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A plenáris ülést követően 
5 szekció foglalkozott a 
szakma időszerű kérdései vel. 
A szekcióülésekre beadott 
dolgozatok. valamint az elő
adások tekintetében a Sze
gedi Területi Szervezet, első
sorban az Ativizig szakem
berei igen aktfvak voltak. 

Július 4-6. között, ezúttal Baján rendezték meg 
érdekes javaslat, ajánlás szü
letett. 

a Magyar Hidrológiai Társaság országos vándorgyűlését. A további négy szekció
ban már kissé foghíjas volt a 
mezőny, sajnos, sok vfzügyi 
iagzgatósági szakember hi
ányzott. Bizonyára a távol
ság és a magas részvételi 
költség riasztotta vissza a 
l<ollégákat. 

A rendezvénynek a PoUack Mihály Maszaki Főiskola 
Vizgazdálkodási Tagozata adott otthont. Július 4-én r 

plenáris üléssal kezdődött a tanácskozás, melynek 
résztvevőit Széll Péter, Baja polgármestere üdvözölte. 

l. szekció: A Duna-Tisza 
köze vfzgazdálkodásának 
helyzete és problémái 

A szekcióüléseken Pálfai 
Imre és Török Imre György 
elnököltek és 30 előadás 
hangzott el. élénk vita kf
séretében. Tagtársaink közül 
Pálfai Imre, Török József, 
Molnár Béla, Török Imre 
György, Szilléry Lászlóné, 
Harmati istván, Csörgő Gyu
la, Szunyog Zoltán, Csiz
madia Károly (két fzben), 
Kádár Mihály-Rátky" Pál 
adott elő. 

Dr. Juhász JózsefMHT-elnök megnyitó szavai után 
dr. Hajós Béla helyettes államtitkár tartott előadást 

"A magyar vizgazdálkodás aktuális kérdései és, a távlati 
elképzelések - különös tekintettel az Európai Unióhoz 

csatlakozásra" eimmel. Balázsházi László (KTM), 
A vándorgyúlésen Kiss 

Tamás és Mencser Anita 
középiskolai tanulók Vfz
világnapi dfjnyertes dolgoza
tukkai szerepeltek, írásuk, 
előadásuk a gyakorlott szak
emberek körében is figyel
met érdemelt. 

Ziegler István (Aduvizig), dr. Szlávik Lajos (PMMF) 
előadási után a részvevők megkoszorúzták Türr István 

emlékmavét. 

2. szekció: Folyóink vfz
gazdálkodási és ökológiai 
kérdései és gazdasági sze
repük 

26 előadás között dr. Ko
váts Gábor, Keller Péter 
József-Marsovszki Gergely, 
Lázár Miklós-Török Imre 
Göyrgy dolgozatai szere
peltek. 

3. szekció: Folyóink mel
lékágainak, holtágainak és 

hullámtereinek hidrológiai, 
biológiai, ökológiai és vfz
gazdálkodási kérdései 

24 előadás közt Andó 
Mihály, Fekete Endre-Pálfai 
Imre-13oga T. László, Török 
Imre György, Benke György, 
Mencser Anita dolgozatai is 
szerepeltek. 

4. szekció: Vízrajz, víz
minőségvédelmi méréstech
nika és információs rend
szerek 

22 dolgozat jelent meg, 
köztük Fekete pndréé. 

5. szekció: Vízellátás, csa
tornázás, szennyvíztisztítás, 
a szennyvíziszap problémája 

Nálhi László és Kiss 

Tamás tagtársunk dolgozatát 
hallhattuk ebben a szek
cióban, 24 dolgozat közt. 

Figyelemre méltó tagsá
gunk aktivitása, amely még a 
rendező Bács-Kiskun megyei 
területi szervezetét is felül
múlta. Különösen érdekes 
volt az első szekció, mely a 
Duna-Tisza közi térség 
minden részletre kiterjedő 
regionális konferenciájaként 
emelte a rendezvény színvo
nalát. Ebben a szekcióban a 
legkiválóbb szakemberek 
zöme, aki a kérdéskörrel 
foglalkozik, jelen volt és 
előadott, vagy részt vett a 
tartalmas vitában Számos 

A rendezvény július 6-i 
záró plenáris ülésén több 
mint száz aj ánlás született. 
Ezt a gemenci mellékág
rendszer meglátogatásával 
egy tanulmányi kirándulás 
követte. 

Nem tudjuk ugyan, hogy 
lesz-e és hol vándor gyűlés 
1996-ban, err6l talán majd az 
MHT közgyúlésén október
ben születik határozat, de 
szükség van rá - azt az idei 
vándorgyúlés bizonyította. 

Török Imre György 
a szegedi területi 
szervezet elnöke 

Kikkel fogunk véde~ezni? 
(Egyetért6 válasz Hajdú Dezs6nek) 

A cfmbeli kérdést Hajdú Dezső csongrádi szakaszmémök 
tette fel az Ativizg lapjában, a VÍZPART áprilisi számában. 
Lehet, hogy a szerző nem t6lünk vár választ, vagy egyál
talán nem is várt választ, csak költői kérdésként fogalmazta 
meg gondolatait frásban, de a felvetések annyira közér
dekűek és azonosak igazgatóságunknál is, hogy a cikkhez 
kapcsolódva indokoltnak láttuk véleményünket össze
foglalni. 

A vízügyi szolgálatot ért átszervezés után a vízügyi igaz
gatóságok a védekezés műszaki irányítását, szervezését ké
pesek csak ellátni. A védtöltések figyelőszolgálatának meg
szervezésére, a segédőri szolgálat kiállítására, a véde
kezéshez szükséges fizikai létszám biztosftására vízügyi 
igazgatóságon kívüli eroKet kell igénybe venni. 

A hivatkozott cikknek a felvetései a külső erők igény
bevételét, a védekezési létszám biztosftásának egyes lehető
ségeit illetően helytállóak. Magunk is úgy vélekedünk, 
hogy: 

- a vízügyi szolgálat vállalatai és egyéb vállalatok rendel
kezésre állása a vállalkozás függvénye 

- működő vállalatra szervezett polgári védelmi alakulat 
az őrszolgálati feladat ellátása miatt tevékenységét nem tud
ja felfüggeszteni 

- mivel a védekezés legfontosabb alapját a megfigyelés 
jelenti, segédőri szolgálatra csak megbízható, felelős gon
dolkodású személy osztható be. 

Az önkormányzatok által szervezett, túlnyomórészt mun
kanélküliekből és közmunkásokból összetevődő erő 
legnagyobb kérdése a munkamorál és a hadrafoghatóság. 

A cikkben írtaktól eltér6en - már gyakorlatban tapasz
taltuk - a ll. fokot meg nem haladó árhullámoknál, kisebb 
szakaszokon az őri figyelő szolgálattevés, vízmérce-olva
sás, s egyes helyeken járművel ellátott, néhány műszaki 
szolgálattevő ügyelése is elégséges lehet, feltételezve 
karbantartott töltést és bízva annak funkciój ában, valamint a 

pontos előrejeJzésben. Várható magasabb árhullámok ese
tén a segédőri szolgálat felállftása természetesen szükséges. 
A szolgálat napi 12 órás időtartamát nem célszerű csökken
teni. Egy-egy jelenség megfigyelését más és más személy 
különbözóképpen ítéli meg, a változás egy hosszabb 
idóintervallumon belül megbízhatóbban észlelhető. 

Célszerű, hogyafigyelőszolgálatban működő önkor
mányzati létszám az önkorm.ányzat alkalmazottja maradjon, 
száJJftásáról az önkormányzat gondoskodjon, munkajogi 
kérdéseit az önkományzat révén rendezzék. 

