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Tisza '95 "Mint az őrült, ki letépte láncát, 
Vágtatott a Tisza a rónán át." 

.. Térségünk számára mindig nagy 
veszélyt jelentettek folyóink, a Tisza, 
Maros, a Körösök áradásai. A jövd év 
elejétdl életbe lépd új vtzügyi törvény is 
arra ösztönöz minket, hogy átgondoljuk 
az árvtzek elleni védekezés feladatait, 
lehetdségeit, rendszerét. Ez indttotta 
arra a Megyei Védelmi Bizottságot, 
hogy kormányzati jóváhagyással, 
törzsvezetési jelleggel ilyen témájú 
gyakorlat megszervezését vállalja és 
végezze el. Arra törekedtünk, hogy az 
új társadalmi, jogi, szervezeti kere
tekhez alkalmazkodva működdképes 

modell kialakttására tegyünk ktsér/etet. 
Természetesen az is célunk, hogy fel
sztnre hozzuk az új helyzet új prob
lémáit, keresve azok megoldási lehe
tdségeit." -írja Lehmann István, a me
gyei közgyűlés, s egyszersmind a me
gyei védelmi bizottság elnöke annak a 
programfüzetnek a bevezetőjében, 
mely az 1995. november 8-9-ére meg
szervezett, nagyszabású védelmi gya
korlat útmutatójául készült. 

Többszáz vendéget vár Csongrád 
megye a gyakorlat bemutatónapjára, 
november 9-ére. Programjuk délelőtt a 
megyeházán kezdődik, ahol előadást 
hallgatnak meg az 1995 . évi LVII. 
számú, 

új vlzügyi törvény 
alapján a vizek kártételei elleni véde
kezés rendszeréről, feladatairól. 

Majd a TISZA '95 cimmel megszer
vezett védelmi gyakorlaton végzett 
munkával ismerkedhetnek meg a ven
dégek - jelentések formájában, szakte
rilleti bontásban. 

Amegyeháza aulájában egyidejűleg 
árvédelmi-történeti kiállítást tekinthet
nek meg az érdeklődók, majd a dél
utáni órákban a medencés kikötőbe te
vődik át a helyszín. Az árvizvédelmi 
technikai és hatásbemutató után a 
résztvevők együttesen értékelik a gya
korlat tapasztalatait. 

A következdkben ismertetjük az ár
vtzvédelmi gyakorlat feltételezett hely
zetét, fdbb ismérveit. 

A védelmi gyakorlat egy szélső
séges, de nem valószíniItlen hidrológiai 
helyzet során kialakuló árvizvédelmi 
eseménysorozatra épül. 

Az őszi csapadékmaximum idején o
lyan árhullámok vonulnak le a Tisza 
vizgyiIjtő folyóin, melyek vizhozamuk
nál fogva és a Duna jelentős vissza
duzzasztása miatt egymásra tol6dva az 
Alsó-Tisza vidékén, Csongrád megyé
ben rendkivüli intézkedések és tevé
kenység megtételére késztetik az ott 
élő embereket amentesitett ártéren fel
halmozott javak védelme érdekében. 

Október elején a folyómedrek teli
tődnek - olvasható a feltételezett hely
zetet ismertető kiadványban.A Tisza 
alsó szakaszán újabb nagy esőzések 
egy, az eddigi legnagyobb levonulási 
vizszintnél is magasabb árhullámot 
eredményezhetnek. Igen jelentős a 
tartósság is, hisz a mederból kilépő viz 

az árvizvédelmi töltéseket több mint 
50 napig terheli. 

Az árvizi terhelés hatására Csongrád 
megyében a töltéseken több helyen 
mutatkozik kedvezőtlen árvízi jelen
ség. A fakadóviz megjelenése a védvo
nalák mentén kiterjedt és általános. 
Kiemelten veszélyes helyzet alakul ki 
Csongrád város alatt, a Tisza jobb parti 
81+800 tkm-nél, ahol buzgár elfo
gására kerül sor; a Tisza bal part 18+ 
075 tkm-nél, a Kósdi-zsilipnél, ahol 
műtárgy körüli káros szivárgások 
jelentkeznek, a Tisza bal part 54+ 
800+55+600 tkm között, ahol a 
talpszivárgás és átázások miatt a töltés 
mentettoldali támaszt6testje jelentősen 
veszít állékonyságából. 

A gátak a növekvő árvizi terhelés sel 
szemben 

gyengének 
bizonyulnak 

és a Tisza jobb parti fővédvonala a 
42+800 tkm-nél (Petresnél) átszakad. 
(A feltételes szakadás helyének 
kiválasztása nem véletlen és nem is 
érdektelen, hisz 1879-ben ezen a 
helyen szakadt át a régi töltés, melynek 
következtében a viz árja öt nappal 
később Szegedet romba döntötte.) 

A gátszakadás idején a Tisza viz
utánpótlása jelentős, a Tisza vizállása 
az előrejelzett tetőző vizállásértéket 
még nem érte el. 

Miközben a mentesített területekre 
(Dóc térsége ) zúdul be a viz, a védelmi 
ero1c megkísérlik az elöntést a percso
rai és a sövény háti keresztgátak közé 
szorítani. 

A szakadás miatt a szegedi vizmér
cén átmeneti vizálláscsökkenés követ
kezik be. 

A percsorai keresztgát magasság
hiánya következtében a szakadási hely
től északra újabb területek kerülnek 
elárasztásra. (Baks környéke.) 

A folyó és az elöntés a Tisza apadó 
ágában egyenlítődik ki. 

A sövényháti keresztgát ekkor 3,5-4 
méteres vizoszlop-terheléssel tartja a 
területre kiáramló mintegy 750 millió 

köbméter vizet és védi az öblözet alsó, 
Szeged és Algyő környéki területét. 

Az apadás lassú. 
A megye többi árvfzvédelmi vonalán 

sikeres a védekezés, így a legkritiku
sabb helyeken: Csongrád alatt, Mind
szent fölött és Nagyfánál, a Kósdi-zsi
lipnél. 

A petresi szakadáson kiáramló vizet 
a sövényházi keresztgát tartja. 

Ha ez a hatalmas viztömeg rázúdul
na ilyen magas tiszai vizállásnál az al
sóbb területekre, sikeres védekezésról 
csak a szegedi körtöltésen belül lehet
ne szám1tani. 

