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AZ ALSO-TISZA-YIDEKI YIZUGYIIGAZGATOSAG LAPJA

Az önkormányzati törvény a vízi közművek üzemeltetőinek felelősségét átruházta az önkormányzatokra. Ez a döntés a korszerűtlen vállalati szervezetben, de szakmailag megalapozottan működő, megyei közmű vállalatok széthullás ához vezetett. Napjainkban még mindig nem
beszélhetünk véglegesen
kialakult vállalati strukturákról, ezért különösen fontos, hogy az új szervezetek
szakszerű működését a
hatóságok folyamatosan ellenőrizzék. A vízügyi igazgatóság és az ÁNTSZ - átérezve a felelősséget a lakosság egészségéért -, úgy
gondolta, hogy közös ellenőrzésekkel jobb eredményeket lehet elérni. Ezért
együttműködési megálla-

podásban rögzítette a közös
munka szempontjait.
A megállapodás szerint
l. A vízjogi üzemeltetési
engedélyek kiadásához a
1&11992 (VII. 14.) KHVM
sz. rendeletben előírtak betartását részletesen véleményezi az ÁNTSZ területileg illetékes városi intézete. A szakhatósági állásfoglalás tartalmazza a település ivóvízminőségének
ellenőrzését is. (Laborvizsgálatok.)
2. Az üzemelő vízműte
lepek Ativizig általi, rendszeres, hatósági ellenőrzé
sében a megy ei ÁNTSZ is
részt vesz. A közös ellenőrzést a megyei ÁNTSZ kiegészíti hatósági vízmintavételezéssei és laboratóriumi vizsgálattal.

Ennek érdekében az Ativizig az adott évben tervezett felülvizsgálati programját minden év márciusának végéig megküldi a
megy ei ÁNTSZ-nek. Az
ellenőrzések lebonyolftását
havonta egyeztetett időpon
tokban végzik.
3. A Csongrád megyei
ÁNTSZ a vízminőség romlása miatt kiadott határozati
intézkedésekről az Ativiziget rendszeresen tájékoztatja.
4. Az Ativizig a saját hatáskörben végrehajtott ellenőrzésekor feltárt közegészségügyi problémát
okozható rendellenességről
a megy ei ÁNTSZ-t soron
kívül, frásban tájékoztatja.
5. A két intézet vizsgálati adatok alapján tudomá-

nyos munkát is folytathat
és' az eredményeket közösen publikálja. A szellemi
alkotások értékesftéséről külső partnereknek - közösen döntenek.
6. Az Ativizig és a
Csongrád megyei ÁNTSZ a
kapcsolatot a két intézetvezető által kijelölt személyeken keresztül tartja.
Az együttműködők a
megállapodásban foglaltakat 1995 . április elsejétől
alkalmazzák azzal, hogy
módosftásokra közös akarattal bármikor sor kerülhet.
A megállapodást dr. Zimányi Mária megyei tisztifőorvos és dr. Kováts Gábor, az Ativizig igazgatója
írta aiá.

Szinte hihetetlen, hogy 25 év telt el minden idők
legnagyobb Tisza-völgyi árvize óta! ...
Mi, akkori fiatalok, megöregedtünk, akkori öregjeink, vezetőink zöme eltávozott az égi árvizek birodalmába.
Az I971-es tavasz emléke azonban nem fakult!
Miért?
Igaz-e a vád, hogy "a vtzügyesek várják az árvizet,
örülnek városok, az ország bajának"?
Ez tgy természetesen nem igaz! Az azonban
természetes, hogy magára, szakmájára valamit is adó
egyén, Ita győztesen kerül ki emberpróbáló időkből,
büszkén emlékezik!
Már pedig emberpróbáló idők voltak! A szabolcsi
elkerülhetetlen katasztrófa után amolyan" csakazértis" hangulat uralkodott el a magyar vizes társadalomban, s a Tisza-völgy minden emberében.
Jó tréningben voltunk, hiszen kisebb-nagyobb árhullámok év eleje óta áztatták a töltéseket. Mégis, ami
májusban a Körös, Maros, Tisza mentén ránk szakadt,
félelmetes, nem várt, szakmai szóval valóban mértékadó volt.
De győztünk! Győztünk a Hadár rampánál, a Sámson-apáTfalvi főcsatorna mentén, Körtvélyesben és Békésszentandráson, győztünk az elemeken és önmagunkon.
Ha végignézünk a mai magyar vtzügyi szervezet 50
év feletti szakemberein, kiderül, mind ott voltak a gátakon. Igen, mert ott, a gáton dől el, ki az igazi legény.
Amikor szakad az esd, amikor soha elő nem fordult
eseményre egyedül kell teljes felelősséggel reagálni,
döntést hozni, s ezen a döntésen sok ezer ember élete,
egész élete munkájának eredménye múlik. ..
S a döntés a mi kezünkben volt! Igaz, a honvédek,
ismerjük el, az orosz katonák, a kirendelt közerő, a
tanácsok vezetői, hivatalnokai és sokan mások
vállvetve harcoltak velünk, nélkülük ezt a c.satát nem
lehetett megnyerni, de dönteni, felelősséget vállalni
nekünk kel/ett.
S nekünk, vagy utódainknak kell ezt megtenni a jövő
árvlzvédekezéseiben is.
Árvizek pedig lesznek A 70-es vtzre emlékezés
egyben figyelmeztetés is, a magyar Alföldön - mondjon
bárki bármit - a vizügyi szakemberek munkája,
szakmaszeretete, le merem trni, bár nem divat,
hivatástudata nélkül nem lehet a jövőt elképzelni!
Ez a 25 év, 1970 legnagyobb intelme és tanulsága.
Dr. Kováts Gábor