Egyetértünk a második segédgátőr (gátőrhelyettes) be
állftásával ll-ID. fok esetén, aki folyamatos foglalkozik a 
figyelőszolgálat ügyei vel. (Oktatás, mozgatás, admi
nisztráció, stb.) 

Az előzetes képzés a segédőri brigádvezetók részére 
szakaszmérnökségi szinten - frásos tájékoztató adásával -
azon kívül a fiatal műszakiak és gátőlÜk felkészítése, gya
koroltatása nálunk már megtörtént, rendszeres megtartása 
fontos és elengedhetetlen. 

Mindent meg kell tennünk - a PV segítségét is igénybe 
véve - azért, hogy a katasztrófatörvény foglalkozzon a ka
tasztrófát megelőző, de - preventív intézkedések nélkül -
kiszámfthatóan oda vezető árvízi helyzetekben a polgárok 
kötelezettségei vel. 

Mindezen nehézségek ellenére kedvező tapasztalat, hogy 
az önkormányzatok és a polgári védelem létszámbiz
tosftásban kifejtett tevékenységére eddig konstruktiv 
hozzáállás volt jellemző. Az igazgatóságok is megtették a 
békeidóben .lehetségest, a védekezési létszám biztosítása 
érdekében a szükséges szervezési munkát elvégezték. Hogy 
működni hogyan fog, kikkel fogunk védekezni? Erre a 
kérdésre a jövő árvízi, éle~ helyzetei fogják majd az igazi, 
remélhet61eg pozitív választ megadni. 

Cs.M. 
(Megjelent a KÖRÖS VIDÉKI HfRlEYÉL-ben) 

Országos bainokság 
a Maty-éri evezöspályán 

Régi hagyomány, amióta Szeged világversenyekre is 
alkalmas evezőspályával rendelkezik, hogy júliusban a 
Magyar Köztársaság evezős bajnokságát itt rendezik. 
Ezúttal az országos bajnokság július 13-án kezdődött, 
összesen 93 futamban, több korosztály ban. Négy 
napon keresztül vetélkedtek Szgeden az ország legjobb 
evezősei. 

Lapunk következő számában részletesen beszámo
lunk a bajnokságról. 

Környezetbarát, 
geotermikus 

energiahasznositó mű 
épült Szegeden 

Szeged-Felsővároson 
geotermikus energiahasz
nositó létesítmény t avatott 
Baja Ferenc környezet
védelmi miniszter 1995. 
június 20-án. A Szegedi 
TávhőszolgáItató Kft. által 
üzemeltetésre átvett ma 
hőenergiaelIátását a Mol
nár utcai fatőma mellett 
1983-ban fúrt hévizkútpár 
biztosítja. A közel 1900 
méter mély kutak a víz
kútfúrási gyakorlatban 
újszerfi módon - orszá
gunkban máig egyedül
állóan - irányított ferde
fúrással készültek el, hé
víztermelési illetve hasz
nált héviz-besajtolási 
szándékkal. 

A kutakon elvégzett hé
vízkitermelési -vízvissza
sajtolási kísérleteket követ
ően a Phare-program támo
gatásával geotermikus ener
giahasznosítási projekt léte
sült 1994-b~n a feltárt hő
energia vfzk6szletgazdál
kodási és környezetvédelmi 
szempontoknak is megfelelő 
haszno·sftására. A projekt 
által kiírt pályázatot a POR
CIÓ Műszaki Fejlesztési és 
Vállalkozási Kft. nyerte el. A 
korszerű igényeket kielégítő, 
kiviteli tervek elkészftését 
követ6en a kft. 

szervezte 
és irányította 

a kivitelezési munkákat is. 
A projekt keretében meg

épült ú.n. kis geotermikus 
körben a REDA gyártmányú 
búvárszivattyúval kiemeit 80 
Celsius fokos hévizet külön
leges hőálló szúrőegységek 
(hidrociklonok és tekercselt 
acéldrótszövetű szűrők) 

mentesftik a lebegőanyagtól, 
majd a termálvfz hőcseré
lókön áthaladva adja le hőjét 
a lakótelepi használati me
legvíz- és fútésrendszer szá
mára. A lehűlt vizet 
GRUND FOS gyártmányú 
szivattyúk sajtolják vissza a 
termel6kút mellett lévő nye-
16kútba. 

A 3370 lakás és 29 közin
tézmény hőenergia-eIlátását 
szolgáló geotermikus ener
giahasznosftó rendszer évi 
87000 GJ hőmennyiségre 
képes, 30 millió forint értékű 
földgázt - és annak leve
gőszennyező égéstermékeit -
kiváltva. A nyáron 27 nvh 
vízmennyiség használat után 

teljes egészében visszasaj
tolásra kerül, tehát 

abszolut 
környezetbarát 

megoldás. 

A referencia-értékű mű 
példamutató gondossággal 
készült el, esztétikailag is 
beleilleszt ve a lakótelepi 
környezetbe. Kezdeti üzemi 
paraméterei megfelelnek az 
el várásoknak, ugyanis az 
átadás időpontjában a ter
melőkútból feljövő 30 nvh 
80 OC-os viz a használati 
meleg víz hőcserélőjében 34 
OC-ra hűlt le, s ezt a víz
mennyiséget anyelőkút 1,6 
baros n'yomással fogadta, 
egyelőre igénybe nem véve a 
vfzvisszasajtoló szivattyúkat. 

A működés során nyerhető 
információk nemcsak orszá
gos, hanem nemzetközi ér
deklődésre is számot tart
hatnak, mert törmelékes viz
adóba (felső-pannóniai korú 
homokba és homokkőbe) 
történő folyamatos üzem
szera vfzvisszasajtolásról 
jelenleg 

kevés 
tapasztalat 

áll a szakemberek rendel
kezésére, a környezetvé
delmi elvárások szabta igény 
viszont egyre növekszik. 

A Dél-Alföldön különös 
jelentősége van e létesftmény 
átadásának - hiszen az 
ország hévfzkútjainak mint
egy ötöde itt található. A be
lőlük kitermelt nagy sótar
talmú és magas hőmérsék
letű hévizek mennyisége 
eléri a 310 millió m-t évente. 
Használat után a vizek több
sége felszfni vizekbe jut, 
szennyez ve azokat. A hely
zet egyre tarthatatlanabbá 
válik, mivel az utánpótlást 
meghaladó vfzkitermelés 
hatására a hévfztároló réte
gek nyomása 0,1-0,3 barraI 
kisebb évente, s a felszfni 
befogadóknál a szenny
vfzterhelés csökkentése az 
elérendő cél. Ilyen körül
mények között fokozott 
érdeklődésre tarthat számot 
régiónkban a vízkészlet
visszapótló, környezetbarát, 
geotermikus energiahasz
nosftó létesítmény műkö
dése. 

Dr. Török József 
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A bolond lutheránus, avagy miképpen viHék 
iégre a magyar vízműépítés első mesterét ••• 

Kiss József Budán szüle
tett kisnemesi családból, ahol 
hagyománya volt a tudásnak. 
Keveset tudunk a családról, 
Kiss Józsefró! is csak annyit, 
hogy a mérnöki tudomá
nyokat Bécsben sajátítja el a 
katona-mérnöki akadémián. 
A német nyelvvel gondjai 
nem lehettek, hiszen a 
XVIII. században Buda 
szinte teljesen német. Ezen 
anyanyelvi szintű német 
tudás dönthette el azt is, 
hogy végzett mérnökként 
Zomborra kerül a német te
lepesek házhelyeinek kimé
résére. 