A Tisza apadó vizszintjénél a sö
vényházi keresztgát műtárgyhiba miatt 
elszakad . Ami ezután jön, az ver
senyfutás az idővel. Ha az apadás in
tenzitása felgyorsul, akkor reális esély 
van az Algyő-Szeged vasútvonal, a 
Szeged északi iparkörzet lokalizációs 
töltése, a városi körtöltés és a Pap
halmi töltés mentén a vizeket elkor
mányozni, biztositva az olajmező és a 
város belterületének védelmét, 
.. tervszerűen feladva" az ezen kivül 
eső területeket (Szeged k:ülterületei, 
Kiskundorozsma). 

Ez történik. 
Az apadás intenzitása ezt követően 

felgyorsul, november végére a folyó 
visszatér medrébe, kezdődhet az árviz
károk helyreállitása, az elöntött terü
leteken is újra indulhat az élet. 

A gyakorlat menetét ismertető prog
ramfüzetben a következő gondolatok
kal zárul a feltételezett helyzet ismerte
tése: .. A TISZA '95 megyei védelmi bi
zottsági gyakorlaton a 

katasztrófa veszélye 
miatt kinyilvánttott szükségállapotból 
adódó feladatokat, a töltésszakadás 
következtében eMállt krtzishelyzet in
tézkedéseit, a sövényházi keresztgáJ el
szakadásából jelentkezd tennivalókat, 
valamint az árvtz utáni teenddket il
lesztettük bele a felkészttési és gyakor
lati programba . .. 
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A védekezés 
közös 

feladatunk! 
Magyarország területének közel egynegyede, a Tisza

völgy egyharmada, Csongrád megye területének fele (kere
ken 2100 négyzetkilométer) árvíz által veszélyeztetett. Ez 
azt jelenti, hogy az országban 21 028 négyzetkilométernyi 
olyan mély fekvésű terület van, amit csak a védtöltések 
mentesítenek az árvizektól. A teljes ártérnek 26,5 %-a a 
Duna és mellékfolyói völgyében, 73 ,5 %-a a Tisza és mel
lékfolyói völgyében található. 

A Csongrád megyéhez tartozó ármentesített területen lé
vő 29 település mintegy 400 ezer lakosa, virágzó városok 
és hatalmas gazdasági vagyon van kitéve a Tisza, a Maros 
és a Hármas-Körös pusztító árvizeinek. 

Amegye árvízvédelmét 294 km fővédvonal (elsőrendiI 
védtöltés) szolgálja, aminek 95 %-a (278 km) földből ké
szült gát. Épitésüket a jelenlegi nyomvonalon közel 150 
éve kezdték meg, a helyszínen fellelhetó anyagokból, a k~ 
rabeli módszerekkel, az adott helyzet által diktált méretben. 
Ezek a gátak - a mai védvonalak alapjai - mégis állnak, ma 
is szolgálnak . 

Egy-egy nagyobb árviz mindig a védművek további 
erősítésére ösztökélte a környezetben lakókat, igy a töltések 
újabb és újabb rétegekkel növekedve egyre nagyobbak 
lettek. Az Álsó-Tisza vidékén ma már általában 5-6 
méterrel kiemelkednek a mentett oldali terepból, árvizek 
levonulásakor tartósan 4-5 méteres vízoszlop tartására is 
képesek. 

A Tisza-völgy eddigi legnagyobb árv1ze - az 1970-es -
után Csongrád megyében is további jelentős fejlesztések 
történtek, ennek során épült át a szegedi partfal és készült 
el a Szeged-algyői, valamint a Maros jobb és bal parti töltés 
erősítése. Ezzel a me gye árvédeimi töltéseinek jelentős ré
sze az előírt méretre kiépült, már csak a Szeged alatti Ti
sza-szakasz jobb és bal parti. töltése, továbbá a Gelenleg 
már építés alá vett) Dongér torkolati szakasz jobb és bal 
parti töltése vár magasftásra, erősítésre . 

Gátépftó elődeink hajdanán szinte egyáltalán nem fordí
tottak gondot arra, hogy a töltések építésének egy-egy hely
színén a kubikgödrökból kikerült föld mVyen anyagokból 
áll, ezért rendkivül fontosnak tartjuk meglévő védműveink 
belső szerkezetének minél részletesebb megismerését, a 
változások nyomonkövetését, a szükséges beavatkozások 
időben történő elvégzését. 

A folyamatos altalaj- és töltésszerkezet-vizsgálatok során 
több olyan töltésszakaszt fedeztünk fel, ahol - bár a töltés 
geometriailag kiépített nek mondható - az altalaj nem meg
felelő, a töltésállékonyság nem éri el az előirt biztonságot. 
Ezen szakaszok erősítését is el kell végeznünk és szaporítja 
munkánkat az évek óta tartó szárazság hatásának betudható 
veszélyes töltésrepedések feltárása és helyreállitása is. 

A vízkárelhádtási mlÍvek védképességét, használhatósá
gát , üzembiztonságát, a fejlesztések mellett a fenntartási, 
felújítási tevékenység színvonala is meghatározza. Ennek 
során az árvízvéde1mi töltéseket, a partfalakat, az árvízvé
delmi vonalba épített műtárgyakat (zsilipeket, szivattyú
telepeket), egyéb tartozékokat és kiegészítő létesítményeket 
(őrtelepeket, raktárakat, a véderdőt, a védekezési célú hír
közlő hálózatot stb.) kell védképes állapotban tartanunk. 

A vizügyi szolgálat nagy gondja, hogy a fenntartási 
keretek nagysága évek óta nem fedezi az igényeket, a 
védművek állapota folyamatosan romlik, az árvízvédelmi 
biztonság veszélyeztetettsége egyre nő. 

A védművek fenntartása, fejlesztése - állami művek lé
vén - a vízügyi igazgatóság feladata, a védekezési munkák 
ellátása azonban - a vizügyi szolgálat szakmai irányitása 
mellett - közös feladat, a megyében elsősorban azé a 400 
ezer emberé, akik árvíz, illetve belvíz által veszélyeztetett 
területen laknak. 

Akik éltek már akkor, emlékezhetnek rá, az 1970-es 
árv1zvédekezésben több tízezer ember vett részt, az akkor 
még sokkal-sokkal több v1zügyesen kivül rendőrök, túz
oltók, katonák és számtalan segítőkész, civil lakos. A véde
kezési csúcsban az összlétszám több napon keresztül meg
haladta a 20 ezret, a védelmi munkákat 2000 gép, jármlÍ se
gítette, a védekezók 3,6 millió homokzsákot használtak fel, 
162 ezer köbméter homokot, 74 ezer kéve rőzsét építettek be. 

