljes téli élelmiszerkész-

vidéki kollégáknak, akikkel részeiről is folyamatosan 
dalakról. Szerencsére a Ti- lete veszett oda. Különösen 
sza bal partján, a márama- Técső volt igen nagy ve
rosi hegyekben és a jobb szélyben. Az eddigi maxi
parton, a Kraszna és Ung máüs vízállást megközelítő 
vfzgyűjtőjén már kevesebb helyzet kialakulását egy 
csapadék hullott. A Szamos ártéri út felrobbantásával 
és a Tisza többi mellék- sikerült meggátolni, ezáltal 
folyója is csöndes maradt. apasztva a városra duzzadt 
Lényegében véve a Tisza vfztömeget. A vízállások 
legfelső szakaszán és mel- néhány dm-rel maradtak el 
lékfolyóin, valamint a Túron az eddig észlelt maxi mu-
volt rendkívüli árvíz. moktól. 

A megtelt folyók el ön- Az árvíz magyar területi 
tötték az ártereket, a mé- hatása is számottevő volt, a 
Iyebben fekvő települések Felső-Tisza vidékén és az 
több ezer lakóházában a pin- észak-magyarországi fo
cék, alagsorok és a földszin- Iyószakaszok védművein III. 
tek víz alá kerültek. Utat, és Il. fob.ú készültségben 
vasutat, az lkrán-román töltötték a karácsonyt és a 
határon még meglévő mű- szilvesztert a kollégáink. A 
szaki határzárt. hidakat, Közép-Tiszán l. fokú ké
elektromos és hírk özlési szültség volt .elrendelve . 
vezetékeket rongáltak meg Mivel a Körösök és a Maros 
az áradó folyók. vízgyűjtőjén kevés csapadék 

Ezen a heg, vidéki szaka- vol t, így az Alsó-Tisza 
szon hatalmas sebességgel vidékén csak a mélyebb hul
(6-7 mis) rendkívül rövid idő lámterületeket öntötte el a 
alatt futnak le a vizek. Kár- víz. 

3 

érkeznek a segélyszállft- kulását és nagyobb tartós
mányok. ságát, amely a Felső-Tisza 

Nagy tanulsága az ár- vidékén magyar szakaszokra 
vfznek, hogy az ukrán kol- is kihatással lehet. Éppen 
légák átértékel ik a térség ár- ezért megfontolandónak lát
vízvédelmi rendszereinek szik az összefüggő árvfz
helyzetét és a korábbi szabá- védelmi rendszerek helyett a 
lyozási kérdéseket. Elgon- települések körgátakkal 
dolkodtató, hogy felmerült a védése, a hegyvidéki tározók 
folyóvölgyek betöltésezése kialakítása és az árapasztók, 
és a korábbi nyílt árteres vésztározók rendszerének 
szakaszokon összefüggő kialakítása. Bizonyára a kö
árvízvédeImi rendszer kiala- zeljövőben, amennyiben a 
kítása. Ez az igény a lakos- kárpátaljai árvfzvédelmi 
ság részéről is felmerüit, munkálatok napirendre ke
ugyanis sajátos módon a rülnek, a tervezett műszaki 
települések lehúzódtak a megoldásokban a magyar 
folyópartokra és akárcsak a szakemberek véleményét is 
nyugat-európai hegyvidéki ki fogják kémi. Napjainkban 
folyók mellett is, mélyen a7 élet normalizálódott, a 
fekvő árterületeken is lakó- legszükségesebb helyreálIf
házak ezrei találhatók. tások megtörténtek. de az ott 

A hegyek közötti szűk élő lakosság emlékében bi
árterek betöltésezése azon- zonyára mély nyomokat 
ban magával hozza az árvi- hagyott 1993 karácsonya. 

zek magasabb szintű ki ala- Török.Imre György 

Átszakadt töltés helyreállítási munkálatai Huszt környékén 

pátalján nincsenek összefüg- Figyelemre méltó a vfz- Függőhíd Rahó vflmérce szelvényében 
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Siker a Dél-magyarországi 
települések csatornázása 

, " clmu 
tervpályázaton 

A tervpályázat nyilvános és víztisztftás általános színvona-

titkos volt. Beadási határideje: A Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisz- Iának fejlesztésére kidolgozott 

1993. október 4. (hétfő) 24 óra. térium, a Belügyminisztérium, a Környezetvédelmi ajánlásait. 