Tehát az I780-as évek 
elején mint kincstári mérnök 
ténykedik a Délvidéken, hol 
végül az építészeti igazgatói 
beosztásig emelkedik. Itt a 
házhelyek kimérésénél szá
mos lecsapolási munkát irá
nyít, hiszen a mocsaras, 
semlyékes részeket el kellett 
tüntetni a cél érdekében. 
Torzsa, Kucora, Cservenka 
és Kula határa abban az 
időben rendlávüli módon el 
volt vizesedve, mocsara
sodva. Ezért 1785-ben Ku
lától Verbászig egy méter 
széles lecsapolóárkot ásatott, 
amely ezen apró állóvizek 
sorát összekötötte, s végül 
levezette. A bajokat egyre 
inkább látva s telismerve, 
javaslatot tesz az udvari ka
marának, nevezett példával 
alátámasztva, hogy a sziváci 
mocsártól Verbászig minden 
közbeeső település határából 
az elterü16 vizeket el lehet 
vezetni, ha egy 2 méteres 
szélességű árkot ásatnának. 
A kamara fantáziát lát a 
javaslatban s a megvaló
sításra azonnal kiutalt 14 OOO 
forintot. 

A kisebb csatornázások 
sikerén felbuzdulva jutott el 
Kiss József arra a gondo
latra, hogy viszonylag köny
nyen, nagyobb hátság leküz
dése nélkül összeköthető a 
Duna a Tiszával. (Itt ismer
kedik meg Klempelen Far
kassal, ki később a gépészeti 
berendezéseket szerkeszti 
meg az építkezés számára. 
C'.J6zgép és szivattyú az 1790-
es évek közepén a Balkán 
kapujában!) Gábor öccsével 
készítik el a ki viteti terveket, 
Monostorszegnél tervezik a 
csatorna indítását s Bács
Tiszaföldvárnál tervezik azt 
a Tiszába bevezetni. A teljes 
hossz 13 és fél mérföld, 
mélység 1.86 méter. A ma
gassági különbséget 5 ka
mara-zsilip segíti leküzdeni. 

A tervek elkészültével 
1792-ben szabadalmaztat ja a 
terveket, s még ez évben 
meg is kapja azt. 

Otven tagú társulatot szer
vezhet, a f6urakból álló, 
szabadalmazott Hajózási 
Társaságot. A t6keerős tár
sulás elnöke az egyik gróf 
Apponyi lett. A munkálatok 
1793 júniusában el is kez
d6dtek, de csak 1802. május 
2-én adták át ténylegesen a 
forgalomnak. Kiss József 
nem érhette meg azt, hogy 
nyugodt körülmények között 
élvezze munkája gyümöl
csét. Ármány, áskálódás s 
rosszakarat eltávolította a 
csatornaügyektől, s annak 
vezetésétől. 1797 -ben végleg 
elhagyja a társulást, meg-

Kiss József 
1748. március 19-1813. 

, . 
marclus 13. 

válik tőlük, magyarán eltá
volítják. .. 

Vizsgáljuk meg, hogy 
alakult ki az a történelmi, 
gazdasági helyzet, ami meg
határozta a Ferenc-csatorna 
megépítését? 

A török visszaszorításával 
a Bánság került oly hely
zetbe, hogy ott lassan bein
dulhatott a polgári élet. A 
kamara nem is tétlenkedett, 
megbízta Mercy C. J. tábor
nagyot, hogy a Bánság vi
zeinek lecsapolásával foglal
kozzon, teremtsen új élatle
hetőséget. A Ruszkai hava
sokból lezúduló vizek össze
visszafolytak a Tisza s Ali
bunár felé. A Béga megzabo
lázása volt az első lépés, ez 
szabta meg ezután Temesvár 
fejlődését is - 130 kilo
méternyi új csatorna épült s 
ezzel már rendezettebbé vált 
a vidék, kiszáradt a mocsa
rak nagy része, termővé vált 
a Bánság nagyobbik fele. 

Özönlöttek a telepesek, 
elsősorban ,a svábok s a ma
gyarok, de szerbek s romá
nok is (Temesvár lakossá
gának majd fele német még 
I920-ban is!). Mercy tábor
nagy korai halálával a mun
kálatok majdnem elakadtak s 
veszendőbe mehetett volna 
az addigi munka. A feladatot 
végül is Fremaut Maximilian 
vallon hadmérnök vállalta fel 

Akir61 most irok, nem iUesztheUi be a XIX. századi, 
magyarországi nagy vízszabályozás történetébe. Egy 

nagy formátumú ellifutárról van szó, aki korát messze 
megellizve formálta át a Nagy Magyar Alföld déli részét, 

tette termIivé, gazdaggá, fogalommá a Bácska nevet. 

Az összes költségeket l 
millió forintra becsülte Kiss, 
amiből 500 ezer a részvé
nyek hozzájárulásával terem
tődött meg, 200 ezret a 
kincstár adott eló!egbe, 300 
ezer pedig banki kölcsön 
volt. Sajnos a számftás hibá
zott, sem az idő, sem a pénz 
nem egyezett, igaz, az ily 
nagyszabású munka koráb
ban teljesen ismeretlen volt a 
korabeli Magyarországon. A 
vezető, arisztokratákból álló 
tóketulajdonosok a költség
vetés túllépése okán Kiss 
Józsefet kibuktatták a tár
sulásból, így a későbbi jö
vedelmekből nem is része
sülhetett ... 

Igaz, most az a táj a Vajdaság része, a Bácska név pedig 
szinte elfedett. Adózzunk munkásságnak abból az 

alkalomból, hogy 1795-ben - 200 éve - készült el az elsli 
magyar hajózsilip. 

s a visszamocsarasodásnak 
véget vetett. 

Kilenc kilométer hosszú 
tápcsatornát épített a Temes
tÓ! a Bégába s ezzel lehetővé 
tette azt, hogy a felhagyott 
Temes-meder felhasználásá
val a fölösleges Temes-vizet 
az adott esetben vízhiányban 
szenvedő Bégába vezesse. 
Lejjebb pedig egy árapasztó 
csatornát építtetett Temesvár 
védelmére (Topolyánál) 
ellenkező irányba, a Bégából 
a Temesbe, mellyel az ár
hullámok nagy részét le tudta 
vezetni! A tápcsatorna mű
ködését fenékgát s vízki
vételi mti biztosította, ilZ 
árapasztóét pedig a zsilip 
szabályozta. (A II. József 
idején felújított mti még a 
XX. század elején is funk
cionált.) 

A Béga s a Temes szabá
lyozása után a térség rend
kívüli virágzásnak indult, bár 
az mancs s Alibunár mocsa-

rainak lecsapolása még hátra 
voltak. (Ezt is Fremaut 
oldotta meg később, de nem 
ezen téma bemutatása a 
mostani célunk.) Tehát a 
Bánság termelt s a búza az 
osztrák birodalom hegyes 
vidékeire .. vágyott", - csak 
hosszú volt az út! Ha a 
Temes csatornázott torkola
tától számítjuk a búza útját, 
mintegy 20 nap időnyereség 
realizálódik, amennyiben 
egy csatornával átszelik a 
Bácskát. (226 kilométerrel 
rövidül végülis a vfziút.) Ez 
pedig fantasztikus előny 
annak, aki a víziutat kezében 
tartja! 