A védekezés - akkori áron - mintegy 200 millió forintba 
került. .. , hogy ma mibe kerülne, nehéz lenne megmondani. 

A vízügyi szolgálat létszámának napjainkra végrehajtott 
drasztikus lecsökkentése azt a veszélyes helyzetet eredmé
nyezte, hogy az Alsó-Tisza vidéki Vizügyi Igazgatóság sa
ját eroöól. a II. fokú készültség ellátás ához szükséges szol
gálatot is csak nehezen tudja kiállitani. Ez azt jelenti, hogy 
az önkormányzatok segítségére, a lakosság igénybevételére 
már alacsonyabb fokozatú védelmi munkákhoz is szükség lesz. 

p A védekezés sikere a közös felelősségérzeten , a közös 
munkán, az összefogáson múlik. 

Alsó-Tisza vidéki 
Vízügyi Igazgatóság 

Szeged 
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Október 23-án az Ativizig 
dolgozóinak ünnepségén dr. 
Kováts Gábor igazgató ünne
pi beszéde után köszöntő
méltató szavak kíséretében 
kitüntetéseket adott át. A 
vízügyi igazgatóság alapítot
ta, s az idén először odaftélt 
kitüntetést négy, köztisz
teletben álló vízügyes kollé
ga vehette át. A következ
őkben az igazgatói köszöntőt 
adjuk közre. 

"Október 23.-nak emlékét ' 
kívánjuk a mai napon össze
kötni az első alkalommal 
odaftélt 'Alsó-Tisza vidékér!' 
emlékplakettek átadásával. 

1956 számomra a mai na
pig igen nagy élmény, hiszen 
nagyon fogékony korban, 18 
évesen, negyedik gimnazis
taként éltem át az eseménye
ket. Az azóta eltelt időszak 
ilyen módon azonos a felnőtt 
életemmel. 

Átéltem az átváltozásokat, 
s sokakkal együtt én sem hit
tem, hogy október 23 . egy
szer még nemzeti ünnep lesz. 

De ünnep-e ténylegesen? 
1989-ben (nem hivatalo

san), majd 1990-ben még az 
volt. Ma,. az általános kiáb
rándultságban sokkal kevés
bé az, az egymásnak feszülő 
társadalmi-politikai indula
tok 1956. októberének valós 
értékét, emlékét, jövőbe mu
tató tanulságait teszik hitel
telenné. 

emberi példamutatást tette a 
kitüntetés elnyerés ének 
feltételéül. 

Nagyon sókan érdemesek 
erre, mégis, a kitüntetés érté
kének megőrzésére úgy 
határoztunk, évente munka
társaink egy százaléka nyer
heti el. Bárki tehet javaslatot, 
az odaftélésről kuratórium 
dönt (döntött), melyben nem 
elsősorban vezetők vesznek 

.. Ha valaki életében foga
lommá válhat, akkor Aliz 
néni vel ez történt. Az opti
mizmus szükségességéről 
beszéltem, azt hiszem, dr. 
Bertényi Ivánnétól meg ta
nulha~uk. S az emberi tartást 
is . Nem kívánhatok mást, 
segitse még sokáig mun
kánkat, hisz szerencsére még 
oly fiataL .. (Alig múlt 92 , 
éves! A szerk.) 
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részt. A döntés szigorúan tit
kos szavazással történt, úgy 
gondolom, a nagy számú 
javaslatból valóban a közvé
lemény alapján legérdeme
sebbek kerültek elismerésre. 

A kitüntetés ~ úgy érzem -
megjelenésében is méltó a l 
tartalmához, s ezért köszöne- , 
temet fejezem ki körünkben 
lévő alkotójának." 

"Van valahol a világ 
végén egy szivattyú telep , 
ahol mindig csillognak a 
gépek és nyílnak a virágok. 
Ez a szivattyútelep a per
csorai - s az érdem a gépé
szé. Hála istennek, ez nem 
kivételes hely, csak az első a 
sok között, s id. Antal Pál 
bátyánk nem az egyetlen jó 
gépészünk, hanem a legjobb 
a sok jó között." 

A homállba tünt 
szürke eminenciás, 

Gánóczi Keczkés Károly 

Nemsokára lesz kétszáz é
ve, hogy megszületett, s jö
vőre 140 éve, hogy eltávo
zott az élők sorából Gánóczi 
Keczkés Károly, Vásárhelyi 
Pál szellemi örököse. 

Amit tudunk róla, mind
össze annyi, amit azon iratok 
és tervek árulnak el, amiket 
aláírt, vagy láttamozott. 

Igaz, jómaga Keczkésnek 
írta le a nevét, de másolato
kon előfordul a Ketzkés s a 
Kecskés változat is. 

Tanulmányait a Mérnöki 
Intézetben végezte, hol 
1822-ben diplomát szerez, s 
Svoboda műegyetemi tanár 
közbenjárására a Duna tér
képezési munkálataihoz 
kerül figuráns gyakorlóként. 
1829-ben hajózási mérnök. 
l830-ban felvételeket s ter
veket készít a Rába s a Pinka 
szabályozására. 1931-ben 
Nagyváradon egy vizsgálati 
jegyzőkönyvben találjuk a 
nevét, amelyben egy Voight
Hinder szintezőmúszert hite
lesít, majd ugyanott a Nagy

I váradi Kerületi Mérnöki 
Hivatalnak egy vízsebesség-
mérő szárnyat vizsgál, amit 
jónak minősít. (Huszár Má
tyás a főnöke. ) 

Két év múlva a Garam fo
lyónál találjuk, ahol Kisbény 
környékét méri. A rendezési 
terv fennmaradt. 

