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AZ ALSO-TISZA-VIDEKI VIZUGYIIGAZGATOSAG LAPJA

Huszonöt éve volt eseményre, az Alsó-Tisza vidék folyóinak nagy árvizére emlékeztünk május 23-án Makón
és június 2-án Szegeden. Barátok, munkatársak, öreg mérnökök, technikusok, gátőrök, régi ,,harcostársak"
találkoztak. Meghatóan szép ünnepség volt a makói városháza dfsztermében és nagyon sok, tanulsággal szolgáló
előadást, sokak számára eddig nem ismert érdekességet hallhattunk Szegeden, az Ativizig Vásárhelyi Pál termében.
Ez utóbbi előadássorozat után az Ativizig-székház bejárati előterében dr. Kováts Gábor vízügyi igazgató leleplezte
Dégen Imre dombormavét. A következőkben Török Imre György főmérnök Makón elhangzott előadását közöljük.

A Maros árvízvédelmi rendszereinek
lejlesztése J970 után
Az én szerepem az, hogy
beszámoljak arról, hogyan
alakult az 1970-es árvfzvédekezés válságos id6szaka
után a Maros folyó által veszélyeztetett ártér árvfzvédel mi biztonsága. Milyen
Íntézkedések történtek, milyen fejlesztések segítik ma
el6, hogy hasonló helyzetben
ne kerüljön sor Makó és
környékének kitelepftésére,
egyszóval milyen ma az árvfzvédelmi biztonság a Maros mentén?
Hadd kezdj em azonban szfves engedelmükkel - egy
személyes megjegyzéssel,
élménnyel. Talán megengedik ezt nekem, mivel közel
30 éves vfzügyi és ezen belül
dönt6en árvizes pályafutásom során b6ven volt alkalmam komoly helyzetekben, árvfzvédelmi munkákban részt venni. Sohasem felejthetem el azokat a nappalokat és éjszakákat, amikor
éppen a Makóval szemközti,
bal parti védvonalon, a Kiszombor-Tiszasziget közötti,
mintegy 40 kilométeres marosi és tiszai töltés védelemvezet6jeként az árvfzveszély
elhárítás műszaki irányftása
volt a feladatom. Ekkor napi,
s6t óránkénti kapcsolatban
voltunk a szemközti kollégákkal és a szomszédos romániai és jugoszláviai szakemberekkel.

Minden
, eseményr61
.. ' tudtunk!
Ugyebár ilyenkor elképzelhet6 lenne, hogy í önkéntelenül is - a nagy fele16sség és megpróbáltatás
olyan gondolatmenetet vált
ki az emberből: vajon nem
lenne-e könnyebb a helyzetem, ha a túloldal on, vagy
alattunk szakadna a töltés,
nem tudnánk tartani a védműveket? Talán akkor megmenekülnénk, talán akkor
kisebb er6feszítésekkel is
sikeresen oldhatnánk meg
feladatainkat? Ugye, megdöbbent6 most így belegondolni! Higgyék el - magamat is beleszámítva - több
ezer munkatársam közül
egyetlen egy ember sem
gondolkozott fgy, beleértve a

magyar és a szovjet katonákat, Kiszombor, Ferencszállás népét, közeli és távoli
vfzügyi szakembereket.
Olyan nagy volt a veszély,
azt mindenki átérezte és egy
katasztrófa óriási kárt, emberéletet követelt volna.
Ezek után, amikor kellett,
mi küldtük át a szovjet katonákat és amikor mi kerültünk szorult helyzetbe a bal
parton, akkor éppen a jobb
parti buzgár környéki munkahelyr6l kaptam az els6
technikai és létszámer6sítést,
onnan jöttek az els6 termésk6szállftmányok.
Ez kérem akkor fgy műkö
dött!...
Visszatérek ezután az
1970. évet követ6 árvfzvédelmi intézkedésekre, fejlesztésekre és a mai helyzet
min6sítésére.
Ennek megértéséhez mindenekel6tt azonban néhány
megjegyzést engedjenek meg
a Maros árvizeir61. Nagy
hibát követnénk el ugyanis,
ha kizárólag az 1970-es árvfzb6l, annak tapasztalataiból indulnánk ki. Tekintsük
át tehát röviden a Maros
nagy vizeit ebben az év száadban.
1970 el6tt 1932-ben volt
rekord Makónál. 1942-ben
néhány napos jegyes vfz feltom ázta a makói vfzmérce
állását. A jégmentes árvizek
ranglistája az alábbi.
625 cm
1975
1970
624 cm
580 cm
1932
1970
544 cm
1974
520 cm
1981
520 cm
Érzékelhet6 tehát, hogy
1932 óta - úgyszólván négy
évtizedes csend után - szinte
10 éven belül 5 nagy árvíz,
köztük két rekord rázta meg
a térséget.
Nos hát ilyen a Maros és
vízgYÚjt6je.

Erre kell
számítani.
A Maros alig rövidebb,
mint a Tisza Szeged fölött.
Hossza 749 kilométer. Vfzgytljt6je a Tisza Szeged fölötti szakaszának' 1/5-e, de a
domb- és hegyvidéki tiszai
vfzgyűjt6 közel felét adja a

Maros, mely mellékfolyóinak vfzhálózata 1076 kilométer és ez igen jelent6s. A
Tisza árvfzi csúcsvfzhozamának a Maros több mint felét
képes adni. Ily módon a Maros szerepe a Tisza árvizeiben nagyon lényeges. Azt is
mondhatjuk, hogy a Maros
nélkül Szegednél nem képes
a Tisza nagy árvfzre, de a
Maros önmagában is akár
rekordot dönthet. Ez történt
1975-ben, éppen 5 esztend6vel a nevezetes 1970. évi
megpr6báltatások után. Nagy
védekezés, nagy veszély volt
ez is, hiszen éppen építés
alatt álltak a makói árvédelmi töltésszakaszok, de
már jól hasznosultak az 5 évvel korábbi els6 helyreállftások, fejlesztések . Még
néhány megállapítást teszek
a Maros romániai vízgyújt6jének árvfzi tapasztalatairól.
1970, 1974, 1975 katasztrófális gátszakadásokat, súlyos károkat okozott. Makóhoz hasonlóan veszélyes napokat élt át Arad és mindhárom évben elöntötte a
folyó Déva, Soborsin, Gyulafehérvár, Segesvár nagy
részét és több kisebb települést is. Ezáltal némiképpen
a magyarországi területek
problémái enyhültek akkor.
Itt kell röviden említést tennem a romániai árvfzvédelmi
és és vfzgyűjt6 rendezési
munkálatokról, amelyek
1975 után kaptak nagy lendületet. Ezek eredményeként
sokat javult Pécska, Arad,
Déva, Gyulafehérvár és a
többi település helyzete és
ezek a védvonalak 1981-ben
már sikeresen vizsgáztak.
Nyilvánvalóan a határon túli
fejlesztések növelhetik a mi
gondjainkat, ha nem lennénk
azokkal összhangban. A
hegyvidéki tározóépítkezések és üzemeltetésük hátrányos és el6nyös hatásokkal i c
járhatnak.
Még egy igen fontos megjegyzés. A Maros Makó környéki ártere a Körös-Tisza-Maros ártéri öblözet
része. Ez a térség egy Mindszent környéki vagy kunszentmártoni, s6t akár szarvasi töltésszakadás esetén is
veszélybe kerülhet. Van
persze lehet6ség, és ~sély