Tehát a történelmi helyzet 
tette lehetővé, bogy korát 
messze megelőzve,. Kiss 
József megépfthesse a 108 
km hosszú s átlag 18,6 m 
széles csatornát. Kiss József 
délvidéki munkálatai során 
ezt ismerte fel, s próbálta 
megvalósítani. 

A munka befejezésével a 
német Heppe Szaniszlót, az 
akkori épftésügyi főigazgatót 
bfzták meg - ki szintúgy 
nem tartotta be a költség
vetést, de az időt sem. (5 
évet késett!) 

Kisst teljesen háttérbe szo
rították, anyagilag 
tönkretették, s csak hosszú, 
magyaros pereskedés után 
I80~-ben (57 évesen) jutott 
hozzá mintegy 25 ezer 
ezüstforintboz:'- Ezen a pén
zen aztán szőlőt vettt Ver
bászon, bár télen Zomborban 
lakott. Az év nagy részében 
verbászi szőlőjében élt s 
innen figyelte a nagy mű 
életét. 

J E L E N T É S. 
:'Ilin';mJ fizeréfr ~, l1Jfznor fognak vcn/w a' MUllk~, .. k. 

Jllunk":flhozók és Fog:lldók azon T;Í.rw~gtól. D1d\~· 
!IZ O Felsége engedeIméből, Báls Vinnegytll kerciL· 
tOl, a' DUIl~1 a' Tifúval, egy hajúlcizható tsaIcm .. 

állJI cgyc(jri. 

A' :Munkiúok bére, kik a' ts:ttornát ársák. 

1. E/.cn T4r(d~ágn3k JoSO M.íjufióltogn J793. három cfr· 
renuO Mlurr ,: Vdt.'Y '3 ezer emberre Icfl.lz úOks.!gc:,kik ll' :\ ... 

. to~lI~lxíl.' Fi.}ldct kih.tnny.ík. ~S c1hordj~k. H,,~y tehl: 
c:z::n MunkHok többet kerclscnck mind a' k0zün,"lZcs n ... 
PI frámot, a'munka fZlIkmányban nZl:rOdik IkkétlPt'n . 
ho~y minden Mllnká$ középfzerll fzorgalommal napjdb .. 
:,pcrt, 's tübb:tis kcre,hct, és mivc:l on az cgé!i. kör' 
ny.!kbcD 8' FOld nem.-!övc. .. VMl!'Y kővcrscsc:s, han~TT: 
kllllllyCU :ísfwú;-R\'cLk:zcnt!ök.Í'pl.n frsja ll' Tárús:í.: 
a' MunklfClkat fizetni. -

Egy B~tsi l'iubik ölnyi Földná kihá\1yá~~rt, és 
10. 2e. ölny.re elho.doís.í.!r't é.; az elhordl'lt F61ullck me:: 
C:óy::nger~~rt .• , • • • • • . • • • • • • • • • . . • • . • • • • • 34 X~~ 

( Egy KubIk ölnyi t6Idn~k, mir.d ltoÚlZa, mme 
fL!!c, mind rnéily.éll<= c:gv ü: ) 

Todbb.í C7.=!I a7. élsö ülün alól, a' m.ífodik Ku· 
bik ill l<ilcinck kih:ínyás:S.m. '. elhord.ís.í.irt, é. m~:: 
C'.;:y~:nt!c:tt:~é::rt .•••.•. • • • • •. . • • . • . • • • . . • • •• 4!' ). . 

ELen k~t ölün ;sJ':;I, .. hJrllI.ldik h~tonló Kl1bl~' 
öl~" ••.•...••. , ••• " .•..•...••.. , •.....•.• 4(, \";". 

ll. A' Magy::T Erd~ly, Horvát Orfrigból SklJvoni:íbúl ,~ 
nlmatusból jövo ;\Iunkifok, nlÍrs Vjrmc:;:.\'ér kl\«'· 
12. úri kOlrség fi:i~bc:n cgy m.:rttOldrc: = ~r. k .. pn :';. L' ''''· 
5é~ mlndaonilral holZ)' .' honnan jOn:!;. ~. J-!~.I"c.: 
Eluljiróirú( ni:r-0ny~lcvclc:k ICID't'II. . -

Azok. a' kik Auflria, Morva, T~t:h, V3!!V m;Í.~ i~:· 
I(cn Orfú!;~l hirc:l~s Pafsus mcllc!! jÖllck, ni~!: · ~rke!\", .. 
IItl kO!u~~ l:jéb:lIl torintot k .. pl1~k. 

Kiss Jó::.uj 12 Famc-csatorr~ 
;~roezó'mimö;u (Ismeret/tn -~stő műve, : 

Munkásroborzás 12 Fermc-csatornl2 epzuseT( 
(Eg)' 1733. március 12-in kiadot: 
háromola.'alas röplap címoldala) 

Kiss József, A Ferenc-csatorna tervez6mérnöke, 
(Ismeretlen festcf mdve) 

Munkástoborzás a Ferenc-csatorna építésére. (Egy 1793 
március l2-én kiadott báromoldalas röplap cimoldala.) 

Itt is halt meg 65 évesen s 
kívánságára itt is temették el 
a Telecskai dombok egyikén, 
sírja ma is ott látható. Tlz 
évvel ezelőtt újftották fel az 
emlékművet a hatodik egye
nesági leszármazott utód 
Kiss Mihály mérnök segítsé
gével, aki a zágrábi mű
egyetem elvégzésével Né
metországba ment, s ma is 
ott él. A sfrfeliratot maga 
Kiss József szerkesztette 
latinul, eredetiségéhez kétség 
nem férhet: a Széchenyi 
Könyvtár őrzi naplóját, 
amiben az írás bennfog
laltatik. 

Az 1814-ben, halálának 
első évfordulóján tisztelői 
által emelt márványlapon ez 
áll: "H. S. E. Josephus Kiss, 
Nobilis Hungariae, guem 
Immortalem Canalis Fran
cisci teta tur Mortalem esse 
hoc marmor fatetur. Natus 
anno 1748. mart 19. Denatus 
1813. mart 13." (Kiss József 
magyar nemes, kinek halha
tatlanságát a Ferenc-csatorna 
tanúsítja, de akit mégis holt
nak mond e márvány. Szül. 
1748. mrácius 19., meghalt 
1813. március 13.) 

A Kiss-testvérek egész
séges öntudatára jellemző, 
hogy angol mlOtára a ver
bászi hajózsilip építésének 
befejezésekor a zsilip mellé 
egy árványtáblát állítottak, 
(most az átépftett zsilip 
betonfalában található), rajta 
pedig ez áll: Prima Hun
gariae Cataracta, extructa 
sumptibus Societatis, per 
fratres germanes, Natione 
Hungaros, Josephum, gab
rielem iss Investores, Di
rectores Operis Anno 1794. 
1795. (Az első magyar ha
józsili p, tervezték és a tár
saság költségén építették 
1794-1795-ben Kiss József 
és Gábor édestestvérek, 
születésükre nézve magyarok 
a munkálatok fő irányftói.) 

A korát megelőző, klasz
szikus műveltségü férfiú 
naplóját, mint jeleztük, a 
Széchenyi Könyvtár őrzi s a 
szignó szerint II. József 
császár - a kalapos király -
is átlapozta ... Különös fin
tora a történelemnek, mit is 
nevezünk sikernek? 

Mi is az elismerés? Talán 
az, hogy Kiss József shjának 
rendbetétele előtt a Vajda
sági Általános Csatornahá
lózat újvidéki mérnöke, Mila 
Acimovic a csatornahálózat 
felújftásának befejezésekor 
így foglalta össze, illetve 
fejezte be mondandóját: 
..... Kiss József síIját rendbe 
tesszük. Ezzel tartozunk 
nagy jainknak." 