1837-ben Pozsonyba ren
delik a Duna-szabályozás 
hoz . Minden bizonnyal 
Huszár, illetve Vásárhelyi 
Pál javaslatára Széchenyi 
gróf őt bízza meg Liedemann 
Emil szabályozási terveinek 

Ugyanebben az ' évben az főnöke kész terveket hagyott 
Asbóth Sándor vezette Ma- hátra a Körösök, a Berettyó, 
ros-menti felméréseken dol- a Hortob'ágy és a Kakat sza
gozik. Keczkés méri a Dusa- bályozására. Előkerestette, s 
Topolya, valamint az Onda- megállapította, hogy sokkal 
va-Topolya közötti szakaszo- gyakorlatiasabbak, mint a 
kat. Közben részt vállal a Beszédes József által terve
Duna mappációs munkálata- zettek. 
iból is, valamint részt vesz a Mint országos középítési 
Duna-szabályozás előkészi- felügyelő, az összes magyar
tésében is. országi vízügy irányítója lett, 

1844-ben igazgató segéd- s így ő teIjeszthette be a Hu
dé nevezik ki az Országos szár-féle terveket az első fe
Építési Főigazgatóságnál, ez lelős szakminisztériumba -
mai kifejezéssel élve a amit Széchenyi István gróf 
főmérnöki beosztásnak felel vezetett - elfogadásra. A mi
meg. Ebben a minőségében nisztériumban a vízszabályo
megy Fiumébe 1845-ben, zási osztály főmérnökeként 
hogy Koerber trieszti várór- vitte tovább az ügyeket a 
ségi igazgató (kapitány), korábbi intézményrendszer 
valamint Zambelli Viktor forradalmi elsöprése után. 
velencei hajóskapitány társa- A tervek jóváhagyása 
ság ában a fiumei kikötő vfz- ellenére sem kezdődhettek el 
rajzi szintezésén munkálkod- a munkák, hiszen a nemzet 
jék. 25 térképlap készü! el, a- élet-halál harcát ~fvta a rop
mit be is küldenek az Epítési pant túlerővel. Am a szer
Főigazgatóságra . . vezést illetően eljutottak 

Közben Vásárhelyi Pál el- odáig, hogy Békés-Gyulán 
hunytával (1846. IV. 8.) töb- megalakult a Körös-szabá
bek között félbemaradt az a lyozási Hivatal, mely később 
munka is, ami a hazai szin- Huszár Mátyás legfőbb vizi
tezések és az Adria tenger- alkotásait meg is valósította. 
szint je közötti kapcsolatot Azt tudjuk, hogya Bach
vizsgálta volna . Massányi korszakban minden társulás 
Jánost s Keczkés Károlyt beti:ltatott , kivéve a Tisza 
bízták meg a munka foly ta- Völgyi Társulatot. Lehet, 
tás ával s a két mérnök rájön hogy személye nem volt 
arra, hogy Vauthiert, Zágráb- megfelelő a hatalomnak, 
ban székel6 • .lerületi főnök hogy azt vezesse, s Bécsbe is 
hibás adatokat szolgáltatott. azért kerül, mint középftés
Végülis egy bizonyos Zoru- ügyi felügyelő, hogy szem e
berg nev ú mérnök segftsé- lőtt legyen az amúgy szak
gével a vitatott kérdést sike- mailag nélkülözhetetlen em
rül tisztázni. ber. 1853-ban a bécsi keres-

Faluhelyen éltem át 56-ot, - ",,~~~=;;-""""'rT' _____ --,.r .... -----~-'---~ felülvizsgálatával. 40 éves , 
amikor komoly fordulatot 
vesz élete, megnősül - hat 
gyermeket nevel fel a későb
biekben. Ez évben a Hanság, 
a Fertő-tó, a Rába, a Rábca s 
a Marcal működésének főbb 
területei. A Hanság s a Fertő
tó rendezési terveit készíti el, 
költségvetéssel együtt , 
valamint ,javallatot" tesz a 
Rába, a Rábca, a Marcal 
rendezésére, szoros össze
függésben a , Fertő-tóval , 
illetve a Hansággal. 

Az eddigiek azt bizonyít- kedelmi minisztériumban a 
ják, hogy Keczkés Károly magyarországi vízügyek 
kiváló képességekkel ren- igazgatásával "iZzák meg. 
delkezett, amit felettesei 185S-ben próbálják ki ta
megfelelően méltányoltak, lálmányát, a kotrógépeknél 
hiszen 1846. július 10-én használatos, végtelenített 
Vásárhelyi Pál örökébe lép- szállitószalagot a bogyiszlói 
het, s még abban az évben ő átvágás ban. 

ott nem voltak harcok, ha
lottak, de volt az egész te
lepülést, minden embert át
fogó öröm és nagy-nagy bi
zakodás .. . Nem lett még jobb 
semmi, de bíztunk! 

S ma ezt hiányolom leg 
jobban: az optimizmust, az 
örömöt, az összefogást. 

Tudják, mennyivel jobban 
élünk most, mint 1956-ban, 
vagy akár a visszasírt 1960-
62-ben is? Csak elfelejtettük, 
s arra emlékezünk, hogy en
nél volt jobb is. Kétségtelen 
igaz, de ez még nem ok a 
kétségbeesésre . Ha a ma
gyarság visszanyúlna 56 leg
értékesebb örökségéhez, a 
nemzeti egyetakaráshoz és 
optimizmushoz, lenne jövő

je. A most átadandó kitünte
tés, az Alsó-Tisza vidék 
vízgazdálkodásáért kitün
tetés is ezt az 'érzését kívánja 
erősíteni, az ezért tett erő
feszítéseket elismerni. 

A létszámban ugyan 
megfogyott, de szakmasze
retetében a színvonalat meg
tartott vízügyi család legyen 
példa - jó példa - a társada
lomban, hogy ma is érdemes 
a közösségért, az országért, 
egymásért dolgozni . 

A kitüntetés alapító 
okmánya a tartósan kiemel
kedő szakmai munkát és az 

"Kenéz Imre embersége, 
humora, területismerete 
fogalom, s félek tőle, hogy 
megismételhetetlen. 

Még el sem tudom kép
zelni a 'Kenéz-mentes' víz
ügyet, de remélem, nem is 
kell! Szaki barátunk ugyanis 
csak nyugdíjba megy, de 
nem szakad el a vízügyes 
családtól !" 

"A szegedi igazgatóságnak 
mindig volt olyan szakem
bere, hogy ha valamit meg 
kell oldani, ki kell dolgozni, 
mindenki egyszerre rá gon
dol. A mezőgazdasági viz
gazdálkodásban, s kiemelke
dően a sajnos, most nagyon 
aktuális aszályügyekben -
dr. Pálfai Imre neve ilyen fo-
galom..... . 

l843-ban Bács-Bodrog 
vármegye következik. Az ot
rani vízrendezéseket irányít
ja, felméréseket végez, minél 
többet szeretne ... ezért keve
sebbet fizet, mint vármegye 
diktálná. Zákó István főszol
gabíró bepanaszolja a me
gyén keresztül "Ketskés .. 
Károly földmérőt felettes ha
tóságánál, hogya megállapí
tott 3 kr. helyett csak 12 
krajcárt akar fizetni a nap
számosoknak .. . (A fejlemé
nyeket nem ismeIjük.) 