Az árvíz hadserege •••
Tisztelt Barátom!
Megtisztelő számomra, hogy az 1970-es nagy árvízvédekezésünkból a vízügyiek közül az én személyem maradt
meg Gó) emlékezetedben. Szentágothay professzor például
1992-ben nyilatkozott úgy, hogy ő 1979 óta tudta,
"mennyire műveletlen ez az egész vizes társaság". Ezt neked
már Uz évvel korábban, legkésőbb 1969-ben lett volna
alkalmad megtudni, hiszen akkor dolgoztunk először együtt.
Az újságfró azonban távolabbra lát olykor még az Akadémia
kiérdemesült elnökénél is: az előbbit, ha fogják, azért fogják
emlegetni, amit megírt, vagy. megmondott, az utóbbit meg a
legnagyobb rokonszenvvel azért, amit nem frt meg, vagy
nem mondott.
"Mellékfoglalkozásban" magam is űzöm - kb. négy
évtizes - az újságírás mesterségét, és tudom, hogya legerősebb akkor sem a nyflt vagy burkolt, hivatalos cenzúra
volt, hanem az újságfrók, illetve a szerkesztók öncenzúrája.1970-ben ugyanis a sajtónak szóló, hivatalos vízügyi
közlemény kiadására Szegeden, a vfzügy igazgatóságon
csak egy személy volt feljogosttva: ez pedig én voltanI.
Azzal a céllal és utasftással kaptam ezt a feladatot - egyet
a sok közül -, hogy mentesftsem a védelemvezetést a
folyamatosan rázúduló újságírói rohamoktól. A nyomtatott
és az elektronikus sajtó bármely képviselője vagy magától
megtalált (az igazgatóság harmadik emeletén), vagy
hozzám tanácsolták. Akkor tudtam meg én is, milyen sokszfnű és érdekes az újságírók társadalma. És akkor tanultam
meg: mint ahogy a folyókat, az újságtrókat sem lehet úgy
szabályozni, ahogy a mérnök akarja, de abban az irányban,
abban aformában már lehet, ahogyan ők is elfogadják.
Tőlem nem csak karszalagot és ajánlóleveleket lehetett
kapni (bár az utóbbiakat választékos, az egykori osztrákmagyar hivatali nyelvből eredő, utólérhetetlen, és a nagy árvfzi felvonuláshoz méltó stílusa miatt alkalmi titkáromra,
Galambos József vízikönyvvezetőre bí7tam), hanem
gépkocsi t, némi utánajárással még repülőgépet is tudtam
szerezni helyszfni riportokhoz, részletes tájékozódáshoz.
Tólem az "igazat" is meg lehetett tudni - legfeljebb Ti nem
mertétek megírni -, bár, ha cáfolni kezdtem valamilyen
éppen elterjedt rémhírt (például hogya "vizesek" ki fogják

ereszteni a Tiszát valahol Szeged fölött, vagy hogy Új szegedet már kiürítik, stb.), akkor azt láttam, hogy volt, aki hitte
közületek, volt, aki nem.
A körzeti védelemevezetők minden nap legalább egy
ízben felhfvtak, vagy az én hfvásomat várták, hogya
tényleges hidrológiai helyzetről tájékozódjanak, vagy
kérdezzenek. Semmi titok nem volt ebben - saját kollégáim
előtt titkolóztam volna, mikor a valóság hamar kiderülhetett? - S ezt bárki, aki a szobámban jelen volt, hallhatta és
tovább adhatta.
Ennyit nyitottságunkról. Most pedig néhány szót a buzgárok és az árvízvédelem hadrakelt serege embereinek
azonosságairól és különbözőségeiról.
A buzgár, mint köztudott,a mentett oldali meghibásodások legveszedelmesebbike, mert hidraulikus talajtöréssel,
ezáltal hirtelen gátszakadással fenyeget. A buzgárt felfedezésekor nehéz megkülönböztetni a még veszedelmesebb
talpjárati csurgástól, s a fakadó vizek ezeknél kevésbé veszedelmes feltörésétől. Igaz ugyan, hogy ttz, buzgárnak
látszó jelenség közül kilenc bizonyosan veszélytelen lesz
(vagy száz közül talán 99 is), csak az a baj, nem láthatjuk
előre, melyik az az egy, amelyik katasztrófára vezet. Emiatt
minden buzgárra emlékeztető jelenséget komolyan kell
venni, s egyformán védekezni mindegyik ellen, mert a
"bizalom" végzetes lehet.
Ezért kellett 1970-ben Makó városából és több, környező
községből a lakosság egy jelentékeny részét - mintegy 20
ezer embert - biztonságból elszállítani. Mi voltunk itt is az
úttörők? 1995-ben Hollandiában már 250 ezer embert
szállítottak el a Rajna elől (velük együtt, Makóval ellentétben, még az állataikat is), s szerencsére, ott is sikerült a katasztrófát elhárítani.
Hogyan is állunk az árvízvédekezók hadrakelt seregével,
nemcsak a katonákkal, hanem mindenkivel, akinek a
védekezéshez köze lehet? Kedves Barátom, tudni kell, hogy
a seregek nemcsak derékhadból állnak. Együtt vonulnak
velük "mutatványosok, markotányosok, cirkuszosok", s az
egyéb céhbelieken kIvül árvizek idején ide tartoznak még az
"újságtrók, tudományos kutatók, s más, kevés hasznot hajtó
segédnépek " , akiktől a védelemvezetést és a védekezőket
kétségtelenül előnyös megóvni. Tíz árvízi ember közül

