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'96Tiszte
é letlt~lékös~ödntömkedaz 1995 -ös év végén,
-os v e ej n mm en
ves munkatársamat, a
~ nyugdíjasainkat, a vízPART minden olvasóját!
Az 1995-ös év sikeres esztendeje volt az Alsó? Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóságnak. (A sikerekr6l külön is beszámolunk e lap hasábjain.)
? Sikeres volt, mert ebben az évben nem kellett
~
~ újabb munkatársaktól megválni, mert jó érzéssel
~ láttuk, hogy az általunk alapftott kft.-k eredmé~ nyesen tevékenykednek, mert a nehéz gazdasági
~ helyzet ellenére tudunk eredményeket felmutatni.

, ,

"

AZ ALSO-nSZA-VIDEKI VIZUGYIIGAZGATOSAG LAPJA

I

05%Onto ~

I

1995.

l[

I
i

~!,"r-?':I; ne~~~:~l~~~~ !~t:~ ~:~s:é:na;~,U~!~

~

,;:1

~

~

i:

~

il
~

~

~

il

!~

:: mérnök épült be szervezetünkbe, új gátőrház, 1,..[.:.1.
megújult szivattyútelep 'szolgálja az országot.
~
Azért vannak felhők is az égen...
~
~ A kincstári gazdálkodás, a közigazgatási re- ~
A konferenciát, mint levezető elnök, Baráth Etele, az
országgyíUés környezetvédelmi bizottságának elnöke
nyitotta meg, majd Balogh
László, a megyei közgyűlés
elnöke üdvözölte a hallgatóságot. Röviden vázolta a hátsági vízhiány okait és következményeit, sleszögezte,
hogy a helyzet javftásához
nemzeti programra van szükség, amihez konkretizálni
kell a teendőket, s ehhez
konkrét érvek kellenek. A
konferencia ezután egy tévéfilm leveUtésével folytatódott, mely látványosan "behozta" a terembe a témát, s
Igy kellő légkört teremtett a
tanácskozáshoz.
Az előadások sorában elő
ször Hajós Bélának, a Közlekedési. Hírközlési és V1zügvi
Minisztérium helyettes államtitkárának az ismertetése
hangzott el. A v1zhiányos
helyzethez való alkalmazkodás és a meglévőlehemségek
jobb kihasználása mellett jogosnak ltélte a v1zpótlás követelését, a megoldást azonban sokkal nehezebbnek
látja, mint a Szigetközben. A
nagy rendszerekkel szemben
a kistérségi rendszerek mellett érvelt, amelyek megvalósitását nem szabad a DunaTisza csatornától függővé
tenni. Utóbbi csak a Tiszavölgyi vízp6tlással és a hajózással lenne indokolható. A
hátsági probléma döntően
költségvetési probléma. A
megvalósftásnak lépcsőze
tesnek kell lennie. Először ki
kell elégíteni az ökológiai és
termesztési minimumokat,
ha tovább romlana a helyzet;
az ivóvízellátás biztonságát
s~vatolni kell, majd fokozatosan bővíteni lehet a rendszert. Térségi fej lesztési társaságokat kellene létrehozni,
melyek legitim módon intézhetnék 'az ügyeket.
A Környezetvédelmi és
Területfejlesztési Minisztérium részéről Szendrőné Font
Erzsébet főosztályvezető a
Duna-Tisza közi problémát
az Alföld-programba ágyazva adta elő, s azt hangsúlyozta, hogya kofliktushelyzetből úgy lehet kilábalni, ha a
táj rehabilitáció és a társadalmi rehabilitáció lépéseiről az
érdekeltek egymással szövetségben döntenek.
Csatári Bálint, az MT A
Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos
Intézetének igazgatója szenvedélyes hangú előadásában
- miután kijelentette, hogy
Alföld-program valójában
nincs - főként arra mutatott
rá, hogy befektetési társaságok és helyi bankok, fuvábbá
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1995. november 17-én Kecskeméten
a Bács-Kiskun megyei önkormányzat szervezésében
- az érintett térség országgylIlési képvisel/Ji,
önkormányzati vezeWi, több minisztérium tisztségvisel/Ji,
sokféle szakember részvételévelkonferenciát tartottak
a Duna-Tisza közi homokhátság vízpótlásáról.
'::::::::::.,.
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sokszereplős intézmények és
forrás nélkül nem jutunk sehova.
Majoros Endre, a Földmű
velésügyi Minisztérium osztályvezetője kifejtette, hogy
támogatják a mielőbbi beavatkozást és a hosszútávú
megoldással is egyetértenek.
Konkrét pénzügyi támogatási
formákat sorolt fel, amelyekkel már 1996-ban hozzájárulhatnak a helyzet javításához. (A szerkezetátalak1táshoz maximum 5000 Ftlha támogatást, a gyenge föld miatt 20 % kiegész1m fejlesztési támogatást adnak, ösztönzik a szennyvízhasznosítást, a takarékos öntözési eljárások alkalmazását, stb.)
Lezsák Sándor országgyű
lési képviselő szerint országképben kell gondolkodni
és a közvéleményt sokkal
jobban kell tájékoztatni, mint
eddig. Nagy gond, hogy
nincs igazán gazdája az ügynek, a szaktárcák közötti egyeztetés pedig nehézkes. Ha
az általa benyújtott indítvány, melyet a parlament
nemrégiben szinte egyhangúlag elfogadott, tavasszal nem
hozna kellő eredményt, akkor újból indítványozni fogja
kormánybiztos kijelölését.
Tabajdi Csaba országgyű
lési képviselő a szakma és a
politika szétválasztását, a
Duna-Tisza közi probléma
külön kezelését, a politikai
lobbi beindítását, a hazai és a
külföldi civil környezetvédelmi szervezetek bevonását,
a tájékoztatás javítását és a
különböző szintű szervezetek
közötti koordinálást emelte
ki, melyekkel jav1tani lehetne a térség érdekérvényesítő
képességét, ami jelenleg véleménye szerint - elég
gyenge.
Glattfelder Béla országgyűlési képviselő 1996-ot a
szakmai előkészítés befejezése és a politikai döntés
meghozatala évének szeretné
látni. Szerinte félintézkedésekkel nem lehet beérni.
Fontosnak tartotta, hogya
központi költségvetés minden évben tervezzen be elő
irányzatot a Duna-Tisza közi
vfzpótlásra.
Baráth Etele a tanácskozás
első részét lezárva, azt nagyon eredményesnek minősí
tette. "Úgy látszik, angyal
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szállt fel a terem fölött" tette hozzá. Azt ajánlotta,
hogy nem szabad túl sokat
markoini, a kistérségi megoldásokhoz már holnap
kezdjenek hozzá, de a nagy
dolgokhoz, mint a felvetődő
Duna-Tisza csatornához,
csak távlatilag.
A tanácskozás második részében, mely Balogh László
elnökletével zajlott, néhány
fölkért szakértő és polgármester kapott szót. Iványosi
Szabó András, a Kiskunsági
Nemzeti Park igazgatója, bár
nagyobb rendszereket szeretne látni, az apróbb lépések
sürgős meg tételét szorgalmazta, mert" a természet
nem fog várni".
Berkecz László, Soltvadkert polgármestere - többek
között - a szőlőtermelés v1zhiány miatti csökkenéséről
és a rengeteget párologtató
vadkender elteIjedéséről beszélt.
Liebe Pál, a VITUKI Hidrológiai Intézetének igazgatója a nagy hidrológiai összefüggésekre világított rá, s fő
leg a rétegvíztermelés változását és annak hatásait elemezte.
. Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere a tanyai
lakosság súlyos vízellátási
gondjairól ejtett szót (az ásott kutakból és a sekély
mélységű fúrt kutakból eltűnt a víz).
E sorok fr6ja - az országképben gondolkodást előse
gftendő - néhány vízháztartási példával illusztrálta,
hogy napjaink térségi problémái közül miért a Duna-Tisza közi a legsúlyosabb, s
miért itt a legsürgetóbb a beavatkozás.
Mészáros Zoltán, Tiszavárkony polgármestere szerint náluk a talajvíz csak csekély mértékben süllyedt, viszont a víz minősége észrevehemen romlott.
Rónay István, az Alsó-Duna völgyi Vízügyi Igazgatóság osztályvezetője a DunaTisza közi vízrendszerek mai
állapotáról és a vízpótlás mű
szaki megoldásának lehetséges változatairól adott áttekintést.
A zárszóban Balogh László joggal álllapltotta meg,
hogy a konferencia jól sikerült. Legfontosabb tanulság-

ként azt vonta le, hogy sokirányú megközelftésre és nagyon erős lobbira van szükség, mert a terveket saját erő
ből nem lehet megvalósítani.
Fontos az is, hogy az ágazatok ,,áljárhatók" legyenek, de
területfejlesztési törvény nélkül nem fog menni a dolog ...
A tanácskozáson két vezérfonal húzódott végig. Az
egyik a politika és a szakma
folyamatos - a kölcsönös
visszacsatolásokat nem nélkülözhető - együttmúlcödése,
a másik a munkálatokhoz
szükséges pénz előteremtése.
Nekünk mindezekhez jó
szakmai megalapozást kell
nyújtanunk.
Dr. Pálfai Imre
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mert nem tudjuk
A vízügyi dolgozók - nem kis áldozatok árán 1994-ben végrehajtották a szervezet-korszefÚsí- I:
tést Az új szervezet bevált, millcödik. Szeretnénk It
hinni, hogy stabilan és sokáig.
í:
Ebben a reményben köszönöm meg munkatár- \~
saimnak a lelkes, színvonalas 1995. évi tevé- i~
kenységet, partnereinknek, köztük az önkormányzatoknak, társulatainknak, mezőgazdasági
tennelőknek, a vízügyi kft. -knek, a Környezetvédelmi Felügyelőségnek, a Földmavelésügyi Hivatalnak, nem utolsó sorban a KHVM-nek és az
OVF-nek a munkánkat segítő jó együtttnillcödést,
s kívánok mindenkinek boldog Karácsonyt, Új
Évet, az új évre hitet, jó egészséget és sok sikert l:
I,,;·,i:.:

