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úi legények CI gáton
, ' Nagyszerűen helytől/tak
a gát- és csatornaőrök

I,
(Folytatás az 1. oldalról)
Az 1969-7O-es év telén Európa-szerte az
, Az 1940-41~2 évek katasztrofális bel- átlagosnál lényegesen több csapadék ,hullott,
vÍzjárását már megelőzte az 1939-40-es év ennek következtében a tavaszi hóolv~dás
t~le, amikoris rendkivül sok csapadék hullott megindulásakor a vízgyüjtőkön nagy
hó formájában, a talajfagy is igen mélyre ha- mennyiségű víz tározódott hó formájában.
tolt. 1940 tavaszán langyos eső esett, ami a Május elején a mediterrán körzetekből ' Nem egyszerű dolog egy - nap mint megtörtént, de nyugodtan mondhatom,
hatalmas hótömeg elolvadásával együtt igen érkező meleg, páradús légtömegek, valamint nap a szabadban járó - meglett, felnőtt hogy ennyire fegyelmezett, érdekÍődő,
riagyelöntéseket okozott. Majd az 1941-es az északi eredetű, hűvös levegő hullámai embemek öt hétig szinte egyfolytában igyekvő hallgatóságom ilyen jellegű
év is csapadékosabb volt az átlagosnál- már több esetben találkoztak a Kárpát-medence "iskolapadban" ülni. PI!:Íne nem. egy- tanfolyamon még nem volt. Szinte al\g
féléves csapadékmennyiség meghaladta a keleti részén, ennek hatására ezeken a vidés0kéves átlagot, ismét nagy elöntés ek kelet- keken rendkívüli mennyiségű eső esett. A le- szerű úgy
ülni, hogy napi nyolc órá- tudok kiemelni bárkit is, mindenkivel
keztek.
hullott csapadék mennyisége pár nap lefor- ban feszülten figyelni, jegyzetelni, ta- elégedett voltam a vizsgán is. Pedig a
"
1942-ben a hó formájában lehullott sok gása alatt meghaladta a 100 mm-t. Az eső- nulni kell.
számonkérés napján nagyon nehéz délcsapadék olvadás a minden addiginál na- zések és a hó olvadásának hatására'a TisZán
Tanulni elméletben és gyakorlatban 0- előttjük volt a 'fiúknak, a szigorú vizsgyobb elöntés eket eredményezett. Az el- és a Maroson minden addigit meghaladó,lyan dolgokat, amiket az ~let minden gabizottság el6tt az árvízvédelmi és foöntött területek nagyságára vonatkozóan rendkívül magas vízállás ok alakultak ki. A nap számon kérhet. Tanulni azt a mes- lyószabályozási ismereteken túl belvíznem találtunk feljegyzéseket, de a fényképek hosszantartó árvízvéclekezés hosszantartó terséget, aminek szerszáma nem tehefő
és a megemlékezések szerint több ezer bek- belvízvédekezéssel J'árt együtt. Békés me-, le a munkaIdo
.
" l, mertltt
. .19 az án védelmi-vízrendezési, műszaki és gépévegeve
szeti témákból is vizsgázniuk kellett, sőt
táros lehetett. Voltak olyan területek, ahol gyében 6360 ha, Csongrád megyében11 nincs is meghatározott munkaidő, mert
előzőleg matematikából is be kellett
csak az utak menti fasorok látszottak, hul- ezer 810 ha-t borított belvíz.
Békés 1negyében a Románia felől érkező ez igazán sókkal több egy egyszerű ításban számolniuk.
lámzott az egész terület, ameddig a szem ellátott. Közlekedni csak ideiglenes tutajokon rengeteg vízzel volt a legnagyobb gond. mesterségnél, ez egy szolgálat, ez egy
Nem voltam egyedül a véleményemlehetett, megbénult a közúti és a vasúti köz- A Királyhegyes-szárazéri csatornán levő ha- hivatás.-Mert valóban elhivatott ember mel, a többi vizsgáztató hasonlóan malykedés is.
