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"Az árvízveszélyt
az ország
lakossága
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AZ ALSÓ-TISZA-VIDÉKI víZÜGYI IGAZGATÓSÁG LAPJA

Az Alföld pusztító árvizek ben bővelkedő történelmének legnagyobb katasztrófája zúdult 1879 tavaszán
a már akkor is virágzó Tisza
menti városra. A szegedi
nagy árvíz méreteiben és
főleg hatásában fölülmúlta a
Pestet és Budát nagyrészt
romba döntő, emlékezetes
1838. évi árvizet is. A gátakat heteken át ostromló árvíz
elleni hősies csatában Szeged "elesett". Az árvíz azonban, amely csaknem 160
emberéletet követelt, a város
6350 háza közül hatezret
teljesen elpusztított és több
mint hatvanezer embert
hajléktalanná tett, egyben
fordulópontot jelentett a
romjaiban újjáépülő Szeged
korszerű városképének kialakításában és a Tiszavölgy árvízvédelme, sőt az
egész magyar árvízvédelem
fejlődésének történetében.
A régi Szegedet keletről
övező Tisza március 12-én
hajnalban nyugatról zúdult a
városra.
A már csaknem egy hónapja tartó árvíz kemény
próbára tette a gyenge gátak
teherbíró képességét. Március 5-én Szegedtől északra,
mintegy 30 kilométer távolságra, Petresnél átszakadt
a perc sorai öblözet újonnan
megerősített gátja. A városi
törvényhatóság éppen aznap
fordult segélykérő felirattal
a képviselőházhoz, amely
azonban csak tíz nap múltán,

város felé, a baktói töltést és
a várost nyugatról határoló
vasútvonal at ostromolva.
A várost így kétoldalról
körülvette a kiáradt víz. Védekezésül már hiába vágták
át a Tápé alatti gátakat, hogy
vagy legalábbis csökkent- a kiáradt vizet a Tiszába
hette volna méreteit.
visszatereljék. Ez már nem
mentette meg a várost. MárAz ember már cius lO-én Dorozsma is víz
csak olyan, hogy bi- alá került. Talán enyhítette
volna a helyzetet, ha a tezony hajlamos elfe- mesvári
hadtest kivezényelt
ledkezni még a ne- műszaki alakulatai a városvezetes évfordulók tól délre lévő Maty-éri hidat
felrobbantják és a töltést átegyikéről-másikáról
is. Szeged város éle- vágják, hogy a várost nyutében 1879. március gatról ostromló viztömegnek
megfelelő utat nyissanak a
12. olyan dátum,
Tisza medrébe. A robbantás
amit a város polgá- azonban elmaradt, csak egy
rainak nem szabad kisebb átvágást nyitottak.
A legnagyobb elismeelfelejteniük. Álljunk meg egy pilla- réssel kell megemlékezn ünk
a városi vészbizottság önnatra a Tisza-parti kéntes alakulatainak és a fosétányon és emlé- lyammémöki hivatalok legkezzünk... !
jobb műszaki erőinek a katonaság műszaki segítségével
Az első órákb::m rr.ég nem folytatott hősi küzdelméről a
is sejthették, hogy a percso- vasúti töltések mentén, hogy
rai gátszakadás milyen ve- a növekvő áradatot legalább
szélyt rejt a városra. A le- . ideig-óráig feltartóztassák és
zúduló v(z már a következő biztosítsák a menekülés útját
napon áttörte a régi sövény- a hajóhídon át a magasházi keresztgátat, barmad- parttal védett Újszeged felé.
nap Algyő mellett elsodorta Előfordulhattak hiányosaz alföldi vasút ugyancsak ságok a védekezésben, de
keresztgátként szolgáló töl- mindenképpen hősi, önfeláltését, elárasztva Algyőt és dozó helytállás volt ez, és
Tápét, majd a kiáradó víz a már az is nagyeredménynek
Tisza árvíz szintjét is megha- tekinthető, hogy a rendkivül
ladó magasságban rohant a nehéz körülmények között

(Interjú a 2. oldalon.)

után tárgyalta a beadványt,
pedig a rendkívüli helyzetben az erők gyors mozgósítása talán megakadályozhatta volna a katasztrófát,

A mentés utolsó napjaiban. (A rólsővárosi Dugonics utca)

négy napig sikerült az áradatot feltartóztatni.
Az árvíz elleni küzdelem
utolsó szakaszában heves
északi szélvihar tört ki,
amely végképp lehetetlenné
tette a védekezést. 1879.
március 12-én hajnalban fél
háromkor megkondították a

gasabb (960 centiméteres)
árhullámát is sikerült kivévízvédelmünk
kiépftéséhez
hosszú szakaszon elsöpörte
a vasúti töltést. Reggelre a is értékes, tanulságokban deru.
Benke György
látóhatárig elnyúló áradat gazdag tapasztalatokat adott.
öntötte el a várost.
Több mint két hónapig,
Az összefogásra ezután méginsokhelyütt három-négy métemél mélyebb víz borította
kább nagy szükség van: a vtzügyi
Szegedet és környékét. A
szervezet létszáma egyre kisebb, a
Tisza csak 186 nap múltán,
augusztusban húzódott viszvédművek állapota egyre romlik,
sza medrébe. A városi közigazgatási tevékenysége a
az árvizvédelmi művek fenntartákárosultak elhelyezésére és
sára és fejlesztésére alig van
ellátására, az újjáépítés elő
készítésére és megszervepénz ... Árviz viszont bármikor
zésére azonban egy napig
sem szünetelt.
ránk zúdulhat.
Úgy történt, ahogy Kos-