l=~",=,""; ,""~,~".",:,~~~:::J

Középpontban:
a Maros

Dr. Kováts Gábor a mikrofonnál

A tanácskozás

résztvevőinek

A Magyar Hidrológiai Társaság árvízvédelmi és Be!vízvédelmi szakosztálya, szegedi területi szervezete, a MTESZ Csongrád
megyei szervezete, az Alsó-Tisza vidéki
Vízügyi Igazgatóság és a "Románia vizei"
marosvásárhelyi kirendeltsége közremúlcödésével Maros-konferenciát rendeztek Szegeden,. a Technika Házában november
28-29-én.
A tanácskozáson előadások hangzottak el
a Maros folyó vízügyi igazgatási kérdéseiről,
szerepéről a Tisza vízrendszerében, nagyvizeinek hidrológiájáról, jeges árvizeiről, a
Marossal kapcsolatos, 1970 után végrehajtott
fejlesztésekről, vízminőségi kérdésekről, az
öntözésfejlesztés marosi lehetőségeiről - hazai ~s aradi, illetve marosvásárhelyi vízügyes
kollegák közremúlcödéséve!.

egy csoportja (Fotó: Biró Ferenc)
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A mez6gazdasági

vízhasznosítás
idei mérlege

A mezógazdasági öntözésben és a halastavak vfzellátásában érdekeltek évadzáró
értekezletet tartottak az Alsó
Tisza-vidéki Vizügyi Igazgatóság szentesi szakaszmérnökségén.
Az értékeló értekezletre
meghivást kaptak a jelentósebb vizfogyasztó szervezetek, a vízgazdálkodási társulatok és az öntözéssel foglalkozó igazgatósági egységek
képviselói. Megtisztelte aktiv részvételével a tanácskozá st Kovács Józsefné fótanácsos, az Országos Vízügyi Fóigazgatóság Vizrendezési és Társulati Osztályának
területi referense és Szekeres
József, a Földművelésügyi
Minisztérium Békés Megyei
Hivatalának vezetöje is.
A tanácskozás levezetö elnöke, dr. Kováts Gábor, az
ATIVIZIG igazgatója megnyitójában emlékeztetett a
hasonló körben megtartott évadnyitó értekezletre, amelyen arra tett igéretet, hogy
az öntözés i idény végén az
igazgatóság beszámol arról,
hogyaszolgáltatásból származó árbevételeket mire
használta fel.
Ezt a beszámolót Török
Imre György fömérnök, az
ATIVIZIG műszaki igazgatóhelyettese tartotta meg. Alapos részletességgel beszélt
az igazgatóság területén végzett öntözési tevékenységr61,
az öntözés éves mérlegér61,
az eredményekr61 és a költségekr61.
Tájékoztatójában rámuta-

tott arra, hogy az öntözés
gonddal jár ugyan, de a legnagyobb gond mégis abban
a térségben van, ahol nem áll
rendelkezésre öntözövíz.
A bidrometerológiai helyzet és a likviditási gondok
miatt nehezen induló idény
zárásaként elmondható hangzott el -, hogy viz nélkül nem megy, öntözés nélkül nincs gazdaságos mezógazdaság. Az aszálykárok
enyhítésére kijuttatott viz
nem kizár61agosan a termésnövekedést teszi lehetővé,
hanem a termésbiztonságot
teremti meg . Az öntözés
nemcsak mennyiségi kategória, hanem minóségi is.
A fejlesztések, beruházások rövid ismertetésekor érzékeltette azok hatását és
fontosságát. Felhivta a figyelmet a folyók véges vizkészletére és a Tisza-KörösMaros vízforgalmának öszszefüggéseire.
A bevételek és kiadások
számszaki adatain kivül részletes tájékoztatást kaptak a
vizfogyasztók a szolgáltatás
érdekében végzett fenntartási
munkákról is.
Balla Iván, a Tisza-Marosszögi Vizgazdálkodási Társulat igazgatója a közvélemény tájékoztatásának fontosságára hiv ta fel a figyelmet.
Az öntözés egyfajta vizkár
elhárítása - hangsúlyozta -,
melynek törvényesített formáját meg kell teremteni. 10tegrátori szerepet kell fölvállalni - amit maga is sz;ívesen

vállal - annak elósegítésére,
hogy a bel-vizes csatornák
egyre nagyobb arányát alkalmassá tegyük többcélú hasznositásra. Ehhez felvilágosító munkára van szükség, ez
teremtheti meg az erre vonatkozó igényt, ami a már elindítója lehet a kisberuházásnak.
Beszámolt arról, hogy
egyelóre nem sikerült megtalálni a mezógazdasággal foglalkozók bevételeihez igazodó elófinanszirozási konstrukciót, aminek meg teremtése pedig a hatékony öntözés alapfeltétele.
Szekeres József, a Földművelésügyi Minisztérium
Békés Megyei Hivatalának
szakreferense tájékoztatást adott az öntözési beruházások
támogatási lehetóségeir61 és
azok esetleges módosításáról. Sajnálattal közölte, hogy
az ágazat rendelkezésére álló
pénzügyi keret nem tesz lehetóvé öntözést segitő támogatást.
Csatlós Péter a Szentes és
Környéke Vízgazdálkodási
Társulat igazgatója felszólalásában kiemelte, hogya
szolgáltatási dijak drasztikus
emelésének az szabhatna gátat, ha az öntözést az igazgatóságok és a társulatok alapfeladatai közé sorolnák. A
kockázati tényezőket minimalizálni kell! Az országgyűlési képviselők bevonásával kivánják m~gtalálni a
banki finanszírozás azon for~
máját, mely jl.Z öntözésben
résztvevó mezógazdasági

üzemek speciális lehetóségeit figyelembe tudja venni.
Kovács Józsefné fótanácsos az OVF vezetőinek nevében is köszöntötte a tanácskozás résztvevóit. Hozzászólásában a KINM és az
FM tárcaközi egyeztetéseir61, a vízgazdálkodásról szóló törvénytervezetról és az
ahhoz kapcsolódó kormányrendeletek körér61 adott tájékoztatást. Hangsúlyozta,
hogy a támogatási rendszer
ösztönzó hatását csak akkor
fejti ki igazán, ha a támogatás nem utólagos. Csatlós Péter felvetésére válaszolva elmondta, hogy az aszálykár
elhárítása nem alapfeladata a
vízügyi szolgálatnak.
A résztvevó üzemek képviselói sajnálatosnak tartották, hogy az öntözést segitő támogatások nem szerepelnek az FM programjában és a 13 %-os adókulcs
továbbra is sújtja a mezógazdaságot.
A felmerüit, helyi jellegl1
kérdésekre megadott válaszok után dr. Kováts Gábor
zárszavában hangsúlyoZta,
hogy az igazgatóság mindent
megtesz annak érdekében,
hogy az 1996-os öntözési
idényre a szerződések minél
elóbb aláírásra kerüljenek,
mert a jól - és időben - elő
készitett idénykezdet lehet
csak alapja a - sikeres
évadnak.

