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Árvíz még nincs,
de árvízveszély van

AZ ALSÓ-TISZA-VIDÉKI víZÜGYI IGAZGATÓSÁG LAPJA

A szigetközi· vízpótlás
-fenékgátépHésével
A szigetközi v/zpótlás fenékgáttal történő megoldásáról
az Észak-Dunántúii V/zügyi Igazgatóságtól (Győr) kaptuk
az itt következő tájékoztatót.
SllOVAJ<'A

MAGYARORSlAG
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A térségben illetékes köztársasági megbfzott jogkörénél fogva kezdeményezte
az azonnali kárelhárítás
megkezdését és kérte a
területen illetékes szakhatóságokat, felügyeleti szerveket és gazdálkodókat, hogy
határozzák meg a térség vfzigényét. Az fgy meghatározott és egyeztetett vtzigények alapján az Éduvizig
KHVM-utasttásra elkészttette a szigetközi mentett
oldali és hullámtéri me llékágak szükségintézkedési
tervét. A kivitelezés a
20.680-511993. sz. vízjogi
engedély alapján csak a
hullámtérre és a mentett oldalra korlátozódott. A munkák eredményeképpen 1993.
február 22-én átadásra került
a mentett oldali vízpótlórendszer első üteme, mely a
közel kétéves tapasztalatok
alapján az ökológiai igényeknek is megfelelően üzemel.
A hullámtér vizpótlását a
terv az 1843. folyamkilométerben létesítendő fenékgáttal irányozta elő. A bullámtérben a kiviteli munkák
1.993 májusában fejeződtek
be. A július végi árvfz a
műveket megrongálta, de
helyreállitásuk megtörtént: A
fenékgát kialakttására a
megépttését kezdeményező
kormánydöntés felfüggesztése miatt nem került sor.
1993. július 15-én megkezdődött, majd egy levonuló árhullám miatt
megszakitva augusztus l-jén
folytatódott a hullámtéri
mellékágrendszer feltöltése
a Mosoni Duna vfzhozammegosztásának segitségével.
A hullámtérbe vezetett 10-

jellemző

A Duna szlovákiai, egyoldalú elterelése (1992. októbert
25.) következtében a Duna Rajka-Szap közötti
szakaszán alapvetően megváltozott a folyó vizjárása.
Rendkivül alacsony vfzállások alakultak ki.
A hullámtéri ágrendszerek kiszáradtak, a talajvíz
drasztikusan lecsökkent, kedvezőtlen helyzetet teremtve
a térség növény- és áUatvilágában.
12 köbméter/sec-os vízhozam azonban nem bizonyult
kielégítő megoldásnak. A kisérlet alatt végrehajtott
mérési eredmények alapján
megállapftást nyert, hogya
hullámtéri vfzpótlást a
Mosoni Duna vtzkészletéből
nem Lehet kielégttően megoldani. A rendelkezésre álló
vfzhozam ugyanis kevés
ahhoz, hogy a Mosom Duna
mentén és a hullámtéren
egyidejűleg megfelelő, a
szakhatósági előírásoknak és
a társadalmi igényeknek
megfelelő vfzviszonyok alakuljanak ki.
Az Országgyűlés 1994.
március 29-én - módosítva a
kormány fenékgát kialakítására tett javaslatát - úgy
döntött, hogy a hullámtér
vízpótlását diesel-üzemű,
mobil szivattyúkkal kell
megkezdeni, összesen 15
köbméter/sec kapacitással.
Ennek megfelelően a kormány határozatban rögzttette a Duna szlovák részről
történt egyoldalú elterelése
miatt szükséges teendőket. A
szükséges engedélyek beszerzését és a telepítést követően az Éduvizig (Győr),
ÁBKSZ (Budapest) és a
Kövizig (Gyula) 1994. július
22-től három telepítési helyen megkezdte a szivattyúzást.

A szivattyúzás eredményeként a hullámtérbe bevezetett vtzhozam mennyisége
növekedett, a középső Szigetközben körülbelül a kétszeresére, mtg az ásványrárói ágrendszerbe érkező
vtzhozam mintegy ötszörösére, 2,0 köbméter/sec-ról
10 köbméter/sec körüli
értékre emelkedett. Összesen
a hullámtérbe 20-25 köbméter/sec közötti vízhozamot vezettek be. Ez a
vfzhozamnövekedés a hullámtéri főágon, a felső és
középső Szigetközben 5-20
centiméter vfzállás-emelkedést okozott, míg az ásványrárói ágrendszer felső részénél 60 centiméteres
vfzállás-emelkedés következett be. Ennek ellenére a
vtzpótló főág kivételével a
többi hullámtéri ág továbbra
is száraz, az alvtzi élőhelyek
jelentős része vtz nélkül van.
A mentett oldali vízpótló
rendszer üzembe helyezett
ágainak vízellátása, valamint
a mentett oldalon lévő
Lipóti-Holt-Duna vízpótlása
a megépített összekötő
csatorna segítségével, szivattyúzással és gravitációsan
is biztosított volt.
A Mosoni-Duna vtzmegosztásával, valamint a' szivattyús vtzpótlással megközelttően sem sikerült a korábbi, természetes állapotra

vtzszinteket előál1f
tani, valamint a természetvédelmi, erdőgazdasági
és mezőgazdasági igényeket
kielégíteni.
A medrek nagyságához, a
mederanyaghoz viszonyított
kisvízhozam, pangó vizek
jellemzik a hullámtér azon
részét is, ahol vfz van.
Az intézkedések érdemben nem mérsékelték a kárt,
ezért előtérbe került a hullámtéri mellékágTendszer
megfelelő mértékű vízpótlása.
A hullámtéri mllékágak
irányába történő gravitációs
vízkivételre csak a Duna
medrébe jelenleg érkező
vízhozam felduzzasztásával
van lehetőség. A vtzszint
megemelése - rövid idő alatt
megvalóstthatóan, ideiglenes jelleggel - fenékgát
kialakttásával lehetséges. Ez
a műszaki megoldás legkisebb ráfordftással a meglévő
gázlóküszöböknél valósítható meg. Ilyen küszöb található a Duna 1843 folyókilométer szelvényében. Az
itt kialakitható fenékgát du zzasztását kihasználva lehető
ség van az 1845,4 és az
1845,9 folyókilométerben
kibontott oldalbukókon keresztül a hullámtér vízpótlásához szükséges 20-100
köbméter/sec vízhozam kivezetésére. A főmederben
érkező vízhozam hullámtéri
vfzkivétellel csökkentett
része 250 köbméter/sec-ig a
fenékgáton keresztül, e fölött a Dunakiliti duzzasztóművön keresztül kerül elvezetésre.
(Folytatás a 2. oldalon')