/'t/~r",

n: Y.'W~

A város 6350 háza közül
hatezer teljesen elpusztult
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Azóta a várost rombadön(Szegednél 806 centiméteres nek mért) lÚ"hullámnál jóval magasabb víz is
mosta a város lábát, kitömi
azonban nem tudott gátjai
közül a Tisza. A város példás összefogásával l 970-ben
minden idők eddigi legmatő
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suth Lajos torinói emigrációjából írt levelében üzente:
"Szegedet Szeged népe támaszthatja fel".
A hazai és külföldi szakértók jelentései, Szeged város emlékirata a szegedi árvízről nemcsak a korabeli
árvízvédelem nagy szabású
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Az elborított terület térképe - vázlat a gátszakadások
helyéről és időpontjáról
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És kibírta a töltés ...
(Fotó: Somogyi Károlyné)
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Rádióműsor

az árvizek
mege/őzésérő/
A Kossuth Rádió Napközben cima masorában Ércfalvy
András riporter interjút készitett a KHVM két
munkatársával. A beszélgetést közérdekű volta miatt
- szerkesztett változatban, az élőbeszéd irásban indokolatlan
ismétléseit, pongyolaságait átdolgozva a Vizpart ezennel közreadja.
Riporter: - Igen érdekes aktualitást ad ennek a beszélgetésnek a tavaly év végi harmadfokú készültség Magyarországon. Akkor ébredtünk rá, vagy
nagyon sokan akkor ébredtek rá
a városban él6 emberek közül,
hogy fenyegethet minket is
árvtz. Aztán kezembe került a
Közlekedési, Hfrközlési és Vtzügyi Minisztérium szakembereinek Magyarország vlzügyi
politikája clmű munkája, mely
tavaly év végére készült el és ha
jól tudom, akkor

most van
a Parlament el6tt.
Ez tulajdonképpen feltérképezi
és felméri Magyarország vlzügyi politikáját, akár a jelent,
akár a jöv6t értem. Stúdióvendégeink dr. Várady József Gyula f60sztályvezet6-helyettes a
Közlekedési, Htrközlési és
Vlzügyi Minisztérium VtzkárelhárUási F60sztályáról és itt van
dr. PetM György is, aki nyilvánosságszervezéssel foglalko zó
szakember. Várady úrhoz fordulok els6sorban: áttanulmányoztam ezt az anyago t és ebb6l
értesültem, hogy Magyarországnak 700 településén 2,5
millió ember él, akik tulajdonképpen veszélyeztetve vannak
árvfzt61. Mennyire húsbavágó
ez a veszély?
Dr. Várady József Gyula: Ez a veszély meglehetősen húsbavágó, noba a magyarországi
lakosság arról, hogy milyen
mértékben veszélyeztetett az
ország vfzkároktól, vagy konkrétan árvfztől, tapasztalatunk
szerint - és erre felmérések
bizonyítékai is szolgálnak meglehetősen alulinformált,
vagy kevésbé informált, mint
amilyen mértékben hitünk
szerint kellene, hogy tudjon

csak egy-egy van elvétve, ezért
a félelemérzetünk nem igazán
valós.
Dr. Várady József Gyula: Pontosan, bár a felméréseink
arra nem teJjedtek ki, igazán mi
az oka annak, hogy az árvfzveszélyt az ország lakossága
alulértékeli. De az tény, találkozunk azzal a jelenséggel,
hogy az elmúlt 10-12 év aszályos időszaka a belvfzvédekezésről is, és az árvízvédekezésről is meglehetősen elterelte
a figyelmet. A lakosság 4 százaléka érzékeli összesen azt,
hogy Magyarország kifejezetten
árvízzel veszélyeztetett terület.
Riporter: - Az elmúlt hetekben, hónapokban felmerültek
olyan vélemények, htrek, hogya
magyar lakosságnak, vagy az
önkormányzatoknak át kellene
vállalniuk az államtól bizonyos
árvlzvédelmi terheket. És

hogyha az embernek
a pénztárcájához
nyúlnak,

akárcsak 19y, a rádión, televízión, vagy újságon keresztül,
akkor rögtön élénkebb lesz az
érdekl6dése is. Ez a teherátrendez6dés, vagy átvétel hogyan
értend6?
Dr. Várady József Gyula: Ez egy valóban nagyon kényes
kérdés. Ha az állampolgár pénztárcájához nyúlnak, akkor erre
mindig érzékenyen figyel. Azt
kell mondjam, hogy ez a veszély nem ilyen konkrét, vagy
nem ilyen napirenden lévő.
Előkészftő munkálatok folynak
arra vonatkozóan, hogy hogyan
lehet a forrásokat bővíteni. Ez
látszólag a figyelem elterelése,
mert ugye, ha forrásokat bő
vítünk, akkor a lakosság rögtön
arra gondol, hogy persze, ebből
ő nyilván nem maradhat ki .
erről.
Mégis azt kell mondjam:az
Riporter: - Talán mert év ti- utolsó helyen számítunk arra,
zedenként, vagy több évtizeden bogya lakosság tehervállalását
keresztül nincs is árvfz, vagy is figyelembe vesszük. Ennek

az oka elsősorban az, hogy ségi hozzáj áru lást a terü let
Magyarország természetföldraj- tulajdonosa vagy gazdája fizette
zi adottságai miatt
a társulatnak. A nagy gond az,
hogy most az új tulajdonosok
az ál/am nem
még nem tudják: a földtulajdonnai ők azt a kötelezettséget
vonulhat ki
is átvették, hogy nekik fizetni
a vizek kártételei elleni véde- kell az érdekeltségi hozzájárukezés finanszfrozásából és lást. Ez az első lépés, amivel
konkrét ellátásából sem. Ami tulajdonképpen szembesülnek,
azt jelenti, hogy az államnak hogy nekik fizetniük kell az
feltétlenül föl kell vállalnia bi- árvfz, vagy a vfzkárelhárítási
zonyos feladatokat, de azért az feladatok egy részénél. Ezek
is elég nyilvánvaló - gondolom azok a tehertételek, amelyek
-, hogy piacgazdasági körül- náluk jelentkeznek. Amit mi
mények között a vizek kártéte- gondolunk átmenetnek: 1996lei elleni védelem, ha az szoros ban tervezzük először, hogy
kapcsolatban van a gazdálkodással, az anyagi előnyszerzés
ál/ampolgárt
sei, vagy konkrét anyagi javak
megszólltjuk,
megszerzésével, akkor igazságtalan volna minden ilyen költsé- hogy elmondjuk, milyen mértéget az államnak magára vállal- kű tehervállalás érné őket a vénia és kedvezményezetté tenni dekezés és a fenntartási, első
azokat, akik ennek közvetlen sorban az utóbbi munkák terü-

az

haszonélvezői.