Az idény t befolyásoló
A mezőgazdaság szempontjából mérvadó, 1994 beruházási munkát az
év végi hónapokban az át- igazgatóság nem végzett.
lagosnál kevesebb csapa- Viszont beruházási és redék hullott. Az ezt követő konstrukciós munkáinak
januári átlagos, majd a már 1996-ban érezhető
februári, havi átlagot lesz a hatása.
meghaladó csapadék eleBefejeződött az algyői
gendőnek bizonyult a nö- belvizes szivattyútelep revények számára. A már- konstrukciója, melynek
ciusi és áprilisi, átlag a- zsilip- és gerebszerkezeti
latti csapadékot júniusban felújítása az öntözővíz
kedvező eloszlásban, az szolgáltatást is biztonátlagot meg-haladó csa- ságosabbá teszi.
A Lúdvári szivattyúpadék követte.
A kissé csapadékosabb telep rekonstrukciójához
időjárás, a kedvező hidro- elkészült az engedélyezési
meteorológiai helyzet és a és kiviteli tervdokumentámezőgazdaság ismert fi- ció . A kiviteli munkák
nanszírozási gondjai kö- 1996-ban megkez-dődnek
vetkeztében rendkívül és már lehetővé teszik egy
nehezen indult meg a ha- gépegységgel a biztonsátékony öntözés . A víz- gos vfzbetáplálást.
rendszerekben gazdálkoA Kórógy-Alsó szivatydók igen kis vízmennyi- tyútelep beruházási munségeket rendeltek, igen kái 80 %-ban elkészültek,
kis vízsugárral.
így az 1996-os idényre a
Mindezek következ- létesítmény üzembe hetében az első félévi vfz- lyezhető.
forgalom csupán 25%-a
A Gyálai Hölt- Tisza
volt az éves 91 ,85 milliós 5+922 km szelvényében
mennyiségnek. A haszno- lévő tiltós műtárgy resított 23 millió köbmé- konstrukciós munkáinak
terból 9,5 millió került az
elvégzése következtében
öntöztelepekre, 13,5 millió pedig a halastavak fel- az öblözetben összegyületöltésére. Ez az arány au- kezett vizek a bögében
gusztus végére megfor- tarthatók.
A társulatok folytatták a
dult.
már megkezdett beruházáJúlius és augusztus hó- saikat, ennek eredményenapokban az évszaknak ként az Apátfalva-mezőmegfelelőnél meleg ebb és hegyesi és hozzá kaprendkívül száraz yolt az csolódó Szárazér-élővizi
időjárás . A lehullott csa- rendszerben, illetve a
Rátky Pál
padék mennyisége terü- Mindszent-székkutasi önletünk legnagyobb részén tözőrendszerben a beruhálényegesen elmaradt a zás ütemének megfelelően
sokéves átlagtól. A nap- nőtt a beöntözött területek
fényben gazdag időjárás
nagysága.
tartós kánikulát eredméA fenntartási munkákra
nyezett ezekben. a hónalebontott keretet gaztalapokban, majd augusztus
nftásra, a közbenső szivégén erőteljes lehűlés
vattyútelepek fenntartásákövetkezett.
A fentiek következté- ra, a póthitelt aVekeréri
ben a júliusban és augusz- csatorna kotrási munkáira
tus első dekádjában nagy- és a Kurca rendszer fennmértékíi volt a vfzfelhasz- tartása fordítottuk . Ezen
nálás, az augusztusi fel- munkák folyamán minthasználás pedig jelenték- egy 30 kilométer kettős
mtlködéstl csatornaszatelen volt.
Az idény mérlegeként kasz kotrását és a mtltárSajnálatos, hogy az öntözési támogatások nem
Török Imre György az önlözési eredményekkel
gyak iszaptalanítását vé~lmondható, hogya beönszerepelnek az FM-programban!
isDiertette meg a hallgatóságot
tözött terület (21.327 ha) geztük el. A kitermelt iszap
mennyisége
76.000
a tavalyi éviné.l 30%-kal
3
magasabb, a halastavi ki- m volt.
Természetesen a művek .
használtság (3.239 ha) az
előző éveknek megfe- fenntartási igénye a lelelően stabilnak bizonyult, bontott keret összegénél
a fővfzkivételi kitermelés magasabb, mivel az csu(87,95 millió köbméter) pán a kettősmúködéstl
az előző évnek megfelelő csatornák belvíz érmennyiségű volt. A teljes dekeltségének finanszíGróf Klebelsberg Kunót általában mindamellett két tévedést vitt be a köz- sa fölülmúlja eroinket s így azt, mint avfzforgalom a Romániá- rozási hányada. Az üzeból vásárolt 3,9 millió m 3 _ melés biztonsága érdeké- úgy ismerik, mint az egyik legnagyobb tudatba. Az egyik a tanyarendszerrel, a dottságot el kell fogadnunk s vele száes vízmennyiséggel e- ben a szolgáltatásból szár- magyar művelódéspolitikust, s kevesen másik a vízrendezéssel kapcsolatos. u- molnunk kell. A Tisza-szabályozás pegyütt 91,85 millió m 3 volt. mazó bevételek üzemelési tudják, hogy közgazdasági kérdésekkel tóbbiról Klebelsberg igy vélekedik:
dig és a vele járt vízi munkálatok, egy, A halastavaknak átadott költségen felüli összegét a is foglalkozott. Ennek egyik dokumenszóval a Tisza az Alföldnek centrális
"A
másik
tévedés
pedig
az,
hogy
az
(21,16 millió m 3 ) vfz a ta- mtlvek karbantartására tuma ,,Az Alföld problémái" cimű írá- Alföldön végzett vizrendezési munká- problémája, amelyn·ek rendezését Vávalyi szinten maradt, vi- fordítottuk.
sa, melyb61 az alföldi vizi munkálatok- latok károsnak bizonyultak, mert az Al- sárhelyi Pál kiváló utóda, Kvassay Jenó
Az alapelv jónak bizoszont az öntözésre átadott
föld éghajlatának kedvezótlen elválto- méltán nevezhette második honfoglaról
szóló részt idézzük.
3
(42,58 millió m ) az előző nyult, a vfzszolgáltatásból
zásáboz, a szárazság elhatalmasodásá- lásnak. Ha az Alföld bajain segíteni
A
cikk
a
Pesti
Napló
1932.
augusztus
nyereséget nem képezévinek csak 63%-a lett.
hoz, s ezen felül aszikesek terjedésé- akarunk, akkor nem szabad a vízi mun28-ai
számában
jelent
meg.
BevezetójéMegállapítható, hogy a tünk, a "maradványt" jó
ben
a
szerző azt ecseteli, hogy Trianon hez vezettek. Nálunk, ahol nagyobb kák hitelét lerontani, azokat a közvév~szteségek rendkívül célra fordítottuk. Ennek is
lemény szemében diszkreditálni, hamagasak voltak, ennek o- köszönhető, hogy az következtében az Alföld viszonylagos nemzeti akciók és alkotások merész
ka kettős: az egyik kivál- üzemelés folyamán rend- jelentósége megnótt, az itteni prob- megtámadása úgyis sokszor olcsó he- nem ellenkezőleg, oda kell törekedni,
tója az idénykezdeti ala- kívüli helyzet nem adó- lémák elsórendű nemzeti kérdésekké lyeslésre talál, különösen aggodalmas i- hogy a vizek rendezését a vizek haszcsony kihasználtság, a dott, vízkorIátozásra nem fokozódtak föl, amelyek valósággal ki- lyen gondolatok bedobása a köztudat- nosítása: csatornázás, belvízi hajózás,
hivták az érdeklódést. Az ekkortájt ki- ba. A szóban lévó két esetben annyival öntözés és vízi erők fakasztása kövesse.
másik pedig a júliusi-au- került sor.
bontakozott alföldi irodalom ráirányí- is inkább, mert a tanyarendszer nagy
gusztusi intenzív párol(Folytatás az 5. oldalon)
Rátky Pál totta a közfigyelmet az Alföld ügyére, nemzeti tény, amelynek megváltoztatágás .

D

Az Alföld problémái

- Klebelsberg Kunó (1875-1932)

szerint...
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Nyugdíjasok
figyeimébeI
Az Alsó-Tisza
vidéki Vízügyi
Igazgatóság vezetősége
értesíti
nyugdíjasait,
hogya feltorlódott őszi programok miatt elmaradt idei nyugdíjas találkozót jövőre, 1996. februárjában rendezi
meg.
Minden kedves
nyugdíj asunknak
jó egészséget,
boldog új esztendőt kívánunk!

Kellemes
Karácsonyt
és sikeres,
boldog
Új Évet
ktvánunk
a VíZPART
minden kedves
olvasójának!
A szerkesztő
bizottság

'::::::::::':::::::::::::::::::