Azt hiszem, mi is, le
galább e visszaemlékezéssel, 
születése 200 éves évfor
dulóján az első magyar 
hajózsilipnek. 

Ágoston István 

Felhasznált irodalom: 
- Pallas Nagylexikon 
- A magyar vizszabályozás 

története 
- Kalapis Zoltán: Régi vWvilág a 

Bácskában és Bánátban 
- K6szeg-Pap: Kempelen Farkas 
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VIZPART 

A társulati érdekeltségi hozzáiárulás 

Érdekeltségi hozzájárulást kell fizetni minden érdekeltnek 
- állampolgárnak vagy jogi személynek - aki, vagy amely a 
társulat mllködési területén ingatlannak rendelkezik, 
illetőleg ingatlant használ. A mértékét évenként, az el
végzendő vízi munkák költségeinek alap~l vételével a tár
sulat tagygyűlése állapítja meg. A taggyűlésnek a hozzá
járulást megállap1t6 határozata a társulat tagjait közvetlenül 
kötelezi a hozzájárulás betervezésére és befizetésére. 

A hozzájárulás mértéke függ: 
- a végrehajtandó munkák, a szükséges anyag- és gép

beszerzések költségszükségletétől 
- a társulat mIlszaki és ügyviteli szetvezete fenntartására 

szükséges költségektől 
- a társulat már fennálló pénzügyi kötelezettségének tel

jesftéséhez szükséges pénzeszközök (hiteltörlesztés, bank
kamat stb.) nagyságától 

- a munkák megvalósttása érdekében várható állami 
(vízügyi alap, önkormányzati stb.) támogatás nagyságától 

- az előző évi megtakadtás mértékét61 
- az előző évr6l származó és a tárgyévben befizetésre ke-

rülő követelésektől 
- az érdekeltségi terület nagyságától. 
A társulat érdekeltségi területét helyszínrajzon kell fel

tüntetni, és a vízügyi igazgatóság által hitelesrtett példánya 
az alapszabály mellékletét képezi. 

A hozzájárulás mértékének megállapítása érdekében a 
társulatnak a tárgyévet megelőző év február 15-ig elő
számítást kell végezni és a társulati taggyűlésnek március 
10. napjáig kell megállaprtania, és május 15-ig az Intéző Bi
zottságnak az érintetteknek megküldeni. 

Azelsó 
önkormányzatok 

A XIX. században alakult Ármentesítő Társulatok, mint a 
helyi érdekeltségek (magán-öblözetek) önkormányzó 
testületei, saját, külön költségvetésük, tisztviselői gárdájuk 
(mérnökük) , anyagi-mllszaki eszözeik felhasználásával 
főleg a Tisza-szabályozás munkájához kapcsolódtak. 

A tárgyi alapok mellett kapcsolataik nagyban befo
lyásolták mind a me gye vezetőségének, mind a kormány, 
sőt, a kamara, a helytartótanács urainak állásfoglalását, az 
állami támogatások mennyiségét, minőségét és esedé
kességét. 

A társulatok irányítását a nagybirtokos főurak ragadták 
magukhoz (Károlyi, Pallanicini, Harrucken), mert roppant 
érdekük fI1z6dött a társulati önkormányzat döntéseihez. A 
társulat személyzete azonban a régi igazgató-főmérnök 
irányításaszerint dolgozott. A társulat ügyeit a 8-40 tagból 
álló választmány intézte. 

Az alföldi városoknak óriási gondot okozott a közösségük 
védelme. Közöttük és a társulatok közötti ellentétek akkor is 
megmaradtak, amikor a nagybirtokosok korábbi hatalmuk
ból mind jobban visszaszorultak. Az árvíz védelmi és 
belvízvédelmi munkák tervezési, kivitelezési, fenntartási és 
üzemelési költségterheit a társulat tagjai viselték. A 
hozzájárulás alapja a termőföld volt. 

Gróf Széchenyi I~tván programja alapján 1846. január 19-
én megalakult a Tiszavölgyi Társulat. Kecskés Károly 
főmérnök javaslatára nyolc kerületi hivatalt, "Vízszer
kezetet" állftottak fel. 1847. márciusában már 13 társulat 
ml1ködött az országban. A társulatok önmaguk fenntartására 
.. minden belajtsromozott föld után" négy évre 1-1 forintot 
szavaztak meg. A követelmény és a megajánlás, valamint a 
társulat pénztárába történő befizetés nem volt azonos. A 
Nádori Bfróságot is igénybe kellett venni abehajtáshoz. 

Híven szemléltetik a korabeli állapotokat az 1879. évi 
árvlzkatasztrófa előtt, 1855. november lO-én megalakult 
"Csongrád-Alsó Tiszaszabályozási Fiok Társulat" története. 

Viták után: 
katasztrófa 

Az érdekeltek kimondták, hogy a területeiken fennálló 
összes magántöltéseket az új társulat tulajdonába bocsájt ják 
és a szegedi vár északi sarkától Sövényházáig teIjedő Tisza
parti védvonalait a Tisza-szabályozási tervek szerint 1855-
56 telén elkészítik. 

A város hozzájárulását adta ahhoz a további fontos 
megállapodáshoz is, hogyatársulati szavazatok az ártéri 
holdak szerint számftsanak. A város ugyanis fontosnak 
tartotta, hogy a szavazatok többségét az irányítás 

.. ~ 

tortenete 

Az érdekeltségi hozzájárulás történetének 
vizsgálata el6tt célszerű a hozzájárulás fogalmának 

meghatározása. 
Azt a pénzösszeget, vagy természetbeni munkát, 

ameDyel a társulat maködési területén az 
érdekeltek a szükséges vizi munkák elvégzéséhez 

(belvfzelvezet6 csatornák létesUéséhez, 
felújftásához és fenntartásához, 

a kisvfzfolyások rendezéséhez és karbantartásához, 
a vizhasznosftási létesftmények megvalósftásához, 

a megépftett művek üzemeléséhez, a falusi 
vfzeDátást szolgáló vizművek megépUéséhez) 
hozzájántlnak, érdekeltségi hozzájárulásnak 

nevezzük. 

kézbentartása miatt magáénak mondhassa. Érdekeltsége ez 
alapon csupán a külterület 12 ezer kat. holdat tett volna ki, 
szemben az uradalom 4 ezer, Algyő 3200, Tápé 2400 kat. 
holdjával. 

Ámde Szeged városa rosszul számított. Az uradalom 
igazgatója (Tóth István) 1856. január 22-én beteIjesztette az 
általa fogalmazott társulati szerződést, amely Szeged 
várossal ellentétben a társulat északi végpontjául a percsorai 
kereszt járót, védvonalát pedig aa szegedi vártól Tápén és 
Algyőn át egészen a percsorai magaslatig teIjedő védvonalat 
jelölte meg, Igyatársulati erővel kívánta mentesíteni az 
uradalom azon további II ezer kat hold területét, az ú.n. 
sövényházi rét jét is, amely eddig mentesftve nem volt, s 
melynek mentesítése egyedül az uradalomnak állott 
érdekében. 

A város változatlanul kitartott eredeti álláspontja mellett 
és a szerződés aláírását megtagadta. Hasonlóképpen csele
kedett Algyő község is, nem így azonban Tápé, mely az ura
dalommal együtt mint többség, a társulatot Peresora Felső 
végponttal 17400 kat. holddal, Szeged város és Algyő köz
ség 15200 kat. holdja ellenében, Tóth Istbán elnökletével 
végleg megalakította. 