maga jelöli ki azt a 18 átvá- E szürke eminenciásnak 
gást a Tiszán (12-t Tokaj nevezhető mérnököt 58 éve
felett), ahol a munkát el kell sen érte a halál Pesten. Ter
kezdeni. vei, irodalmi munkássága 

Az augusztus 3-iki Deb- részint kéziratban maradt, 
recen városában tartott Tisza részint elveszett. A Tiszára 
Völgyi Társulat társulati vonatkozó tanulmányát 
közgyúlésén négy osztály- Képessy József adta ki A 
mérnökség felállítását java- Magyar Alföld hydro
solja, úgy mint Vásáros- graphiája címmel1867-ben 
naményban, Györöcskén, Pesten. 
Tiszabőn és Szegeden. 1848 Keczkés az egész ország 
elején mint Tisza-szabá- területén munkálkodott, s 
lyozási főmérnök megbízást alapvető méréseket végzett, 
kap a Körösök szabályozá- vagy nagy elődök terveit 
sának végrehajtására . (A valósította meg . Korának 
német nyelvú dokumentum egyik legképzettebb mérnöke 
az Országos Levéltárban volt, s folytatta azt a munkát, 
van.) amit Huszár, Beszédes, 

A feladat nem ismeretlen Vásárhelyi előtte elkezdett és 
számára, hiszen korábban megálmodott. Méltó rá, hogy 
már működött Váradon megemlékezzünk róla. 
Huszár Mátyás keze alatt, s 
igy jól tudta, hogy korábbi Ágoston István 

A Magyar Hidrológiai Társaság diiazottiai 
A Magyar Hidrológiai Társaság úgy határo

zott, hogya szeg<!di területi szervezet aktiv 
tagjai közül két tagtársat részit elismerésben. 
Dr. Schafarzik Ferenc emlékérem kitüntetést 
ítélt oda tudományos munkássága eli~meréséül 
dr. Pálfai Imre mérnök főtanácsosnak, a víz
gazdálkodási osztály vezetőjének, aki több 
mint 30 esztendeje dolgozik a vízügyi igazga-

tóságon és ugyanilyen hosszú szakmai munkát 
tud maga mögött a Magyar Hidrológiai Társa
ságban. A területi szervezet elnökségének tagja 
és a mezőgazdasági vízgazdálkodás i szakosz
tályelnöke . 

az igazgatóságon és a társaságban. Elsősorban 
területi szervezetünkben igen aktiv, számos 
előadást tart , dolgozatai jelennek meg a tár
saság vándorgyúlésein, konferenciáin . Aktívan 
tevékenykedik a Szegedi Akadémiai Bizottság
ban. Pro aqua kitüntetésben részesült dr. Fekete 

Endre vegyészmérnök főtanácsos , a vízgazdál
kodási osztály munkatársa, aki 18 éve dolgozik 

A kitüntetettek a dijakat a társaság októberi 
közgyúlésén vették át. 
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A Vízpart szeptemberi 
számában közöltük 

Versegi László romániai 
élménybeszámolójának 

els6 részét - sajnálatosan 
a két kép, illetve aláfrásuk 

felcserélésével. 
Most az útinapló befejez6 

részét ad~ közre. 
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A marosvásárhelyi székhe
lyű vízügyi igazgatóságnak 
a pénzteremtő tevékenységén 
kívül természetesen egyéb 
feladatai is vannak. Jellem
zóen ilyenek a folyó- és pa
takszabályozási munkálatok, 
a lakott települések védelme 
partfalakkal, vagy ha a hely 
engedi, kisebb töltésekkel. 
És persze e műveknek a 
gyakori nagyvizek utáni 
helyreállitása is szükséges. A 
hatalmas kiterjedésű műkö
dési terület vizfolyásainak 
nagy része hegy- és domb
vidéki jellegű, heves vlz
járású patak, és medrüknek 

tisztítása (bedőlt fák!) állan
dó munkát követel a folyási 
szelvény biztosítása érdeké
ben. Érdekesség, hogy a szűk 
hegyi utakon jól bevált lovas 
kordét a vizügy is használja 
szállitóeszközként. 

A Marossal kapcsolatban 
minket leginkább érintő kér
dés a romániai árvlzvéde
kezés. Ez a tevékenység me
roóen mást jelent, mint amit 
mi itthon megismertünk. Az 
árvlzvédekezés tulajdon
képpen az előrejelzésen-ala
puló, vizkormányzási tevé
kenység. Ennek oka a helyi 
sajátosságokban· keresendő, 
ugyanis az árvizek levonu
lási ideje jóval rövidebb, 
mint a magyar viszonyok 
között. Kisebb vizfolyásokon 
általában 1-2 nap, nagyobb 
folyókon (Maros, Küküllók) 
5-7 nap alatt vonul el az 
árhullám. Az előrejelzési a
lapadatokat a vízügyi felü
gyelet alatt álló 37 meteoro
lógiai és 112, a vIzfolyáso
kon elhelyezett vlzmérce 
biztosit ja. A vizmércékhez, 

csak úgy. mint nálunk, vízál
lástói függően 3 figyelési 
fokozatot rendeltek. "Béke
időben" 12 óránként, I. foko
zatban 3 óránként, II-ill. fok
ban óránként végeznek mér
celeolvasásokat. Ezen adatok 
a szakaszmérnökségek, majd 
az igazgatóság információs 
központjába (diszpecserat) 
juttatva, kiértékelés után 
alapjául szolgálnak az árvlz
védelmi és többfunkciós 
tározók ürltési és zárási uta
sításainak. A 70-es, 80-as é
vekben épített tározók, me
lyek a Maros mellékvölgyi 
tározói, általános vélemény 
szerint megfelelő karban
tartás mellett képesek arra, 
hogy egy 1970-es szintű ár
vizi terheléstől mentesítsék a 
Maros folyót. 

A Maros nincs telj es 
hosszában betöltésezve, mint 
nálunk, jóformán csak a 
településeket védik töltések. 
Ezek kiépítettségi szint je a 
kisebb települések esetében 
5 %-os, nagyobb városok e
setében 1 %-os előfordulási 

Vendégek a gáton 
Október 3-6 . között a Ma

rosvásárhelyi Vlzügyi Igaz
gatóság 15 tagú küldöttsége 
tett látogatást igazgatósá
gunknál. Ez az esemény vi
szonzása volt e cikk írója 
másfél hónapos, romániai 
munkalátogatásának. A két 
látogatás célja azonos volt: a 
protokolláris eseményeket a 
minimálisra csökkentve, az 
igazgatóságok tevékenységé
nek bemutatása, létesHmé
nyeinek, munkakörülmé
nyeinek és szakembereinek 
megismerése . A román kül
döttségben döntően szakasz
mérnökök szerepeltek -
tizen -, de meglillálható volt 
közöttük árvízvédelmi, köz
gazdaági, marketing- és ön
tözési szakember is. 