legalább egy biztosan felesleges, káros, hatalmaskodó, az
újságírót (szépen mondva) nem kedvelő - bár abból több is
van.
Azt azonban nehéz előre látni, meelyik ilyen közülük,
vagy melyiket teszi ilyenné a fáradtság, a felelősségtudat.
Gondolod, nem kellett még néhány, az árvízhez nem való
kollégánkat is ,,hazazavarnunk", s gondolod, hogy egy-egy
értetlen és rosszindulatúnak mutatkozó újságírót nem
utasítottam-e el én magam is (jogosan, vagy sem, az most
már mindegy), válogatás nélküli, igazán nem udvarias
kifejezések kíséretében?
A második, talpon töltött éjszaka után már kevés türelme
van bárkinek is a jó modorra ügyelni . Kimentél a sereg sű
rűjébe. Csodálkozol a "karszalagos kötelességtudaton"?
Ilyen a "háború", ilyen az árvíz! Csak egyet nem szabad. A
buzgárt és az embert össZetéveszteni. Amott egy miatt százban sem szabad bimi. Emitt egy, vagy néhány "cirkuszos"
ellenére is becsülni kell a derékhadat, a sok százat!
Igazad van, nem a karszalag teszi az ember. Az Egyesült
Államokban a törvény a nemzeti lobogó tiszteletére sem
kötelez, hiszen az csupán jelkép. Én azért, ennek ellenére,
megőriztem azt a karszalagot, amit 14 árvízvédekezésem
alkalmáhól viseltem. A magyarság megtiszteltetését érzem
benne, amellyel arra érdemesített: méltónak tart otthona,
családja, jóléte oltalmazására.
Engem szüleimmel együtt 1945-ben földönfutóvá tett a
szlovákiai "etnikai tisztogatás". Ennek "kárpótlása" csak az
lehet, ha hozzájárulhatok ahhoz, mások (az árvizek miatt) ne
lehessenek földönfutók. Mint a Budapesti Műszaki Egyetem
vízi mérnöki állam vizsgáinak ezidőszerinti egyik elnöke, az
újonnan mérnökké nyflvánftott fiatal kollégáknak szoktam
az eredményhfrdetés ünnepélyes perceiben mondani: "Ha
munkáj ukkal akár közvetve is hozzá tudnak járulni, hogy
csak egy családot is megmentsenek az árvfzkatasztrófától,
már nem éltek hiába."
Reméljük, talán mi sem.
Továbbra is várva cikkei det, üdvözül a Maros makói
tetőzésének 25. évfordulóján:
Dr. Vágás István
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Lapok az 1970-es árvízvédekezés

krónikáiából
,,1970 májusának és júniusának drámája hűen tükröz6dik
vissza a napi tudósItásokban, riportokban. Minthogy olvasni
is alig volt id6 ezekben a napokban, s nagyon sok olvasónk
kért összefoglaló krónikát a nagy vtz elleni küzdelemr6l,
dokumentum- és emlékszámot adunk közre különkiadásként
az árvtzvédelem legemlékezetesebb epizódjai ról. A
védelemben helytállt tlzezreknek és az átél6knek emlék lesz
ez az újság - az utánunk jöv6knek dokumentum. " (A
különkiadás szerkeszt6i bevezet6jéMI)

*

Tisza-parti panoráma 1970 kora nyarán

"Az út neheze most következik. Meg kellene fordulni,
mert másfelé itt nem visz út. A kocsi kerekei azonban
eszeveszetten pörgésbe kezdenek. A sofőr hiába ad gázt...
Végülis egy lánctalpas veszi vonórúdra a kocsit. A kerekek,
mint sllécek, engedelmesen csúsznak a sáron ...
Mire visszaérkezünk a régi Szegedi úti gátfeljáróhoz,
éppen két óra telik el. És közben mindössze hét kilométert
tettünk meg! Csigalassúság, pedig az egyre ázó gáton rengeteg anyag kell a biztonsághoz, a stabilitás megteremtéséhez ..." (Védekezés Körtvélyesen - Szerző: Bedő
Nándor)

*

"Bontják a tápéi Tisza-sort. Csákányok döngetik a töltés
lábánál guggoló parasztházak falát, szorgos kezek
adogatják gépkocsira a költöz6 családok holmijait.
A töltésoldalon ül. Nézi, ahogy bontják a házát.
- Jó meleg ház volt ez nagyon .. . Azt hittem, az én
emberemmel innen halunk ki. Csak most két hete fölfakadt a
vtz ... a Tisza vagy Itz éve elktvánta egyik fiúnkat, vtzbefulladt, most meg a házunkat. " (A tápéi Tisza-soron Szerz6: Juhász Antal)
"Megkezdődött

*

a segélyek kifizetése is. Makón eddig 60
ezer forintnál többet fizettek ki a károsultaknak. Algyőn II
családot részesftettek természetbeni segélyben, köztük
olyanokat is, akik mindenüket elvesztették. Tápén 23
családnak 35 ezer forintnyi segélyt adtak eddig, ezen felül
13 család 15 ezer forint értékű ágyneműt és ruhaneműt kapott, négy család bútort." (Gyűjtés)

*

Készenlétben

A makói híd

A makói nagybuzgár-csoport

vendéglók szolidan dolgoznak. Dorbéz nincs. A zenekarok
lábujjhegyen cincogIlak, hogy azért a szerződésnek is
megfeleljenek, nekik a muzsika a kenyér, de azért fölháborodást se keltsenek zenebonájukkal. Hisz itt les ránk a
tengernyi víz, hogy majd kilöttyen a medréból. Hát ilyenkor
kinek lenne vígaIomra kedve?" (Postázik a Tisza - Szerző:
Tóth Béla)

*

.. Igy kerekednek a szólásmondások valahogy. Az olyan
esetekr61 kerekttik mind, mint ami avval az ifjú házasemberrel történt Apátjaiván. Szép lakodalmat tartottak...
Csak éppen a folytatás nem maradt hű a szokásokhoz. A jó
hangulatú családi ünnepség végefelé váratlan vendég
toppant be szörnyű htrrel: Jön az árvtz! A gátra, emberek!
Igy történt bizony. A férfinép egész éjjel a gáton szorgoskodott. Ez a sors jutott az ifjú férjnek is. S bár a történet
inkább szép, mint mosolyogtató, azért egy hét múltán, amikor a baj már múlóban volt, itt-ott felderültek az ábrázatok.
Miért nem hamarabb? Hát... elvette a Maros a nevet6s kedvünket, mint apátjalvi legényt61 a naászéjszakát." (Szólás
kerekedik - Szen6: Kaczúr István)