lokalizálásra, de sajnos tény,
hogy ma már ugyan a Maros
töltései sokkal erősebbek,
mint 25 évvel ezel6tt, de
veszély nem csak a Maros
felöl jöhet. Végül is

mekkora
ez a veszély?
Mi történne, ha egy katasztrófa bekövetkezne? Világviszonylatban is egyedülállóan nagy vész lenne.
Nagyobb, mint a Mississippi,
a Po, a Rhone, Rajna közelmúlt árvizei. Ezeknél sokkal
nagyobb veszély fenyegeti a
térséget. Egyszerűen azért,
mert az árvfzszint és a mentett terep között 3-5 méter
különbség van sokhelyütt, és
ez sokkal több, mint pl.
Hollandiában, ahol ugyan
250 ezer embert telepftettek
ki a legutóbbi szezonban, de
csak derékig ér6 víz veszedelme miatt. Nekünk több
kilométer széles sávban
hosszú heteken keresztül
kellene több méteres vízborftással szembenéznünk.
Vitathatatlan, hogy a magyar
Alföld, a Tisza-völgy - különösen az ország méretei hez
képest ~ a világ legárvízveszélyeztetettebb térsége, bár
a védművek ennek megfelelően (Széchenyinek, Vásárhelyinek és utódaiknak köszönhet6en) sokkal er6sebbek.
Az eddig elmondottak
bizonyára alátámasztják,
hogy 1970-t61 napjainkig a
Maros védműveinek fejlesztését a térségben él6k jogosan igényelték és a szakemberek, valamint a döntéshozók ezt valóban kiemelten is kezelték. Mit
sikerült megvalósítani, mi a
mai helyzet?
A román oldalon a magyar
tervekkel egyeztetve az
1970-es évek elején a Maros
bal partján az országhatártól
Fönlacig er6sítették meg a
töltéseket 1,0-1,5 m magassági biztonsággal az 1970-es
árvfzszint fölött 1:3, -1:3 vfzés mentettoldali rézsüvel. Ezt
követte a jobb parton az aradi belvárosi ~zakasz támfalrendszere és a Pécska-Arad
(Folytatás a 2. oldalon.)

Nemzeti múltunk ernIékparkjának legszebb helyén,
a Feszt y-körkép impozáns épülete mellett, a dfsztó
partján kaptunk lehet6séget arra, hogy egy régi
gát6rtelep korhű felépftésével, annak korabeli
berendezésével mutassuk meg a vfzügyi szolgálat
múltját (és az épületen belül egy állandó kiállftáson a
jelenét) annak a sokezer embemek, aki évente ellátogat
Ópusztaszerre.
Az épületeket Takács Lajos, az Ativizig mérnöke
egy 1893-ban ~észült, dongéri őrtelep tervei alapján
tervezte, a 90 m-es, tornácos fóépületben az 6r szobája,
tiszti szoba, valamint konyha és kamra kap helyet. A
melléképületben kocsiszfn, istálló és szertár lesz, az
udvaron gémeskút készül, a ház előtt - a tó partja
mentén - pedig egy árvfzvédelmi töltés szakaszt
alakftunk ki. Mentett oldalán rőzsekazlat helyezünk el,
. a töltésen különböző árvízvédekezési módokat mutatunk be. A töltést kezelőhfd köti össze egy bemutatásra érdemes orros barátzsilippel.
A látogatók az őrtelepet a gátra fölsétálva, annak
koronáján haladva közelfthetik meg, a mentett oldalon
az őrházhoz, illetve a vfz felőli oldalon a vfzmércéhez
lépcs6 vezet majd.
Az 6rtelepet Szabó József technikus vezetésével az
Ativizig Műszaki Biztonsági Szolgálatának nagyszertlen összeszokott, kittln6 épft6brigádja építi, az
Országos Vfzügyi F6igazgatóság, a Csongrád Megyei
Önkormányzat és - reménveink szerint - az ország
vízügyi igazgatóságainak támogatásával.
A fóépület már tető alá került, a melléképületnek is
legalább ilyen készültségi állapotban kell lennie még
az idén. (Képünkön a fóépület a kész tet6szerkezettel a kitűzött ,,zöldággal" -látható, azóta egy bontott régi
épületről a hódfarkú cserepek is helyükre kerültek.)
Az ország jónéhány helyén találunk olyan műem
lékjellegű, régi vfzügyi objektumot, 6rtelepet, szivattyútelepet,' mtltárgyat, amit a saját területén minden
vfzügyi igazgatóság ápol, igyekszik olyan állapotban
tartani, hogy az arra vet6d6nek büszkén megmutathassa. Az Opusztaszeri Emlékparkot évente tízezrek
látogatják (1996-ban, az 1100. évforduló évében talán
százezrek is). Amit ezzel a minta 6rteleppel itt megmutathatunk, azt nagyon sokan láthatják majd. Szeretnénk, ha ezt a sokat jelent6 létesftményt az egész
vfzügyi szolgálat büszkén vallaná magáének. Megtekintését (már az épftés közben is!) jó szívvel ajánlja
mindenkinek a műszaki ellen6r:
Benke György
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1995. június 21-én délután
a ráckevei önkormányzat
székházában beszélgetésre
ültek le a vízügyi ágazat
központi és területi szervezeteinek vezet6i dr. Lotz
Károly közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterrel.
A találkozón a vfzügyi igazgatóságok vezet6in és a regionális vállalatok vezérigazgatóin kívül részt vett dr.
Hajós Béla helyettes államtitkár, dr. Varga Miklós, az
OVF f6igazgatója, dr. Fenyvesi Béla f6igazgató-helyettes, valamint a minisztérium
vfzügyi blokkhoz tartozó
f60sztályvezet6i.
A kötetlen beszélgetésen,
mely a késő esti órákba
nyúlt, el6ször az ágazat ve-