Riporter: - Gondolom, most
ijedtek meg a leend6 farmergazdák Magyarországon, hiszen arra gondolnak, hogy ha
az 6 földjük beleesik ebbe a veszélyeztetett területbe, akkor
el6bb-utóbb a zsebükbe kell
nyúlniuk, hogy azokat a 10-2030 éve amortizálódott szivattyúkat például, vagy lassan tönkremen6 gátakat, védműveket föl
kell újftani.
Dr. Várady József Gyula: Igen, a farmergazdaság, az egy
döntő változás abban a tekintetben, hogy a feladat és teherviselés megosztását másképpen
kell rendezni, mint abogy az
volt korábban. Annál is inkább
másként, merthogy a költségvetési büdzsé kevés, picinyke,
összeszűkül. De akármekkora
lenne is a költségvetési forrás,
ezt a fajta feladatmegosztást és
teherviselést akkor is meg
kellene oldan unk, éppen az
elmondottak miatt. Mi azonban
arra gondoltunk, hogy az átmenetnek feltétlenül folyamatosnak kell lennie. Egyrészt azért,
mert az állampolgár hozzászokott ahhoz, hogy ez a szolgáltatás nagyrészt ingyen van,
azért mondom, hogy nagyrészt,
mert az állampolgár eddig is
fizetett bizonyos pénzeket azért,
hogy a vfzkárelhárításboz hozzájáruljon. Így a társulatokon
keresztül például az érdekelt-

letén. Ez a fokozatosság azért is
indokolt, mert eközben egy jelentős előkészítő munkát folytatu nk.
Riporter: - Hát addig még
szusszanhatunk egyet, de a Parlament nem teheti ezt, hiszen
éppen el6tte van most a törvény. Hadd forduljak most közben PetM Györgyhöz is. A nyilvánosságnak vagy a nyilvánossággal foglalkozó szakembereknek mekkora szerepük lehet
abban, hogy a magyar állampolgárban tudatosodjon: veszélyeztetett helyzetben van.
Dr. Pethő György: - Visszautalok arra, amit az elején mondott, nevezetesen, hogy az emberek nem szeretik, ha pénztárcájukra apellálnak. akárhonnan
is. Viszont az értelmesen gondolkodó emberek és ugye i1yenekből áll ez az ország zömében, azok hajlandók mérlegelni.
Mérlegelni azonban csak akkor
lehet, hogyha tudom, hogy mi
van az egyik oldalon, mi van a
másik oldalon. A Vízügyi Szolgálatnak ez az alapvető új felfogása, bogy nem egyszerűen
meg akarja mondani, mi a jó,
hanem szeretné

értelmes vitában
elfogadtatni
az emberekkel, mérlegeljenek
és a mérlegelés után önállóan,

felelős állampolgárként döntsenek. Erre később majd lesz
lehetőség. A nyilvánosságmunka pontosan ezt szervezi és e
tekintetben eléggé előrehalad
tunk egy sor kérdésben és azt
gondolom, hogy számos más
államigazgatási területhez képest a Vízügyi Szolgálat, talán
éppen a sorsüldözöttsége folytán ebbe nagy energiát fektetett.
Riporter: - És nagyon nyitott. Hadd mondjak egy személyes tapasztalatomról néhány
szót. Hónapokkal ezel6tt készttettünk egy műsort egy árvlzvédelmi bejárás kapcsán, amikor
módunk volt az emUtett belvtzcsatornákat megtekinteni, amelyeknek egyébként a hossza Magyarországon 40 ezer kilométer. Ez egy fantasztikus adat!
A f6 árvlzvédelmi vonalak hoszsza pedig több mint 4 ezer kilométer. Láttuk a szivattyúkat,
amik védenének minket a betör6
vtzmennyiségt6l és azt is mondták a szakemberek több helyen
az országban, hogy ezt a szivattyút most nem indttjuk be,
mert ha megtennénk, akkor valószInűleg utána hosszú ideig
nem lehetne újra bendItani,
annyira öreg, elhasználódott.
Tudjuk, hogy a gátak kopottak,
a század elején, a húszas, harmincas években épttették azokat. Nagyon sok ráfordttás lenne szükséges ahhoz, hogy mindenki, ez az e16bb emlftett 2,5
millió ember is mindennap nyugodtan hajthassa le a fejét. Mi
várható? Azt Ön már mondta,
hogy 96-ban kell elgondolkodnunk azon, kinek mennyire kell
az országban a zsebébe nyúlnia
árvtzvédelemügyben, de hát
ezentúl tudnak-e fejleszteni,
vagy tudnak-e szinten tartani?
Dr. Várady József Gyula:A 96-os időpont, az egy olyan
dátum, amire valóban föl kell
készülnünk. Annak érdekében
mindent megteszünk, hogy addigra a lakosság egészen világos képet tudjon kialakítani arról, mi a feladat, kinek milyen
tehervállalás jut osztályrészéül
és annak ...
Riporter: - .. .fejében, cserében mit kap.
Dr.Várady József Gyula: Pontosan. Annak ellenében mit
kap, hogyha ezt ő befizeti. Azt
kell látni, hogya védművefnk
állapota az elmúlt aszályos idő-

szakok, az aszályos éghajlat miatt meglehetősen rossz állapotba kerültek. A legdöntőbb dolog a töltések állagában bekövetkezett töltésrepedések kapcsán előállt veszélybelyzet. Néhány ilyen nagyon kritikus szakaszt - Óballánál, vagy a Berettyón, Szeghalornnál - ki tudtunk javftani és folyamatosan
figyeljük ezeket a töltésmozgásokat, illetve töltésváltozásokat. Nem kellő biztonságú töltésszakaszunk -

3100 kilométert
tudtunk átvizsgálni
eddig - ötszáz helyen van, ahol
be kell avatkoznunk. Az összes
költség, ami arra kellene, hogy
ezeket a műveket helyre tudjuk
állftani, 7,2 milliárd forint. A
jelenlegi lehetőségeink 3,6 milliárd forintig terjednek, tehát
alig fele áll rendelkezésünkre,
hogy ezt a munkát elvégezzük.
Abban gondolkodunk, hogy
addig, amíg a teljes műszaki
szükségességre fordítható költség nem áll rendelkezésünkre,
egy nagyon racionális sorolást
és egy tudatos kockázatvállalást
kell a művek fenntartásánál, fejlesztésénél, karbantartásánál
figyelembe vennünk. A tudatos
kockázatvállalás azt jelenti,
hogy figyelembe vesszük, melyik mű milyen védett érték,
milyen értéket véd és ennek
megfelelően kell a fenntartást...
Riporter: - ... és a fontossági
sorrendet ...
Dr. Várady József Gyula: ... a fontossági sorrendet megállapítanunk. Egy biztos: védekezés idején nincs sorolás. Védekezéskor a legtöbbet el kell
követni annak érdekében, hogy
megóvjuk a nemzeti vagyont.
Riporter: - Tehát aggodalomra tulajdonképpen most
sincsen ok, hogyha most jön tavasszal egy komolyabb árhullám, Önök akkor is a gáton állnak.
Dr. Várady József Gyula: Az eddigi tapasztalatok, a tavalyi év végi védekezés azt bizonyította, hogy mind a Vízügyi
Szolgálat szervezete, mind a
töltéseink műszaki állapota,
mind pedig a velünk együttmű
ködő szervezetek jól vizsgáztak. Ez egy nagy próba volt, ez
a harmadfokú készültség.