1991. április 1-t61 kaptam
Újból eltelt egy év, sőt, bármennyire hihetetlen,
megbízást öt éves időtartamra az Ativizig igazgatói teena jelenlegi vezetés lassan öt éve szolgál.
dőinek ellátására. Igazgatói
Tudom, ma nem divat az "ötéves terv",
működésem megkezdésekor
mégis mivel 5 évre neveztek ki az Ativizig igazgatójának,
speciális helyzetet jelentett
érdemes és szükséges az átfogó visszatekintés.
az a körülmény, hogy a
::'::,:,:;::.:.,::::: :':';';';':':';':';';':':":',':':':',':',':',': ::::::::::::.:::::::::'::::::::::':::::::::::::::::::::.:.
nyolc új vízügyi igazgató kö- ::,.:
zül egyedül én jöttem kfvül- csökkentettük a szervezeti
- A Duna-Tisza közi hát- szempontjából ez ma is kieról, bár jelent6s vízügyi igaz- egységek számát, később ság távlati vízellátásának
melten fontos . A területüngatósági múlttal. Ez a tény a- végrehajtotttuk az OVF által koncepciója és más, e témákön a mai napig minden tármellett, hogy az akkori vízü- előirt egységes szervezet lét- ban született tanulmányok
sulat megvan és működő
gyi szervezet megismerése rehozását (pl. vízkárelhárítá- Több tanulmány foglal- képes.
bizonyos időt igényelt, si osztály), de új egységet is kozik a Tisza-völgy holtágaiNagyon nagy súlyt fekelőnnyel is járt, különösen a
hoztunk létre, amikor az ön- val
tettünk az alföldi vizigek
Szegedi Vizmt1vek főmérnö kormányzati víziközmt1-fela- Aszály- és belvízelőre szempontjából nélkülözheki beosztásában töltött öt év datok növekedésére számítva jelzés módszertana
tetlen gát- és csatornaőri
a víziközmt1-szolgáltatás visszaállitottuk a korábban
- Szennyvizekkel terhelt szolgálat fenntartására, mllproblémáinak megértésében. megszüntetett víziközmt1 belvízcsatomák felmérése
ködtetésére. Jelentős eredÁltalánosságban megálla- (VÍzellátás, csatornázási) osz- Javaslat a regionális víz- ményeket értünk el a tárgyi
pítható, hogy az elmúlt öt év- tályt.
gazdálkodái tervezés gyakor- feltételek biztosításában, de
ben az Alsó-Tisza vidéki
Mind e közben létszámunk latára '
az őrszemélyzet fiatalitásáVízügyi Igazgatóság tevéaz '1991. évi 823 teljes munE terület eredménye a víz- ban is . Ma őreink a hagyokenységét - az adott lehet6kaidősről 366-ra csökkent. rajzi észlelóbálózat fejleszté- mányos feladatok mellett a
ségek között - megfelelően
Nagyon fontos eredménynek se, valamint a vízkészletgaz- tényleges fenntartási tevéellátta.
tartjuk, hogy a létszám 60 %- dálkodás területén végzett kenység végzésében a legA szükséges és előirt átos csökkentése mellett mér- beruházás-koordinációs fontosabb ero1c.
szervezéseket, szervezet-kornök-üzemmérnök állomá- munka.
A védbiztonság megőrzé
szert1sítéseket határidőre és a
nyunk csak 27 %-kal csökA vízkárelhárítás területén sének a saját apparátus szetervezett költségfelhasználákent (1991-ben 53, 1995-ben jó beruházás-előkészitéssel llemi kapacitásának megőr
son belül maradva megoldot39, 1970-ben 41 személy!) jelentős eredményeink vol- zése mellett a területi kaptuk, az igazgatóság likviditáEz garantálja a békeideji tak. Korszerűsítettünk három csolatokban kell keresni a
sát folyamatosan megőriz
szakmai színvonalat, és a vé- gátőrtelepet, végrehajtottunk másik pillérét, e téren eredtük, miközben állammal
három belvízrendszer-fej- ményeinket látványosan bedekezés
irányíthatóságát.
szembeni kötelezettségeinkAz átszervezés utolsó fázi- lesztést, saját beruházásban mutatta a Tisza '95 gyakornek is mindenkor eleget tetsaként két kft.-t hoztunk lét- két, társulati beruházásban lat.
tünk.
Az igazgatóság fontos felSzakmaf feladatainknak re, az 1995-ös évet mindket- szintén két öntözőrendszer
tő eredményesen zárja, va- fejlesztést.
adatának
érzi - különös teszínvonalas an megfeleltünk,
Az OVF koordinációjával kintettel az aszályos időjá
a ránk bízott állami védelmi gyonvesztése nincs, piaci poeredményes szivattyútelep- rásra - a mezőgazdasági VÍZzfciói erősödnek.
műveket a lehetőségek maximális kihasználásával fejA humán efŐforrás-gazdál rekonstrukciós programot szolgáltatást. Ez a tevékenylesz tettük és fenntartottuk . kodás eredményének tekint- hajtottunk végre (Szentes, ség árbevéteit jelent - 1995Mindez természetesen nem jük, hogy az elmúlt öt évben Algyő, Hódmezővásárhely  ben 61 milliót -, lehet6séaz én személyes érdemem, a folyamatos leépítés mellett Lúdvár). nagy eredmény az get ad a biztomági szolgálat
ez csapatmunká , melyben igazgatóságunkho~ ~.álya öntöző fővízkivételek kor- gépészeinek foglalkoztatásáigazgatóság unk dolgozói, a • ~ezdőké,nt ~g~. mérn~~ot, két szerűsítése, mint például a ra, megoldja a kett6 működé
minisztérium és az OVF kor- uzemmernokot vettunk fel, kurcai, alpári, algyői, vidre- sű rendszerek karbantartását
és üzemeltetését és segíti a
rekten együttműködő nmn- az egyéb felsőfokú belépő éri, cservölgyi létesítmény.
Jelentős még a hírközlés vizig elismertetését a mező
katársai, a területünkön mű- szakemberek száma hat.
ködő vfzgazdálkodási társuPályázatomn~ megfelel~ fejlesztése (telefonközpontok gazdasággal.
Hatósági munkánkat a fellatok, kft-ink és más együtt- e~ 1991-t61 meg1?dult a ko- és mobil rendszerek) , a gátműködő partnereink egyaránt zepvezetők cseréje, részben őrök szociális ellátása érde- ügyeleti ellenőrzés és az ügyészségi felülvizsgálatok
nyugdíj azások, részben a kében a vízellátás javítása.
érdemeket szereztek.
Az árvízvédelmi biztonsá- szerint különösebb hibák
Jelentőséggel bíró ár- és s~akmai s~ínvonal javítása,
got javítja adongéri töltésé- nélkül végeztük. A VKJ-kibelvízvédekezés, vagy víz- flatali~s mlatt.
.
minőségi kárelhárítás az elA kozé~v~zető1 g.á rdából pítés és a Maros jobb parti vetések száma, valamint a
múlt öt évben területünkön 1991-ben lS Jelenleg! beosz- fejlesztés, valamint az alta- befizetések évről-évre nönem volt, kisebb feladatain- tásában volt három szakasz- lajhibák kivédésére szolgáló vekszenek, a befizetések
idén meghaladják a 170 milkat zökkenőmentesen ellát- mérnök, egy osztályvezető. paplanozások.
E munkák jelentős része lió forintot
tuk.
A jelenlegi vezetés nevezett
Mivel nem lehetünk elégeA vízügyi igazgatói fela- ki öt osztályvezet6t, egy sza- saját tervezésben készült, jóldatokat politikailag és gazda- kaszmérnököt, egy MBSZ- lehet tervezési osztályunkat dettek?
Nem lehetünk elégedettek
ságilag nehéz időszakban ' vezetőt. Ugyancsak (nyugdí- megszüntettük.
Az igazgatóságon 1991 u- az igazgatósági bérek alakuvettem át. Úgy kellett a több jaás folytán) 1991-ben kapévig tartó átalakulást levezé- ták kinevezésüket a jelenlegi tán szemléletváltozás történt lásával, bár 1991-hez képest
a gazdasági vonalon. nagy e- a 94-es bérek nominálisan
nyelni, hogy eközben a vízü- igazgatóhelyettesek is.
gyi igazgatóság
Az új vezetők és a régiek fŐvel indult meg a számítás- megduplázódtak, de ebben a
_ működőképes maradjon, megfelelő arányával, az új technika alkalmazás ának be- létszámösszetétel szakmai
- garantálja a térség víz- vezetők szakmai felkészült- vezetése, s ma már megíté- változásai is ~özrejátszanak.
kárelhárítási biztonságát,
ség ével és friss látásmódjá- lésünk szerint e területen az A bérek vonatkozásában az
_ szerezze vissza társadal- val megítélésem szerint a ko- élvonalba tartozunk. Ez érvé- Ativizig ma az igazgatósámi presztizsét.
rábban is színvonalas szak- nyes az informatika terüle- gok között az uttolsók közé
került, s további létszámleElvárás volt a KÖFÉ-től mai munkát sikerült országos teire is.
Kivételesen le merem írni, építéssei ezen nem lehet seszétválás korrekt befejezése, szinten is még elismertebbé
az együttműködés kialakítá- tenni, gondolok itt elsősor hogy jó kapcsolatunk az Ati- gíteni. Az 1994 évi 25 OOO
sa, a területi - elsősorban ön- ban vízgazdálkodási osztá- köfével személyes érdemem. forintlfőlhó teljes munkaidős
kormányzati - kapcsolatok lyunk (dr . Pálfai Imre) és Szerencsés adottság volt, átlag bér nagyon alacsony a
újraszervezése, a vállalkozá- vízkárelhárítási osztályunk hogy nem dolgoztam a víz- fizikai kategóriában, de a
ügynél az egyesült időszak szellemi dolgozók 47 OOO fosi tevékenység folyamatos (Andó Mihály) munkájára.
leválasztás a, s a létszám-leéLátványos javulás követ- ban és a szétválás körüli rint/hó értéke sem mondható
pítés végrehajtása úgy, hogy kezett be a gazdasági munká- konfliktusokban sem vettem magasnak. Félő, hogy ilyen
a szakmai munka színvonala ban, valamint az informati- részt. A kisebb vitákat fél év bérekkel tartósan az értékes
ne csökkenjék.
kában is.
alatt sikerült rendezni s azóta és fiatalabb korosztályba tarTekintsük át, hogy sikerült
A szakmai eredmények a két szervezet együttműkö  tozó munkaerőt nem lehet
mindez!
sorában vízgazdálkodási te- dése zavartalan.
meg tartani. 1995-ben nem
A szervezet-korszerúsítést vékenységünket fémjelzi az
Minden időben kiemelte n végleges adatok szerint az
több lépcsőben valósitottuk a 21 tanulmány, melyeket az foglalkoztunk a vizig és a igazgatósági átlag 40 OOO fomeg. Már 1991 -ben egysze- elmúlt 5 évben készítettünk. társulatok kapcsolatával, a rintlfőlhó körül alakul.
rűsítettük a szervezetet, Csak a legföntosabbak:
A másik terület, amellyel
területi vízgazdálkodás

nem vagyunk elégedettek, a
víziközmű
osztály hatékonysága. Az osztályt
1991-ben szerveztük újjá, jelenleg öt munkatárssal
működik. Az alapvető engedélyezési eljárásokat képes
követni, de a folyamatosan
átalakuló vízi közszolgáltatók kellő hatákonyságú ellenőrzése nem megoldott.
Ehhez náluk nagyobb létszám és erősebb jogszabályi
háttér szükségeltetik.
Az elkövetkező időszak
legfontosabb feladatairól is
kell szólnom.
Az 1994-es átszervezés után az új tipusú, új feladatkörű vízügyi igazgatóság
kialakítása megtörtént, ez
1995-ben zökkenőmentesen
működött. 1996 feladatai attól is függenek, kényszeritenek-e ránk ágazaton kivülr6l
újabb, gyökeres feladat- és
szervezet-módosítást (közigazgatási reform, kincstár,
stb.)
.
Ha igen, ennek megoldása, ha nem, a jelenlegi
szervezet csiszolása, az utánpótlás még határozottabb nevelése a legfontosabb .
Mindenképpen feladat lesz
az új vízügyi törvény és az
alárendelt jogszabályok elő
írásainak alkalmazása.
A Duna-Tisza közi hátság
vízpótlásának tervezése ,
szervezése és megvalósítása
lehet a következő évtized
legnagyobb és legfontosabb
feladata a Dél-Alföldön. Ez
az összetett, gazdaságipolitikai
feladat
megalapozhatja a vízügy
jövőjét.