•• ' . . . ..
zetói tájékoztatták a minisztert a vfzügynél lezaj lott
lényeges átalakulásokról és a
szakma jelenlegi helyzetéről,
majd dr. Lotz Károly miniszter adott tájékoztatást a
közelmúlt legfontosabb eseményeir61. A miniszter
örömmel nyugtázta, hogy a
vfzügy társadalmi, politikai
megítélése folyamatosan
javul, erre mutat az is, hogy
az országgytIlés elfogadta az
új, mai normáknak megfelel6
vízügyi törvényt. mely
egyébként az ország harmadik vfzügyi törvénye a múlt
század végén elfogadott els6
vízügyi törvény óta.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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A Maros árvízvédelmi rendszerének
feilesztése 1970 után
(Folytatás az 1. oldalról.)
töltés magasítása. Megjegyzem, hogy Pécskátói az
országhatárig nincsen összefüggő védvonal a jobb parton, csupán a településeket
(Szemlak, Sajtény, Nagylak)
védik körgátak, és a folyó
nagyvízkor egészen az aradi
útig, magaspartig, az ártér
határáig kiönthet. Épült egy
korlátozott képességű, nyárigát jellegű töltés Nagylak
és Pécska között, amely a
közepes vizek ellen nyújt védelmet, de ezáltal azok szintjeit is megemeli. A távolabbi
térségek (Déva, Gyulafehérvár, Segesvár stb .) és a
tározók ügye igen bonyolult
kérdés. Mivel ezek ma még
nem tartoznak a Magyar-Román Vízügyi Egyezmény
hatálya alá, erről csak

érint6/egesek

az inFormációink.
Mindenesetre fel kell készülnünk a hegyvidéki tározók jótékony és hátrányos
hatására egyaránt, a hidrológiai előrejelzéseknél persze
nehéz lesz ezeket figyelembe
venni.
Mi történt magyar területen az eltelt 25 év alatt? Remélem, nem veszik zokon,
ha a teljesség kedvéért nemcsak a Makó térségét közvetlenül érintő védszakaszokról,
hanem a teljes Maros-rendszerről számolok be.
Már 1970-ben az árvíz levonulását követő hónapokban, ősszel bizonyos helyreállításokra sor került. Ezek
elsősorban a védtöltések
mentett oldali rézsüjének
megtámasztásai, de kiemelkedő a makói buzgár környékének feltárása és 400 fm
hosszban a töltéserősítés
(magasítással, szelvénybóvítéssel, résfalazással).
A nagyobb arányú fejlesztések 1972-ben részletes
vizsgálatok, tervek szerint
átgondolt programok alapján
kezdődtek, és kisebb megszakításokkal az ország teherbíró képessége szerint
épültek. Egy viszonylag szerény műszaki átadás sal 1994
őszén tehettü nk pontot a
Maros magyarországi árvízvédeImi rendszereinek a mai
előírások szerinti korszerű
kiépítésére.
Ezeknek a munkálatoknak
a nagyságrendjét és a művek
védképességét nehéz néhány
számadattal jellemezni, mégis megpróbálom.

Munkatársaim kiszámították, hogy az 1970-1994
között zajló töltéserősítések
számlaértéke mintegy 510
millió forint volt, amelyet
mai árakra felszorozva megközelít6en 3 milliárd forintra
tehetünk. Ez az értéke ma
azoknak a munkálatoknak,
amelyekkel a Maros mentén
javult az árvízvédelmi biztonság.

I

Nem kis összeg ez!
Elő lehetne-e ezt most
teremteni? Mi lenne, milyen
veszély lenne, ha ez nem valósult volna meg? Mit éreznének tavasszal, a tavaszi
~.sőzések idején a makóiak?
Onökre bízom a kérdés megválaszolását. Én nagyon aggódnék.
Néhány műszaki adattal is
jellemezném ezt a nagyarányú fejlesztést. A bal
parton, az országhatártól lefelé haladva - a Tisza vonalának egy részét, az újszegedi belterületi szakaszt
is beleértve -, mintegy 31
km védvonal került erősí
tésre. A Maros jobb parton
ugyancsak a Tiszához csatlakozva és a Sámson-Apátfal vi főcsatorna torkolat
közeli szakaszát is beleértve
51 km erősítéséről beszélhetünk. Összesen tehát mintegy 82 km, vagyis az AlsóTisza vidéki Vízügyi Igazgatóság fővédvonalainak kereken egynegyede került megerősítésre. Igaz, több mint 20
év alatt, de ma is megfelelő
paraméterekkel.
A bal parton közel 1 millió
köbméter, a jobb parton
mintegy 1,8 millió köbméter
földmunka a jellemző adat.
Ennek nagy része a hullámtéri anyagnyerőhelyekről
került ki, de több mint egyharmada a Maros folyó medréb6l, úgynevezett hidromechanizációs technológiával.
Kiszombor határában 400 fm
hosszban, Makó belterületén
2,1 km, Apátfal ván 1 km
hosszban mentett oldali szivárgórendszer készült, amely
egyaránt biztosítja a töltés
állékonyságát és a fakadóvizek folyamatos eltávolítását. Tíz gátőrtelep részbeni,
vagy teljes korszerusítésére
került sor bekötőúttal és
közművekkel. A hírközlést
és a vízállásmérést, ez utóbbit távjelzős módon, szintén
korszerusítettük. Több fontos
zsilip épült, vagy került felújításra, közöttük a Sám-

Kardos Imre Szeged árvizvédelmi
rendszerérGltartott elGadást

A makói árvfzi emlékmanél
dr. Hajós Béla helyettes államtitkár és Kardos Imre
ny. f6mérnök koszorúzott
son-Apátfalvi főcsatorna árvízkapuja a Makó-nagylaki
útnál és az Élővíz torkolati
műtárgya, az úgynevezett Gzsilip, az országhatárnál.
Mit tudnak ma, mire képesek ezek a védművek? Azt
mondhatjuk, hogy a töltések
ma 0,5-1,5 méterrel magasabbak, mint 25 évvel ezelőtt. Geometriai méretük
megközelítően negyedével
nőtt, szélesebb a töltéstalp,
laposabb a mentett oldali
rézsü. A legveszélyesebb
belterületi szakaszokon további

biztonságot
javítanak
a zárt szivárgók.
Higgyék el, nem a nagykéés nem a túlzott önbizalom mondatja velem, hogy
ezek ma az ország legkorszerűbb árvízvédelmi művei
közé tartoznak. Persze gond
nélkül nem élhetünk, hiszen
ezek a műszaki létesítmények nem működnek automatikusan. Gondozni és
rendszeresen karbantartani
szükséges azokat, elégtelen
fenntartás hiányában tönkre
mehetnek a műtárgyak, a
gátkorona, a töltésgyepek, a
hírközlés. Elbizakodottságra
pedig azért sincs ok, mert a
marosi esetleges árvizek igen
gyorsan érkeznek és várható
tetőző értékük meglehetősen
bizonytalan. A szakemberek
körében közismert, hogya
hosszú éves adatsorból számított úgynevezett mértékadó árvízszint - amely alapján a töltések épülnek -, s a
ténylegesen előfordult legnapűség