Az első napon a bökényi 
gátőrháznál elköltött reggeli 
és köszöntő után a Maros 
jobbparti védtöltésén halad
tunk Makó felé. Menetköz
ben a buszon Török Imre 
György főmérnök tartott tá
jékoztatót a magyar vízügyi 
igazgatóság felépítéséről, kü
lön részletezve az Ativizig 
szerkezetét, feladatait. 

A cservölgyi vízmércénél 
Lábdy Jenő, a vizrajzi cso
port vezetője ismertette ven
dégeinknek a Maroson meg
valósult komplett távjelző, 
regisztráló rendszert. A ma
kói mérési szel vény ben u
gyancsak a vízrajzi csoport 
közreműködésével vízho
zarnmérési bemutatót láthat
tunk, ahol a kollégák elisme
rően nyilatkoztak a korszeru 
berendezésekről, szakembe
reink hozzáértés éről. 

A Deszk-Fehér-tói őrtelep 
megtekintése után pihenés
ként sétalovaglási lehetőség
gel éltek a küldöttség bátrabb 
tagjai, majd a vízügyi múze
um megtekintésével zárult az 
első nap progrmja. 

Másnap az algyői, a hód
mezővásárhelyi és a szentesi 
szivattyú telepek megtekinté
se következett. Tájékoztattuk 
a delegációt abelvizvédelmi 
tevékenységünkről is. A szi
vattyútelep gépészeti elren
dezését Vágfalvi Zoltán is
mertette a jelenlévőkkel. 
Nagy tetszést aratott a szen
tesi szivattyútelep korszerű 
gépeinek a telep muzeális ér
tékeit tiszteletben tartó elhe
lyezése. 

A szivattyútelepek közti u
tat az árvédeimi töltéseken 
tettük meg, melyeknek egyes 
szakaszain az illetékes sza
kaszmérnökség ek képviselői 
beszéltek a jellemző árvlzi 
jelenségekről, védelmi bea
vatkozásokról. A mártélyi 
holtág és a szegfűi szi
vattyútelep megtekintésekor 
Kenéz Imre szakaszmérnök 
tartott érdekes előadást a tér
ségben jelenlévő érdekek 
(vlzügyi, természetvédelmi, 
üdülési, öntözési) jelenlété
ről és ezek összehangolásá
ról. 

Az elegei őIjárásban került 
sor a nagy érdeklődéssel várt 
földfenntartó gép-bemutató
ra. Mint a romániai szakasz
mérnök kollégák elmondták, 
náluk a gátak és töltések ré
zsűit kevés kivételtől elte
kintve kézi kaszálással tart
ják karban . Nagy problémát 
jelent számukra a kis haté
konysággal végzett munka 
dömping-jelleggel jelentkező 
feladatok idején. A gépláncot 
Ötvös Mihály szakaszmér
nök mutatta be, majd a kül
döttség tagjai működés köz
ben győződhettek meg a gé
pek teljesltményéről, a gépe
sHett munka hatékonyságá
ról. 

Ezen a napon az előre 
meg tervezett programot a ro
mán fél kérésére kibővltettük 

a szentesi szakaszmérnökség 
székházának megtekintésé
vel. Jóleső büszkeséggel 
hallgattuk a rendre és a tisz
taságra vonatkozó, dícsérő 
megjegyzéseiket. 

A harmadik nap délelőtt
jén az MBSZ telephelyén a 
szolgálat feladataival, gépei
vel, raktárkészletével ismer
kedtek vendégeink. Itt Sas
tyin Károly volt segítségünk
re, aki készségesen adott fel
világosltást a felmerülő k~r
désekre. 

Ezután a szigorúan vett 
szakmai programok sorából 
kilógó, de mérnökemberek 
sZámára jelentős épltészeti és 
kulturális értékeket felvonul
tató program következett: az 
ópusztaszeri látogatás. Saj
nos, szervezési hibák miatt a 
Feszty-körképet nem sikerült 
megnéznünk, de a skanzen 
és benne agátőrház meg te
kintésekor hamar elröpüIt az 
idő . Mindszenten hajóra 
szállt a társaság, s a Tiszán, 
Szeged felé haladva Keller 
Péter és Kemény László mu
tatta be a kezelésünkben lévő 
folyószabályozási műveket. 

Este a vesszősi őrtelepen 
rendezett vacsorán - dr. Ko
váts Gábor igazgató és Török 
Imre György főmérnök tár
saságában - hosszantartó, 
baráti beszélgetéssel zárult a 
nap. 

Látogatásuk utolsó napján 
a vendégek a szegedi székhá
zat tekin tették meg, i tt a 
fakultatlv programlehetősé
gekkel élve ki-ki a saját ér
deklődésének megfelelően 
választhatta ki magyar ,,kon
zulensét", elmerülve a szak
ma részleteiben. 

Kora délután köszöntünk 
el barátainktól, akikre még 
több száz kilométer út várt 
hazáig . 

(FoLytatás a 4. oLdaLon) 

valószínűségű árvizek nagy
vizi mederben tartását bizto
sítja. A mi gátőrházainknál 
meglévő árvfzvédelmi rak
tárakhoz hasonlóakat csak 
lippa és Arad környékén lát
tam, ami azt jelenti, hogy ott 
már a töltéseket árvlzvé
dekezés idején erősíteni kell 
a hosszabb ideig tartó víz
terhelés miatt. Itt a töltések is 
közel magyarországi mére
tekkel épültek ki. 

Marosvásárhelyi "felsc1" gát aMaroson 

A román kollégákról álta
lánosságban elmondhatom, 
hogy szakmájukat értő és 
szerető szakemberek. Amitől 
tartott~ hogya létesítmé
nyek m szaki dokumentá-

~
. óját . osan kezelik, sze

rene e nem igazolódott be. 
. meg volt, azt én is átta

nu mányozhattam, a főbb 
adatokat kijegyzetelhettem. 
Ezek felhasználásával ter
mészetesen készül egy, a 
szándékom szerint részletes 
tanulmány, amiben minden 
léteítményt külön-külön és 
hatásaiban együtt is be sze
retnék mutatni, gazdag fény-

A Riul Mare folyó mesterséges medre az 
energiatermelés szolgálatában 

kép- ás ábramelléklettel. a Maros jelenségeit, a ma
Remélem, hogy elkészülte gyarországi szakaszt érintő 
után minél több érdeklődő át · következményeit megis
tudja tanulmányozni és fel- meIjük, s minél pontosabban 
használható lesz abban, hogy előre jelezzük. 

lMll 
tó, új elnevezés.sel: ,.tó.sz.erke,s~tó. 
1989 k.t;zőtt 
1~89 óta a már 
lett a főszerkesztő: í! ·sorók trójt;l. A#Sta a 
lapszerke~ztés Szegedre került, 1947-tól 
működik a lap mellett szerkesttó bi
zottság, amelynek elriökei voltale Vtrdl'is 
Sdndor, Papp Fi!:ff!.IIC, Raflai András, (JI· 
lt5s Giza. 