Archív felvételünk az 1970-es szegedi árhullám idején
készült
A televfzióban megdöb- ben ellenálló képességük
bentő képeket láthattunk az csökken. A töltések, műtár
utóbbi időkben Nyugat- gyak jóval rosszabb helyzetEurópa folyóinak árvfzká- ben vannak, mint az 1970.
rairól. A Rajna, a Majna, a évi nagy árvíz idején. A
Mosel és a Saar körzelében védelmi rendszerek karbanélőknek tragikus új esztendő tartására sajnos évek óta
köszöntött be. A medrükból egyre kevesebb pénz jut. A
kilépő, egyébként békés fo- technikai eszközök majdnem
lyók több százezer ember teljes egészében a Szeviép
hajlékát sodorták el és em- Kft-hez kerültek át. Az
árvfzvédekezés rendelkezésberéletet is követeltek.
Felvetődik a kérdés, hogy re álló létszáma is jelentősen
hazánkat, illetve ezen belül csökkent. Az Ativizig koaz Alsó-Tisza vidékét fenye- rábbi, mintegy 1500 fős
getik-e ehhez hasonló ka- létszáma 342-re zsugorodott,
így egy közepes, másodfo}<ú
tasztrófák?
Emlékezhetünk 1970- árvíz védelmi szervezetének
1975-re, amikor hasonló ve- felállításához több mint
szélyTenyegette az országot. ötven százalékos létszám hiAkkor a védekezők önfelál- ányzik.
Az árvfzzel veszélyeztetett
dozó munkájának köszönhetően nem következett be 31 mélyártéri település
katasztrófa. Elődeink józan közvetlenül érzi az árvizek
előrelátásának köszönhetően fenyegető hatását, ezért
az emberi és természeti ér- keresik meg a napokban az
tékek védelmét szolgáló, önkormányzatokat az Alsóárvfzvédelmi töltések kiépf- Tisza vidéki Vízügyi Igaztése mellett döntöttek. Nap- gatóság Szegedi Szakaszjainkig a töltések terv sze- m'é rnöksége szakemberei,
rinti kiépftése még nem hogy egy esetleges árvtzi
fejeződött be. (A működési katasztrófa előtt közösen
területünk -322 kilométer határozzák meg az árvtzfővédvonaláhól 209 kilo- védekezéshez szükséges
méter épült ki az előírt mér- önkormányzati létszámot
tékűre. Az elmúlt évek száraz (nevesftve), valamint a teleperiódusa elterelte a figyel- pülésen mozgósftbató techmet az árvtzveszélyről. Ár- nikai eszközök listáját, és
víz veszély pedig van, sőt egyéb feladatokat.
egyidejű belvfz és környeA nevesített lista összezeti veszélyforrások - olaj, áll Hása várhatóan 1995.
veszélyes hulladék - is ve- március közepéig elkészül, a
szélyezteti a térséget.
Szegedi Szakaszmérnökség
Az árvfzvédelmj töltések vállalja, hogy ezt követően
állapota romlik, repedezik, egy hónapon belül a védefúállományuk kiég. A töltést kezéshez beosztott lakosokkeresztező műtárgyak öreg- kal ismertetik az ár- és belszenek (tíz, 70 évesnél idő vízvédelmi teendőket.
Ehhez a munkához kérjük
sebb műtárgy van), a szivattyútelepek üzemképes- az önkormányzatok és a
sége csökken, s korszerűt lakosok segttségét, hogy a
lenek. A hullámtéri erdőket nyugat -európai árvízkatasztírtják és ezek a tényezők rófák hazánkban ne fordulmind abba az irányba hat- janak elő.
Csizmadia Károly
nak, hogyazárvízzel szem-

A víz világnapja:
március 22.
Az Egyesült Nemzetek 47.
közgyűlése - a Viz és
a Környezet Nemzetközi
Konferencia (ICWE,
Dublin), illetve az ENSZ
Környezet és Fejlődés
Konferenciája (UNCED,
Rio de Janeiro)
javaslataira - 47/193. sz.
határozatával március
22-ét a Víz Világnapjává
nyilvánította.
Professzor F. O. P. Obasi
a WMO (Meteorológiai Világszervezet) főtitkára a
kormányok és szervezetek

figyeimét külön is felhfvta
arra,hogy
- a vízhiány és a víz helytelen használata komoly
veszélyt jelent az ' egész
emberiség fejlődésére,
- az ésszerű vízhasznosítás tehát az emberiség jövőjét befolyásoló tényező, a
vfzügyi beruházások világméretekben hatással vannak
a gazdasági, társadalmi
fejlődésre,

- a világ hidrológiai szolgálatainak felelőssége - a
vízkészletek felmérése és
védelme területén - rendkivül nagy,
(Folytatás a 3. oldalon.)
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A vízügyi műszaki irodalom úttörője

Beszédes

~ózsef

1786-1852
zületett a Szeged vonzásMagyarkörzetében
S
kanizsán 1786. február Blévő