Varga ferenc elGadása a fartral
épitésérGl szólt
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Fontos eredményként
mondta el a miniszter, hogy
a gazdasági kabinet megtárgyalta és ellenvélemény
nélkül támogatja az ország
árvízvédelmi középtávú
fejlesztési tervére vonatkozó
kormányelőterjesztést, mely
az 1996. és 2000. közötti
időszakra mintegy 14-16
milliárdos munka elvégzését
irányozza elő, ill. fogja lehetővé tenni. Ez a munka, ha
megvalósul, lényegesen növeli az ország utóbbi időben
romlásnak indult árvízvédelmi biztonságát és egyben
nagyon komoly szakmai feladatot ad a vízgazdálkodás
szakembereinek.
üdvözölte a
V A miniszter
.
ízügyl Tudományos Kutató
Részvénytársaság nevében
~egjelent dr. Starosolszky
Odön
abból
lk I főigazgatót
ból h
, . az
.
a a om ,ogy az uJ pnvatizációs törvény értelmében
Vituki
.
'ta.,.
16 tulajdonosi
tól KHVM
Joga~ JUDlI·us E- b a h
gya
oro Ja
. gy
en jelent
angsúlyozta,
hogy
ez nem
beleszólást a szakmai munkába, a Vituki továbbra is
független szakértői testületként végzi feladatait.
A miniszter tájékoztatója
után a jelenlévő igazgatók
beszéltek szűkebb területük
gondjairól, de minden beszámolóban érződött az az óvatos optimizmus, ami a
vezetői tájékoztató alapján a
jelenlév6ket eltöltötte.
Igazgatóságunk vezetője ,
dr. Kováts Gábor hozzá szólásában rámutatott, hogy az
átszervezés után a lecsökkent, mintegy 420 fős létszámot sem képes a költségvetés, ill. a Vízügyi Alap
eltartani, az ilyen jellegű

pénzek csak mintegy 250 fő
foglalkoztatás át és a szorosan vett szakágazati üzemelési feladatokhoz szükséges
dologi kiadásokat fedezik és
az igazgatóság teljes műkö
déséhez szükséges további
anyagi eszközöket saját
bevételekb6l, többek között a
'beruházások levezényléséből, az öntözésüzemelésből,
a felesleges vagyontárgyak
hasznosításából és anyagi
jellegű szolgáltatási tevékenységekből kell előte
remteni.
Kérte a minisztert, hogy az
1995. évi költségvetési törvény tárgyalása folyamán a
94. évi törvényben megfoga Imazott kor lá tozó intézk e dé se k et, me Iye k az ingatlanok bérbeadására és
értékesítésére vonatkoznak
és a döntési szinteket túl
magasra heIyezl'k'ó
,J Ienne a
korábbi, az 1994. évi szabáIyok szerint módosítani, mert
a nagyobb mozgástér egyben
gazdaságosabb működést
tenne lehetővé. Ugyancsak
szóvá tette igazgatónk a
majdnem minden szolgáItatás után befizetendő 13%os járulék negatív hatásait,
hangsúlyozva, hogy ha ezek
a tendenciák folytatódnak,
1996-ban a vízügyi igazgatóság működésképtelenné
válhat.
A miniszter igéretet tett,
hogy a kérdést meg fogják
vizsgálni, és a cél mindenképpen az, hogy az igazgatóságoknál lehetőleg további
létszámcsökkentést ne kelljen végrehajtani és a műkö
dőképesség, az új vízügyi
törvényben megfogalmazott
feladatok ellátása zökkenő
mentesen megvalósulhasson.

gyobb vI'zek ko" zo" tt a Maroson nagy a kU"lo" nbség, 45
em a nagy víz javára. A TIszán ez egy százalékos valószínűségű, azaz egyszerúbben fogalmazva'. a 100 éven
belül egyszeri visszatérési
idejű árvízszint csupán 10
cm-rel magasabb, ml' nt az
előfordult maximum. Ráadásul Makónál 1975-ben me gismétlődött (szinte centiméter-pontossággal) az 1970-es
tetőzés. Ezekhez kellene
bekalkulálni a vízgyűjtőn
bekövetkezett változásokat
és az éghajlatváltozás blzonytalanságait, a szélsőségek okozta veszélyeit...
Egyfelől tehát joggal
örülhetünk annak, hogy ilyen
nagy munkával korszerű
árvízvédelmi rendszerek
védik ma Makót és a Makó
környéki településeket, ipari
övezeteket, szántóföldeket a
Maros mindkét oldalán, másfelől viszont e művek karbantartása továbbra is komoly erőfeszítéseket igényel,
a vízgyűjtőn végzett munkák, meg a labilis hidromete- ~-------------------

:~=i~~:;;;';:;",:~~ Új közalkalmazotti tanács
a Atl'vl' 'Igne'I
fgérhetem, hogy e téren
mindent megtesz a napjainkban már meglehetősen kis
létszámú, vízügyi szolgálat
annak érdekében, hogy ne
érje meglepetés se a szakembereket, se Makó és környéke népét, és ha úgy adódik a helyzet, az 1970 évihez, vagy az 1975 évi hez
hasonlóan egymást segítve
megküzdhessünk sikerrel a
Maros mindig tiszteletet
parancsoló árvizei vel.