*

"A Tisza június 2.-án bekövetkezett szegedi tetőzését
lassú apadás követte, amely azonban 883 cm-es vízállásnál
június lO.-én este abbamaradt. Az új veszélyhely~etet ' a Körös árhullárnai okozták ...
A katasztrófát román területen nem is lehetett elkerülni: a
Fehér-Körös jobbparti töltése Kisjenő fölött 8 kilométerrel
átszakadt. Addig is azonban a legnagyobb vízszinteket
lényegesen meghaladó vizek lefolyására került sor a
Hármas-Körösön. A gyomai 818 cm-es tetőzés 45 cm-rel, a
szarvasi 954 cm-es tetőzés pedig 60 cm-rel volt magasabb
az addig észlelt maximurnnál...
A Maros menti védekezés e második szakaszában a legnagyobb veszélyt a város alatt, a jobbparti töltés 17-18 kilométerszelvénye térségében kialakult buzgárcsoport keletkezése jelentette. Igen nagy technikai szervezet és erő bevetésével, több napi munkával sikerült lokalizálni az ú.n. nagy
buzgárt és a mellette keletkezett mellékbuzgárok sorozatát.
Ez a buzgársor~zat volt egyébként az 1970-es tavaszi áradás
legnagyobb és legveszélyesebb buzgárja a Vízügyi Igazgatóság területén... a Maros folyó megáradt vízszintje Makó
város átlagos tereppontjai.nál 6 morel is magasabban volt,
szükségessé vált Makó város, Óföldeák és MarosIele községek lakosságának kitelepítése ... " (Folyók, vizek, védelem)

"A Maros folyó május 20.-án bekövetkezett makói
tet6zése Szegednél a Tisza folyóban már meglehet6sen
magas, 750 centiméter körüli vtzállásokat talált. Rövid két
nap alatt a Tisza vtzszintje 891-895 cm magasra emelkedett
Szegednél, és az akkor még Szegedt61 távol lév6, szamosi
eredetű tiszai árhullám további rendktvüli vtzállás*
emelkedéssel fenyegetett ... Az egy hét id6el6nnyel megadott
"Makó percekkel és centiméterekkel mért nevezetes
szegedi prognózis gyakorlatilag bevált, hiszen június 2.-án
éjszakáját a kitelepttést irányttók naplóiból vett
éjjel l órakor 961 cm-rel tet6zött a Tisza Szegednél. Ha a
bejegyzésekkel követem nyomon 1970. május 21 .-én 18
Maros árhulláma 10-14 órával kés6bben érkezik és a tiszai
órától május 22-én reggel nyolc óráig.
árhullám 4-6 órával korábban ér Szegedre, úgy valósztnű,
18.00: A Maros 607 cm.
hogy a 980 cm-es tet6zés pontosan bekövetkezik. .. " (Folyók,
19.00: Irányttó apparátust kialakttani, tervet kidolgozni,
vizek, védelem - Szen6k: Marcell Ferenc, dr. Vágás István)
hangoskocsik menjenek végig az utcákon ...
*
19.40: Eligazttást tart dr. Komócsin Mihály (a megyei
"Az egyetem nem egyetemistákat jelent csupán. Három
pártbizottság
titkára)
adjunktust találok ezúttal a Lenin körúton az 50 jogász és
20.50:
Jelentés
az. állatállományról. Szarvasmarha 5 ezer,
bölcsész között. Nehéz megkülönböztetni, ki a diák, ki a
tanár. A munkában egyformák. Közös vonásuk az is, hogy sertés 14 ezer, juh 200, ló 700.
21.05: Útban van Makóra egy 8500 f6 befogadására
nem sokat beszélnek. Töltik a zsákokat, rakják az autókra.
alkalmas
szerelvény.
Szakadt farmernadrágtól hófehér nylon ingig terjedő sklánán
22.00: 604 cm. A 17 800-as szelvényszakaszon 160 méter
nagyon vegyes az öltözék attól függően , hogy most
vizsgázott - vagy vizsgáztatott - a viselője, vagy holnap hosszúságban élénk buzgárműködés. Elhárttás teljes er6vel
megy. Itt van a házibácsi gumicsizmája is kölcsönképpen. folyik. A zápor kritikussá tette a védelmet. Simády Béla
Halaszthatnának vizsgát, de szeretnének azon is túllenni. igazgatóhelyettes.
0.30: A pékség termel.
Szükség esetén mindenesetre a vizsga maradna el."
2.05: Telefon a Korona Szállodába. Vannak ott valamiféle
(Fiatalok agátakon)
sztnész.ek, talán szegediek. Rakják 6ket autóbuszra és
*
.. Dolgoznak az olajosok, fúrnak tovább és termelnek menjenek, amerre tudnak .
2.35: Felhtvás : Városunkból több mint 12 OOO ember
tovább. A gá7fáklya fénye lobog az éjszakában. Most jelkitelepülc. A veszély még nem múlt el, a kitelepttés tovább
zőtűz is lehet. Amtg ez ég, nincs veszedelem.
Mire visszaérünk Szegedre, már a mellvéd falával ismer- folyik. Felhtvjuk a n6ket, gyermekeket, id6s embereket, akik
kednek a fodros hullámok. A htd Mlukánál akkora örvény a földszintes házakban visszamaradtak, hogy az
kavarog, hogy megszédül, aki nézi. Ekkora vizet ez a part autóbuszokra jelentkezzenek. A munkaképes férfiak a
még nem látott együtt. " (Éjjel a Tiszánál- Szerz6: Horváth további intézkedésig a városban maradnak.
3.50: Hatodik ütemben kitelepttend6k (emeletes házak)
Dezs6)
összegyűjtése és pályaudvarra felfuvarozása 41 autóbusszal
*
"Az első vésznapok borzolták az idegeket. Vaklármák meg kezdt5dött.
4.10: A buzgárban a mozgás megszúnt. A Makó felé es6.
irányftották az embereket. Félóránként rémhirek, Újszeged
viz alatt, Sándorfalva viz alatt. Volt, aki pincéjéból harma- kicsiben van még enyhe mozgás.
6.00: 592 cm.
dik emeleti lakásának szekrénye tetejére menekltette a szer7.20: Szabó Sándor osztályvezet6: A 20 tartalék autóbusz
számokat. Ijedtében ez volt a legfontosabb. De néhány nap
alatt szabályozódik a rendkivüliség. A partvédelmi mun- kivételével a többi szolgálati helyére vonulhat.
... Május 22.-én reggel a makó i kitelepültek közül Csenki
káknál nyolcórás váltásban cserélődnek az emberek. Civilek, katonák. Nagy riadalmak nincsenek, csak feszült, be- Andrásné bolti eladó a hódmez6vásárhelyi kórházban
csületes odafigyelések. Nem kell brztatni az embereket. A egészséges, 3400 grammos gyermeknek adon életet. A
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Összeállitásunk jobbára aDélmagyarország mellékleteként, 1970 júniusában
megjelentetett, Árvfzi krónika dmű emlékszámból válogat, melyet Sz. Simon István
szerkesztett. Az idézetek forrását ezért külön csak ott tüntetjük ról,
ahol az a vízügyi igazgatóság archivumában róllelhető cikkekről egyértelműen
megállapítható volt.
kislány neve: Aranka." (Makói percek és centiméterek - A hettük."
kitelepttés éjszakája - SzerztJ: Pünkösti Árpád)
Hfrlap)
"Kedden a