án (a Pallas Nagy Lexikon
szerint 1878-ban 7). Alapiskoláit szülővárosában, középiskoláit Szegeden, a
"rajzoló iskolában" végezte
(nem ez volt a neve, de a
nép így hívta a reál tfpusú
középiskolát), majd beíratkozott a Mérnöki Intézetbe,
ahol 1813-ban szerzett
oklevelet. Tehát 1808-09
között mérnöki és mezőgaz
dasági tudománnyal foglalkozott, 1810-ben mérnöki
szigorlatokat tett, érdekes,
kinyomozhatatlan módon,
oklevelet mégis csak 27 éves
korában kapott. Első mérnöki alkalmazása a Sárvíz szabályozásánál volt. 18l4-ben
Esterházy Károly grófboz
szegődött, azzal a feltétellel,
hogy csak vízi munkálatokat
végez. Az Esterházy-uradalmak lehetővé teszik, hogy
szinte az egész Dunántúlon
működjék (Tolna, Vas,
Veszprém, Komárom vármegyék), de a Kisalföld
Dunától északra lévő területein is dolgozik - Nyitra s
Pozsony vármegyékben.
Vas megyében például
több kisebb folyót szabályozott, völgyeket száritott
ki, vízi malmokat telepített.
Közben a Kapos szabályozását magába foglaló terveket is elkészíti.
Harminc évesen, 1816-ban
megválasztják a Sárvízi
Nádor Csatorna Társulat
igazgató főmérnökévé. Ezzel tulajdonképpen megbízatást kapott a térség vízrendezésére. A rendezendő
vízrendszer .rpagába foglalta
a Bátától Osiig, Simontornyától Kaposvárig és Tolnanémeditől Siófokig terjedő területeket, sőt, hatása
kiterjedt a Balaton környékére is.
z elődök fél évszázados

A
után egy egész korszak vízmeddő

erőfeszítései

ügyi fejlődése, műszaki,
szervezés-tapasztalati, vízjogi vívmányai alapján a
rátermett vezetés és szervezés tette lehetővé a mű
befejezését, mely a fejlődés
mérföldkövévé vált, egy
történelmi szakasz betető
zését, s egy új korszak elő
készítését jelentette.
Beszédes Jó zsef ezen feladatot Böhm Ferenc egykori
gondolatainak és Krieger
terveinek felhasználása és
továbbfejlesztése alapján, az
érdekeltségek addig páratlan áldozatvállalásával és a
kormányzat, illetve Jó zsef
nádor személyes támogatá. sával, várakozáson felüli
eredménnyel és rendkivül
gyorsan - 9 év alatt - oldottameg.
Közben még arra is jutott
ideje, hogy a humán tudományokban is képezze
magát, 1819-ben a szépmű
vészetek és a filozófia
doktorává avatták. (Úgy
érzem, ez külön példaértékű!) 1821-ben Fehérvárott nagysikerű összefoglaló ismertetést tartott a
társulat tagjai részére - amit
méltán tarthatunk a legel ső
műszaki értekezések egyikének.
A királyi biztos Zichy Ferencnek az 1825. évi "reform országgyűlés" elé ter-

gyepesítés - mint vfzgazdálkodási tevékenység - Beszédesnél jelentek meg először
a magyar műszaki irodalomban, már a XIX. század
20-as, 30-as éveiben.
Hogyasárvízi és az aradi
csatornák - a régi idők számos tönkrement víziépftményeivel szemben - ma is
lényegében eredeti formájukban állnak fenn és mű
ködnek, az elsősorban annak
köszönhető, hogya társulatok működési szabályzata
rögzítette a karbantartási
feladatokat is.
iválóbb művei (tervei)
közé tartozik még az
1832-1840 között épített;
fehérkörösi "J ózsef nádor"
malomcsatorna, a Hármaskörös, a Tisza, Topolya, Ordova, Latorca, Labore és a
Duna-Tisza közi nagy csatorna is.
A Magyar Tudományos
Akadémia 1831. február 17én levelező tagjává választotta - pont 45 évesen.
1840-49-ig a Pozsony tól
Szolnokig épített központi
vasút igazgató mérnöke volt.
Már említést nyert hatalmas publikációja, írt a
Tudományos Gyűjtemény
1830.31,36,37., a Mérnök,
Századunk 1840. és a Jelenkor, Társalkodó 1836 és
37. évi évfolyamaiban. Önállóan megjelent művei;
Magyarország vfzépftészetéről (1831), Kolozsvártól
Grácig hajózható országos
nagy csatorna (1839), Mérnöki irányiatok (1843),
Duna-Tisza hajózható csatorna.
Öregségére Dunaföld- '
váron telepedett le, s ott érte
a halál 1852. február 29-én,
még februárban, (szökőnapon), hogy abban a hónapban hunyJ'on el, amikor
született,
mikus
lett. s amikor akadé-

Tájékoztató
Az első nyugdljas
klubnapról
Minden hónap első hétfőjén délután 2 órától nyugdíjas
k}ubdélu.tánt ren~ezünk az igazgatóság központjának
fele:ffieletI tárgyalóJában, a vízügyi nyugdíjasok részére.
. Sikeres volt ~ első klubnap. Kasza Györgyné klubvezető
fmom farsangI fánkot hozott, nagyon ízlett mindenkinek.
Csupán Mayer Gyuri nem kóstolta meg, mert ebédről közvetlenül érkezett, de sajnálta, hogy nem ehetett a fánkból.
Vidám, jó hangulatban, nagy-nagy beszélgetésekkel
színesedett a baráti délután.
Nagyon jó volt sok mindenről megemlékezni, az együvé
tartozás kellemes érzését újra átélni, és a közös múltat
leporolni. A résztvevők jó h~lUgulatban töltötték el a
délutánt.
Várjuk a márciusi folytatást és szeretettel hívjuk nyugdíjasainkat!
"

K

Vedres István szellemi utóda és követője Beszédes József, akinek valószinűleg már pályaválasztását is Szeged
köztiszteletben álló városi mérnökének példája befolyásolta.
jesztett jelentése" már
lényegében a munkálatok
teljes sikerrel történt befejezéséről számolbatott be.
Rendkívüli jelentőséggel
bírt, hogy ezen jelentést
minden vármegyének (63)
és főrendnek megküldték, s
e tettnek nagy része lehetett
abban, hogy az éppen közéleti szereplésre lépő Széchenyi és általában az országos közvélemény érdekődését felkeltették a vízimunkálatok, és a társulati
forma előnyei, illetve az
ezekben rejlő gazdasági
lehetőségek iránt. A munkálatok gazdasági
sikere óriási volt. Pontos
adatokat nem áll módomban
publikálni, de annyi bizonyos, hogy a befektetés
hamar megtérült, hiszen
minden valóban kiszárított
magyar-hold összesen 15
forint 48 krajcár váltó
cédulába került, írja egy
helyütt az említett jelentés.
A jelentés példaként említ
egy "fejérvári polgárt", aki
,,6 és fél hold bozótjának
kiszárftásáért 14 esztendő
alatt összesen 120 forintot
fizetett váltóczédulában, az
idén (1825) azt először
kaszálván, a rajta termett
szénát 140 forinton, ugyán
váltó czédulában adta el."
(A "váltó czédula", a papírpénz értéke, körülbelül a
fele volt az ezüstforintnak).
Tehát, amint látjuk, e~t az
összeget (15 forint 49
krajcár) a föld a bfrtokosnak
6 és fél holdra számítva 1-2
év alatt visszafizette .
Az ő - Beszédes - műve a
Baja és Bata közötti Dunaszakasz szabályozása is
(1820-25), 1827-28-ig pedig
a Leopoldschlagtól Lertig
építendő vasút vonalát
"nyomozta" le és tervezte
meg! Ez időben még Széchenyi István gróffal a Vaskapu hajózási akadályainak
elhárttása ügyében Konstantinápolyig utazott. (L. a
Vásárhelyi Pálról irtakat!).
zt hiszem, meg kell
magyarázni, hogy miért
volt rendkívül fontos az
előbb említett, alig 21 kilométer hosszú, védelmi töltésszakasz megépítése. A
töltés mintegy 120 ezer