At. 1921-46-08 évek megjelent cikkei 
zömükben földtani és VIzföldtani tárgyd
ak, de megtaláljuk a vizmi~$égi, m.eleO
rol6giaí, Urnnol6giai, vagy a ~e~det~ é· 
vekben a még kisebb számú vizimémöki 
értekezést is . 1941 után töttek utat at 
1949-ben önáUó~ult Magy<U' Hidrológíai 
Társaság későbbi tagozódásának megfele. 
lő szakágazati tudományai: a hidraulika. 
mllszak:i hidl:i:)16gia, hidrogeológia, ár· és 

ják: . .. .. .. 
lyeztetik. Az 1930. ~vi 
tóbe.rébéti li1ásö.diSZQr 
rölÓgiai Tát$a~ág . . . 
Kő~yu'1és a fótitkári beszámoló .1('· 9m.eg~""" 
vetés~ ré5Z~t. nem fogadta eL 

A folyóirat ~étét teh~t csak a ..•.. 
költséggazdálkodás alaps:zabályókhoz : 
való visslatété.~é biztosnha~a. K:öhnYi;\u .. 
előfordulhat különben, hogy ii.mos'tani ... 
báromnegyed évszázados megeml~kezés .. 
a folyóirat nekroiógja lesz .. , 
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Szeptemberben változékony, az átlagosnál hűvösebb és rendkívül csapadékos volt 
az időjárás. 10-14 napon és főleg a hónap első két harmadában volt csapadékhullás: 
míg a Tiszától keletre 50-80 mm-ket mértek, n"yugaton ennek kétszeres volt a 
jellemző. A hidrológiai év csapadékhiánya a felére csökkent. 

Ativizig területi csapadék (mm) 
maximum minimum átlag 

Id6szak sokévi átl. viszonyított 

helye helye csapad. (%) eltérés (mm) 

tár havi 178 Kisszállás 50 85 177 -37 
nov. l-tól 471 93 -36 

Az esős napokon kívül is sokszor volt tartósan borult az ég, így a napfény tartam jóval 
kevesebb lett az ilyenkor megszokottnál. Az összességében. flZ átlagtól elmaradó havi 
középhőmérséklet nagy ingadozásokat takar: a nyári időjárású középső és a késő őszi 
jellegű utolsó dekád szélső értékei között közel 30 C fok különbség alakult ki. 

ÁII~ 
Tárgybavi napfénytartalom (6ra) Tárgybavi légMménéklet (oc) 

okévi havi átl. viszonyított . maximum minimum átlag 
nW 

% eltérés dátum dátum 
eltérés a sokévi 

havi átl.-!ól 

Szeged 177 83 -37 30 14. 3 30. 15,6 -1,6 

Folyóinkon számottevő vízszintváltozá~ nem volt. A középvízszintek - a Hármas-Körös 

duzzasztott szakaszát leszámítva - nem érték el az átlagot. 

Tárgybavi felszini vizállás (cm) 

Vfzmérce maximum minimum közép 

dátum dátum mederteltség (%) eltérés 

Körös, Szarvas 478 ll. 449 15. 461 55 +21 

Maros, Makó 8 16. -55 I. -22 II -25 

Tisza, Szeged 155 9. 87 29. 115 30 -32 

A szeptemberi esőzések jelentős szerepet játszottak a talaj nedvességkészletének 
javításában. A felső félméteres rétegben - átlagosan 20-30 %-kal - 70 % körüli értékre, 
mélyebben a kritikus 30 % közelébe, illetve a Duna-Tisza közén 70-80 %-ra emelkedett a 
víztartalom. 

A talajvízszintben lényeges változás csak a Duna-Tisza közén következett be: itt a 
bőséges csapadék hatására 30-40 cm-es emelkedések is előfordultak. Máshol többnyire 
stagnálás, illetve 10 cm-en belp!.. maradó ingadozás volt a jellemző. 

(Készítette: a vízrajzi csopoif) , 

Talajvfzkót Tárgybavi közepes taIajvizállás (cm) 

száma helye terep alatt változás az elmúlt eltérés a sokéves 

hónaphoz viszonyítva havi átlagtól 

453 Vásárhely' 444 ~ -83 

473 Mezóhegyes 629 -5 -189 

829 Kecskemét 479 +7 -116 

Hav; csapadékösszegek alakulása az Ativ;z;g területén 
, 995. szeptember 

mm 

sokéves havi átlag 

.. tárgyévi havi összeg 

Vendégek a gáton I 
(Folytatás a 3. oldalról) 

Elmondásuk szerint az itt 
töltött napok maradandó él
ményt jelentettek számukra, 
sok hasznos, szakmai tapasz
talatot szereztek. Kifejezték 
reményüket, hogy a két igaz
gatóság közötti kapcsolat a 
bíztató kezdet után nem fog 
megszakadni, és az ehhez 
hasonló látogatások - ter
mészetesen kölcsönösségi 
alapon - rendszeresek lesz
nek. 

E tanulmány célja a Duna
Tisza közén a víztározás je
lenlegi helyzetének vizsgála
ta, hogy a vízgyűjtő területre 
leesett csapadékmennyiség 
teljes egészében ebben a tér
ségben maradjon és haszno
suljon. A csapadék mellett a 
rétegvizek, a csurgalékvizek 
és a tisztított szennyvizek tá
rozó vízpótlási lehetőségeit 
is megvizsgáltam. A jelenle
gi helyzet vizsgálata mellett 
a tanulmány kitér a víztáro
zó-fejlesztés lehetőségeire is 
a szegedi szakaszmérnökség 
Tiszától Nyugatra húzódó 
11.01. és 11.02. belvízvédel
mi szakaszain. 