Dégen Imre dombormavét
dr. Kováts Gábor leplezte le
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Az Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság dolgozói a
29/1995. (III. 24.) Korm. sz. rendelet alapján 1995. május
22-én új Közalkalmazotti Tanácsot választottak.
Az igazgatóság létszáma alapján 9 tagú testület választására nyílt lehetőség. A jelölő listát a szakszervezet javaslata alapján a választási bizottság áprilisban elkészítette.
A szakszervezet jelöltjein kívül más jelölés nem volt.
A választás nagyarányú részvétellel történt. A választási
biztosok n~olc mozgóurnával járták az egységeket, feIkerestek rrunden munkahelyet. A központban délután két
óráig befejeződött a szavazás.
A Viosz Ativizig Önálló Szakszervezet jelöltjeit megválasztották.A választást követő alakuló ülésen a választási
bizottsággal együtt részt vett dr. Kováts Gábor igazgató és
Furák András szakszervezeti titkár iS', a 9 tagú testület - titkos szavazással - megválasztotta az elnököt és az elnökhelyettest.
Elnök: Kemény László
Központ
Központ
Elnökh.: Tóth Gyula
, Csongrádi Szakaszmérnökség
Tagok: Dési Gábor
Hajdúné Király Eva Szentesi Szakaszmérnökség
Magonyné
Komlósi Margit
Vásárhelyi Szakaszmérnökség
Jenei Gábor
Szegedi Szakaszmérnökség
Nagy Antal
Műszaki Biztonsági Szolgálat
Csörg6 Gyula
Központ
Molnár Ambrusné Központ
Célkitűzéseink között szerepel, hogy az érdekképviseleti
munkát tovább javítsuk, ehhez az igazgatóság vezetése részéről a támogatást megkapj uk. A feladatok jól elkülönülten
meghatározottak a Közalkalmazotti Tanács, és a szakszervezet részére egyaránt, ezért kérünk mindenkit - a maga
területén -, hogy segítse munkánkat a jobb életkörülmény és
a vízügyi munkahely javítása (megtartása) érdekében.
Közalkalmazotti Tanács

;

1995. JÚNIUS

Még élénken él emlékezetünkben az újév napján bekövetkezett olajszennyez6dés és a Beretty6n, valamint a Körösökön
ezzel kapcsolatban végzett védekezési munka. Május 31-én
pedig a következ 4 szövegű gyorsinformáci6 érkezett igazgat6ságunkra:
"Tájékoztatom az Igazgat6 urat, hogy a Nagyváradi Vlzügyi
Igazgatóság jelentése szerint 1995. május 3O-én a Fekete-Körös
Tenkei vtznijzi állomásán 100%-05 vfzszennyezést észleltek.
A Luca Sprie neva bányából bauxitásvány kerillt a foly6ba.
A Fekete-Körös határszelvényében a vörös e!szfnez/Jdés 1995.
május 31-én 10.55 6rakor megjelent, a vIztükör teljes felületén.
A foly6 szennyez4désér41 értesItettük az illetékes
magyarországi intézményeket és a román féllel helyszini
bejárást kezdeményeztem.
Gyula, 1995. május 31.
Dr. Goda Péter

Az esemény lezajlott, a
szennyezó hullám már levonult, de érdemes a dologra
visszatérni, mert ez az ügy
közérdeklódésre tart számot és
rendkfvül tanulságos.
A szakemberek meglehetósen sokáig bizonytalanságban voltak a szennyezés eredetét és a szennyezóanyag
összetételét illetóen . Jobb
hlján bauxitszennyezésnek
neveztük a dolgot, de nem
voltunk biztosak abban, hogy
nyers bauxitásvány, vagy pedig egy bányászati tevékenység után keletkezett meddó
(azaz az aiumInium tartalmú
rész leválasztása után visszamaradt nagy vastartalmú
iszap) került-e a folyóba . A
gyanakvás oka az volt, hogy
az elsó laboratóriumi elemzések igen magas, a szokásosnál
tizenötször nagyobb vastartaImat mutattak ki" és a szen ynyezés olyan lebegó anyag
formájában jelentkezett, ami a
Fekete-Körösön még áradások
esetén is teljesen szokatlan.
A vöröses sz/nű, szinte sárfolyónak min6slthet6 -FeketeKörös a megszokottól teljesen
eltér6 képet mutatott. A gyulai
szakemberek helyszIni szemléje alapján most már világos,
hogy a Fekete-Körös egy
mellékfolyója, a Rosia patak
hozta a szennyezést, amely
mellett található a művelésen
kfvül lév6 Dobresti bauxitbánya. A patak id6nként búvópatakként halad a Királyerd6i
hegy oldalában és vlzgyújt6jén
1995. május 29-én 14-17 óra
között nagy intenzitású csapadék hullott, mintegy 100 mm
mennyiségben. Ez a csapadék
2-3%-os el6fordulási valószlnűségű csapadék, amely részben a felhagyott bányából,
részben a patak barlangrendszeréb61, részben a felszlnr61
bemosta a vöröses szlnű talajt
és ásvány t, ez a szennyezés
került a Fekete-Körösbe, ahol
mintegy 60 km hosszú szenynyez6 hullám alakult ki.
Ezzel a szennyezódéssel
nem lehetett oly módon megbirkózni, mint a felsz/nen úszó
olajjal, de hatásai is teljesen
különböztek attól. Nézzük
elóször, hogy milyen hatása
van egy ilyen magas vasoxidvadhidroxid tartalmú, finomszemcséjű, lebeg6 anyagnak a
folyóban és más vizekben,
ahová a folyóból ezt továbbItják (holtágak, halastavak,
öntözó csatornák). A vIzben
alig oldódó vasoxid és a vashidroxid nem közvetlenül mérgezó anyag, azonban másodlagos hatásai vannak, az anyag
fizikai jellegével összefüggésben. A vIz átlátszósága jelentósen lecsökkent, a fényviszonyok megváltoztak, a vIz oxigén pótlását biztosftó fotoszintézis lelassult. Ez az oldott
oxigéntartalom csökkenéséhez, következésképpen halpusztuláshoz vezetett. A finom
lebeg ó anyag nagy felületén
megköti az algákat, amelyek a
fotoszintézissel az oxigént
termelik és táplálékul szolgáinak a planktonevó halaknak. Ez a hatás hosszabb távon
ezen halfajok éhezéséhez
vezet, tehát újabb haIpusztulást okozhat. A lebeg6 anyag-
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hoz kötódó algák pusztulása
pedig szervesanyag-földúsulást és ily módon arnmóniumkoncentráció-emelkedést válthat ki.
E hatások miatt a térségben
lévó különbözó vIzhasználatokat korlátozni kellett, nem
szabadott a folyóból az öntözórendszerbe, a halastavakba
vezetni ezt a vizet. A biológiai
jellegű kár elhárftásának
egyetlen egy lehetósége kfnálkozott, minél hamarabb megszabadItani a kis vIzhozamú
Fekete-Köröst és KettósKöröst ettól a nagy töménységben jelenlévó, szennyezó
anyagtól.
Abban az időben a Tiszán a
középvIznél magasabb, de
mederben lévó árhullám vonult le, amelyben már több
mint százszoros higitással volt
levezethetó ez a szenynyezés.
így tehát a Körös-völgyi duzzasztó rendszerek teljes leeresztésével a Hármas-Körösbe, azon keresztül a Tiszába
kellett minél hamarabb továbbltani ezt a szennyezést. Praktikusan a partra kirakódott
anyag lemosatásával pedig a
lehet6ségekhez képest megtiszt/tani a Körösök medrét.
Ennek érdekében román és
magyar oldalról bizonyos
öntöz6vizet a Körösökön leeresztettek. Szerencsés körülmény, hogy június els6 fele
csapadékos volt, az egész havi,
sok éves átlagcsapadékot
meghaladó mértékű esózések
lecsökkentették az öntöz6vlz
igényeket, és a leürftett Körösrendszer részbeni utánpótlását
lehetóvé tették.
Az esemény rendkIvül tanulságos, olyan megfontolásokat is igényel, hogy az
ilyen vIzzei való öntözést,
legalábbis esóztetó öntözést
teljes egészében ki kell zárni.
Ez a sáros vIz ugyanis a növények levelére lerakódva a
növényeket alkalmatlanná teszi a fotoszintézisre, egyúttal
az öntöz6 berendezések finom
fuvókáit az eltömódés veszélye, valamint a szennyezó
anyag kémiai összetételéb61
fakadóan az alkatrészek korróziójának veszélye fenyegeti.
Végülis a legfontosabb tanulságok, tapasztalatok a következők (ahogy azt a Körösvidéki Vlzügyi Igazgatóság
fómérnöke, Pálinkás Lajos
megfogalmazta) :
l . A román fél igyekszik
megfelelni a jelzéseket illetóen
a szabályzati elóIrásoknak,
vagyis időben jelezte a szenynyezódés keletkezését, közeledtét.
2. Nagyon fontos, hogya
vlzgyűjtóvel, annak országhatáron túli részével kapcsolatos hazai ismeretek bóvüljenek.
3. A minilaborok (amelyekkel minden vlzügyi igazgatóság rendelkezik, és ameIyeknek létjogosultságát sokan
kétségbe vonják, mivel a
vlzminóségi laboratóriumok a
Környezetvédelmi Felügyel6ségnél működnek) igen jó
szolgálatot tettek.
4. Egy ilyen vizuálisan érzékelhetó, a megszokottól
teljesen eltér6 megjelenési
formájú szennyez6désre a