A

magyar (nem katasztrális)
holdat ármentesftett s ezen
földek java része jobbágyföld volt. A felemelkedés
ügyében ez példátlan alapokat biztosított, ehhez pedig nem szükséges kommentár. Beszédes működése
k' lönösen azért érdemel
figyelmet, mert ezen keresztül hű képet nyerhetünk a
XIX. század első felének
fellendülő vízépítési tevékenységéről, aminek méreteire jellemző, hogy e fél
század folyamán közel ezer
mérnök tevékenykedett szerte az országban (ez pedig
átlagban 16 személytt jelent
megyénként), s ezek döntő
többsége vízi mérnök volt.
Most lehet, mosolyogni való
ezen számadat ... abban az
időben ezfantasztikus volt!
Emellett tapasztalatait,
felméréseit széleskörű irodalmi tevékenységben rögzítette és terjesztette is. így ő
az első magyar -mérnök,
akinek élete és működése
szinte minden részletében
felderíthető, s így ma már
ismert is.
indezek a.lapján elmondható, hogy Beszédes József - ' idősebb
kortársával és példaképével,
Vedres Istvánnal együtt - a
magyar vízügyi műszaki
irodalom megteremtőjének
és a vízgazdálkodás korai
hazai úttörőjének tekinthető.
. Beszédes nagy érdeme,
hogy ő hangsúlyozta először
a vizi létesttmények állandó
karbantartásának, a mederfelújttások és feltöltődés, a
preventtv intézkedések a
szükségességét. (Jó volna a
főhatóság vezetőivel Beszédes írásokat olvastatni ... )
Amikor a vízitársulatok
még úgy vélték, hogy feladatukat néhány év munkájával mindenkorra befejezték (számos társulat
irataiból derül ki az a tény,
hogy ideiglenes alakulatnak
tekintették magukat) rendkívül fontos volt a karbantartás szükségességének tudományos magyarázata, indoklása. Ezek a fogalmak
(ha nem is a mai értelmezéssel), mínt erózió, medertisztítás, vfzmosásmegkötés,
kopárfásítás, erdősítés és

M

A siófoki
űdűltetésről
Önálló szakszervezetünk vezetősége 1995. február 3-án
megtárgyalta az 1995-ös siófoki üdültetés tervezetét és
döntött. Az idei nyaralási főszezont 1995. június 8-án
(csütörtökön) indftjuk egyhetes és kéthetes időszakokra.
Kellő számú jelentkezés esetén június 29-től július 5-ig
megrendezzük a gyermekek táborát.
Legalább ötven százalékos jelentkezés esetén az üdülőt
1995. május lO-től megnyitjuk.
.
Az üdi,iltetés menete:
Az üdülőben a szobákat csütörtöki napokon reggel 10
órától lehet elfoglalni és a szobát szerdán délután 2 órakor
kell átadni. Az étkezést a múlt évhez hasonJóan a
szomszéd étteremben szervezzük. Az udvari főzési
lehetőséget bővítjük, a bográcsos főzések mellett, több
főzőrezsót helyezünk el a fedett udvari pavilonban.
A házirend szerint a szobákban továbbra is tilos a főzés!
A siófoki szobák árai:
Az igazgatóság, a felügyelőség és a Vízügyi Kft. szakszervezeti tagjainak: 900 Ft/nap/szoba, a pótágy 100
Ftlnap/fő.
,A, nem szakszerve~eti tagoknak: 1100 Ftlnap/szoba, a
potag 150 Ftlnap/fő.
Az idegen vendégeknek: 1500 Ftlnap/szoba, a pótágy

200'Ftlnap/fő.

Az üdülő ésszerű működtetése érdekében kérjük, az
üdülési igények előzetes, írásos bejelentését 1995. március
l-jéig sziveskedjenek megadni a közvetlen főbizaimi
üdülő felelős, vagy Molnár Abrusné részére.
'
Abeutalók odaítélés éről 1995. április 20-ig értesítést
kapnak a jelentkezők.
Az idei .beutalókat 1995. május lO-ig meg kell venniük
az érdekelteknek.
'
Ha a beutalót valaki lemondj a, segítjük
más igénylő

Zárjuk szivünkbe őt is, részére történő átadását. Ha a lemondás az üdülésiidőpont
előtt egy hónappal történik, a befizetett teljes üdülési összemint egy volt szegedi pol- get visszakapja a lemondó. Ha a lemondás két héttel az
gárt, semmi
kár, hogy
Szegeden u"dT
. 'd ~
~
nincs
emlékezete...
u e.sll
opont el ott
történik (ha nem találunk'új igénylőt),
a befIzetett üdülési összeg 50 százalékát kapja vissza, ha
két héten belül mondja le a beutalót (ha nem találunk
Ágoston István igénylőt), a befizetett üdülési összeget nem kapja vissza a
későn lemondó.
Felhasznált irodalom:
A lemondás indokai alapján mérlegelve döntünk.
A magyar vtzszabályozás
~érünk mindenkit, siófoki nyaralási igényét minél előbb
története
adja meg, hogya beutalókról dönthessünk, és a nem igéPallas Nagy Lexikona
nyelt szobákat idegenek részére felajánlhassuk.
Tolna Nagy Lexikona
Új Idők Lexikona
Furák András