Az Ativi z ig víziközműosz- és Területfejlesztési Minisztérium Dél-magyar- - Járuljanak hozzá az "Át-

tálya úgy. érezte, hogy részt kell országi települések csatornázása (Baranya és Bács- fogó szennyvíz-elvezetési nem-

vennie a pályázaton, hiszen az Kiskun megye) eimmel tervpályázatot hirdetett. 
zet i program megalapozásá-

érintett Bács-Kiskun megye fele hoz". 

részben a működés i területére 
lőségek, vízművek munkatár-

- Adjanak iránymutatást az 

esik. ként az utóbbi pályázat grafi- állami, az önkormányzati és a 

Megvásárolták a pályázati 
saival, szakembereivel. Be kel- konját mutatjuk be. fejlesztésben érintett vala-

anyagot és utána felkértek, mint lett szerezni az érintett területre A közműolló felszámolása, mennyi szervezet számára ja-
nemrég nyugdíjazott osztályve- vonatkozó geológiai, hidrogeo- szárainak közelítése a cél. A vaslataik kidolgozásához, illet-
zetőjüket, vegyek részt velük a lógiai, talajtani , természet- 90-95 százalékos vízellátási ve döntéseik meghozatalához. 
munkában, fogjam össze a csa- védelmi, területfejlesztési , stb. szinthez 65-70 százalékos csa- A pályázatok hasznosítás áról 
patot és irányítsam a munka adatokat, amelyek alapul szol- tornázottság az ideálís állapot. elmondható, hogya korábban 
menetét. A felkéré s nem volt gáltak a megfelelő fejlesztési Az országos tervpályázatso- elkészített és díjazott, illetve 

. véletlen , hiszen korábban már koncepció kialakftásához . rozat először a legrosszabb megvásárolt pályázatok legjobb 
négy hasonló pályázat elkészf- Felosztottuk a feladatokat - helyzetben lévő megyékre kért ötleteit összedolgozták megy ei 
tésében vettem részt munka- ki hová utazik, mit szerez be, a pályázati munkában részt fejlesztési koncepciókká, ame-
csoport-vezetőként , s mindig milyen szakirodalmat olvas el. vevő szakemberektól javaslatot Iyet megkapta k a megyei ön-
sikeresen szerepeltünk. A nyári adatbeszerzések és sza- a jelenlegi helyzet javítására. kormányzatok, vízügyi igaz-

Örömmel vállaltam a fela- badságok után szeptemberben 1986. Dél-kelet magyaror- gatóságok. Alapul szolgáltak és 
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datot. Megalakult a munkacso- i!ltenzív munka kezdődött. (A 
port, az osztály tagjain kívül vízközműosztálynak emellett a 
Halmosné, mint rajzoló vett napi feladatát is el kellett vé
részt a munkában. geznie.) Időnként egyik-másik 

Ezt követően, de í!ttől füg- munkatárs P'nikba esett, hogy 
getlenül a HDS Mérnöki Iroda nem leszünk készen . Szükség 
Kft. (ahol alkalmanként bedol- volt a biztatásra: "Nem adjuk 
gozóként tervezési munkát fel , meg tudjuk csinálni!" 
vállalok, s amelynek vezetője Nem volt pihenő, hét vége
Plesovszki Pál) szintén megvá- ken is dolgoztunk, s négy órá
sárolt egy pályázatot. val a beadási határidő előtt 

Feladta nekem a leckét. Tud
tam, hogy egy pályázat kidol
gozása is sok energiát és időt 
igényel, de nem hagyhattam 
"veszendőbe menni" a mások 
pályázati anyagát. 

Megalakítottam egy másik 
munkacsoportot is. (A kiírás 
szabálya szerint egy személy 
két pályázat elkészítésében is 
részt vehet.) Ebben a csapatban 
rajtam kívül részt vett Dombi 
Rózsa, Mészáros Tibor, Goldea 
Tamás, Halmosné és Plesovszki 
Pál. A két csapat szövetséget 
kötött , párhuzamosan ment a 
munka, segítettük egymást. 

A jó munka alapja a meg
felelő tényfeltárás, a pályázati 
anyagban közölt alapada tok 
ellenőrzése, területi jellegzetes
ségek ismerete. Ehhez a terü
letre kell utazni , konzultálni az 
illetékes vízügyi igazgat6ságok, 
környezetvédelmi fe lügye-

postára adtuk mindkét pályáza
tot, amely közel száz-száz 
oldalnyi szövegből és 12-17 A I 
méretű rajzból állt. Türelmesen, 
reménykedve vártuk az ered
ményhirdetést, amelyre decem
ber 8-án került sor a Közle
kedési, Hírközlési és Vízügyi 
Minisztérium konferenciater
mében. 