társadalom, a folyópartra lejáró emberek rendkfvül élénken
reagálnak, ezért a közvélemény korrekt, gyors tájékoztatására nagy gondot kell fordftani.
5. A folyók vlzminóségi
változásának figyeImmel klsérése nemzetközi együttmű
ködési keretek között valósItható csak meg. Egy szakmailag jól megalapozott, jól mű
köd6 monitoring rendszer fejlesztése nagyon szükséges,
amely minóségi oldalról biztosltja az egyébként kritikusan
alacsony vIzkészleteknek a
megóvását.
Ma már feltöltés alatt áll a
Körösök öntözóvlz-tározórendszere, a duzzasztóműve
ken még nem sikerült elóállftani a nyári mértékadó duzzasztási szinteket, de részben
román területi vIzpótlással,
részben tiszai átvezetésekkel
talán sikerült a nyár hátralévó
idószakában biztositani a jó
minóségű öntöz6vizet.
Az Alsó-Tisza vidéki Vlzügyi Igazgatóság működési
területét, vagyis a HármasKörös Kunszentmárton-Öcsöd
közötti szakaszát június 5-én
érte el ez a szennyezó hullám.
Itt már mintegy tfzszeres
higitásban volt jelen és a tiszai
vIzkivételnek számftó FelsóKurcai öntözó fóvlzkivételt
nem is kellett leállItani. A Tiszában mind lebegó anyagban,
mind pedig vaskoncentárcióban (a mintegy százszoros
higulás miatt) ez a szennyezés
úgyszól ván észrevehetetlen
volt. Ennek ellenére a szakemberek számára és a társadalom számára ez a jelenség
bizony számos tanulsággal
szolgált.
Török Imre György

A Maros 1970. évi nagy
árvizének 25. évfordulója
alkalmából rendezett ünnepségen került a kezembe
Nagy Sándor "Régi makói
árvizek" című nagyszerű
dokumentum-gyűjteménye,

mely a makói múzeum
Forráskiadványai sorozat 2.
köteteként - egyszeru stencilezett formáben - még
1970-ben jelent meg (sorozatszerkesztó: Tóth Ferenc.
Kiadta a József Attila Múzeum. Terjedelme 84 oldal.)
A szerző - levéltári kutatások és irodalmi feldolgozások alapján - a makói
árvizekre vonatkozó különféle iratokat közli az 1751.
évi karácsonyi árvízr61 szóló
fogalmazvány tól kezdve az
1932. évi árvizet leíró alispárll jelentésig. Összesen 53
tételt. A kötetben olvasható
legtöbb irat az 1800-as évekb61 származik. Mivel az árvizek szoros kapcsolatban
vannak a folyószabályozással és az árvízvédelmi
létesftményekkel, a kötet
nemcsak a Maros árvizeit
ismerteti, hanem az említett
emberi beavatkozás okra is
kitér. Foglalkozik a Tisza
árvizei vel is, mert azok a
folyószabályozás megindulásától kezdve ugyancsak
veszélyeztették a várost. A
szerzó az iratokat általában

Régi
makói
árvizek
az eredeti szöveghez ragaszkodva tette közzé, és magyarázó szöveggel látta el. A
kötete t jegyzet, tájékoztató
és utószó zárja le.
Az árvízgondok Makón a
XVIII. század elején kezdtek
előjönni. Legalább is ettől
kezdve vannak erre utaló
adatok. Az 1754. évi átvágással a város alól új mederbe vezették aMarost,
ezzel a közvetlen veszélyt
megszüntették, de - gyökeres megoldás hiányában az állandóan folyamatban
lévő árvédeimi építkezések
nem hozták meg a kellő
eredményt. Az 1821 . évi
marosi árvíz elöntötte a
várost (800 ház dőlt össze),
sőt a megye tekintélyes
részét is. Közel két évtizedig
tartó tárgyalások után - az
általános szabályozási terv
alapján - újólag megkezdték
a folyókanyarok átvágását és
a töltések építését. A szabályozási munkákkal 1872ig a folyó vonalát 88 km-rel
rövidítették meg. A sebe-

sebbé váló folyó a partokban
nagy pusztftásokat végzett,
melyek kijavítására az 1890es években partvédó és terelő
műveket építettek.
A közölt iratokból nem
kapunk átfogó képet az árvizek méretei ről, más adatokból viszont megállapítható, hogy az árvizek magassága általában 4-5 méter
között változott, és csak
ritkán emelkedett 5 méter
fölé. Ez 1855-t61 1877-ig öt
esetben fordult elő. Az 1877.
évi tetőző makói vízállás 541
cm volt a vízmérce mostani
O pontjára (80,21 m Af.)
vonatkoztatva. Ez a rekord
1932-ig tartotta magát,
amikor 580 cm-rel tetőzött a
folyó . Közel negyven év
múltán, 1970-ben a legmagasabb vízállás 624 cm-t ért
el, 1975-ben pedig 625 cm-t.
A kötet zárósorai ma is
időszeruek : "nincsen olyan
maximum, melyet a természet idővel túl ne szárnyalhatna. Éppen ezért az
árvízvédelmi építmények,
vízlevezető csatornák karbantartása mindenkor elengedhetetlen, közérdekű
teendő."