A szigetközi vízpótlás
-fenékgátépHésével
(Folytatás az l . oldalról.)
átbukó viz mennyisége és
A dunakiFti műtárgy rongáló ereje. Miután a mű
működtetésével lehetőség (fenékgát) ideiglenes jelvan a vízpótlás mennyisé- l~gű, ezé~t an?ak ro~gálágének változtatására, így sara így IS szamftam kell,
megvalósítható a termé- ~elyne~ mértéke és vaszetvédelmi, vízminőségi és loszínűsege azonban megerdészeti szempontból kívá- felelő üzemelés sel csökkentnatos, dinamikus hullámtéri hető.
vízjárás.
A dunakiliti műtárgy
Az árvíz levonulásakor az különböző üzemével csökérkező vízhozam jelentős kenthető a pangó vízterek
részét a Dunakiliti mútár- kialakulása. Egy esetleges
gyon lehet átengedni, ezáltal szennyeződés a műtárgy
alacsonyabb szint mellett megnyitásával a vfzpótló
vonul le az árhullám, keve- ' rendszerből kizárható.
sebb lesz a fenékgáton . Hangsúlyozni kell, hogya

fenékgát szerkezeti kialakttása megfelel az ideiglenes
jellegnek, szükség esetén
könnyen elbontható. A Felső-Dunán végzett folyamszabályozási kőmunkák
..
.
.,
eddI~l tapasztalataI alapjan
megalJapítható, hogy a kő
művek a viszonylag stabil
állapotot a beépítés után,
többszöri átrendezést követően érik e1. E szempontok figyelembevételével
fel kell készülni a fenékgát
többszöri fenntartási jellegű
javttására.
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A víz világnapja: Speciális meteorológiai
március 22.
tájékoztatás
(Folytatás az 1. oldalról.)
- az előrejelzett éghajlatváltozás miatt a vízgazdálkodást is új alapokra kell
helyezni,
- az emberiség növekedése, a nagy világvárosok
egészségi helyzete megfelelő vízellátást igényel
(ésszerű áron) és a mezőgaz
daság, az ipar és az energiatermelés - mint fő fogyasztók - igénye szintén
kielégítendő.

"A víz mindnyájunk számára nélkülözhetetlen kincsünk, ami a világon egyre
inkább fogyóban van, minőségének védelme, a jó
. minőségű víz megőrzése, a
vízzel való ésszerű takarékoskodás saját érdekünkben
mindnyájunk kötelessége."
Ez a mottója annak a
pályázatnak, amit a -víz
világnapja megünneplésének
jegyében a Magyar Hidrológiai Társaság Szegedi
Szervezete, az Alsó-Tisza
vidéki Vízügyi Igazgatóság,
az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi Felügyelő
ség, a Szegedi Vízmű Kft..,
valamint a Szegedi Akadémiai Bizottság "Közös
kincsünk a víz" címen hírdetett az Alsó-Tisza vidéki
Vízügyi Igazgatóság működési területén (Csongrád
megye teljes területén,
valamint Békés megye, JászNagykun-Szolnok megye és
Bács-Kiskun megye egy
részén) lévő iskolák általános- és középiskolásai részére.
A pályázatot minden
érdekelt iskola megkapta, de
feltételeit itt is közöljük:

Kategóriák:
1. középiskolások részére
dolgozat,
.
2. általános iskolások részére plakát
A dolgozatban maximum
5 gépelt oldalban (esetleg
fényképpel, ábrával) kérjük
a témával kapcsolatos gondolatok kifejtését.
A plakát lehet festmény,
grafIka, montázs, egy képző
művészeti alkotás. Méretére,
anyagára, technikájára vonatkozó megkötés nincs.
A pályázatokat 1995.
március 14-én 12 óráig kell
eljuttatni az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság
titkárságára (Szeged, Stefánia 4.).
A pályázat (a dolgozat és
a plakát is) jeligés, ezért
azokat zárt borítékban,
illetve zárt csomagolásban, a
jelige feltüntetésével kérjük
leadni.
A pályázat díjai:
Az 1. kategóriában (dolgozat) 1. első díj: (10 ezer
forint), 2. második díj (5-5
ezer forint), a 2. kategóriában (plakát) l. első díj (8
ezer forint), 2. második díj
(4-4 ezer forint).
Az ünnepélyes díjkiosztás
központi rendezvényünk
része, ami a Szegedi Deák
Ferenc Gimnázium dísztermében lesz, 1995. március
22-én, délután 2 órakor.
A megemlékező beszédet
Köteles Antal, a Széchenyi
Gimnázium III. éves tanulója mondja, az ünnepi mű
sorban fellép a Széchenyi
Gimnázium énekkara, bemutatásra kerül az Országos
.Vízügyi Hivatal munkatársa,
Kopacz András "Barátság-

ban vizeinkkel" című kisfIlmje és. elhangzik - a szerző előadásában - a nyertes
pályamű is.
A legjobb rajzokból, plakátokból az ünnepség helyszínén kiállítást rendezünk.
Az ünnepséget megelőző
en, hétfőn (20-án) délután a
szegedi városi televízióban
"Fórum a vízről" címmel
kerekasztalbeszélgetést láthatnak a nézők, illetve telefopon feltett kerdéseikkel
részt is vehetnek a műsor
ban. A kérdésekre az Ativizig, az Atiköfe és a Szegedi
Vízmű Kft. vezetői válaszblnak.
A rendezvény sorozat keretében a vízügyi szakemberek
az Ativizig működési területén lévő középiskolákban
osztályfőnöki órákon, illetve
szakköri foglalkozásokon
igyekeznek felkelteni a
tanulók figyeimét a vízre, a
vízgazdálkodásial, a vízkárok elhárftásával kapcsolatos problémákra.
Az ünnep hetében a Szeged város forgalmas abb helyein lévő üzletek kirak ataiban elhelyezett tv-készülékeken, a vízzel kapcsolatos
filmek folyamatos vetftésével az utca emberét kívánjuk egy pillanatra elgondolkodtatni a víz fontosságáról.
Szakaszmérnökségeink
aktiv részvételével ünnepségek lesznek Hódmező
vásárhelyen és Szentesen is.
A Víz Világnapját tavaly
ünnepeltük meg először,
szeretnénk ezt az idén is
méltó módon megtenni.
Benke György

TelefonszolgáÍtatási tarifa 77 Ft/perc

Országos rövid távú előrejelzés
(12-36 órás) Tel.: 06-903046-11, távolabbi (5 napos) kilátások,
telefon: Q6-903046-31.