H id rometeorológ iai helyzetjel'e ntés
Az év első hónapja - rendkívül enyhe, és gyakran csapadékos időjárásával - feledtette
velünk, hogy a tél derekán járunk.
A havi csapadékösszeg szinte
mindenhol meghaladta a sokéves januári átlagot. Főleg az
északi, északnyugati állomásokon mértek nagyobb mennyiségeket (maximum: 57 milliméter, Szentes környéke), máshol 3'5-40 milliméter körüli,
délen, délkeleten 30 milliméter
alatti összegek alakultak ki (minimum: 21 milliméter, Balástya). A 7-13 napon jelentkező
a sokéves átlagot kevéssel meghaladó - csapadék területi átlaga 35 milliméter lett. Ez egy-

ben azt is jelenti, hogya november óta tartó csapadékos
időszak nem szakadt meg. A
három hónap alatt összegyűJt
36 milliméteres csapadéktöbblet ugyan nem számottevő
mennyiség, de figyelemre méltó, hogy a 80-as évek közepe
óta ez az első tél, amikor többlet jelentkezik. A hónap közepén az igazgatóság nyugati felé"
ben kisebb, 2-5 centiméteres
hótakaró is kialakult, de csak
egy-két napig maradt meg.
A havi napfénytartam megfelelt az évszakos értékeknek
(Szeged: 59 óra). Többnyire borult volt az ég, csak az első és
az utolsó héten sütött több órán
át a nap.

A hőmérsékletek lényegesen
magasabbak voltak az ilyenkor
megszokottnál. Január 7-én
még 15 OC-ot is mértek. A nappali hőmérsékletek csak egy-két
napon, az utolsó dekád ban
süllyedtek O oC alá, ekkor, 22én alakult ki a -10 oC-os havi
minimum is. A hónap középhőmérséklete 2,5 oC lett, közel
4 OC-kal a sokéves átlag felett.
A kezelésünkben lévő
folyószakaszok vízállásait - az
év utolsó, illetve az újév első
napjaiban tetőző - decemberi
árhullám, annak apadó ága határozta meg. Így a hónap legmagasabb vízállását a Tiszán és
a Maroson is január l-jén olvasták le: Szeged 469 centiméter,

Makó 25 centiméter. Az apadó
tendencia csak a hónap végén
állt meg, Szegeden 145 centiméternél, Makón -29 centiméternél. A havi középvfzálIás
a Tiszán átlag feletti (294 centiméter), a Maroson átlag alatti
(O centiméter) lett. Az enyhe
időjárás következtében folyóink
jégmentesek maradtak.
Az újabb csapadék jótékonyan hatott a termőréteg nedvességtartalmára.
A
Duna-Tisza közén egy méter
mélységig, a Tiszántúlon 0,5
méterig teljesen átnedvesedett a
talaj. Utóbbi térségben 0,5
méter alatt a telítettség még
nem alakult ki, de a víztartalom
• ott is közel 80 százalékos.

Érezhetően erősödött a talaj- méteres a növekedés. A sokéves
vízszintek emelkedése. Már átlagoktól való elmaradás kissé
csak néhány megfigyelőkútban csökkent.
maradt mozdulatlan a vfzszint,
(KészItette:
a legtöbb helyen 20-25 centia vlzrajzi csoport)

......
IIlt->

IDD'"

~J

uj
1.-j

~

~+ r

Havicsapadékösszegek
1993-1994.

1994. FEBRUÁR

3

VíZPART

,

Irországi
környezetvédelmi
tapasztalatok
és hasznosításuk
lehetőségei
Ivóvfzellátás,
szennyvfztiszt/tás,
vfzbázisvédelem
Noha Írország már az Európai Közösség tagállama, még
itt sem érték el minden területen
az EK előírásait, ajánlásait. A
szennyvizek zöme még tisztftatlanul kerül a befogadókba, a
felszín alatti vIzkészletek védelme terén sincs minden rendben.
A régebben kialakult állapotok
megváltoztatása nem megy
zökkenőmentesen, pénzügyi és
technikai akadályok tornyosulnak a jó szándék és a szigorú
törvények ellenére. A rendezési
tervekben azonban és az új
létesítmények megvalósftásánál
már a legkorszerűbb színvonal
érvényesül. Erre láttunk jó és
hasznosítható példákat, melyekről röviden beszámolnék és
ahol lehet, összehasonlítom tapasztalatainkat a hazai helyzettel.

Szennyvfzkezelés
A Shannon Projekt keretében
volt szerencsénk először tanulmányozni az írországi korszeru
szennyvíztisztltást. A Shannon
régió nem más, mint Írország
legnagyobb repülőtere, Európa
legnyugatibb pontján, kapu az
Atlanti óceán ~elé. Világviszonylatban is igen jelentős létesítményről van szó, ez a világ
első adó- és vámmentes területe, melyet 1959-ben alapítottak. A repülőtérhez korszeru
technológiai park kapesolódik,
s az egész térség infrastruktúrája úgyszólván tökéletes, azt
a jövő évezred igénye szerint
alakftották kL A légi, tengeri,
belvízi kikötő vasúti és közúti
csomópont is egyben és mindenféle szállítójármű teljes
szervizlehetősége is biztosított.
Az adó- és vámmentes zónában
megépült technológiai parkban
ma több mint száz nemzetközi
vállalat működik, ezzel elősegítve a hazai munkaerő-foglalkoztatás fellendítését, a hazai
és nemzetközi piaci pezsgést, a
szürkeállomány fejlesztését, a
hazai tőke erősödését.
A Shannon szennyvízkezelés ét tanulmányoztuk, amely a
csatornázást tekintve két különválasztott rendszerből (kommunális és ipari) áll. Az ipari előtisztított és ' a kommunális
szennyvíz két párhuzamos vezetéken érkezik a szennyvíztelepre, amely 25 ezer lakos,