késő

*

(Hőseies

helytállás agátakon - Csongrád megy ei

*

esti órákban futótlIzként terjedt Hódmezővásárhelyen az örömhfr: visszaköltözhetnek Makóra a
kitelepftett lakosok. A Területi Árvfzvédelmi Bizottság
határozott fgy, mivel a Maros szintje már nem fenyegeti
életveszéllyel a makóiakat." ( ... És elindultak - Szerző:
Kovács Imre)

,,- Sokáig emlékezetes marad számunkra az a két nap emlékezik vissza Kováts Gábor, a VIll-as védelmi körzet
vezettJ mérnöke. ""7• ••• Világosan látszott, hogy iti akár egy-kél
órás késedelem is végzetes bajt okozhat... Ötszáz katona,
meg vagy kétezer főnyi közertJ hordta a homokzsákokat és II
terheléshez szükséges kétezer tonna követ. Végig szakadó
esőben, de megállás nélkül dolgozott mindenki. Azt hiszem,
*
" - Szolnoknál újabb árhullám van kialakulóban - újsá- nem túlzás, ha azt mondom, ennek köszönhető, hogy sikerüll
golta a Virág cukrászda teraszán az egyik kávézó a má- megtartani a gátat." (Elvonulóban a veszély .. . - Csongrád
siknak.
megyei HIrlap - SzerztJ: Bendő Nándor)
- Ne mondd! Már megint? Hogy mit akar ez a vIz!
*
- De ez a legújabb árhullám nem olyan ám, mint a többi.
"Nem elég mondani, hogy két szomszédos ország dolga
Az algytJi hIdnál habozik.
ez. Országok kézfogása akkor igaii, ha a kapcsolat átvivő
- Habozik? .. Ugyan miért?
emberei valóban érzik a kézfogás melegét Amit mi látunk,
- Hát ... hogy olajra lépjen-e? - reszklrozta meg a
ennyi csupán: 30 röszkei férfi - építőmunkás, téesztag,
csattanót. (Az ár humorából- Szerző: Lódi Ferenc)
bőripari dolgozó, szőrmés , paprikás, fémipari szakember,
*
maszek földműves, stb. - percek alatt megrakja szomszé" ...közel 100 kotrógép, száznál több földtoló gép és egyéb
daink teherautóját zsákokka1... valaki küldött a forduló
földmunkagép, valamint lOOO-nél több tehergépkocsi dolautókkal egy kartondoboz cugarettát kóstolóba. Ezt már nem
gozott az árvízvédekezésnél. Felhasználásra, vagy készenállamközi egyezmények szabályozták." (Együttműködés a
létbe került 4,5 millió homokzsák, 30 ezer tonna körüli kő
szomszédokkal)
mennyiség, csaknem egy millió négyzetméter fólia és csak*
nem 10 ezer db pátrialemez. "
Lódi Ferenc:
*
Front agátakon
"Kollégái mondják, szinte éjjel-nappal talpon volt.
(részlet)
Kezdetben hetenként legfeljebb ttz órát aludt, később,
S meddig még, meddig hömpölyög az ár?
amikor megcsendesült a Tisza, a Maros, már négy órákat is
Mint őrült ront a Tisza is nekünk,
pihent éjszakánként.
szőkeség, a kedves - céda már!
a
Időben adott jelentései, jelzései sokat segttettek a védelmi
Sötét hullámstr-tükröt tart elénk,
törzsnek abban, hogy jóeltJre, kapkodás nélkül készüls fölfordult arccal talpon ébredünk,
hessenekfel, s hajthassák végre afeladatokat.
ahogy veszély közt sáncolunk reményt.
EltJrejelzéseiben a várható vIzszintmagasságot illetően
egyszer tévedett. Tizenkilenc centimétert. Egy homokzsáknyi
*
Részlet Kádár János június 23-24.-ei, Csongrád megyei
magasságot. Egy homokzsáksort Szegednél feleslegesen raktak a többire. (A hónap ember: Az árvlzvédelem kandidátusa látogatása végén adott sajtónyilatkozatából:
"Reméljük, hogy a védekezés utolsó szakaszában va- dr. Vágás István - Képes Újság - SzerztJ: Zentai Ferenc)
gyunk, de éppen most azt kell kérnem, semmi szín alatt ne
*
,A folyó mentén, Marosieién találkoztam tegnap az árvfz- lankadjon az éberség, a készenlét, mert ahogyan a vízügyi
védelemnek segftő szovjet gépesftett, kétéltlI jármlIvlI szakemberek már többször is kifejtették, a gátak ellenegységgel. Parancsnokuk Kruglov őrnagy, leningrádi. Gyer- állóképessége idővel fokozatos csökken, s bár jelenleg a
mekként a második világháborúban átélte Leningrád vé- folyó lassan apad, az eddigihez hasonló elővigyázatosságra
delmét. Részese volt az akkori helytállásnak, a szenve- van szükség."
déseknek, az emberi bánatoknak. Érti és tudja, akárcsak
*
egységének minden katonája, hogy mit jelent a baj."