Nagy volt az örömünk, mert 
mindkét pályázat első díjat 
·nyert. Megelőztük a Pécsi Kör
nyezetvédelmi Felügyelőség 
munkacsoport ját, akik a harma
dik szegedi pályázattal együtt (a 
Bodor Dezső vezette Hidroven 
Kft.-vel) második helyezést 
értek el. 

Milyen célt szolgál ez a terv
pályázat-sorozat? Ismeretes, 
hogy az órszágban lényegesen 
elmarad a csatornázottság a 
vízellátás szintjétől (ezt nevezik 
közmúollónak). Szemléltető-

szági települések csatornázása 
(Békés és Csongrád megye). 

1987. Nyugat-dunántúli tele
pülések csatornázása (Vas és 
Zala megye). 

1988. Kelet-magyarországi 
települések csatornázása (Haj
dú, Szabolcs-Szatmár és Szol
nok megye). 

1989. Közép-dunántúli tele
pülések csatornázása (Fejér és 
Somogy megye). 

1993 . Dél-magyarországi 
települések csatornázása (Ba
ranya és Bács-Kiskun megye). 

Akiírásban megfogalma
zottak szerint a tervpályázatok 
célja, hogy koncepcionálisan 
megalapozza a térségek csator
názásának fejlesztését, s ennek 
keretében - mérlegelve a térség 
településeinek, iparának, mező
gazdaságának helyzetét, a 
fejlődés tendenciáit és össz
hangban a vízellátás fej lesztési 
elgondolásaival - a települések 
csatornázásának megoldására 
reálisan hasznosítható és ál
talánosan alkalmazható komp
lex , illetve egyedi javaslatok 
kerüljenek kidolgozásra. 

A pályázatok: ' 
- Vegyék figyelembe a hazai 

sajátosságoknak megfelelően az 
Európai Közösség tagországai
nak a csatornázás é szenny-

-

-
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szolgálnak a konkrét fejlesztési 
elképzelések elbirálásánál. 

- A pályázatokban kidolgo
zott javaslatok hozzájáru I nak a 
települések infrastruktúrájának 
korszerűsítéséhez, a területfej
lesztés , a környezet és tenné
szetvédelem általános céljainak 
megvalósításahoz. 

- Szakmai megalapozást 
nyújtanak a települések csator
názásának fejlesztésében érde
keIt önkormányzatok, hatósá
gok, szervezetek döntései hez, 
kiindulási alapot adnak az 
önkormányzatok számára céltá
mogatási és egyéb pályázati 
anyagainak elkészítéséhez. 

- Segítik a gazdasági meg
valósfthatóságot, reális kiépítési 
ütemezést, valamint a feladatok 
súlypont jának meghatározását. 

- Elősegítik a magasabb szín
vonalú , műszakilag és köz
egészségügyileg a jelenleginél 
biztonságosabb helyzet kiala
kulását. 

- Elősegítik a meglévő és 
távlati vfzbázisok vízminőségé
nek védelmét. 

- Hozzájárulnak a felszíni 
vizek minőségének javításához. 

Reméljük, hogy az általunk 
elkészített pályaml.ivek hasonló 
módon segítik a célok megva
lósltását. Várjuk a következő 
pályázati kiírást. 

Vargáné Patkós Margit 
• 

A működési területünkre 10-
19 napon hullott 67 milliméter 
((SŐ (illetve az első dekádban 
hó) , több mint másfélszerese 
lett a sokéves átlagnak. Az át
lagot a kevésbé csapadékos 
északi körzetekben mért meny
nyiségek is meghaladták (mini
mum: 43 milliméter, Város
föld) . A legtöbb csapadékot a 
délnyugati és délkeleti állomá
sokról jelentették (maximum: 
95 milliméter, Battonya) . A 
novemberben kialakult, és de
cem,ber elején még 5-15 centi!. 
méteres hótakaró december 10-
re mindenhol elolvadt. 

Tartós, több órás napsütés 
csak· néhány napon volt a hónap 
folyamán, a havi napfény tartam 
(Szeged: 42 óra) így 10-15 
órával elmaradt a sokéves ér
téktől. 

A novemberről áthúzódó téli, 
majd az ezt követő őszies 
jellegű időjárás jelentős hőmér

sékleti különbségeket okozott. 
Míg az első héten napközben is 
O oC alatt maradt a hőmérő hi
ganyszála (minimum: - 9 oC), 
később még éjjel is csak ritkán 
szállt fagypont alá (maximum: 
11°C). A havi középhőmérsék
let - a sokéves átlagot több 
mint 1 °C-kal meghaladva - 2,3 
oC lett. 