Körzeti időjárási előrejelzések
(12-36 órás): Budapest és környéke: 06-903046-21, ÉszakDunántúl: 06-963046-22, Dél-Dunántúl: 06-903046-23, DunaTisza köze: 06-903046-24, Tiszántúl: 06-903046-25, Északi
Középhegység: 06-903046-26, Balaton (május l-jétől szeptember 30-ig): 06-903046-27.

Európai regionális előrejelzések
(36 órás): Közép-Európa: 06-903046-41, Nyugat-Európa: 06903046-42, Észak-Európa: 06-903046-43, Kelet-Európ~: 06903046-44, Dél-Európa: 06-903046-45.

Nyáron
Vtzhőmérsékletek:

(május l-jétől szeptember 31-ig):
Magyarország: 06-903046-61, tengerek: 06-903046-62
Polleninformációk: 06-903046-29.
Szélelőrejelzés

(május

l-től

vizi sportokhoz

szeptember 31-ig): 06-903046-71.

Télen
Hójelentés: (december l-jétől március 31-ig) Magyarország:
06-903046-51, Szlovákia, Lengyelország: 06-903046-52,
Ausztria, Szlovénia: 06-903046-53, Olasz-, Franciaország: 06903046-54.
Időjárási tájékoztató autósoknak (november l-jétől
március 31-ig): 06-903046-13.

Egy kényelmes horgász

Dr. Solti Jenő. (Fotó: Somogyi Károlyné)

- Kettesben leszünk - válaszolja kutató tekintetemet
látva vendéglátóm, dr. Solti Jenő, s rögvest magyarázza is
"magányunk" okát. - A feleségem, igaz, ő is nyugdíjas,
de óraadók,ént tanít délelőttönként. Most is az iskolában
van.
- Tegnapelőtt viszont, amikor kerestem Önt telefonon,
nem volt itthon, Igy jószerével a háta mögött, s a beleegyezése nélkül beszéltük meg a feleségével a ma reggeli
látogatásomat. Dolgozik tán, hogy vidéken járt?
- Nem, nem. Tudja minden hónapban egyszer felmegyek
Pestre, mert a 92 éves édesanyám ott lakik az öcséméknél,
s őt szoktam havonta meglátogatni. Tavalyaugusztusban
combnyaktörést szenvedett szegénykém, s ezért is utazom
fel hozzá rendszeresen.
- Úgy tudom, szeret utazgatni?
- Szeretnék, csak hát ezt ma már, mint nyugdíjas, nem
engedhetem meg magamnak, ruszen mindenki tudja, milyen horribilis összegekbe kerül egy-egy utazás. Az ember szép lassan lemondogat a költséges kedvteléseiről.
Ezért hagytam el a fotózást is. Régebben szenvedélyes madárfotós voltam, de ma, amikor egy tekercs színes film
előhívatása csaknem 1000 forintba kerül, nem engedhetem
meg magamnak ezt a csodálatos szórakozást.
- S mi maradhatott meg kedvtelésnek?
.
- A víz, s az ehhez kapcsolódó horgászat. Még '80-ban
vettünk egy telket a Tisza-parton, a víz ügyes "szektorban".
Felépítettünk ott egy kis nyaralót, s ez a mi paradicsomunk. Nyáron kiköltözünk, de télen is kétnaponta kimegyünk. A házhoz kis stég is tartozik, s ott szoktam én bedobni a pecabotot. Az igazság az, hogy Szegeden és környékén én fogom a legkevesebb halat, ám az is igaz, én vagyok a legkényelmesebb pecás. Én nem kelek hajnali négykor, hanem csak 6-7 óra felé vetem be a botot, és esténként
sem töltök sok időt a parton. De hát nem is a hal mennyiségéért csinálja az ember, hanem a víz látványa, közelsége
nyújtotta nyugaIomért, a jó levegőért. Régi szerelem ez,
hiszen ahol gyerekeskedtem, Felsővároson, ott is közel volt
a Tisza, s rengeteget jártam le a folyóra pecázni. Aztán

megnősültem, vettünk a feleségeminel egy egypárcsónakot, s azzal jártuk a Tiszát. Később lett motorcsónakunk, s kirándultunk Ányásra, Lúdvárra. Később
pedig meglett a vízparti kis nyaraló, ami nélkül ma már
elképzelhetetlen az életünk.
Előkerülnek a fotók a futómuskátlival befuttatott, szinpompás nyaralóról, s a kép kapcsán "előkerülnek" a régi
kollégák, barátok. A Tóth Pista az egyik kertszomszéd, a
másik Tombácz Feri volt.
- Ő már sajnos végleg elment - mondja vendéglátóm -,
a legrégebbi barátom volt. Ő hívott annak idején a vízügyhöz, 1970. január elsején léptem be. Akkor a Forgó
Laci bácsi volt az igazgató, s amikor először bemutattak
neki, nem is volt kétséges, hogy Laci bácsinak szólítsam.
Ez a megszólítás valahogy annyira jellemezte, kifejezte az
igazgatóságon uralkodó hangulatot, az emberek egymáshoz
való baráti, családias kapcsolatát. Ne ruggye, hogya megszépítő messzeség mondatja ezt velem, de olyan kellemes
légkörben dolgoztunk, hogy öröm volt bemenni reggelente.
Mi annak idején nem ismertük a fúrást, a rosszindulatú
pletykát, s senkinek sem kellett attól tartania, hogy a másik
keresztbe tesz előtte. Ez volt a természetes, s nemcsak az
igazgatóságon belül, hanem felfelé, az OVH felé is ,az
emberi hang jellemezte a kapcsolatot.
- Végül is nem volt más választása, minthogy teljes
szivvel vtzügyessé legyen, noha végzettségét tekintve nem
volt köze a "vizes" szakmához.
- Jogász vagyok, s tényleg csak a véletlen hozta úgy vagy inkább Tombácz Feri kapacitálás a - , hogy a vízügyhöz kerültem. Előtte 17 évig a Ruhagyárban dolgoztam,
s onnan mentem át röpke 20 esztendőre az Ativizighez.
Néhány éve, 90-ben, az igazgatási osztály vezetőjeként
mentem nyugdíjba. Bejárok gyakran még ma is, hiszen
ahol az embert megbecsülték, ahol jól érezte magát, s ahol
mindig szívesen látják, oda boldogan megy vissza. Még
akkor is, ha mind kevesebb a régi arc.