A területi árvtzvédelmi bizottság elnökének, Török
(Testvérként velünk - Szerző: Morvay Sándor)
Lászlónak, a Csongrád megyei tanács vb-elnökének Az
árvlzvédelem tapasztalatai ctmű interjújából:
*
"Annyi szádpallónk azonban, vasszegény ország lévén,
"Ilyen nagyarányú társadalmi, emberi, anyagi és
nincsen, amennyi ezekben a hetekben szükséges volna. eszközösszefogást a kapitalizmus soha nem valósI/ott meg.
Rájöttek, hogya gátak alá igyekvő vIz útjának szegésére a Enélkül még 10-15 évvel ezeMtt sem lehetett volna a gátakat
mederbe fektetett fekete műanyag fólia is nagyon hasznos.
megvédeni, s különösen lehetetlen lett volna ezt a múlt
Tartsd a kezed a vtzcsap alá néhány percig, lehettJleg a rendszerben megtenni. Most a párt, a kormány, az ország
csuklód - jóllehül, ha nincs is meleged. S végül már fáj. Egy minden ereje itt találkozott. Csakis ilyen összefogással voll
töredékét érezhetted annak, amit a 9-12 fokos vIzben és van lehetőségünk arra, hogy a mi életünkben jelentkező,
félórákig is dolgozó búvárok éreznek. Kettejükkel sikerült szinte özönvtzzel fenyegető veszélyt - elhárl/ottuk. "
beszélnem. Húsz-huszonkét évesek. A vIz bizony hideg.
*
Kesztyűt nem lehet használni, de nem is volna jó. S ennél is
"Tetemes összegekbe kerül majd az árvízvédelmi gátak
rosszabb, hogya vIz zavaros, nem lehet látni benne: a
helyreállitása és helyenként megerősltése. Igy például mű
kéznek kell megnézni a helyet, ahová a fóliát, különösen a
szakilag indokolt az újszegedi töltésnek a fúvészkert bejárómélyben - a legalját homokzsákokkal, cövekekkel- rögzfteni
jával szemben fekvő részét megerőslteni. A töltés itt közkell...
vetlenül a meder szélén van, kóburkolata helyenként becsúMióta csinálják ezt? Hatodik napja, tizedik napja.
szott, meg kell fontolni a töltés hátrább helyezését. A szeMennyit kapnak érte? Nem értik. Mi afizetés - kérdem újra.
Fizetés? A gyárban meg a vállalatnál megvan a fizetés, azt gedi belvárosi mell védfal újjáépltése már a mostani nagy viz
kapjuk, a diáknak ösztöndlj jár, mint rendesen az egye- előtt is időszerű volt, most pedig olyan mértékű rongálódás .
várható az apadással, hogy egyenesen parancsoló szüktemtől. Nem erre gondoltam. Hogy mire, azt nem értif Nem
fáznak lent? Dehogynem, mint a kutya. Tessék nézni. A kör- ségletté lépett elő . Minden bizonnyal magasabbra és erő
münk, meg a kezünk is csupa lila. Tulajdonképpen az volna sebbre kell építeni." (Károk, veszteségek és helyreállitás)
*
a helyes, ha addig nem ereszkednénk le újra, amIg lilák va"Hozott viszonl a mostani áradás olyan tapasztalatokat
gyunk, amIg reszketünk. És mégis lemennek? Le, mert a fólia nem várhat." (Mellvédek és búvárok Szegeden - Szerző: is, amelyek hasznost/ása nem kerül pénzbe. Ez pedig a
legveszélyesebb órákban tanús((ott, példátlan emberi
Cseres Tibor)
helytállás ... Nem csodák történtek itt sem, csak éppen
*
"A töltésen egy lovaskocsi jött. Egyszerre csak azt vettük mindenki tette, amit tennie kellett. Vonakodás, latolgatás
észre, hogy aló süllyedni kezd, mejd eltűnik - magyarázza nélkül. Érdemes lesz erre emlékezni a békés napok idején is.
KO'váts Gábor a zalotai gátőrháznál a Körös mentén, Mert ha a most tapasztali szervezettséget, fegyelmezettségei
csaknem a Tisza kapujában. - Alig mentettük ki a szekér átmentjük, sok feladat megoldhatóvá válik a korábball
utasait és az állatot, valaki a töltések mögül kétségbeesetten elképzelInél kisebb beruházással is. (Elvonulóban a vekiabált: megrepedt a föld! Úgy hasad, mintha földrengés szély ... - Csongrád megyei HIrlap - Szerző: Bedő Nándor)
lenne! A helyszínen órákon belül megjelentek a fúrócsoportok és a vizsgálat eredményét azonnal közölték, így a
Az összeállftás szerkesztője - Pálfy Katalin - a fotóleghatékonyabb védekezési módokat választhattuk meg, a
kat az Ativizig archivumából válogatta.
gátak állapotát például izotóppal, ultrahanggal ellenőriz-

f: pül a nyúlgát

Kádár János a szegedi "sétányon"