Az alakulást a Császári és Királyi Belügyminisztérium, 
mint kormányhatóság 1856. évi 773!Y643. sz. rendeletével 
jóváhagyta. Amikor a város azt látta, hogy a társulat a sze
rény kívánságát sem akaIja teljestteni, hogy legalább az 
ártéri hozzájárulás kulcát igazságosan állapftsa meg, amikor 
a társulat előírta, hogy a fehértói és fertői többezer hold ki
terjedésIl, teljesen szikes területei után terülerarányban 
ugyanannyi ártéri jutalékot tartozik fizetni, mint maga az 
uradalom dúsan termő, mélyfekvésú sövényházi réti 
terüeleti után, panasszal fordult a helytartótanácshoz. 

A helytartótanács Szegednek a társulatba való tartozását 
újból kimondta, a hozzájárulási arány helyesbítése iránt 
pedig a várost az érdekeltekkel egyezségre utasftotta. 

Az állam minden áron társulatot akart létrehozni. Mint
hogy az ebbeni felfogásához közelebb állott az uradalom 
álláspontja, ennél fogva ez az álláspont győzött. Az érdekek 
összeegyeztetése mellékesnek bizonyult, úgyannyira, hogy a 
város panaszainak orvoslása szóba sem került. 

A kérdést tehát nem gyakorlati, hanem elvi szempont 
döntötte el. A döntéshozó nem is sejtette, hogy milyen óriási 
felelősséget vállalt magára, amikor döntésével egy város 
halálos ítéletét mondja ki, mivel a vitákat l 867-ben, 1878-
ban árvizek követték, majd az 1879. évi katasztrófa. 

Az 1885. évi XXVIll. törvény szerint ,,A társulati tagok 
évente, a közgyűlés által megállapftandó hozzájárulási arány 
szerint meghatározott összegIl ártéri vagy vfzszabályozási 
járulékot tartoznak fizetni. Ezzel szemben a társulati ártérbe 
eső csatornák, körtöltések, utak és vasutak tulajdonosai csak 
évi költséghozzájárulási összeget fizetnek a társulatnak, 
melynek nagyságát a Földmllvelésügyi Miniszter állapítja 
meg." 

A Körös-Berettyó völgyi Vfzszabályozó és Ármentesítő 
Társulat az 1893. évi június 13-án megtartott közgyűlésen a 
hozzájárulási aránykulcsot amllszaki ártérfejlesztés 
elkészülte után az alábbiak szerint állapította meg. 

nAtennyiveltöbbe 
került volnal" 

"Az 1955. és 1881. évi vízszinek alatt fekvő területek 
egymásközti hozzájárulási arány megállapítása azon elvból 
indult ki, hogy a társulás által elért haszon nem más, mint 
azon megtakadtott védekezési költség, amennyivel többe 

került volna az egyes területek külön részletenkénti meg
védése, vagyis ármentesftése, mint a közös költségen vég
rehajtott ármentesítés, minél fogva a közös költséghez való 
hozzájárulás egyenes arányban áll azon költségekkel, amibe 
került volna az egyes területek ármentesltése külön rész
letenként. 

Ezen elv szerint megállapfttatott, miszerint két egyenlő 
nagyságú terület közül azt, mely az 1855.-iki víz alatt 
fekszik keresztmetszetre nézve négyszer olyan nagy védtöl
téssei kellene megoltalmazni a víz kiöntése ellen mint azt, 
mely magasabb fekvésénél fogva egyedül csak az 1881. évi 
nagy vfz átali elborftásnak volt kitéve. Az 1855. évi ártér 
mélyebben fekvő és az ármentesítésnél leginkább érdekelt 
területek, az 1855. évi nagyvíz szinte alatt és ezzel párhu
zamosan két sík, vagyis osztályozási (ideális) vízszin akként 
iktattatott be a nevezett vfzszintnél 0,56, illetve 0,98 méter 
mélyebb helyzettel, hogy 'ezáltal az 1855. évi ártér 3 vizrajzi 
osztályra osztatott, melynek egymáshoz i költségvetési 
aránya úgy viszonylik, mint 2:3:4-hez. 

Ezen fentebbi, vagyis 1:2:3:4-hez viszonyló vízosztályok 
és a földbirtokok kataszteri tiszta jövedelmei alapján kiszá
mított kivetési kulcsa. Az 1894. év január l-sejét61 való 
kivetése alkalmazásba vétetett, különösen azon oknál fogva, 
hogy a régi ártér összeírásából kifolyólag a társulat egyes 
tagjaira sérelmes és az újabbi időben elviselhetetlenné vált 
megterhelés mielőbb orvosoltassék." 

Ez az elv méltán tekinthető a jelenlegi differenciált ér
dekeltségi hozzájárulás egyik elődjének. 

A vfzgazdálkodási társulatok közel két évszázados múltja 
során az érdekeltségi hozzájárulások jelentős eltéréseket 
mutattak a Duna illetve a Tisza völgyében, és az 1957. évtől 
szerveződő új társulatokkallényegesen megváltoztak. 

1928. Xll. 31-én a Magyarországon maradt társulatok kö
zül a Duna völgyében lévő 15 ármentesítő társulat által 
mentesített terület 839,391 kat. hold volt, a kataszteri tiszta 
jövedelmük pedig a mentesítés előtti l 080 273 pengőről l 
719617 pengőre nőtt. 

A Tisza vö}.gyében lévő 27 ármentesftó társulat által men
tesftett terület 2 853 767 kat. hold volt, jövedelmük 8 339 
147 pengőr6l18 269 518 pengőre nőtt. 

Az 1900 évi statisztikai adatok szerint a Dunavölgyi 
Ármentesftó Társulatok kivetése l kat. holdra 10 kr. és a 6 
ft. 005 kr. között, az l kat. hold tiszta jövedelem után 10 kr. 
és 48 kr. közt változott. 

A Tiszavölgyi Ármentesítő Társulatoknál ezen értékek 20 
kr és 83 kr. közt, illetve 06 kr. és 69 kr. közt változtak. 

Közös teherviselés 
Az 1957 -től alakuló új társulatokat túlnyomórészt az 

egyéni gazdák alakftották meg. A társulatok megala
kulásának az volt a feltétele, hogy azon területen gazdálkodó 
állampolgárok és jogi személyek, amelyen a vfzrendezés és 
a vízhasznosftás megvalósul, több mint fele arányban 
elhatározzák a társulat megalakulását. A jogszabály 
meghatározta azt ia, hogy azt a területet kell a társulat 
érdekeltségébe vonni, melyről a helyi csatornák a vizeket a 
vfzügyi igazgatóság kezelésébe tartozó csatornarendszerbe 
vezetik, így lehetővé vált, hogyavízrendezés költségeit ne 
csak azok viseljék, akiknek ez közvetlen érdekeit szolgálja, 
hanem azok is, akikn.ek ingatlanáról a vizek a mélyebben 
fekvő területekre jutnak és így közvetve válnak érdekeltté a 
vízi munkák megvalósításában. Ez az elv képezte a közös 
terhet a társulat tagjai és érdekelt jei közt, az általuk használt 
földterület nagyságának arányában. 

Az 1960. évi 29. sz. tvr. a társulatok további szerve
zésével kapcsolatban rendelkezett aszerint, hogy a társulatok 
a vfzgazdálkodásilag összefüggő egységet alkotó területen 
alakíthatók ki a helyi jelentőségll vízrendezési és vízhasz
nosltási tevékenység szervezett ellátására. A kis területIl, 
elszórtan múködő, gyakran csak egy-egy község határára 
kiterjedő vízitársulatokat összevonták (l960-ban 211 
társulat, 1961-re 163-ra csökkent). 