amikor
evezős

Kalocsai Katalin
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O laj, olaj, olaj(szennyezés?)
Úgy érzem, hogy a vízügyi szolgálatban sokan vagyunk,
akik félszavakból is megértjük egymást. Ha azt
mondom, 1970, válasz - a tisza-völgyi árvíz; ha azt
mondom, 1986. május, a válasz - csernobili katasztrófa,
1994. Bodrog, Szamos - olaj szennyezés. És itt van egy
új aktualitás: 1995, Berettyó - olaj szennyezés.

.,.

Január 2.-a óta folyik a küzdelem a felelőtlenség okozta
szennyel, amelyet senki nem
jelzett előre és a végét sem
látja senki. Nem múlik el nap,
hogy a rádióban, televízióban
és az újságokban nem adnának hirt a védekezésrűl. Ezekben a híradásokban keveset
találkoztam plyannal, hogy
valaki megkérdezte volna
azokat az embereket, akik a
hóban, fagyban, minusz ~-1O
fokos hidegben szolgálatot teljesítenek, nem gémberedett-e
el az ujjuk, amikor "k6baLtás" eszközökkel harcoLnak a
XX. század stratégiai anyaga
- az olaj - ellen. Mert sajnos,
egyes eszközeink nem a
világszínvonalat képviselik ...
A világban egy-egy technikai eszköz erkölcsi és mű
szaki elavulásának idejét 5-7
évben határozzák meg. Az az
arzenál, amit a Berettyón láthatunk , ezt az időt jóval
túlélte. Felmerülhet a kérdés,
hogy léteznek-e korszerű berendezések? A válasz: igen.
És méghozzá nem is elérhetetlenül magas áron. A Berettyón az utóbbi idóben olyan
nagy volt a kisebb-nagyobb
olajszennyezések száma, hogy
a határhoz közel kj kellett
építeni egy, a merülőfalak
telepítésére és az olajleszedésre szolgáló védelmi szelvényt.
De innen is hiányzott az az
eszköz, ameLy a nap minden
percében készen áll és ha 'kelL,
automatikusan beavatkozik.
Sajnos, a vízügyi szolgálat a
rendőrséghez, a tűzoltóság
hoz, a mentőszolgálathoz hasonlóan, az eszközök korszeTÚsége, az eszközfejlesztés
és fenntartás terén az utolsó
helyek egyikén kullog. Érthetetlen, miért kell egy súlyos
következményekkel járó
eseménynek bekövetkeznie
ahhoz, hogy korszeTÚsítésekre, eszközfejlesztésre is szánjanak az adófizetők pénzéből
Pár: forintot.
Es ha mi itt Szegeden csak
a távolból ,szemléljük a Tisza
völgyében észlelt olajszenynyezéseket, nem szabad azt
hinnünk, bennünket nem fenyeget veszély. A Tisza és a
Maros alatt, a várostól néhány
kilométerre húzódnak olyan
nyersolaj vezetékek, amelyek
potenciális veszélyt jelentenek. Ha ezek közül bármelyik
tS hullámtéri szakaszán hibásodna meg, nagyon rövid idő
alatt mintegy 300 köbméter
nyersolaj kerülne a folyóba.
Munkatársaimmal 1993-ban
részletes tanulmányt készítettünk arra vonatkozóan,
hogy a Ti szán és aMaroson
hol kellene a Berettyóhoz hasonlóan a vízminőségi kárelhárftásra szolgáló műveket
kiépíteni. Egy átnézetes helysztnrajzon próbálom ezt bemutatni. A Tiszán a tápéi
strand, a Molnár utcai lejáró
és a medencés kikötő bejárati
szel vényében, aMaroson
pedig az 1+200 folyamkilométernél tartjuk célszerűnek
kialakítani a védelmi szelvényt.
A vízszennyezéseket nem
lehet előre jelezni és az esetek
nagy többségében csak a vízi
élővilág reakciói (pusztulása)
utal egy-egy vegyi anyag
vízbe kerülésére. Ehhez még