Fúliaboritás a szegedi kiírgátlln
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Folyóinkon átlag alatti mederteltség mellett többnyire alig változó vfzszintek voltak. SzáÁprilisban folytatódott a rendkívül változékony és csapadékban szegény időjárás. Ma:k:ödési területünkön átlagot meghaladó csapadékösszeg csak lokálisan, északon és délkeleten mottevő áradás csak a hónap utolsó napjaiban, a májusi árhullám elindulás akor jelentkezett.
alakult ki. A csapadék 6-10 napon hullott le, a legnagyobb hányada az utolsó dekádban. A
téli félév csapadéhiánya tovább nőtt.
Tárgyhavi felszfni vfzállás (cm)
Vfzmérce

maximum

Ativizig területi csapadék (mm)

Id4szak

maximum

dátum

minimum

átlag
Sokévi átla2hoz viszonvitott

helye
tárgy havi

71

helye

Csanytelek

15

csaDadékossá2 (%) eltérés (mm)

34

Kübekháza

minimum

69

közép
mederteltség(% )

dátum

eltérés

Körös, Szarvas

496

30.

403

28.

460

55

-28

Maros, Makó

186

30.

-10

27

18

-128

Tisza, Szeged

453

30.

253

l.
18.

320

47

-162

-15

A talaj nedvessége az utóbbi egy hónap alatt csak a felső 20 centiméterben változott, ott
most 50 %-os csökkenés után 30 % körüli. A mélyebb rétegek megtartották 80 % körüli
hasznos viztartalmukat. Számottevően nem változott a talajvizek helyzete. Bár előfordultak
A havi napfény tartam északon átlagos, délen átlag alatti lett. A hőmérséklet nagyon 20-25 centiméteres emelkedések és süllyedések is, jellernzően azonban stagnáló, alig váltoszélsőségesen alakult. Télies és nyárias napok váltogatták egymást. A napi csúcshő zó vfzszinteket mértek. A sokéves átlagokt61 való jelentős elmaradás megmaradt.
mérséklet többször került 10 Celsius fok alá, de 25 fok fölé is; voltak fagyok, de 10
fok fölötti napi minimumok is.
Tárgyhavi közepes talajvfzállás (cm)
Talajvfzkút

-

-

-

nov.l-t61

-

Tárgyhavi léghőmérséklet ('C)
maximum
minimum
átlag
eltérés
dátum
dátum
a sokévitól

Tárgyhavi napfény tartalom (óra)
sokévi havi átlaghoz viszonyItott

Állomás
Szeged

169

%

eltérés

89

-21

-44

81

192

28

22.

-5

ll.

11,0

száma
453
473
829

helye

terep alatt

Hódmezővásárhely
Mezőhegyes

Kecskemét

+3
-5
+23

-66
-190
-147
Vfzrajzi csoport

~
Herczeg Bálint, a szentesi
!f~~. oszakaszmérnökség egykori

szakasztechnikusa 1995.
március 23.-án, 79 évesen,
rövid betegség után meghalt.
Személyében egy szorgalmas, tehetséges, kiváló gyakorlati érzéktl szakember
távozott közülünk.
I
Mezőtúron született, középiskolai tanulmányait is ott
I végezte. Pályája és munI kássága rendhagyóan kapcsolódott a vfzgazdálkodás' - - - - - - - - - - - - - ' hoz, mert kezdetben csaknem

I

Az élet túlságosan nem

.;." . .: .:. ..........: : .:":.

10 évig szövőgyárban dolgozott. 1942-ben került a Körös-Tisza-Maros Ármentesftó
és Belvfzszabályozó Társulat
szakvasi szakaszára, majd
1944-ben vfzmesterként
Szentesre. Két év a szolnoki
vizignél - ettől eltekintve a
szentesi szakaszmérnökség
maradt a munkahelye egészen nyugdíjazásáig.
Vfzmesteri tanumányait
Kassán kezdte 1943-ban, s
1947-ben Budapesten fejezte
be. 1961-ben mtlszaki tiszti

tanfolyamot végzett. A szakaszmérnökségen főként
bel vizi, öntözés i ügyekkel
volt megbfzva, de épltésvezetáként is dolgozott. Számtalan öntözési, belvfzi szakágazati munkában vett részt a
tervezéstől akivitelezésig.
Részese volt árvfzvédekezésnek is: két alkalommal a Dunán (1956,1965), 1962-ben a
Hármas-Körösön, 1970-ben
a nagy tiszai árvédekezésben.

Szabó Ferenc
( 1930-1995)

Halk szavú, csendes emkedves munkatárstól,
Szabó Ferenc gátőrtől búcsúztak hozzátartozói, munkatársai, tisztelői május 9én a mártélyi temetőben.
A vfzügyi szolgálat volt
az élete. Hivatása megválasztásánál szerepet játszott,
hogy édesapja is vizügyes,
szi vattyútelepi gépészként
dolgozott évtizedekig. A
munkát 1953-ban raktárosként kezdte Kopáncson,
1990-ben mint a mártélyi
őtjárás gátőre ment nyugdíjba. Közben dolgos évek
során 1956-69 között a
Derekágyháza-papteleki
őtjárásban csatornaőr, majd
1969-90 közt a mártélyi
gátőrjárásban teljesItett
szolgálatot. Itt több éven át
(1974-81) a gátbiztosi feladatot is ellátta.
bertől,
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magát a festészetben, e hiányt
. .". .. :..... :
úgy pótolta, hogy rajzolt
reggel és délben, hajnalban és
éiiel, rajzolt vonaton, a restiben
és egy fél deci mellett a
Boszorkányban is.
Kiket rajzolt? Természetesen a szép, karakteres lányokat, asszonyokat.. akiket kellő
távolságtartással, szinte plat6i
módon nagyon imádott. Istenftette a gyöngébbik nemet, ez
talán azért volt, mert kiskorában elhagyta az édesanyja,
s minden nőben potenciális
anyát sejtett, látott, keresett.
Nem tudom, hány lányt
rajzolt le Vásárhely és SzegedRókus közt a vonaton a 12
esztendő alatt, amfg 1957 és
1969 között átjárt, az biztos,
hogy sokat, nagyon sokat. De
végülis ez az önképzés tette
lehetővé, hogy befogadta a
Tábor utcai Kör és a Vasutas
Képzőművészeti Kör is. Alapftó tagja volt az ásotthalomi
képzőművészeti tábornak, ahol
elmondása szerint gyönyörű
nyarakat töltött rengeteg munkával. Az Amatőr Képzőmű
vészek Tanácsának haláláig
~gja volt.
Emlékszem 1963 júliusára,
amikor a szegedi szakaszmérnökségre kerültem, a II. emeleti technikusi szobában éppen
vele szemben jelölték ki a
helyemet. Nem gyanltottam,
hogy egy jókezű autodidakta