A Tisza hegyvidéki vízgyú'j
tőjére hullott számottevő, a 
Kárpátalján rendkivüli csapa
dék hatására a Felső-Tiszán és 
néhány mellékfolyón kiemelke
dő nagyságú árhullámok ala
kultak ki . Mivel ezzel egy 
időben a Szamoson, a Körö
sökön, és a Maroson jelentős 
áradás nem jelentkezett, a tiszai 
árhullám az alsó szakaszra érve 
ellapulva, ~ mellékfolyók szá
mottevő visszaduzzasztó hatása 
nélkül vonult le . A folyó a 
mederból csak az alacsonyabb 
hullámterű szakaszokon lépett 
ki. A mértékadó vízmércéinken 
leolvasott legmagasabb vízállá
sok (Tisza, Szeged: 486 centi
méter, Kőrö , Szarvas: 463 cen
timéter, Maros, Makó: 185 
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centiméter) sehol sem érték el 
az árvfzvédelmi készültség 
elrendelését szükségessé tevő 
szinteket. Az árhullárnot meg
előző völgyelés Szegednél 50 
centiméter, Makónál -78 cen
timéter vfzállásnál alakul ki. A 
havi középvízállás a sokéves 
havi átlagnak: megfelelően Sze
gednél 212 centiméter, Makó
nál 4 centiméter lett. 

Talajnedvesség, talaj vízjárás: 
Az igazgatóság területén a talaj 
nedvességkészletére általában a 
hiány a jellemző. Kivételt képez 
a Duna-Tisza közi homokhát
ság, ahol a fél méter mélységig 
telített, vagy telítettséghez kö
zeli állapotú a talaj , és mélyeb
ben is elfogadható mértékű, 70-
80 százalékos a víztartalom. 
Máshol a nedvesség alig halad
ja meg az 50 százalékot, ennél 
magasabb, 80-100 százalékos 
értékeket csak a felső 20 centi
méterben lehetett mérni. Mind
ez annak ellenére alakult így, 
hogy a talaj felső l méteres 
rétege O oC fölötti hőmérsékletű 
volt, tehát a novemberi hó, és a 
decemberi eső is maradékta
lanul hasznosult a talaj vfzkész
letében . 

A talajvfzszintek helyenként 
már novemberben is érezhető 
mérsékelt emelkedése decem
berben intenzívebbé vált. Az 
emelkedés mértéke többnyire 
20-40 centiméter közötti volt, 
de előfordult méteres nagyság
rendű is. Sok helyen a vfzszin
tekben még mindig nem tapasz
talható különösebb változás. A 
területünkön - jellemzően a 
sokéves átlag, és az egy évvel 
korábbi szint alatti - talajvíz
tükör helyzetében így számot
tevő javulás nem alakult ki. Ez 
egyben azt is jelenti , hogy az 
alacsony talajvízszintek miatt -
a csapadékosabb időjárás elle
nére - nagyobb térségekre ki
terjedő, jelentős belvízveszély 
nem fenyeget. (Készffetle : a 
vlzrajzi csoport.) 

Húszéves a Szegedi Vízügyi SE 

lM1@@[}ucr~ 

A Szegedi Vízügyi SE 
tömegsportbizottsága 

1994. március 5-én 
baráti találkozót szervez mindazon 
sporttársak részére, akik az elmúlt 

években, két évtizedben az Ativizig, 
Atikövizig, a Szegedi Vízügyi SE 

csapataiban, sportversenyein 
(kosárlabda, kis- és nagypályás 

labdarúgás, kézilabda stb.) 
részt vettek. 

Találkozó: 1994_ március 5-én, 9 órakor 
a felsővárosi (lila) iskolában (Szeged, 
Gyík utca) vagy 14 órakor a termelési 
Központ ebédlőjében (Irinyi utca 1.) 

Jelentkezés (400 forint ellenében) és 
bővebb felvilágosítás: Kurucz Gyulánál 

(Telefon: 312-933; házi: 21-251) 

VíZPART 
Az Alsó-Tisza-vidéki

Vizügyi Igazgatóság lapja 
Szerkeszti a szerkesztőbizottság, 

elnöke: dr. Kováts Gábort 
Felelős szerkesztő: Pálfy Katalin 

Felelős kiadó: Christian Theodose és Dlusztus Imre 
Szerkesztőség: 8-6710 Szeged, Pf.: 390, Stefánia 4. 

Telefon: 62/481-281 - Telefax: 481-333 - Telex: 82-239 
Kiadás és szedés: Délmagyarország Kft. 
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