Írországban tett látogatásunk "vizes"
programja is az Európai Közösség normáihoz való igazodás jegyében alakult, akárcsak
a hulladékgyűjtés és kezelés, a veszélyes hulladék ártalmatlanítása és a környezetvédelmi szabályozás, képzés témakörében.
illetve 10 ezer lakos egyenér- rok, olajok, a foszfor mennyitékre kiépített, a duplájára bő- ségében liberálisabbak.
vítés lehetőségével. A telepen
külön-külön egymás mellett
működik a kommunális, illetve
Cork város felszíni vízmű vét
ipari szennyvíztisztító, melynek
végén egyesül a kibocsátott és vízműtelepét volt alkalmunk
tanulmányozni, és ennek keretisztított szennyvíz.
tében ismerhettük meg az írorA kommunális szennyvíztiszszági korszerű ivóvízkezelést.
títási technológia eleven iszapos
Cork Írország második legnabiológiai fokozattal rendelgyobb városa és egyben legjekezik, a fölösleges iszapot szálentősebb kikötője, számos ipari
rítják, pihentetik, majd mezőlétesítménnyel, közöttük a kogazdasági területeken helyezik rábbi írásunkban 'már ismerteel. Az ipari tisztító mechanikai
tett gyógyszergyárral. Írországés kémiai fokozattal rendelkeban az ipari és ivóvízigényeket
zik. Az ipari tisztító iszapját folyók és a talajvíz elégftik ki,
préselik és egyelőre iszapte- az utóbbi alatt felszín alatti,
metőben tárolják. A kibocsátott első vízadó réteg mellett rétegtisztított szennyvíz paramétereit és karsztvizet is kell érteni.
áttekintve és összehasonlítva a Nem túl sok folyó van írországmagyarországi előírásokkal, ta- ban, azonban ennek a szigetornulságos, hogy ott a szabvá- szágnak az éghajlata rendkívül

Ivóvfz-technológia

Paraméterek

hazai szabvány

V.
PH
. BOI mg/l
Össz. lebegő anyag mg/l
COl mg/l
Ammónia-nitr. mg/l
Nitrát-nitr. mg/l
Foszfor mg/l
Cianid mg/l
Fenolok mg/l
Detergensek mg/l
Higany mg/l
Cink mg/l
Réz mg/l
Ólom mg/l
Össz. króm mg/l
Hat v.é.króm mg/l
Nikkel mg/l
Kobalt mg/l
Olajok, zsírok mg/l

írországi
szabvány

VI.

5-10
6-9
nincs előírás
500
200
150
75
30
10

6-9
75
75
250
10

80

65

2

10
0,2
0,2
0,2
0,001
0,3
0,5
0,5
0,7
0,2

0,2

0,2

3
5

3
5

0,01

0,01

5
2

5
2

0,2

0,2

1

l

nyok egységesek, míg hazánkban elsősorban a vfzbázisvédelem szempontjából, illetve a
befogadó védelem szempontjából I-VI. kategória lehetséges.
Térségünkben a V. és VI. kategória van érvényben, ezek előírásait hasonlítom össze az
írországi szabvánnyal. (ld. táblázat)
. Látható tehát, hogy általában
sokkal szigorúbbak az írországi
előírások, különösen a fémek
vonatkozásában, csupán a zsí-

0,5
. 0,5
l
l
nincs előírás
10
10

1
3
25

kiegyenlített, (a hőmérsékleti
szélsőségek + l oC és +20 oC,
az évi csapadékösszeg 1800
milliméter, melynek eloszlása
egyenletes, úgyszólván mindennapos az eső, hó és fagy nincs).
Ez az éghajlat mind a vízfolyások, mind a talajvíz bőséges
utánpótlását biztosítja. A vizek
minőségének védelme és a
szigorú ivóvíz-minőségű szabvány betartása igen fontos feladat.
(Folytatás a 4. oldalon.)

A

víz

A vtz a létfontosságú természeti javak egyike, ezért ősidők óta fontos szerepe volt a földi
élet, a termelés, a fejlődés alakulásában. A
viz, mint biológiai tényező, az élet nélkülözhetetlen feltétele, és mint nyersanyag, segédanyag, a termelés fontos - általában mással
nem helyettestthető - eleme. Mint energiahordozó, mint közlekedési, szállttási közeg,
üdülési- és gyógytényező is jelentős szerepet
tölt be az emberek életében. Mindezek meggyőzően igazolják, milyen meghatározó szerepe van életünkben a jó minőségű vtznek. Már
az ókorban is foglalkoztak a vlznek, mint" ős
elemnek" a jelentőségével. Ezt juttatja kifejezésre Pindaros görög költő és filozófus véleménye is, aki két és fél ezer esztendővel ezelőtt
a következő megállapttást tette: "a vtz az
összes javak legjobbika ". A Korán tanttása
szerint "elveheted az ember feleségét, lovát és
becsületét, de a vizéhez ne nyúlj".
A vtz ezerarcú és ezercélú, szinte megszámlálhatatlan formában, alakban és módon szerepel az anyagi világban. A növények, az áltatok, az ember szervezetében is jelentős alkotó
tényező. Az élőlények világa mellett az élettelen természet is sokféle formában tartalmazza,
megtalálható mind a szerves, mind a szervetlen anyagokban.
A fejlődés során a vlz a természet korlátlan
ajándékából korlátozottan rendelkezésre álló
természeti kinccs é vált, amely napjainkban
megfelelő mennyiségben és minőségben, kellő
időben és térbeni megoszlásban csak jelentős
és mindinkább növekvő ráfordttással állttható
az emberek szolgálatába.
Magyarország földrajzi helyzetéből, természeti körülményeiből és gazdasági viszonyaiból következik, hogy hazánkban a vIznek és a
vIzgazdálkodásnak különösen nagy jelentő
sége van.
Az ország területén különböző éghajlati,
domborzati, talajtani övezetek találkoznak,
sajátos hőmérsékleti és csapadékviszonyok
alakulnak ki. A csapadék évi átlaga 60 milliméter, szélső értékei 300 és 1200 milliméter.
A párolgás évi átlagos mértéke 500-600 milliméter. A csapadéknak csupán nún tegy 10 százaléka táplálja lefolyás útján a felszlni vlzkészletet és tárolódik a talajban, 90 százaléka
elpárolog.
A vtifolyások vlzgyűjtő területének jelentős
része az ország határain kIvül fekszik, ezért a
fe~szfni vtzkészlet 96-99 százaléka a szomszédos államokból érkezik hazánkba. Ebből
következik, hogy a felhasználható vtzkészlet
nagyságára és felsztni vizeinek minőségére
nagy hatással vannak a vtzgyűjtők országhatáron túli részein történő beavatkozások
(növekvő vlzhasználat, tározás, vIzátvezetés,
lefolyási viszonyok megváltoztatása) és
szennyezések.
A felsztni vIzkészlet területi eloszlása
kedvezőtlen. A vtzrendszer három nagy
folyója: a 417 kilométer hosszúságban az ország területén átfolyó Duna, a 600 kilométer
hosszúságban a Nagy-Alföldet átszelő Tisza és
a 140 kilométer hosszban Magyarország és a
volt Jugoszlávia között határt alkotó Dráva. A
felsztni vtzkészlet 90 százaléka e nagy folyók
medrében összpontosul, nagyobb része a
Duna és a Dráva, s mindössze 10 százaléka a
Tisza vlzrendszerében.
A nagy folyókhoz csatlakoznak a Dunántúlon és Észak-Magyarországon eredő kis vtz-