eltérése a sokéves
ha vi átlagtól
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Herczeg Bálint (1916-1995)

grafika és a piktúra. Talán
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változása az elmúlt
hónaphoz képest
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ül velem által, hiszen boszorkányos gyorsasággal tekerte a
"triumphátort", oda-vissza
szélsebesen, amint normázott.
Később aztán kiderült, mert azt
mondja egyszer, jó a profilom,
lerajzolna. Kötélnek álltam,
ma is órzöm a finomkezű,
kisméretű ceruzarajzot. Modell ülés közben kezdtem közelebbről megismerni meleg
szivét, segftókészségét.
Szegény Papp Gyulát szerette ugratni, Gyula pedig őt.
Lajos egy ,,Petőfi-átiratára" ma
is emlékszem: Mindég mondtam néked Gyula) kedvet ne
kapj a tyúkhúsra. Elj a tyúkkal
barátságban, anyád egyetlen
jószága .. . Ezen aztán jót nevettek és mindenki ment a

maga dolgára, hogy egy-két
hét múlva újra elsüssenek egyegy poént, kinek-kinek a
,,kárára".

A sors nem tudta megtörni
örök jókedvét, pedig a sanyarú
gyermeksors (nevelőszülők
nevelték fel), albérletek sora
Miskolcon,
Budapesten,
Szarvason, ingázás Vásárhely
és Szeged közt, a halálosan
beteg feleség önfeláldozó
ápolása megtehették volna.
Amikor megözvegyült, Szegedre költözött, megint albérlet
Kun Sándoréknál, Gyömbéréknél, Sövényháziéknál.
Mennyei boldogságként élte
meg 197~t, amikor kiutaltÁk
számára az "oázist", a Mérey
utca 19-ben lévő, apTÓ garzon-

lakást. Lázasan rendezkedik,
lakása otthon és műterem egyben, mindenütt festékes tubusok, festővászon tekercsek,
rajzkartonok, a gázan pedig fő
a "gezemice-leves". Ez Lajos
speciaIitása volt, csak ő tudta
csinálni, mindenféle zöld ségekból, egy csöpp hússal, kolbásszal, esetleg virsli vel - ami
éppen kéznél volt -, roppant
leleményesen. A szükség parancsolta ezt nála. Ha ismeri őt
Márai, talán belefért volna A
szegények iskolája clmű mű
vébe, gondolom, főszereplő
nek, név nélkül, csendesen.
1979-ben nyugdfjba vonult,
újult erővel vetette magát a
festészetbe. Megfestette Tápé
minden szegletét. A művelő
dési otthon hálából több kiállltást rendezett alkotásaiból.
Közben többször megoperálták, de optimjzmusát sosem
vesztette el. Es csak festett,
festett.
Most, hogy földi élete '!1egszakadt, nem tudom, az Uristen minek osztotta be a menynyeknek országában Lajost.
Lakatosnak-e, vlzmesternek-e,
földmérőnek , térképszerkesztőnek, normásnak-e? Merem
remélni, sőt, hittel hiszem ,
képlrónak, festőnek.
Nyugodj békében, Lajos tudom, hogy úgy fogsz -,
hiszen Neked aztán haragosod
nem volt, békében éltél, csendben, a légynek sem ártottál,
egyszóval jó ember voltál ,
azaz EMBER, aki küzdve
küzdött és blzva bizott!
N.N.

Csatornaőri időszakára

estek az 1966-67 -es bel vizes évek, amikor különösen
nehéz feladatok adódtak a
gátőrök számára. Munkáját
mindig eredményesen végezte. Védekezésen kivül
fenntartási, beruházási ,
vagy megrendeléses munkákon munkavezetőként
dolgozott.

Lélekjelenlétét, határozottságát igazolta egy vlzszennyezés továbbtetjedésének megakadályozásával,
amiért a korábbi Kiváló
Dolgozó kitüntetések mellé
a Vfzgazdálkodás Kiváló
Dolgozója kitüntetést is
megkapta.
Az embertpróbáló 1970es, Tisza-völgyi árvlz már
mártélyi szolgálati helyén
taláéita. A helytállás, a védekező létszám szervezése,
irányitása és ellenőrzése
rátermettséget, rendkivüli
szlv6sságot igényelt tőle és
a vele együtt dolgozóktól.
Kisebb gondot jelentett, de
felősségtudatot tanusftott az
1974-75-80-as árvfzvédekezések során is. Speciális
feladat volt és nagy éberséget igényelt évről évre ,I
mártélyi holt-meder vfzszintjének, vlzminőségének
biztositása a horgász, az
üdülő és a vizgazdálkodási
érdekek kielégftésével. Ennek nehézségét fokozta,
hogy évekig (a tiltó úiiáépltéséig) csak földzárással
lehetett megoldani a feladatot.
A gátőrjáráshoz tartozó
bel vizes terület két öblözetet és két szakaszmémökség belvfzelvezetési kérdéseit is magabiztosan oldotta
meg. Betegségéről a szolgálatban dolgozó gyermekeitől rendszeresen hallottunk, mégis megrendltett a
haláláTÓl érkező hir. Emléke
a vele együtt dolgozókban
sokáig élni fog.
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