hozzájárul az az érdekesség,
bogy a rendkivüli vízszennyezéseknek külön "lelki életük"
van. Szinte kivétel nélkül
mindig szombat-vasárnap,
vagy ünnepnapokon történnek. (Nem volt ez alól kivétel
a Berettyón történt olajszennyezés sem). A vizeket
figyelő kollegáink sincsenek
ott a nap minden percében a
folyók vagy csatornák minden
egyes pontján. A vtzmin6ségi
káreLhárttás esetében dönt6
szerepe van annak, hogy az
észleLést6L a beavatkozásig
mennyi id6 telik el. Ez egy
olyan területe ennek a tevékenységnek, amely feltétlenül
fejlesztésre szorul.
Különösen fontos ez olyan
kiépített védekezési szel vényekben, mint amilyen a Berettyó határszel vényében
létesült és amilyeneket igazgatóságunk is tervez a Tisza
és a Maros említett szakaszain. Az észlelő rendszernek
folyamatosan figyelnie kell a
különösen veszélyeztetett
vízfolyások jellemző szel vényeit - természetesen az idő
járási körülmények és fizikai
lehetőségek ésszerű határain
belül - és azonnal riasztania
kell, ha szennyezésre utaló jeleket talál. Sajnos itt is messze
elmaradtunk a világtól. Felszíni vizeinken néhány egyszeruob fizikai és kémiai vízminőségi mutató folyamatos
észlelésére szolgáló egy-két
figyelőállomáson kívül semmiféle más berendezés nincs.
Úgy vélem, hogy ezen a
területen is haladéktalanul
cselekedni kell.
Az olajszennyezések esetében a védekezés fontos lánc~
szeme az úgynevezett lokalizálás, vagyis a szennyezés
terjedésének megakadályozása és ezek után egy, az
eltávolításra legalkalmasabb
helyre történő terelése. Ezeket
a merülőfalakat is láthattuk a
televízió jóvoltából, amelyek
korántsem működtek olyan
hatékonyan, mint amilyen
reményeket a IQ-15 évvel
ezelőtt történt bevezetéskor
hozzájuk ruztek. Őszintén be
kell vallani, ilyen m é rtékű
oLajszennyezést ezekkeL teljes
mértékben kivédeni nem Lehet.
Igazgatóságunk védelmi osztaga minden évben gyakorolta
a merülőfalak összeállítását, a
gyakorlatok során a Tiszán
néhány száz liternyi olajat
sikerült is összeterelni. De
arra még gondolni is rossz,
hogy mi lenne nálunk ezekkel
a merülőfalakkal "éles" helyzetben, többszáz köbméteres
olajszennyezés, nagy vízsebesség esetén.
És ismét itt a kérdés: nincs
ezeknél jobb, korszerűbb,
nagyobb hatékonysággal
működő? Az utóbbi idők nagy
olajszennyezései után úgy
ítélem meg, hogy ezeknek az
eszközöknek a korszeTÚsítését
is napirendre kell tűzni.
Az elmúlt év februárjában
igazgatóságunk a vízminőségi
kárelhárftással kapcsolatos
tanácskozást szervezett. Erre a
felső szerveink mellett meghivtuk azokat a szervezeteket,
amelyek hivatalból kötelesek
részt venni a kárelhárftásban,
vagy olyan személyi állománnyal és műszaki eszköztárral rendelkeznek, amely
segítségünkre lehet rendkívüli

vízszennyezések esetén.
Azokkal a korszerűsítési igényekkel, a~elyeket az elő
zőkben felvázoltam, mindenki
egyetértett és a regionális
összefogásban, együttműkö
désben látta a fejlődés irányát.
Sajnos, anyagi források hiányában az akkori "holtpontról" elmozdulni nem tudtunk. Eltelt közel egy év,
amely során nem volt hiány
"negatív" tapasztalatokban.
Azzal nem áltathatjuk magunkat, hogy másoknak (a "mások" alatt a szomszédos orszá.:
gokat értem) még ilyen
eszközeik sincsenek, mert
akkor végérvényesen leszakadunk. A modern eszközök
úgymond, megtérülési idejével sem szabad foglalkozni,
mert a környezetünkben okozott károkat nem lehet
"forintosítani", azok felmérhetetlenül nagyok és hosszú
ideig nem tudja a természet
kiheverni őket.
A hivatalos és nem hivatalos információk alapján
bennem az a kép alakult ki,
hogya berettyói olajszennyezés elleni sikeres védekezés
els6sorban az ott szoLgálatot
teLjesitó kollegáink heLytálLásának köszönhet6. Ha emellé
még megfelelően modern
technika is jámlt volna, bizonyára sohasem merült volna
fel a kérdés : fenyegeti-e olaj a
Tiszát?
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Dr. Fekete Endre

Januárban 'a z évszaknak
kissé enyhébb
és csapadékosabb volt az
megfelelőnél

időjárás.

Az igazgatóság működési
területére 10-15 napon lehulló 34 milliméter csapadék 10 százalékkal haladta
meg a sokéves átlagot. Nagyobb mennyiségek a délkeleti részen jelentkeztek
(maximum: 57 milliméter,
Nagyér), a középső és északi
körzetek szárazabbak maradtak (minimum: 21 mil!iméter , Vedresszék) , A
második dekád elején és
végén kialakuló havazásból
eleinte 2-6 centiméteres,
később 3-14 centiméteres
hótakaró alakult kj, mely
azonban csak 24-éig maradt
meg.
A téli félév eddigi csapadékmérleges 40 milliméteres
hiányt mutat, a novemberjanuár közötti időszakban
mindössze 80 milliméter
csapadék hullott területünkön
A havi napfény tartam 2030 százalékkal elmaradt az
átlagostól, Szegeden 46 napfényes órát regisztráltak.
A hőmérséklet rendkívül
változatosan alakult. Elő
fordultak zord télÍ (minimum: -12 oC, 16-án) és kimondottan tavaszias jellegű
(maximum: 15 oC, 26-án)
napok is. A havi középhő
mérséklet (a januári sokéves
értéket alig meghaladva) 0,8 oC lett.
Folyóinkon ebben a hó napban is voltak kisebb
áradások . A Tiszán, Sze-
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gednél314 centiméterig (31én), aMaroson, Makónál 61
centiméterig (21-én) emelkedett a vízszint. A legkisebb vízállás Szegednél 74
centiméternél (20-án), Makónál -63 centiméternél '(2án) alakult kj. A havi középvízállás Szegednél 141
centiméter, Makónál -19
centiméter lett, a sokéves
átlag alatti szinten.
Az erőteljes lehülés
hatására folyószakaszainkon
a hónap közeprére megjelent, de a hó végére el is
tünt a jég. A Tiszán és a
Maroson 10-15 napig zajló,
11-12 napig álló jég vastagsága legfeljebb 20 centiméteres (a Maroson egy
rövid szakaszon feltorlóova
2 napig 50-60 centiméteres),
a Körösön egy napig zajló,

15 napig álló jég vastagsága
legfeljebb 10 centiméteres
volt.
Az előforduló, ki sebb
talaj fagyok hamar fölengedtek, így az olvadó hó
víztartalma beszivároghatott
a talaj ba. A fokozatosan
növekvő nedvesség január
végére a felső 20 centiméterben 90 százalék körüli,
az ennél mélyebb rétegekben 60-70 százalék körüli
szintre emelkedett. Ezek a
víztartalmak azonban még

ha

mindig elmaradnak az ebben
az évszakban várható értékektől.

A legtöbb helyen a talajvíz is kapott kjsebb utánpótlást, így a víztükör 10-20
centiméter, néhol ennél
többet is emelkedettf' Még
mindig számottevő a sullyedő, illetve alig változó 1!tlajvfzszintű területek hányada.
A sokéves átlágoktól való
elmaradás kissé nőtt. .
(Készttette: a vtzrajzi
csoport)
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