folyások, a slksági területeken pedig a mesterséges csatornarendszerek.
A vlifolyások vt(járása szélsőséges. A legkisebb és legnagyobb vlzhozamok aránya a
Dunán 1:15, a Tiszán 1:80, a kisebb vlifolyásokban pedig több ezres is lehet. Így a vlzÍcészlet időbeli eloszlása is egyenlőtlen.
A vlzhasználatok és a vtzkészletek területi
megoszlása lényegében eltér egymástól. Emiatt egyes területen - tgy a Tisza-völgyben, a
Közép-Dunántúl térségében - az aszályosabb
években jelentékeny vtzhiányok lépnek fel.
Az ország felszlnének negyed része a folyók
árvlzszintjénél mélyebben fekvő slkság, amelyet a környező hegyekből lefolyó árvizek és
belvizek elöntései veszélyeztetnek. .
A vtiföldtani viszonyok kedvezőek, ezért az
ország jelentős felsztn alatti vlzkészlettel rendelkezik. A vtzigények növekedésével a vIz
megfelelő mennyiségben és minőségben ma
már csak jelentős ráfordltással állttható az
emberek szolgálatába. Ezek a beavatkozások
a vizek kártételei elleni védekezést, a vtz beszerzését és kezelését jelentik.
Kezdetben ezek a vizek káros hatásainak
elhárttására irányultak. A fejlődés további
szakaszában megjelennek a vizek szervezett
felhasználását megvalósltható tevékenységek.
A vizek körforgásába való mesterséges beavatkozás a múlt század derekán a vizek káros
hatásainak elhárltására szolgáló árvtzvédelmi
művek kiépttésével és a folyamszabályozási
munkálatokkal indult meg. A századfordulóra
tehető - a kibontakozó iparosodás és megkezdődő urbanizációs folyamat hatására - a
vizek nagyobb arányú intézményes használata. Ezt követi a mezőgazdasági termelés
belterjesebb fejlődésével összefüggésben a vIz
rendszeres mezőgazdasági hasznosItása.
További lépésként alakul ki a vtzkészletekkel
való tervszerű gazdálkodás, amellyel szemben
parancsoló igényként jelentkezik: úgy avatkozzék be a vizek életébe, hogy ez a ténykedés
megfeleljen a gazdasági fejlődés támasztotta
követelményeknek és egyben összhangban
legyen a tumészeti környezet, a vIzkincs
védelmének követelményeinek.
Láthatjuk tehát, hogya vIz szerepe és
megjelenése nagyon különböző. Van, amikor
megjelenése és szerepe szürke, mint a hétköznapok: van, látjuk, használjuk, szerepel az
életben és mégsem veszünk róla tudomást,
mert sem gondot, sem bajt nem okoz. De a vIz
félelmetes is tud lenni. Nagy tömegben,
váratlan megjelenésével mindenkit foglalkoztat. A vfznek ezt a kettősségét Petőfi is bemutatja, amikor a "szeltd" Tiszát dicséri, árvizéről pedig az lrja "zúgva, bőgve törte át a
gátot, el akarta nyelni a világot". A vlz tehát
figyelmet követel.
Az elmúlt száz év során az emberiség a saját tevékenységével olyan mértékben elszenynyezte az addig korlátlanul rendelkezésre álló
vIzkészletet, hogy a jó vIz ma már igazi kincs.
Az elszennyezett vizeket természetesen meg
lehet tisztltani, de ezek a módszereknek költségei sok esetben rendktvül nagyok. Ezek helyett sokkal ésszerűbb és "emberibb" megoldás a megelőzés, a vIzkészletek megóvása a
szennyezésektől. A vizeinket tehát óvni kell.
A vtz világnapján ne feledjük, hogya vlz
földi életünket tekintve egyedülálló anyag, figyeljünk tehát vizeinkre és óvjuk a rendelkezésre álló természeti kincset - a vizet.
Dr. Fekete Endre
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főcsatorna

A magyar vízgazdálkodás 150 éves múltjában
a társulatok jelentős feladatot vállaltak a létesitmények
megvalósitásában, működtetésében és a társadalmi
kapcsolatok szorosabbá tételével elismerést szerzett
a vizgazdálkodásban dolgozó fizikai munkásoknak és
az irányító vizmestereknek, technikusoknak, mérnököknek.
Az érdekeltségi elv volt a működés meghatározója, ami
az összehangolás mellett az érdekeltséggel arányos
közteherviselést is jelentette.
A Magyarországon folyó jelentős átalakulások
(termelőszövetkezetek jelentős részének megszűnése,
átalakulása, privatizáció stb.) szükségessé teszik a társulati
mozgalom áttekintését, további sorsának meghatározását,
különös tekintettel a tulajdonformákra
és a vizkárelháritási tevékenységre.
E gondolatok jegyében értekeztek 1993. november 29-én
Szarvason dr. Váradi József KHVM vizkárelháritási
főosztályvezető-helyettes irányításával a Kötivizig, Kövizig,
és az Ativizig munkatársai. Az értekezleten a következőket
tekintették át.
Tulajdonformák:
- Állami tulajdonban, vizigkezelésben lévő állami főművek.
- Állami tulajdonban és
VGT -kezelésben lévő, helyi
jelentőségű, közcélú csatornák.
_ Önkormányzati tulajdonú,
önkormányzat vagy VGV, vagy
egyéb önkormányzati vállalat
kezelésében lévő csatornák.
_ Privatizáció során magánkézbe került földterületekhez
kapcsolódó csatornák, útárkok,
rendezett területek, öntözött
területek - hatósági lag jelenleg
nem tisztázottak.
- Társulati tulajdon jelenleg
jogi rendezés alatt.
- Az állam kizárólagos tulajdonában lévő védművek (az
új törvény fogja szabályozni.)
Jelenleg jogszabályok engedik-e?
- A XXXIII. (3) vagyonátadási törvény értelmében az
önkormányzatok tulajdonba
vettek csatornákat, kapcsolódó
műtárgyakat (szivattyútelepeket), holtágakat, tározókat,
halastavakat.
- A halászati törvény értelmében a halászati jogot gyakorlók kötelesek az alapfeladati
tevékenységet meghaladó fenn-