Dr. Pálfai Imre

Munkatársaink elöadásai
a Magyar Hidrológiai Társaság
idei elsö félévi rendezvényein
Január 26.

Március 7.

Március 16.

Március 22.

Március 22.
Március 24.
Március 30.

Március 31.

Április 20.
Április 25.

Dr. Pálfai Imre:
Az 199O-es évek aszály ainak
összehasonlftó értékelése
(MTESZ székház, Budapest)
Dr. Kováts Gábor (felkért hozzászólóként):
Országos Szakmai Nap a vízművek
tulajdoni viszonyairól és üzemeltetési
kérdéseir61
(MOM Művelődési Ház, Budapest)
Török Imre György:
A hullámtéri erdők szakmai kérdései a
vízügyi és természetvédelmi szempontok
figyelembevételével
(MTESZ székház, Budapest)
Dr. Pálfai Imre:
Szélsőséges meteorológiai helyzetek
Magyarországon
(VEAB székház, Veszprém)
Dr. Fekete Endre:
A Tisza-völgyi holtágak állapotfelmérésnek
tapasztalatai (Csongrád, városháza)
Kardos Sándor (felkért hozzászólóként):
A víziközművek fejlesztése Makó
térségében (Makó, Korzó Casinó)
Dr. Pálfai Imre:
Megemlékezés Vásárhelyi Pál születésének
200. évfordulója alkalmából
(MTESZ székház, Budapest)
Plesovszki Pál:
A FLYGHT szivattyúkkal kapcsolatos
tervezői tapasztalatok
(PM Műszaki főiskola, Baja)
Benke György:
Hullámterek hasznosítása az Alsó-Tisza
vidéken (MTESZ székház, Budapest)
Török Imre György (felkért hozzászólóként):
A regionális vízgazdálkodási tervezés
nemzetközi gyakorlata. A vízügyi
igazgatóságok szerepe a várható

Május 3.

Május 11 .

Május 23.

Június 2.

Június 22.

magyarországi vízgazdálkodási tervezésben
(Ativizig-székház, Szeged)
Kádár Mihály:
Biológiai csatorna-karbantartási
próbálkozások az Ativizig területén.
Tripolszky Imre:
Karbantartási eredmények az Ativizig
területén (helyszíni bemutató)
Császár Imre-Ötvös Mihály
(felkért hozzászólóként):
A biológiai, fizikai és kémiai karbantartás
összevetése (Ativizig-székház, Szeged)
Dr. Pálfai Imre (felkért hozzászólóként):
Ismereteink az esetleges
éghajlatváltozásról és annak hidrológiaivízkészletgazdálkodási következményeir61
(MTESZ székház, Budapest)
Török Imre György:
A Makót is érintő marosi árvízvédeimi
rendszerek fejlesztése és jelenlegi
védképessége
(városháza dfszterme, Makó)
Dr. Vágás István:
Az 1970. évi Tisza-völgyi árvíz
hidrológiája az Alsó-Tisza vidékén
Kardos Imre: Szeged árvízvédeimi
rendszerének, ezen belül a szegedi partfal
rekonstrukciójának előkészítése és
megvalósftása
Varga Ferenc:
A szegedi partfal-rekonstrukció építése
Dr. Kováts Gábor:
Dégen Imre emléktáblájának avatása
(Ativizig-székház, Szeged)
Dr. Pálfai Imre:
A lehetséges klíma változás hatása
az Alföld felszín alatti vízkészleteire
(MTESZ-székház, Budapest)

/

,

,

1995. JUNIUS

VIZPART

4

Májusban változékony, az évszaknak megfele16nél

hűvösebb

és szárazabb volt az

XII. Szegedi
Nemzetközi RegaHa

időjárás .

Az idén tizenkettedszer
A szeszélyes területi eloszlású csapadék csak az Ativizig délnyugati és délkeleti körze- rendezte meg a Magyar
teiben volt átlag feletti mennyiségű, máshol - főleg északon, északkeleten - hiányok Evezds Szövetség, a Szealakultak ki.
gedi Vtzügyi Sportegyesület
és a Szeged Városi SportAtivizig területi csapadék (mm)
igazgat6ság azt a hagyoátlag
maximum
minimum
mányos nemzetközi evesokévi átl. visz.
Id6szak
zősversenyt, amely a Szegedi Vtzügyi Sportegyesület
csapad.(%) eltérés (mm)
helye
helye
kezdeményezésére 1994-t61
41
82
Balásta
21
Baks
69
-18
tár havi
az utóbbi két évtizedben
79
nov . l-t61
233
-62
újjáéledt szegedi evezés
atyjának, a magyar evezős
sport
önzetlen támogatóA gyakori felhősödés és csapadékhullás miatt napfényben szegény volt az idő. A hőmér
jának, dr. Simándy Bélának
séklet napi és havi menete jelentős ingadozásokat mutatott: a hónap elején és közepén többa nevét viseli.
nyire az átlagnál alacsonyabb, a hónap végén magasabb értékeket mértek.
A nagyszabású verseny
az idén nyolc ország huTárgyhavllégMmérséklet (oc)
Tárgyhavi napfénytartalom (óra)
szonhét egyesületének kétÁDoátlag
sokévi havi átl. visz
.maximum
minimum
százharminc sportolóját
más
csalta Szegedre, a gr6f
eltérés a sokévi
%
eltérés
dátum
dátum
Széchenyi István evezdshavi átl.-tól
pályára. Három napon át
...{J,7
15,7
-45
28
4
Szeged
213
83
30
"lapátoltak" a magyar élmezőny és a rangos külföldi
klubok legjobb eveAz áprilisi és májusi esőzések két kisebb árhullárnot indItottak el folyóinkon, melyek a
Hármas-Körösön és a Maroson csak átlag alatti, a Tiszán kissé az átlagot meghaladó havi zősei .
Az első napon azokra a
középvfzszintet eredményeztek.
min6sítő futam okra került
sor, amelyeken a magyarok
Tárgyhavi felszlni vIzáIIás (cm)
legjobbjainak kötelező volt
az indulás, mert itt egyrészt
minimum
közép
Vlzmérce
maximum
a válogatottba kerülés t lemederteltség (%) eltérés
dátum
dátum
hetett kiharcolni, másrészt
555
3.
393
28.
468
55
-26
Körös, Szarvas
ez volt az els6 jelentős
Maros,Makó
279
28.
23 .
119
30
-28
53
er6fe1mérő verseny, ahol a
szakemberek a tam perei
Tisza, Szeged
508
6.
351
24.
454
58
+63
világbajnokságra, illetve az
A sokszor esős, de összességében csapadékhiányos időjárás következtében a talaj nedvessége a felső 20 cm-ben 5~100% között ingadozó, a 2~50 cm-es rétegben 50%-ig lecsökkenő, 50 cm-nél mélyebben 80% körül stagnáló volt.
A csapadékeloszlástól függ6en változatosan alakultak a májusi talajvfzszintek: 1~30
cm-es emelkedések és hasonló nagyságú süllyedések is előfordultak. Sok helyen változatlan
maradt a VÍzszint. A sokéves átlagoktól való elmaradás növekedett. (Készítette: a vfzrajzi
csoport)
Tárgybavl közepes tall\ivlzáUás (cm)