Az egységnyi területre jutó érdekeitésgi hozzájárulás az 
1965. évi 16,10 FMta-róI1986-ra 59 FMta-ra változott. 

Az érdekeltségi hozzájárulás további változását a jövő 
számára a jelen fIja. 

Csizmadia Károly 

/ 
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Júniusban változékony és kiemelkedően csapadékos volt az időjárás. A működési 

területünkön 10-17 nap alatt lehullott csapadék rendkívül szélsőséges eloszlású, a déli és 

délnyugati részen messze a sokéves átlag feletti, máshol ennél 60-100 mm-rel is kevesebb 

volt. Átlag alatti havi összeg csak néhány kisebb körzetben alakult ki. A hidrológiai év 

eddigi (novembertől összegzett) csapadékhánya a felére csökkent. 

Ativizig területi csapadék (mm) 

maximum minimum átlag 

Id/iszak sokévi átl. visz. 
helye helye csapad.(%) eltérés (mm) 

tár havi 173 Levelén (Baks) 52 Köm .. 100 154 +35 
nov. l-t61 333 93 -27 

A napos órák száma többnyire nem érte el az évszaknak megfelelő értéket, főleg a hónap 
utolsó harmada volt napfényben szegény. A júniusi hőmérsékletek akoranyári átlagokhoz 

közel, többször kissé fölötte, az utolsó dekádban 3 napig mélyen alatta alakultak. 

ÁDo-
Tárgyhavi napfény tartalom (óra) Tárgyhavi léghőmérséklet (oc) 

más 
sokévi havi átl. visz .maximum minimum átlag 

% eltérés dátum dátum eltérés a sokévi 

havi áll.-Iól 

Szeged 220 80 -54 29 l. 7 4. 19,0 -{),8 

A májusi árhullám után az apadást már csak kisebb áradások szakJtották meg, a vízállást 

a sokéves átlaghoz közeli tartományban tartva. 

Tárgyhavi felszíni vfzállás (cm) 

Vlzmérce maximum minimum közép 

dátum dátum mederteltség (%) eltérés 

Körös, Szarvas 483 30. 277 4. 429 52 --61 

Maros,Makó 186 5. 27 20. 89 26 -19 

Tisza, Szeged 396 l. 176 24. 256 42 -25 

A bőséges esőzések sem voltak elegendők ahhoz, hogy megállftsák a talaj előző hó

napban megindult kiszáradását. 10%-os csökkenést követően június végére a felső félmé

terhen 40% körüli, 50-100 cm között 70% körüli volt a vfzkapacitás százalékában kifejezett 

hasznos víztartalom. 

A talajvízszint a legtöbb helyen alig mozdult, de a csapadékosságtól és a vfztükör felszín 

alatti mélységétől függően előfordultak jelentősebb, 20-25 cm-es áradások, illetve 

apadások is. 

T~vlzkút Tárgyhavi közepes talajvfzállás (cm) 

száma helye terep alatt változás az elmúlt eltérés a sokéves 

hónaphoz viszonyítva havi átlagtól 

453 Vásárhely 384 -15 -80 

473 Mez6hegyes 587 +3 -200 

829 Kecskemé.t 472 +1 -146 

Havi csapadékösszegek alakulása az Ativizig terül etén 
J 995. június 

mm 

Havi csapadékösszegek alakulása 
az Ativizig területén 

1995. j úDios 

sokéves havi ádag 

• tárgyévi havi összeg 

Kirándulás a Nagyküküllö mentén 
, A 1970-es évek árvízei (1970, 
1974, 1975) komoly megpróbál
tatásokat okoztak a Maros 
országhatáron túli vízgyűjtőjén 
és nagy puSztftásokat is. Déva, 
Gyulafehérvár, Segesvár és még 
több település víz alá került, 
Arad is veszélyes napokat élt át 
Akárcsak a magyar folyószakasz 
mentén, a romániai Maros
szakasz és mellékfolyói mentén 
is nagyarányú árvízvédelmi 
fejlesztések kezdődtek, melyek 
megvalósítása a 80-as évek vége 
felé fejeződött be. A szakem
berek számára különösen érde
kes, hogy 1975 után a román 
oldalon a Maros és mellékfolyói 
felső szakaszán számos völgy
zárógátas tározó épült, amelyek 
hatása igazából nem ismeretes 
számunkra. 

A Maros felső vízgyűjtője 
ugyanis nem tartozik a közös 
érdekeltségű határvízi egyez
mény alá eső területre, így arról 
csupán érintőleges információ
ink vannak. Román kollégáink 
készségesen bemutattak ezek 
közül a létesítmények közül 
többet már az 1993-as illetve 
1994-es bejárásaink alkalmával 
és most a marosvásárhelyi szék
helyű vízügyi igazgatóság veze
tói egy mérnök kollégánk szá
mára lehetőséget biztosítottak 
arra, hogy a helyszínen. két 
hónapon keresztül tanulmányoz
hassa a Maros és mellékfolyói 
tározóit, azok üzemeltetését, a 
tározók szerepét nem csak az 
energiatermelésben, hanem a 
vízkészletgazdálkodásban és 
els6sorban az árvfzvédelemben. 
Nagyon remélem, hogy ennek 
fejében egy román kollégát lát
hatunk vendégill ugyancsak két 
hónapon k~sztiil Sze..geden, .s a 
rru térségünk vízgazdálkodási 
létesítményeit, azok tervezését, 
építését, üzemeltetését tudjuk 
bemutatni. 

Versegi László fiatal mérnök 
kollégára esett a választás, aki -
köztudottan - eddigi pályafutá
sát a szentesi szakaszmérnöksé
gen töltötte, azonban az idei év 
végén, Kenéz Imre nyugalomba 
vonulását követően a hód
mez6vásárhelyi szakaszmér
nökség vezetői teendőire kap 
megblzást. Illendő, hogy a 
hódmezővásárhelyi szakasz
mérnök, aki a legközvetlenebb 
módon érintett a Maros és más 
vízfolyás ok révén a mag'yar
román együttműködésben, a 
legtájékozottabb legyen a Maros 
vízgyújtőjének kérdéseiben, ő 
ismetje legjobban közülünk ezt a 
szakterilletet 

Június 25-én ,,adtam át" Ver
segi Lászlót romániai kollégá
inknak úgy, hogy már név.napját 
is ott ünnepelte és azóta járja a 
Marost és mellékfolyóit 

Ha már ott vagyok én is, ki
használtam a lehetőséget és egy 
néhány napot a Székelyföldön, a 
Hargita alatt töltöttem, közben 
megmásztam a madarasi Hargi
tát, fölülről gyönyörködve az 
erdélyi medencében és az azt 
övező hegyekben. 

Zetelakán, pontosabban a 
zetelakai tározónál, az ottani 
gátórbázban táboroztam. E rövid 
kis írásban most a zetelakai 
völgyzárógát illetve tározó 
árvfzvédelmi szerepér61 számol
nék be. Csiklandós kérdés 
ugyanis a szakemberek számára, 
hogy a völgyzárógátas tározók 
üzemeltetése mennyire befolyá
solja az árvízek természetes 
levonulását, vannak-e kedvező, 
szaknyelven szólva árvfzcsúcsot 
lecsapoló szerepük és lehet-e 
másodlagos árhullámkeltó szere. 
pük, s milyen szerepük lehet a 
kisvízi időszak vfzpótlásában? 