tartási költségekhez (iszapolás
stb.) hozzájárulni.
Amennyiben az engedélyes
megtagadná a hozzájárulást, az
FM megy ei hivatal halászati
felügyelőjének az engedélyt
vissza kell vonnia. Az új halászati törvény megjelenéséig
érvényt kell szerezni az 1964.
évi IV. tv. azon kitétel ének,
hogy állami tulajdonú csatornákon csak vizig-hozzájárulással
adható ki halászati engedély.
- Az állami tulajdonú csatornáknál minden olyan költséghez
az érdekelteknek hozzá kell
járulniuk, amelyek az alapfeladaton túl hatnak (szennyvíz,
rizs, halastó, termálvíz, öntöző
csurgalékvíz, technológiai víz
stb.).
Vannak pozitiv példák:
- A Mezőhegyesi Ménesbirtok Rt., a Mezőhegyesi Cukorgyár a Romániából érkező
technológiai mosóvíz iszapoló
hatására mi ntegy 40 százalékban - 1952 óta - hozzájárul
az iszapolási munkák költségéhez az élővíz főcsatorna
érintett szakaszán (F-zsilip, Gzsilip között).
- Hódmezővásárhely megyei
jogú város önkormányzata
1993-ban egy millió forinttal
járult hozzá a Hódtó-kistiszai

szennyvízzel terhelt
szakaszának iszapolási munkái hoz, valamint a szivattyúzási költségekhez (a györpölési szivattyútelepen a körülbelül tíz év óta tartó aszályos ciklus ellenére, a
hódmezővásárhelyi szennyvíztisztító telepről érkező
szennyvizeket át kell emelni,
melyek nem képezhetnek alapfeladatot). A hódmezővásár-

hódmezővásárhelyi

helyi önkormányzat a tulajdonába vett és a VGT kezelésében
hagyott csatornák fenntartásához szintén hozzájáruit, valamint a Mindszent-székkutasi
öntözőrendszer beruházási
munkái hoz is, a saját erőfedezet
pótlásaként 5 millió forinttal.
Meg kell jegyezni, hogy e
beruházás a mártélyi Holt-Tisza
(kiemeit környezetvédelmi terület) vízfrissítését is biztosítja,
. ál atosan a KTM ezen kö l tsaJn
ségekhez nem járult hozzá.
_ Makó város önkormányzata
a működési területén lévő termái hulladékvizek elvezeté séból származó többlet fenntartási
költségekhez szintén hozzájárult.
_ Sajnálatos viszont, hogy
Kecskemét, Kiskunfélegyháza
városok mechanikailag tisztított
szennyvizei (gravitációsan
ugyan) terhelik a csukáséri,
d
,. áll
.
f e'l egy há'
ZI, ongefl
ami
tulaJ' donú, vizig kezele'sű foN _
. Ient Ő·
csatorn ák at Je
s Iszapterheléssel, és környezetvédelmi károkozással. 1993-ban
az aszályos ciklus ellenére
mintegy háromhetes belvízvédelmi készültséget kellett
elrendelni, mivel a feliszapolódott és elgazosodott csatornák
(a szerves anyag hatására intenzfvebben növő sás-nád) nem
volt képes fogadni az érkező
kommunális szennyvizeket és kiöntéssel - tanyákat és lakóépületeket veszélyeztetett.
(Folyratjuk.)

(Folytatás a 3. oldalról.)
A tanulmányozott vízmű a
Lee folyón megépült vízlépcső
tározójában elhelyezett, felszíni
vízkivételi műről táplálkozik.
Ez a szivattyútelep 10 méteres
vízszintingadozást visel el 50
méteres nyomómagassággal.
Nyersvíz tározója 2x4500 köbméter, a vízműtelep 67 500
köbméter/d teljesítménnyel működik (távlati fejlesztési lehetőség 225 ezer köbméter/d).
A viztechnológia lépései:
- Elókezelő (színtelenftés, lebegoN anyag elta'volítása alurnf
'
nium-szulfát, alumínium-hipoxid, polielektrolitok és nyers
szóda adagolással).
- Szűrő, utánszűrő (kvarchomok szűrőmezővel, amelyet
nagy nyomású levegővel fúvatnak át időszakonként)
- Klórozó (gáz halmazállapotú klórral)
- Mésziszapos kezelés
- Fluorozás
Az elosztó tartályok befogadóképessége 18 ezer köbméter,
a hálózat 1500 milliméter átmérőjű betonvezeték, több,
'
összesen 207 ezer k Öb meter
'rf
' háló . ár l' al
ös szte ogatu
zatl t o ov .
A rendszer a várost és ipari
övezetét azonos minőségű vízzel látja el. Az üzemirányítás a
legkorszeruöb szárnftógépes vezérléssel működik, a technológiába és a hálózatba beépített
ellenőrzés biztosítja a legszigorúbb EK-előírások kielégítését.
A fizikai, kémiai, mikrobiológiai paramétereket 53-féle vizsgál attai ellenőrzik.