A korábbiakban nem esett
szó a vizig nemzetközi kapcsolatairól. A román vízügyi
szakemberekkel a kapcsolat
rengeteget fejlődött. A jugoszláv vízügyi szervekkel is
sikerült megőrizni a korábbi
együttműködés vázát, ez
most nyilván ki fog szélesedni. A nemzetközi kapcsolatok javulása növeli az árvízi
biztonságot és segíti a
komplex vízgazdálkodást.
Reméljtil, hogya vízügyesek előremutató nemzetközi
kapcsolatai példájukkal segítik a szomszédos országokkal való együttműködést más
terüleken is.
Öt év munkáját nehéz egy
újságcikkben összefoglalni.
Ennél sokkal több történt szerencsére. Mégis szükséges mindent felidézni, mert
hajlamosak vagyunk rá, hogy
az elmúlt időszakból csak a
rosszra emlékezzünk. Ma ez
a divat Magyarországon.
Ne tegyük ezt. Természetesen ne is legyünk önelégültek. A nemzet szempontjából
nélkülözhetetlen feladatot látunk el, sok nehézség, sok
korlát között, de nagy
szakmaszeretettel, tudásan,
lelkesen.
Remélem, így lesz a következő években is .

Dr. Kováts Gábor
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Megoldhatiák-e
hidro~ó!Jus~k

a Vlzugll
konfliktusokat?
Kenéz Imrét, az ATIVI- derftettük, hogy a Műszaki
ZIG Hódmezővásárhelyi Egyetem mérnöki karán leSzakaszmérnökségének het szakirányú vízügyi képenemrég nyugdíj ba vonult sítést szerezni. Felvettek,
szakaszmérnökét remek hu- vízépítő mérnökként szerezmorú, közvetlen munka- tem diplomát. De nem ment
társnak, jó szakembernek és minden egészen simán. Már
ideális főnöknek mondják meg szereztem az abszolutókollégái . Amikor arról kér- riumot, amikor kizártak ez
deztem, miért épp vízépítő- egyetemről, mert kiderült,
mérnök lett, meglepó magya- annak idején nagyapám kurázattal szolgált:
lák volt, amit eltitkoltam, és
- Apai nagyapám testvére, jogtalanul kaptam meg bizoKenéz Tamás kútfúró vál- nyos szociális juttatásokat.
lalkozó volt Hódmezővásár- El kellett mennem dolgozni,
helyen. Gazdálkodott is, e- mert a fegyelmi határozatban
zért a saját földjén öntöZOK:U- az szerepelt, ha jól dolgotakat is létesített. Nem voltak zom, akkor egy év után kérgyermekei, ezért végrende- hetem a diplomatervem elletében rám és testvéreimre készítését és megvédését.
hagyta a vállalkozást. Halála
- Hogyan került az Alsóután átköltöztünk a tanyá- Tisza
vidéki
Vtzügyi
jára, amelyhez egy körül - Igazgatósághoz?
belül 10 hektáros öntözött
- Mindenképp a körm1lrét tartozott, amit a két vi- nyéken szerettem volna dollágháború között nagy ha- gozni, ezért megkerestem
szonnal kecsegtető vágómar- Forgó Lászlót, az ATIVIZIG
ha-tenyésztésre használtak. akkori igazgatóját. Rögtön
Ennek a nyomai még ma is akkor, 1959 márciusában ellátszanak.'Tamás bátyám egy kezdhettem a munkát.
350 méter mélységű kutat Először a tervgazdálkodás i
fúrt, készített egy földmedrú csoportnál dolgozó geodévíztározót is, amelynek olyan tákhoz kerültem . 1960 tamagasan voltak a gátjai, vaszán, amikor már a diphogy az egész területet ural-o lomatervemen dolgoztam, átta. Csöveken folyt el a víz a mehettem a tervezési oszmagasabb pontokra, és on- tályra, ahol főként termelő
nan csörgedezett. Később, a- szövetkezetek számára öntömikor már ebben a szakmá- z6telepeket terveztünk és a
ban dolgoztam, a vízjogi en- saját műveink fenntartásával,
gedélyét is megkeres tem: fejlesztésével foglalkoztunk.
1929-ben kelt. A vízügy Akkoriban kezdődött meg a
iránti érdeklődésem talán en- csőkutas öntözési program
nek az örökségnek is köszön- azokon a területeken, ahol
hető .
nem volt lehetőség a Tisza
- Ezek után egyenes út . vagy a Körös vizét felbaszvezetett a vtzügyhöz?
nálni. 1961 szeptemberétől
- Az ötvenes években a decemberéig vízügyi összemagán-mezőgazdálkodásnak kötőként dolgoztam a menem volt nagy jövője . A gyei tanácsnál, majd a követBethlen gimnáziumba jár- kező év elején visszakerültam, viszonylag tűrhetően tem a tervezési osztályra.
ment a tanulás, ezért főleg a- Komoly feladatot kaptam: a
pai nagy anyám unszolására felgyői állami gazdaság haeldöntöttem, érettségi után lastavának rekonstrukcióját
továbbtanulok. Vonzódást é- kellett megterveznem. 1963
reztem a szakmához, de nem január elsején kerültem át a
sokat tudtam róla. Végül ki- hódmezővásárhelyi szakasz-

Dr. ir. J. Leentvaar
(Vízgazdálkodási és
Szennyvízkezelési Intézet
- Riza, Hollandia) írása

Az 1965-ös dunai áXViznél, Érsekcsanád környékén
- abalparti 17 800-as szelvénynél kialakult
nagy buzgárnál
mémökségre. Akkoriban divat volt, hogy a fiatal szakembereket minden területen
kipróbálták, egyaránt kellett
tervezést, kivitelezést és hatósági munkát is csinálnom.
Kezdetben persze voltak
gondjaim, mert az egyetemen tanultak és a valóság
eléggé eltért egymástól.
- Mit árul el a családról?
- 1962 júniusában házasodtam meg. Feleségemet,
Hegedűs Évát a sport révén
ismertem meg. Kosárlabdáztam, a bíÍgom pedig icéziiabdázott, és Éva csapattársa
volt. Ma könyvelőként dolgozik egy gazdaságtechnikai
kft.-ben. 1964-ben született
egy kislány unk, aki ma fizika-technika szakos tanárnő,
és két unokánk édesanyja.
Gimnazista korában ő is vizügyi szakembernek készült,
de az érettségi idején matematikatanára lebeszélte róla.
A fiam elektroműszerész lett,
számítástechnikát is tanult,
jelenleg a vásárhelyi rendőrségen dolgozik nyomozóként.
- Azt hallottam, kollégák
is vannak a családban. ..
- A vejem egykori kollégám, dr. Lábdy Jenő fia lett.
De maga is szakmabeli, jelenleg az ATIVIZIG igaz gatóságán vízrajzi csoportve-

VIzikiképzés a mártélyi holtágban az 'unokával, Lábdy Bencével

zető. Ez persze nem valami
összeboronált vízügyes házasságkötés volt. A véletlen
hozta így, a gyerekek a szülőktől függetlenül, egy kézilabdás táborban ismerkedtek
össze. A vejem családjában
is régi hagyományai vannak
a vízügyek iránti érdeklő
désnek. A nászom nagyapja,
Lábdy Antal - aki városi fő
tisztviselő, törvényhatósági
tag és a szegedi ipartestület
elnöke volt - naplót írt az
1879 -es szegedi nagy árvízról, és 1906-ban ő avatta
fel a szőregi temetőben az
árvíz áldozatainak emlékművét, amit az ő kezdeményezésére emeltek.
- Lesz-e folytatása a szakmának?
- A legnagyobb unokám
nemsokára kilenc éves lesz,
többször elkísért már bennünket, megnézte, mit csinálunk. Úgy láttam, nagyon érdekes volt számára. Ki tudja,
lehet, hogy ő is ezt választja ... A vizügyeseknél mindig
családias légkör volt, a fiatalok régen a főnököket is inkább bácsizták, mint elvtársozták.
- Melyik volt a legemlékezetesebb munkája?
- Nehéz lenne egyet kiválasztani. Ott voltam az 1965ös dunai és az 1970-es tiszai
árvíznél, ahol nagyon sok
küzdelmes napot végigdolgoztunk.
- Nemrégiben lett nyugdtjas, megtervezte már, mivel
telnek majd a napok?
- Fiatal koromban sportoltam, 1971-ig az NB-II-es helyi kosárlabdacsapatban játszottam, amikor abbahagytam, vettünk egy kiskertet,
házikót építettünk rá . Ott
kertészkedem majd. Magántervezéssel is foglalkozom,
több mint ezer nortonkutat
terveztem eddig. Van a csal~dnak egy üdülője Mártélyon, ami nincs még teljesen
befejezve, tehát ott is lesz
tennivalóm. És persze vizközelben maradok : hódolok
majd régi szenvedélyemnek,
a horgászásnak.