TaIlijvlzkút
szátna

terep alatt

helye

változás az elmúlt

eltérés a sokéves

hónaphoz viszonyítva

havi átlagtól

453

Vásárhely

369

-l

-{j9

473

Mez6hegyes

59

-{j

-226

829

Kecskemét

473

-14

-157

Havi tsapadékösszegek alakulása az Ativizig ferü/etén
J994. május- J995. május
mm

1

1

sokéves havi átlag
•

tárgyévi havi összeg

olim pi ára keresték a legjobb összetételű egységeket.
A címeres mezért óriási
küzdelem folyt, a szegediek
közül Mármarosi Jánosnak, Kéri Lászl6nak, Hansel Balázsnak és Csonka
Csabának sikerült elérni
azt a szintet, hogy a magyar
evez6s válogatott tagjai
lehetnek.
Eredményeink:
Aranyérmesek: férfi
egyetemi egypárevez6s
versenyszámban Mármarosi János, férfi egyetemi
kormányos nélküli kettesben: Csonka Csaba-Hanse
Balázs.
Ezüstérmesek: férfi felnőtt kormányos nélküli kettesben : Mármarosi János
-Kéri Lász16.
Bronzérmesek: férfi feln6tt kormányos nélküli négyesben: Csonka CsabaHansei Balázs-Gottlieb
Zoltán-Szabari Péter, férfi
ifjúsági négypárevezdsben:
Lele Lászl6-Adám PéterK6sz6 Ferenc-Danyi R6bert.

o

A rendkívül erős meelért eredmények
alapján a Szegedi Vízügyi
Sporegyesület evezőseinek
szereplése szép sikernek
mondható.
Sebesvári Mihály vezető
edz6 versenyzői az azóta
lezajlott versenyeken, a Velence Kupán, az MTK csepeli versenyén, a Budapest
Bajnokság nytlt versenyén
és a Hungavis Kupán is
jónéhány érmet szereztek,
bízunk benne, hogy az or:
szágos bjanokságon - ami
július 13-16-ig, négy napon át tart majd a Maty-éri
pályán - sem vallanak szégyent.
Aki látni szerené a magyar evez6s sport legrangosabb versenyét, látogasson ki a gróf Széchenyi
István evezőspályára . Már
a kirándulás is megéri.. .
Biztassuk együtt a szegedi
evez6söket!
zőnyben

Benke György

Kerékpárral
a természetbe!
,

"A két lábon és a négy
keréken járás széls6ségei
közt az egyetlen lehet6ség : a kerékpározás vallják e sportág szerelmesein kivül azok is, akik
hobbiból tekerik a pedált,
hogy élvezhessék a természetet, s a mozgás örömét."
A fenti sorok a Csongrád megye - Hobby cmű
kiadványban olvashatók.
A Csongrád megyei Idegenforgalmi Hivatal kiadványa hasznos információkkal szolgál. Csongrád megye kulturális ,
természeti, üdülési, kerékpározási , vadászati,
természetjárási, gyűjtő 
szenvedélyi, repülési ,
horgászati, lovaglási és
vízi lehetőségeiről.
A lehetőségek közül a
kerékpározást kiemelve a
kiadvány két útvonalat javasol a Tisza bal és jobb
partján, valamint a Maros
jobb partján. Sajnos, az
ábrák figyelmen kívül
hagyják az árvízvédelmi
töltések kínálta lehetősé
geket, holott a szöveges
rész javasolja a Tisza, a
Maros és a Körös védtöl-

téseit. Valóban nem mindegy, hogy merrefelé veszik útjukat, hiszen útközben legalább annyira fontosak az alkalmas pihen6helyek, mint a látnivalók.
Az E 75-ös és a 43-as
jelzésű országos f6útvonal akon tilos kerékpározni , de a többi közlekedési útvonalnál is biztonságosabb az árvfzvédelmi töltés , ahol a
mintegy öt kilométerenként lévő gátőrházak pihenést, hírközlési lehetőséget és ivóvizet is biztosítanak és az sem el hanyagolható szempont,
hogy a pusztaszeri és
mártélyi tájvédelmi körzet legszebb részein lehet
áthaladni, vagy megpihenni .
"A Tisza és az önkormányzatok" című kiad -

ványban az 1991. évi,
Csongrádon megtartott
konferencia ajánlásai között olvashatjuk: "A kerékpárút-fejlesztési programba be kell építeni a
Tisza védtöltésén kialakftható kerékpárút-hálózatot". A Közlekedési ,
Hírközlési és Vízügyi Minisztérium támogatja a
védtöltéseken kialakítható
keskeny , burkolt kerékpárút-hálózat kialakítását,
ezen lehetőséget kellene
jobban kihasználni .
A drasztikus ármel kedések és az egészséges
életmódra nevelés a négy
kerék helyett a két keréken közlekedés felé irányítják a figyelmet , éljünk vele és menjünk minél többet kerék párral a
természetbe!
Csizmadia Károly
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