Vfzbázisvédelem
A tágabb értelembe vett talajvíz az ország legjelentősebb
vfzbázisa, ez szolgál a mezőgazdaság, beleértve az állattartó
telepek, a lakossági ivóvfz és az
ipari víz ellátására, bár mint
említettük, vannak folyóra
telepített felszíni vfzkivételek
is. A talajvíz fogalmába beletartozik a karsztvizek és a rétegvíz

is. A vízbázisvédelmi előírásokat Cork megye területén
tanulmányoztuk. A védelmi
követelmények szempontjából
négy zónát és több alzónát
különítettek el.
1. Víznyerőhely (kutak) védelmi zóna
l/a. alzóna 10 méter sugarú kör
1/b. alzóna 10-300 méter sugarú
kör
l/c. alzóna 300-1000 méter sugarú kör
2. A fő vízadó térségek (zömmel karszt és homokkő víztartók)

csatornák vizeire. írországban
ilyen létesítmények nincsenek,
azonban a tankhajók havariája
esetén előfordulhatnak a tengerpartok olajszennyezései, a
tengerparti élővilág és a tengervíz élővilágának veszélyeztetése és az ennek megelőzésé
re, illetve a veszély elhárítására
vonatkozó szervezet, valamint
az alkalmazott technikai eszközpark rendkivül fejlett. E téren nagy nemzetközi együttműködés van elsősorban az Egyesült Királysággal, de más országokkal is. Ezek az információk

2/a. alzóna fokozottan sérülékeny térség
2/b. alzóna közepesen sérülékeny térség
2/c. alzóna kevéssé sérülékeny
térség
3-4. Kismértékben víztartó, il-

igen érdekesek voltak, de hazai
gyakorlatban alig hasznosíthatók, esetleg bizonyos műszaki
berendezések lennének alkalmazhatók.
Írországi környezetvédelmi
tanulmányutunk legfőhb tanulságait a következókben foglalnám össze.
Az ország történelme és hazánk történelme között sok közös vonás van, ez az ország sem
régen nyerte el függetlenségét,
teljes önállóságát. Írország a
Közös Piac legnyugatabbi tagországa, gazdasági és társadaImi helyzete hasonló hazánkéhoz. Jellemzője a nyersanyaghiány, a mezőgazdasági értékek, a fejletlen infrastruktúra,
az alacsony bérek, alacsony
életszínvonal és szerény képzettségi fok, a tókehiány. Magyarország lenne a Közös Piac
legkeletibb tagországa, hasonló
'
sajátosságokkal. Miként Irország is el tudta érni a tagságot,
ez lehetséges számunkra is, de
ennek feltétele az Európai
Közösség szabványaihoz, ajánlásaihoz, normáihoz való alkalmazkodás. Írországban sincs
meg ez minden területen, de
nagy ütemben közelítik azokat
meg, é minden új létesítmény,
különösen az infrastruktúra
területén már eszerint épül.
Eszerint működik a szabályozás
és az oktatás is.

letve vízkészlet nélküli zóna
3-4/a. alzóna közepesen sérülékeny térség
3-4/b. alzóna kissé sérülékeny
térség
A fenti zónákban fokozottan,
illetve kevésbé érvényesülő tiIalmakatlengedményeket tartalmaznak a szabványok.
1. Méregraktár
2. Trágyázás
3. Állattartó telep
4. Temető, dögtemetó
5. Szeméttelep
6. Intenzív hígtrágya, illetve
kommunális szennyvízkibocsátás
7. Ipartelep, amely felhasznál,
temel
I
vagy tárol potenc'ál's
I I
szennyező anyagokat
8. Szennyvízfőgyűjtő
9. Szennyvíztelep
Tanulmányutunk során végül
megkfséreltünk ismereteket szerezni a felszíni vizek esetleges
olajszpnnyezés elleni védelmének módszeréről és eszközei ről. Az az igény vezetett
bennünket, hogy Szegeden és
környékén az intenzív olajmezőn a folyókat keresztező
olaj vezetékek potenciális veszél Yt jelentenek a folyók és

Török Imre György

A víz világnapja tiszteletére
Pályázat diákoknak - Megemlékezés és fórum
Az Egyesült Nemzetek közgyűlése
március 22-ét a vfz világnapjává nyilvánftotta. Ebből az alkalomból a Magyar
Hidrológiai Társaság szegedi területi szervezete, az Ativizig, az Atiköfe, valamint a
Szegedi Vízművek és Fürdók pályázatot
hirdet Csongrád megye általános és
középiskolás diákjai számára. A pályázat
témája: a vtzje/entősége életünkben - a víz
hasznosítása, hiánya, az árvízveszély, a
folyók és tavak elszennyeződésének veszélyei.
Pályázni dolgozat és plakát kategóriában lehet. A dolgozatokban legfeljebb 5
gépelt oldal terjedelemben - esetleg fényképpel, ábrával - kérik a gondolatok kifejtését. A plakátok készülhetnek bármilyen
technikával, méretbeli megkötés nélkül.

A pályázatokat március l5-éig lehet dez Szegeden, a Deák Ferenc Gimnázieljuttatni az Ativizig titkárságára (Szeged, umban.
Stefánia 4.) A pályázatokat jeligével kell
Ünnepi beszédet dr. Kováts Gábor, az
ellátni, s azokat zárt borítékban, illetve cso- Ativizig igazgatója mond, majd dr. Major
magolásban lehet beküldeni. A kategórián- Tibornak, az Atiköfe igazgatójának vízkénti egy-egy első díj hat-hat ezer forint, aminőségi korreferátuma következik.
két-két második díj 3-3 ezer forint.
Ezután amegye iskoláiban meghirdetett
Az ünnepélyes dfjkiosztás /994. március pályázatok díjai nak kiosztására és a leg22-én, 14 óra 30 perckor lesz a Deák gim- jobb pályamű felolvasására kerül sor, amit
náziumban.
a diákok irodalmi műsora követ. A pályáA víz világnapja alkalmából a Magyar zatra beérkezet.t plakátokból az iskola
Hidrológiai Társaság Szegedi Szervezete, kiállítást rendez.
az Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgató ág,
Ugyancsak a vfz világnapja alkalmából
az Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi Fórum a vtzről címmel kerekasztal-beszélFelügyelőség, valamint a Szegedi Vízmű- getés lesz a József P. ~tila Tudományegyevek és Fürdók 1994. március 22-én, dél- tem és a Juhász Gyula Tanárképző Főis
után fél 3-kor ünnepi megemlékezést ren- kola szervezésében 1994. március 23-án,

délután 5 órakor a főiskola ja, dr. Ilosvay György főiskolai
dísztermében (Szeged, Boldog- adjunktus, dr. Szalma Ferenc
főiskolai adjunktus, dr. Marasszony sugárút 6.)
Az érdeklődók kérdéseire dr. góczi Katalin egyetemi adjunktus és dr. Zimányi Mária
Kováts Gábor Ativizig-igazgatmegyei tisztifőorvos válaszol.
ó, dr. Major Tibor Atif(öfeMindkét rendezvény nyílt,
igazgató, Mészáros Gábor, a mindenkit szeretettel várnak a
Vízművek és Fürdók igazgató- rendezók.
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