A vizsgálatban a 10 négy
zetkilométernél nagyobb 
tározókat vettem figyelembe. 
Méretük rögzítése 1:100 .000 
méretarányú térképen történt 
a belvízvédelmi és -gaz
dálkodási általános terv (bát) 
alapján, valamint a gát- és 
csatornaőrök felülvizsgá
lataival. A felülvizsgálatkor 
rögzített területek kisebbek 
voltak, mint a maximális 
üzemi vízszintnél kiterül6 
vízzel határolt tározó terü
letek (például a Banó tó ese
tében a jelenlegi terület 21 
hektár, a maximális terület 
127 hektár.) A maximális 
üzemi szintnél a bát-ban 
szereplő területi adatokat 
vettem figyelembe, ettől a 
szegedi Fehér-tó és sándor
falvi halastavak esetében tér
tem el, itt az üzemelési víz
jogi engedélyben módosítás 
alatt álló területeket tüntet
tem fel. A tározók területei 
az állandó tározóknál elfo
gadhatók, mivel többnyire 
töltéssel lehatárolt területű
ek, viszont az ideiglenes tá
rozóknál a tulajdonosi vál
tozások miatt csak a föld
hivataloknál kivett terület
ként nyilvántartott területtel 
lehet számolni, mivel a parti 
területeket általában bemű
velik. Az adatok pontosltása 
hosszú időt venne igénybe, 
de a tározási lehetőség vizs
gálatánál lényegesen kisebb 
.területekkel és kisebb tároz
ható vizmennyiséggel cél
szerű számolni, mint az el
méleti adatok. 

A tározó területének tulaj 
donosai között sok nevesItett 

Ezzel a gondolattal azt hi
szem, mi is maximálisan 
egyetérthetünk, hisz - hogy 
Kováts Gábor igazgató 
Vesszősön elhangzott szavait 
idézzem - "minket a Maros 
országhatároktól függetlenül 
összekö!..." 

. Végezetül szeretném meg_o 
köszönni mindazoknak, akik 
személyes részvételükkel 
vagy közvetve segítették a 
program lebonyolftását, de 
külön is: Török Imre György 

magántulajdonos található, 
de van, ahol osztatlan közös 
tulajdon van. De kft.-k, bt.-k, 
önkormányzatok, ÁPV Rt., 
horgászegyesület, hortobágyi 
nádgazdaság, mezőgazdasági 
téesz, Kiskunsági Nemzeti 
Park tulajdonában és kezelé
sében is vannak. A tározók 
területének kisajátítása több 
száz millió forintos nagyság
rendű lehet. 

A tározók vízgyűjtő terü
leteként a tározó vízpótlását 
biztosltó belvízcsatorna táro
zó feletti vlzgyűj tő területét 
vettem figyelembe. A maxi
mális üzemi vízszintet a vlz
jogi engedély szerint vagy a 
vizpótlást biztosító belvlz
csatorna tározónál lévő ma
ximális belvfzszinttel vettem 
egyezőnek, mivel az ideig
lenes tározók feltöltése gra
vitációs . A tározó térfogatnál 
célszerű csökkentő tényező
ként figyelembe ven.ni a fel
iszapolódást, homokbefú
vást, illetve a növényzetet és 
a fákat is. A feliszapolódás 
mértéke állandó tározóknál 
50-80 cm, ideiglenes táro
zóknál 30-40 cm között vál
tozik, a növényzet és fák 
csökkenő hatása 10 %. 

Az éves csapadékok csök
kenése ellenére a belvízkép
ződés szempontjából a hóban 
tározott vízmennyiség és a 
fagyott talajra esett csapa
dékmennyiség lehet jelentős, 
még a több méteres talaj
vízszint-csökkenést mutató 
területeken is. Az őszi-tava
szi időszakban a tározókban 
kisebb vízmennyiség jelent
kezik, de a belvízcsator
nákban alkalmazott vlz
visszatartások (pl. Dongér) 
ellenére a nyár elejére ezek 
részben elpárolognak (a 
tavak becsült éves párolgása 
1000 mm), részben a talajba 
szivárognak. 

főmérnöknek, akinek elévül
hetetlen érdemei vannak a 
két igazgatóság közti kap
csolatok kialakításában, Bo
ga T . Lászlónak az állandó, 
fáradtságot nem ismerő tol
mácsolásért, Tripolszky Imre 
szakaszmérnöknek, aki a tőle 
kért hozzájáruláson felül sza
badidejét sem kímélve, aktív 
közreműködésével segítette 
munkánkat. 

Versegi László 

A nyári időszakban csak a
zokban a tározókban találtam 
vizet, ahol intézményes viz
pótlás van a kettős működésű 
csatornákon (szegedi Feher
tó, sándorfalvi halastavak, 
Maty-ér), vagy fúrt kutas 
vízpótlásuk van (Harkató, 
kiskunhalasi Sóstó, Kunfe
hértó), illetve az építés során 
kimélyltették és a talajvíz se
kély vízmennyiséget biztosit 
(Madarásztó). 

Az állandó tározók közül 
Kunfehértónak csak a strand
területi töltésezett területén 
(7 ha) és a horgásztóban (8 
ha) van viz az 500 lJp telje
sítményű kút hatására, a kis
kunhalasi Sóstóban a két, 
8001Ip mélyfúrású kút 
hatására 100-150 cm-es víz 
van, a Harkatóban 100 cm 
víz van a kút hatására, a ke
lebiai halastavak kiszáradtak. 

Az ideiglenes tározók az 
utóbbi 10-15 évben kiszá
radtak, csak az őszeszéki tó
ban és aMarisi tározóban 
(horgásztavak) található víz. 

Az egyéb vizforrások 
közül Kiskunhalas tisztított 
szennyvizeit lehet tározásra 
figyelembe venni .( 4000-
5000 köbméter/d) 

A tározók közül átfolyásos 
a Maty-ér, a Nádastó, a 
Nagyszéksóstó, a Szirtuszék, 
a Győrösszék, a Járószéki tó, 
a Harangos tó, a Szentlászló 
tó, a Szappanos tó, a Dóci tó, 
a Lódri tó, a Sárosszék, a 
Kisszéksóstó, Kancsaltó, Áb
rahámszéki oldaltározó, a 
Harkató, a kiskunhalasi Sós
tó, a szegedi Fehér-tó, a 
sándorfalvi és kelebiai ha
lastavak, Kunfehértó, Mada
rásztó, Banótó, Büdösszék, 
M üllers zék, Rózsalapos , 
6szeszék és a Marisi tározó. 

(Folytatás a köv. számban) 

Csizmadia Károly 
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