Ezek a kérdések foglalkoz
tattak, amikor a zetelakai táro
zóhoz megérkeztem, ketlves 
kollégám, Adám Mózes seges
vári szakaszmérnök kalauzolása 

révén. Útközben természetesen 
megnéztem a Bözöndi tározót is, 
amely a Nyárád egyik mellék
vizén épült és amelyr6l az emlé
kezetes tévériportokat láthattuk, 
mivel egyik ága egy falu 
elöntését okozta. A zetelakai 
tározó völgyzáró gátja a Nagy
küküllőn nem is Zetelak község, 
hanem Zeteváralja fölött talál
ható, Székelyudvarhelyt61 22 ki
lométeres autóútnyira 

Azt lehet mondani, hogy 
Hargita megye egyik leg;;zebb 
vidéke a Küküllő-völgy, itt a 
tározóban találkozik a Nagykü
kÜllő a Sikaszóval. A tározó 
fölött, melynek völgyzáró gátja 
650 méter tengerszint feletti 
magasságon található, több te
lepülés használja ki a gazdál
kodási, megélhetési lehetősége
ket. Varságnak hívják azt a 
nagyon érdekes falut, amelynek 
területe Budapestével vetekszik, 
de szétszórt tanyás, illetve öt 
tanyaközpontos rendszerben -
templommal, iskolákkal - 1800 
ember él ott, kb. a Bükk fenn
sfkkal azonos magasságban. 

Megélhetési forrásuk szán
tóföldi, rét-, legelőgazdálkodás, 
fakitermelés, állattenyésztés. 
Nagyon kedves emberek, csodá
latosan, szépen beszélnek ma
gyarul. A Nagyküküllő vízgyúj
tője a völgyzáró gát fölött már 
csak 357 km nagyságú, melynek 
átlagos évi lefolyása 124 millió 
m. A Nagyküküllő átlagos 
vízhozama itt 3,6 mis, vagyis a 
fajlagos lefolyás 0,0 l 06 mIs1n. 
A vízgyűjt6 évi átlagos csa
padéka ugyan csak 680 mm, de 
gyakoriak a heves esőzések és a 
tározó hatásteIiiletén a magasabb 
hegyekben hóban fölhalmozott 
vízkészlet is tetemes. 

A tározót agyagmaggal (mely 
résfalra támaszkodik) ellátott, 
kavicsos talajból épült zárógát 
zárja le, melynek magassága 
mintegy 45 méter, egy ezrelékes 
árvízi hozam betározására képes, 
amely 43 milli6'm mennyiség. A 
normál üzem vízszintje, melyre 
feltöltött állapotban találtam, 15 
méterrel alacsonyabb, mint az 
egy ezrelékes tározási szint és ez 
16 millió m-t jelent. A tározó 
rendeltetése árvízszabályozó, 
vagyis üzemvízszintje 16 millió 
köbméteres feltöltéssel jelenti a 
normál üzemvízszintet és álta
lában egy 2 mis vízhozamot 
vezet tovább a fenékleürítő, de 
0,5 IM ökológiai minimumot 
feltétlenül. 

Amennyiben árhullám ér
kezik, a levezetett vízhozam 
növekszik ugyan, de csak oly 
módon, hogy az alvízi szakaszon 
mederben maradjon a víz, 
vagyis megkezdődik a tározó 
feltöltése a 43 millió m-nek 
'megfelelő szintig. Abban az 
esetben, ha ezt a szintet elérik, az 
árvízi túlfolyó is üzembe lép, 
amelynek méretezése lehetősé
get biztosít a legnagyobb víz
hozam levezetésére is. Erre 
gyakorlatilag semmi esély nincs. 
Amennyiben a csapadéktevé
kenység csökken, az árvízcsú
csot leskalpolják és fokozatosan 
megkezdődik a vízszint csökken
tése a nonnál üzemvfzszintre. 

Látogatásom alkalmával be
számoltak arról, hogy az idén 
pontosan ilyen jellegű árhullám
kiegyenlítés történt és a tározó 
ilyen formán igen jól szolgálta 
az alsó szakasz árvízvédelmi 
biztonságát. Bizonyára több 

tározó együttes működése révén 
mi is alig vettük észre, hogy 
olyan hidrometeorológiai hely
zet volt Erdélyben, amely termé
szetes körülmények között az 
általunk észleltnéllényegesen 
magasabb vfzszint-emelkedést is 
okozhatott volna a Maros ma
gyarországi szakaszán. 

A tározóból semmiféle víz
használat (öntözés, ivóvíz) nincs. 
A víz kristálytiszta, indikátor 
makrofitákként a pisztráng és a 
folyami rák minősíti a kiváló . 
vizet. Eutrofizációs jelenség nem 
jöhet szóba, mert a tározó med
rét úgyszólván teljesen gazta
lanftották. 

A Nagyküküllő és a Sikaszó, 
valamint a kisebb patakok 
felsoöb szakaszain hordalékfogó 
műtárgyak is épültek, amelyek a 
tározó hordalékfeltöltődését 
csökkentik. Szélsőségesen szá
raz időjárásban a normál tározási 
üzemvízszint csökkentésével a 
0,5 köbméteuS vízhozamon felül 
is van lehetóség, amennyiben az 
alső szakasz vízhasználata azt 
igényli. A völgyzáró gát vízol
dala kőterftéssel védett Műszaki 
részletekkel nem kívánom un
tatni az olvasókat, de a terv és az 
építmény tanulmányozása során 
azt tapasztaltam, hogy annak 
színvonala az átlagos európai 
színvonalat eléri, akár a résala
pozást, akár a völgyzáró gátban 
lévő, megfigyelő és szervízala
gutat, akár a műtárgyakat (fe
nékleürítő, erőmű, árapasztó) 
tekintjük. 

Érdekesség, hogy még a 400 
kV-os vezeték is kiépült, de 
pénzhiány miatt a turbinák nem 
lettek elhelyezve, holott viszony
lag kis költséggel 34 éven belül 
megtérülő beruházásról lehetne 
SZÓ, s a környező településeket is 
el lehetne látni energiával. 

Most az a furcsa helyzet áUt 
elő, hogy nem a fenékleürítőn 
vezetik le a kisvfzi vfzhozamot, 
hanem a turbinák elhelyezésére 
kiépített műtárgyon, vagyis a 
turbina néküli vlzer6 telepen, 
mint ahogy az egy energiater
melő üzemmódban is történne. 

Bálint Miklós mérnök kollé
ga, a beruházás műszaki ellenőre 
minden részletre kiterjedően 
tájékoztatott és megható volt 
számomra, hogya 15 év alatt 
(1979-1994) megvalósult beru
házás emléklap ját, mint tiszte
letbeli vendég ajándékba kaptam 
tőle. Ú volt az, aki bemutatta 
számomra a törpe víziefÓműve
ket, a vfzimalmokat és a varsági 
székelyek házait, templomait, 
temetőit, a székely kapukat és 
nem utolsó sorban az ottani 
embereket. Élménygazdag ki
rándulás volt, szakmai oldalról 
elsősorban, de ett61 nem marad 
el a táj él vezete és a találkozás 
emléke a kedves emberekkel. 

Végezetül azt mondhatom, 
hogy kiváló szakemberekkel, 
mmökökkel, gátőrökkel talál
koztam és remélem, hogy a 
Maros-völgy többi tározója, 
melyek közül már jónéhányat 
ismerek és melyeket Versegi 
László kolléga még alaposabban 
fog megismerni, jótékony hatás
sal lesznek a magyarországi 
szakasz vfzhozamának kiegyen
lítésére és árvízeinek csökken
tésére. 

Török Imre György 
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