A bolygón, amelyen élünk, bőségesen van víz. A
Föld felszínét 70 %-ban óceánok borítják és ezek a teljes
vízkészlet 97,5 %-át adják.
Azonban ez mind sósvíz! A
Föld vízkészletének mindössze 2,5 százaléka édesvíz.
Ez folyókban, tavakban, a
sarki állandó jégtakaróban és
a magashegyi gleccserekben
található. Sok víz van talaj'ban is. A levegő csak 0,12
%-át tartalmazza az összes édesvízi készletnek. Víz nélkül nem lenne élet a Földön.
Nem lennének növények, állatok, emberek. A táj a holdbélire hasonlítana. El tudnak
képzelni egy víz nélküli Földet, ahol nincsenek tengerek,
tavak, trópusi őserdők, mezők, rétek? Oly sok víz van
és ennek ellenére fennáll a
vízhiány veszélye. És ez a
vízhiány katasztrofális méreteket ölthet, az éves ingadozás súlyos problémákat okozhat. Egyszer túl sok a víz
és árvízet okoz, majd szárazság következik és sehol sem
találni vizet...

Az édesvíz
o 'világon

A Világbank egy olyan
szervezet, mely segíti a szegénység elleni küzdelmet,
gazdaságilag életképes és ökológiailag elfogadható projektek támogatásával, melyek hozzájárulnak a társadalmi esélyegyenl6ség megteremtéséhez . Ezeknek a
programoknak a többsége a
jólét elsődleges forrásának,
az édesvfznek a gazdálkodásával és felhasználásával
foglalkozik. Ezek jellemzően
ivóvíz-ellátási projektek, sótalanító telepek építései, öntözési-Iecsapolási munkák,
vízierőművek és természetesen árvízvédelmi töltések épitései. A szerzett tapasztalatok alapján a Világbank arra a következtetésre
jutott, hogy az emberi fajnak
az édesvíz-készletekkel kapcsolatos magatartását drasztikusan meg kell változtatni
és az embereknek tudomásul
kell venni, hogy a víz ritka
természeti kincs, mellyel a
legnagyobb óvatossággal
kell bánnunk.
Az ENSZ három évvel ezelőtti , Rio de Janeiro-i világkonferenciáján a vízzel kapcsolatos problémák jelentős
súllyal szerepeltek. Elvben a
vizet fenntartható módon lehet felhasználni, mi vel a víz
körforgása állandóan zajlik.
-olt- Ez a párolgás-lecsapódás és

mozgás
folyamatainak
különös keveréke. A nap
elpárolog tatja a vizet a tengereken és a szárazföldön.
Ez felemelkedik a levegőbe
és valamilyen módon visszahullik a földre. A víz összegyülekezik a talajban és a talajon, majd a felszínen a folyórendszereken keresztül lefolyik és visszajut a tengerbe.

Mika
problémák?
Jelenleg négy átfogó jelleprobléma létezik az édesvízzel kapcsolatban: a
megújitható készletek hiánya, a készletek egyenlőtlen
elosztása, vízminőségi és
egészségügyi problémák, a
korlátlan gát- és tároz6építések katasztrofális következményeI.
Ahogy a bevezetőben említettem, a Földön található
víznek mindi:issze 2,5 %-a édesvíz. Ebbb169,4 % jég, hó,
vagy permairoszÍJ azaz nem
alkalmas közvetlen fogyas ztásra. A többinek majdnem
99 %-a felszin alatti viz. Más
szavakkal a rendelkezésre álló víznek csak 1 %-a található folyókban, tavakban. Szerencsére ezt a mennyiséget a
csapadék folyamatosan megújftja.
Számokban kifejezve kb .
II millió km' folyékony halIl14lzállapotú édesvíz van a
Földön. Azonban hiba lenne
ezt úgy értelmezni, hogy ez a
teljes mennyisé g az emberiség rendelkezésére áll,
mivel a fenntarthatóság korlátokat szab a víz felhasználásának. Továbbá a vizkészletek fenntartható kiaknázása
azt is jelenti, hogya felhasználható mennyiség nem haladhatja meg a csapadék által
megújított készleteket. A világon 110 OOO km' csapadék
hullik a földre évente. Több
mint fele újra elveszik a párolgás miatt. Ezért a fenntarthatóság szempontjából csak
45 OOO km' az, ami rendelkezésre áll, így ez az évente
maximálisan
elérhető
mennyiség .
A természeti kincsek eloszlása egyenlőtlen és ez érvényes a társadalmi, gazdasági fejlődésünk alapvet6 tényezójére, az édesvízre is. A
víz a csapadékon keresztül
egyenl6tlenül oszlik meg az
egyes kontinensek között illetve azokon belül is .
gű

(Folytatás az 5. oldalon)
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Sportbeszámoló
Hírek az egyesület házatájáról
Mindenekelőtt állítsuk ki az 1995. évi
bizonyítványt!
A sportegyesület minőség i szakosztálya - az evezősök - éves célkiUizése a
talponmaradás volt azzal a feltétellel,
hogy legalább az 1994. évi eredményességi színvonalat tartani tudják:.
A célkitűzést a szakosztály teljesítette,
annak ellenére, hogy a gazdálkodási nehézségek a tavalyinál is nehezebb köIiilményeket teremtettek. Szerencsére lelkes e~őink (Sebesvári Mihály, Remes
Sándor és Sobják: Feenc) hozzáállása azt
eredményezte, hogy sikerült egy kislétszámú, de jó hozzáállás ú versenyző
gárdával "partiban" maradni a magyar
evezős élmezőnnyel.

Talán kevésnek ttlnik az a két országos bajnoki cím - a korábbi években
meg szokott hat-hét bajnoksággal szemben - amit elértek versenyzőink, mégis
jó eredménynek számít, ha tudjuk, hogy
összesen 6-8 élversenyzőnek tudtuk
biztosítani a felkészülést és versenyeztetést az év folyamán .
Természetesen vannak fiatalok és
egészen fiatalok is, akik előtt ott a jövő.
Ha a feltételeket biztosítani tudjuk, Igéretes versenyzókké válhatnak.
A szakosztály az évet 35 versenyző
vel kezdte. Év közben 47 fiatal sajátította el az evezés alapjait, akikoól a versenyévad végére 20-an maradtak.
Az országos bajnoki összesített pontversenyben a szakosztály 17 egyesület
között a 9. helyezést érte el. A részletes
eredményekről év közben beszámoltunk, most csak azokat emelem ki, akik
különösen kitettek magukért, s akikre
büszkék lehetünk: Lele László, Danyi
Róbert, Kószó Ferenc, Ádám Péter,
Mármarosi János, Csonka Csaba és
Hansel Balázs. A jövőt tekintve Ádám
Péter és Mármarosi János eredményei
nagyon bíztatóak - reméljük, hogy hozzáállásuk ajövőben sem változik.
Néhány szót a körülményekről! Ismeretes, hogy az újszegedi vízitelep és a
Kormorán hajótároló mtlszaki állapota
leromlott. A szükséges felújítási munkák: elvégzésére reális lehetőség nincs legalábbis saját erőből. A változtatás
szükségszertl, s bármennyire is szívünkhöz nőtt és szerettük. a közeljövőben fel
kell adnunk.

A tervek most készülnek, de annyit
már nyilvánosságra lehet hozni, hogy a
tápéi régi téli kikötőben kialakuló vízbázis lesz remélhetóleg sokak által megkedvelt helyként az otthon unk.
Az öltözőket a szakaszmérnökség telephelyén alakítjuk ki, a hajók tárolását
pedig a Kormorán javíthatósága dönti
el. A vázolt átalakítások fmanszírozását
a SZEVIÉP Kft. vállalta, emellett az
egyesület mtlködési feltételeinek biztosításához is hozzájárul.
.
Reméljük, hogy a változások nem vetik vissza az evezősöket.
A szabadidősport terén a helyzet változatlan.
A sok jó lehetőséget csak kevesen
használják: ki. A lehetőségek - a teljesség idénye nélkül - :
- sífelszerelés kölcsönzése (sícipő,
bot,léc)
- I).api rendszeres úszás (újszegedi
sportuszoda)
- teniszpálya (télen fedett, nyáron
szabadtéri)
- kosárlabda (erdészeti szakközépiskola)
- teremfoci
-teke
- biliárd, asztalitenisz, tollaslabda
Az 1995. évi versenyek közül néhányat megernlítek:
- biliárd házi bajnokság: I. Czirok Ferenc , II. Sódar István, III. dr. Kováts
Gábor;
- tenisz házi bajnokság, egyéni: I.
Kiss József, II. Kemény László, III. dr.
Dobi László; páros: I. Kemény LászlóBalla Iván, II. Török Imre György - Török György. III . Kovács János - dr.
DobiLászló
- ,,Körös Kupa" kispályás labdarugótorna, Szajol: II. helyezés
- Fehérvár-Szeged sporttalálkozó
3,5:2,5 Székesfehérvár javára
- Szolnok-Szeged kispályás labdarúgás - Szolnok nyert.
A szabadidősport terén mindenki előtt
nyitva állnak a lehetőségek, öTÜlnénk,
ha sokkal többen élnének vele.
Eddig szándékosan nem esett szó a
Maty-éITől, pedig mindenki előtt ismeretes, hogy van egy víztározónk, amelyen mtlködik a Gróf Széchenyi István
evezős pálya. Szerencsénkre - vagy
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Talán kicsit hangzatosnak ttinik a dmbeli kérdés. A miértjérffl..szó lesz
az itt következ6 beszámolóban, melynek szerz6je tájékoztatja olvasóinkat
,a Szegedi Vlzügyi Sportegyesület idei eredményeirffl., összegzi az egyesület
tevékenységének jellemzőit, a szükségszerti változtatásokat.
"szerencsétlenségünkre" - de tény, hogy az inflációs rátával növelve) járul hozzá
adottságait tekintve Európa-hírű verA szerződés a felek között a világsenypálya. 1995-ben is sok rangos hazai bajnokság megrendezése érdekében jön
és nemzetközi versenyt rendeztünk itt. létre.
2. A másik szerződés a Maty-éri eveA nemzetközi közvélemny számontartzős pálya üzemeltetése érdekében jön
ja, a versenyzők szeretik.
Talán ennek is köszönhető, hogy egy- létre az önkormányzat, az Ativizig, a
re többször olvashatunk a Maty-érrel sportigazgatóság és a vízügyi SE között.
kapcsolatban híradásokat az újságok- A szerződés értelmében az Ativizig és .a
ban. (Nem mindig kedvezóeket.)
sportegyesület - mint kezelők - az évi
Kétségtelen tény, a pálya mtlszaki ál- üzemeltetési hozzájárulás fejében - a
lapota az 1980-es avatás óta csak rom- pályát 1998. december 31.-ig biztosítják:
lott, a sporttechnikai, berendezések ela- a sportesemények megrendezéséhez.
A szükséges beruházásokat a városi
vultak, a pálya üzemeltetése rendkívül
kétségessé vált. A versenyrendezésekkel sportigazgatóság bonyolítja, ebben az
kapcsolatos költségek miatt sok-sok tá- Ativizig és a sportegyesület támogatja,
madás érte az igazgatóságot és a sport- egyben a hozzájárulást megadja. A szeregyesületet. Volt olyan időszak, amikor ződés szerint a felek az új beruházások
- támogatók hiányában - komolY,an fon- későbbi tulajdonviszonyait és az ebből
tolóra vettük a pálya bezárását.Ugy ttl- adódó üzemeltetési kötelezettségeiket
nik, most ez a gond is megoldódik.
1998. december 30. után kötelesek új
Ismeretes, hogy 1998-ban Magyaror- szerződésben rendezni.
szág rendezi a s!kvizi kajak-kenu viMindenképpen megnyugtató, hogy
lágbajnokságot. U gy is írhattarn volna, pont kerül egy hosszú - ~s sokszor értelhogy Szeged város ad otthont a világ- metlen _ vita végére. U gy gondolom,
bajnokságnak . De úgy is fogalmaz. denkin k k
éd k h
hatok, hogy az Ativizig kezelésében lé- nun
e özös r e e, ogy a csavő víztározón, a szegedi Vízügyi Sport- tazaj elhalkuljon és átcsapjon egy nagy
egyesület által üzemeltetett Gróf Szé- esemény megrendezését szolgáló, most
már valóban építő munkába.
chenyi István evezős pályán rendezzük
A tervek szerint Mvül acéltorony, éa kajak-kenu vb-t.
h
Sok-sok előkészítő megbeszélés és pill lelátó, öltözők és fürdők, fedett aegyeztetés után a napokban kerül pont a jótároló. Olyan létesítmények kialakitávárhatóan végleges megoldásra. Ha Sze- sáróI vll!l szó, amelyek - függetlenül a.
ged város közgyűlése elfogadja, akkor vllágbaJ'.l0kságtól - egyéb hasznosítás~
két szerződés köttetik meg.
célokat IS szolg~nat<:: A vég~eges cél.
1. Szeged megyei jogú város önkor- egy olyan szabadi~őkozpont ~~,
rnányzata, az Ativizig és a Magyar Ka- amely remélhetoleg v~nzan~ fOgja jak-Kenu Szövetség az 1998. évi világ- '-n~m csak nézőként - a pihenm, sportolbajnokság megrendezésére köt szerző- ol vágyókat.
dést
Az előbbiekben vázolt elképzelések, a
A~ önkormányzat 80 millió forintot várhatóan a~áírandó szerződé~ szelbiztosít a szükséges fejlesztések finan- leméból adódik az, hogy nem az 19azgaszírozására.
tóság feladata apályafejlesztés lebonyoAz Ativizig kötelezettséget vállal arra, ~tása, kivi~l~zés~, de érvényesíteni tudhogy a világbajnokság megrendezésé- Juk kezelol Jogatnkat. Ennek az elváhez a pályát versenyzésre alkalmas álla- rásnak pedig kötelességünk elege~ teo.ni.
potban rendelkezésre bocsá~a.
Ez nagyobb odafigyelést, koordináCIÓS
A szerződés szerint a 80 milliót meg- készséget követel meg részünkről.
haladó sportszakmai betuházásokat a
Bízom benne, hogy ebben a formában
Magyar Kajak-Kenu Szövetség biztosít- az "evezősök" - itt értem az igazgatója.
ságot is - eredményes rendezői lesznek
Az önkormányzat 1998. december a kajak-kenu világbajnokságnak.
31.-ig a pálya üzemeltetéséhez évi 3
millió forinttal (ezt az összeget évenként
Tripolszky Imre

Az Alföld problémái
- gróI Klebelsberg Kunó szerint...
(Folytatás a 2. oldalról)
Jól mondta Kvassy Jenő utóda, Sajó Elemér, hogy ha a Tisza-vidéki vlzrendezés második honfoglalás volt, akkor a vizek hasznosítása majd 'harmadik honfoglalás' lesz.
Mert igaza van Vargha Kálmánnak, mikor
szüntelen hangoztatja, hogy az Alföldön van
televény föld és ragyogó napsugár elég, de a
kettonöz még egy harmadik tényező is kell:
a víz, hogy anagy magyar rónából igazán
Kánaán legyen.
Minthogy a tanyarendszer és a Tisza, kapcsolatban a vízi munkálatokkal, az alföldi
problémának két legfontosabb ága, azért ebben a cikkemben a tanyavilággal és egy másik cikkemben a vízi munkálatokkal foglalkOlOm."
A vízi munkálatokról tervezett cikke sajnos nem készült el, mert Klebelsberg röviddel azután, 1932. október ll-én szívroham
következtében meghalt. Hamvai a szegedi

Dóm kriptájában nyugszanak.
Klebelsbergről és a vízi munkálatokról
szólva önkéntelenül egy másik grófra,
Széchenyi Istvánra is gondolunk. Grófi címük és életpályáj uk bizonyos hasonlósága
mellett abban is megegyeznek, hogy amit
tettek, azt nem önmagukért, hanem nemzetük fölemelkedéséért tették:
Gróf Klebelsberg Kunónak sokat
köszönhet a magyar vidék, különösen az Alföld, s ezen belül Szeged városa, melynek
hosszú időn át országgyűlési képviselője
volt. A város 1930 őszén - a Dóm téri épületegyüttes és más középületek, illetve in tézmények fölavatásával egybekötött ünnepségsorozat keretében - méltán választotta
díszpolgárává. Születésének 120. évfordulója jó alkalom arra, hogy sokáig elhallgatott
érdemeit fölidézzük és emlékét "vízügyi berkekben" is ápoljuk.
Dr. Pálfai Imre

(Folytatás a 4. oldalról)
Európának kb. 33, Ázsiának 60, Afrikának 85 százaléka, Ausztrália illetve Észak-Amerika nyugati részének pedig nagy része arid
övezetnek számit. Ezekben a
régiókban a párolgás (vagy
potenciális párolgás) nagyobb, mint a csapadék értéke. Ráadásul a csapadék éves
ingadozása is nagyobb ezeken a területeken, mint ott, ahol a "vIzfelesleg" jelentkezik.
Minden kontinensre nézve
igaz, hogy az egy főre eső édesvíz-készlet drámaian
csökkent az elmúlt évtizedekben . Ugyanakkor a vízfogyasztás jelentósen nő .
A riói csúcsnak a XXI.

századra készített akcióterve
(Agenda 21) megállapította:
"a fejlődő országokban élők
közül minden harmadik ember nem jut az alapvető szükségleteit kielégitő mennyiségű és minőségű vízhez", miközben "riasztó mértékben
csökken az egész világon az
egy főre jutó felhasználható
édesvíz." Ez Európára is érvényes.
A folyók és tavak világszerte különböző fokú vízminőségi problémákkal küzdenek. Európai példával élve elég a Rajna, a Meuse folyók
vízminőségére utalni . A vízminőség problémái a Föld
(45 OOO km 3-es évenként rendelkezésre álló édesvízkész-

letét súlyosan érintik.
A negyedik probléma a
gátak és tározók számának
robbanásszerű növekedése.
Egy évszázadnál rövidebb idő alatt gátak és tározók épültek a világ összes folyóján, gyakran káros környezeti, társadalmi és gazdasági
következményekkel. ÉpItésükhöz az elsődleges érvek:
a víz j0.wx. ~zétosztása, elektromos -energiatermelés és
biztonság voltak. Hollandiában nagyon is jól ismert a
gátak problémája. Világszerte látjuk az elpusztult, vagy
környezetéből elmozdított
biomasszát, kihaló állat- és
növényfajokat.
(Folytatás a köv. számban)
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Hidrológiai táiékoztató
Novemberben változékony, az évszaknak megfelelőnél csapadékosabb, hidegebb,
téli jellegű volt az időjárás. Sokszor, 10-17 napon hullott eső illetve hó, csak az utolsó
harmadban velt csapadékszegény az idő. A havi összegek északon és nyugaton voltak
magasabbak, de máshol is többnyire az átlaghoz közeli, vagy fölötti értékek fordultak
elő. Az első dekádban jelentkező hó a Tiszától nyugatra 15-25 cm-es, keletre 5-15
cm-es vastagságot ért el, és 2-7 napig maradt meg.
Ativizig területi csapadék (mm)
minimum

maximum
Időszak

helye

helye
S5 Kunszentmárton

tárgyhavi
nov . l-tól

-

33

Mórahalom

-

-

-

átlag
sokévi átl. viszonyított
csapad.(%) eltérés <mm)
114
114

56
56

+7
+7

Gyakran volt borult az ég, a havi napfény tartam lényegesen elmaradt az átlagtól. A havi
takar: előfordultak fagyos és kellemesen enyhe
időjárású napok is.
Tárgybavi napfénytartalom (6ra)
okévi havi átl. viszonyított

37

Szeged

%

eltérés

45

-45

Tárgybavi légMmérséklet (oc)
átlag
.maximum minimum
eltérés a sokévi
dátum
dátum
havi átl.-Iól
2,7
3,1
1.
-7
9.
15

November második felében közepes magasságú, gyprs· árhullámok indultak el a Tisza
v1zrendszerében, melyek az Alsó-Tiszán és mellékfolyóin már nem okoztak mederből kilép
v1zszinteket.

maximum
dátum
22.
4S5
97
23.
24.
397

Vizmérce
Körös, Szarvas
Maros, Makó
Tisza, Szeged

Tárgybavi felszini vízállás (cm)
közép
minimum
mederteltség (%) eltérés
dátum
20.
456
54
+212
427
3.
-22
-5S
II
36
16.
174
35
SO
+26

Szembetűnő változások jelentkeztek a talaj nedvesség tartalmában. Főleg igaz ez a felső
20 cm-es rétegre, mely teljesen telítődött. Számottevően nőtt mélyebben is a v(ztartalom: a

területünkre számított átlag 60 %-ra módosult.
A korábban alig mozduló talajvfztükör a legtöbb helyen emelkedni kezdett. A jellemzően
20 cm-es növekedés néhol a 30-60 cm-t is elérte.

Előfordult

még apadás is, bár ennek

mértéke általában 15 cm alatt maradt és továbbra is gyakori volt a stagnáló vízszint. A
sokéves átlagtól való elmaradás csak elvétve változott. (Készítette a v1zrajzi csoport.)
Tárgybavi közepes talajvizállás (cm)

Talajvizkút
terep alatt

helye

száma

változás az elmúlt

eltérés a sokéves

hónaphoz viszonyítva

havi átlagtól

453

Vásárhely

442

+7

-72

473

Mezóhegyes

63S

+4

-IS2

829

Kecskemét ·

459

+lS

-S7

Hav; csapadékösszegek alakulása az Ativ;z;g területén

, 995. novemher

Évi csapadékösszegek az Ativizig területén
1982-1995.
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(1994. november l-t/Sl1995. okt6ber 31-ig)
- időjárása és vfzjárása alapján - sajnos
még mindig a száraz évek sorába illeszthető,
bár az aszályosság tekintetében
a korábbi évekhez képes mintha
egy kis elmozdulás lenne tapasztalhat6.
., .... :::-:::::::.:...... :.:.,'

középhőmérséklet jelentős szélsőségeket

Állomás

Az elmúlt év

92

93

94

95
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Az év legnagyobb részében változékony időjárás az
átlag nál 81 mm-rel kevesebb, 475 mm-es évi csapadékot, közel 200 órával kevesebb napfényt és - a sokévinek lényegében megfelelő
- 11,4 Celsius fokos hőmér
sékletet eredményezett terül etünkön . A száraz évekre
j ellemzóen alakult a talaj termőrétegének nedvessége, és
a talajvfztükör is megmaradt
az elmúlt másfél évtized
nagy v1zsüllyedéseikor kialakult mélységben. Mindezen
körülmények együttes hatására - de főleg az elmúlt két
évben némileg csökkenő csapadékhiánynak és az alacsony napfénytartamnak köszönhetően - a Dél-Alföldön
mérséklődött az aszály erős
sége. Az aszályossági index
(PAl) működési területünk
legnagyobb részén enyhe, északon közepes aszály t, északnyugaton, nyugaton és
délkeleten pedig aszálymentességet mutatott.
Ez az elrendezódés tükröződik a 12 hónapos csapadékösszegek területi eloszlás án lS. Nagyobb es ök csak
B ács-Kiskunban és Dél-Bék ésben voltak. A csapadék id őbeli eloszlása viszonylag
e gyenietes volt, a legtöbb
hónapban 30-40 mm körüli
összegek jelentkeztek. Ez a
mennyiség a téli hónapokban
megfelelő, de a többi évszakban csapadékhiányhoz vezet.
tgy volt ez 1995-ben is, amikor az átlagot kissé meghaladó téli csapadékosságot követően csak júniusban és
szeptemberben hullott a sokéves átlagnál több eső . Amint a későbbiekben látni
fogjuk, ez a két kiugróan
nagy érték - amellett, hogya
tenyészidőszak csapadékmérlegét közel átlagosra
j avftotta - alig látszott meg a
hidrológiai elemek éves idő
során. A klimatológiában téli
hónapoknak számító december, január és február együttes csapadékösszege egyébként a Tisza vízgyűjtőjén
mintegy 10 %-kal haladta
meg az átlagot. A többlet ellenére - főleg a rendkívül
enyhe februári időjárás következtében - sem a hegyekben, sem az Alföldön
nem volt számottevő hótakaró. A hó az Alsó-Tisza mentén -legfeljebb 10-15 cm-es
vastagsággal - 15-20 napig
tartott ki, a vízgyűjtő magasabb részein pedig - a télvégi állapotokat jól jelleffiZÓen
március l-i - hóvfztartalom
mindössze 25 %-a volt az utóbbi 30 év átlagának.
Az enyhe tél után az átlagosnál magasabb havi középhőmérséklet csak - a tavalyinál ugyan kevésbé meleg, de így is 20 hőség napot
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produkáló - júliusban és a
kimondottan nyárias időjárá
sú októberben fordult elő.
A havi napfénytartamok a
hőmérsékletekhez nagyon
hasonlóan alakultak. Csak
négy hónapban (decemberben, februárban, júliusban és
októberben) sütött az évszaknak megfelelőnél többet a
Nap.
Az időjárási tényezők felidézése után nézzük, hogyan
változtak vízeink tavaly november óta. A kevés csapadék természetesen átlag alatt tartotta folyóinkban és a
talajban is az éves középvfzszinteket.A Tiszán és mellékfolyóin csak tél végén és.
tavasszal volt számottevő áradás, de a kezelésünkben lévő szakaszokon ezek is a
mederben vonultak le. A legmagasabb vízállásokat májusban olvas ták le: a Tiszán
Szegednél 508 cm-t, a Hármas-Körösön Szarvasnál555
cm-t, aMaroson Makónál
279 cm-t. A nyár elején apadás kezdődött, mely kisebb
megszakitásokkal a csapadékos szeptemberig tartott. A
lecsökkenő vízszállftás mélypontján, a nyárvégi kis vizes
időszakban csak a sokéves
középvízhozamok fele érkezett az alsó-tiszai szel vényekbe. Az őszi esők már
csak néhány deciméteres vfzszintemelkedéseket okoztak.
Folyóinkat jellemzik még
a téli jégviszonyok is. A magas hőmérsékletek csak késői (január közepi) és rövid
(15-20 napos) jégmegje1enést engedtek. A jégképző
dés körülményeit jól jelzi,
hogy e rövid időszakon belül
is 10-15 napig volt álló jég,
mely erőteljes lehülésre utal.
A Maroson egy kétnapos,
50-60 cm magas torlódás is
kialakult.
A talaj v1zkészletének felUavi c:sapadékös,!lZegek alakuJá..

n Ativizig terüJetiD
1995. november

töltődése elég későn, csak a
januári hóolvadáskor kezdő
dött el, majd a februári eső
zések idején fejeződött be.
Az ekkor elért, átlagosan 80
%-os telítettség májusig maradt meg. Ezután megindult
a kiszáradás, mely folyamatos volt egészen szeptemberig. Augusztusban - a legnagyobb szárazság idején - a
vfztartalom nagy területeken
a kritikus 30 %, sőt, sok helyen 20 % alá csökkent.
A rendkivül száraz 1994es év hatására a tél elejére a
talajvízszintek a korábbi éveknél is mélyebbre süllyedtek. A sokáig alig változó
vfzállások csak januárban
kezdtek mérsékelten növekedni, de mivel ezek mértéke
elmaradt a szokásos téli emelkedésektől, március végére az utóbbi évek legalacsonyabb koratavaszi vízszinljei alakUltak ki. Jelentő
sebb v1zszintváltozás később
sem jelentkezett: egészen lapos lett a tavaszi áradási görbe, és (szerencsére) a nyáriőszi apadó ág is csak mérsékelt csökkenéseket hozott. Ezen utóbbi tényezőne~ köszönhető, hogy azév végére
a talajvfztükör a tavalyihoz
hasonló mélységbe és annál
nem mélyebbre került.
A mögöttünk álló év értékelése után nézzük meg, mire számíthatunk a következőben . A hosszútávú meteorológiai prognózis - eléggé
egyöntetűen, decembertől

márciusig - az átlagosnál
csapadékosabb időt fgér. Decemberben és januárban hidegebbet, februárban és márciusban melegebbet jelez az
átlagosnál. Eszerint a - jövő
év hidrológiai viszonyait
megalapozó - téli időszak
ban kedvező feltételek jöhetnek létre komoly, tartós
hótakaró kialakulásához, és a
felszín alatti vízkészletek jelentős növekedéséhez. Ebben
az esetben sajnos megnövekszik a rendkivüli árvfzek és
bel vizek jelentkezésének
esélye, ezzel szemben az aszálykárok csökkenésének
valószínűsége is.

Lázár Miklós
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