tártiltót zárva tartották, megpróbálva a víz képes csak egyetlen szóra kipattanni az gasra értékelte a vizsgázók felkészüléI Ebben az időben
a területek mentesítése visszaduzzasztását, azonban a víz megke- ágyból, otthagyni asszonyt,. házat, örösét, a kilenc jelölt közül öten jó, hárman
dsak a természetes ereken lehetett, ,nem vol- rülte a Szárazeret és a Sziondai területet el- met,' gondot és mindent-mindent, ha
jeles
eredményt értek el, Molnár László
tak mesterséges csatornák. Ennek a hiá- öntve, Battonya és Dombegyház belterület~t ,jön a víz" és menni kell.
nyosságnak a felismerése után a kormány veszélyeztette. Az Ativizig védelmi osztaga
A most vizsgázók között is volt, aki zákányszéki csatomaőr pedig - mindenből ötösre vizsgázva - kitűnő bizonyítanyagi támogatása mellett megkezdődött a a román határral párhuzamosan lokalizáció s
kulturmérnöki hivatalokban a mesterségesen gátat épített, visszatartva a Románia felől ér- már belekóstolt a "szakmába". Az 1995. ványt kapott.
kialakítandó csatornák tervezése és nagy kező vizet.
év végi körösi árvíz, a núnusz 15-18 foA szép eredményt dr. Kováts Gábor
ütemű építése. Az akkor épült csatornák a
Megi;;métlődött az 1966-os eset. Vízmé- kos hidegben minden fizikai erőt, tűrést,
igazgató úr nagy elismeréssel köszönte
mai napig is meghatározzák az egyes víz- rések bizonyították, hogya Szárazéren 'Ro- szenvedést igénybe vevő, gyulai védemeg a vizsgázott gát-csatomaőroknek
rendszereket. Ezekben az időkben épültek mánia felől 3,16 m'/sec, a Dorobánti csa- kezés biztosan örök emléke marad anki a Mátyáshalmi, Kakasszéki, Hódtói, Ko- tornán 1,44 ni'/sec 'és a Cigánykaéri csa- nak, akit a szegedi központi ügyelet ri-, és a felkészítőknek. Az okleveleket a
páncs-Kistiszai, Szárazér-Porgányi csator- tornán l,38m'/sec vízmennyiség érkezett. asztása karácsony után szolgálatba hí- vizsgabizottság elnöke, dr. Lenténé Kar~ák, majd később a pusztafennsíki részen, a Az elöntött területek nagysága még 1971 ta- vott. Hősies helytállásuk vallomás volt, kus Márta, az Országos Vízügyi Főigaz"
legelőkön azövgátak. Sok-sok nagylétszámú vaszán is jelentős volt: Csongrád megyében vallomás a vízügyi szolgálat mellet. (Itt gatóság főtanácsosa adta át Fodor Sánkubikos brigád kézi munkával alakitotta ki 5985 ha, Békés megyében 2198 ha. A védornak, Kiss Istvánnak, Magyar Sziléúket a csatornákat. A brigádok a tanyavi- dekezésben résztvevők száma naponta átlag is, újra köszönet érte!)
,
veszternek, Molnár Lászlónak, Pallai
lág melléképületeiben kaptak szállást, heti 200 volt.
Nem tudom, gondolták-e azok, akik a
Gábornak,
Papp Lászlónak, Udvari J6egy alkalommal térve haza családjaikhoz az
Az 1974-75-ös belvíz előzményeként gát- és csatornaőri tanfolyamba beleegy hétre kapott bélTel.
' 1974 első félévében is a sok évi átlag fölötti vágtak, hogy szellemileg milyen ke- zsefnek, Ván Demeternek és Zsótér
Az 1942-es év után az időjárás szárazabb csapadékok voltak: Battonyán 429,4 mm, mény munka vár rájuk? (Néhányan ta~ Sándornak,
A vizsgát megnyitó szavaiban Török
periódusa következett, megszakítva a belvi- Porgányban 436,6 mm, Hódmezővásár- lán először szívesebben vállaltak volna
zes évek sorozatát.
helyen 369,6 nun-t mértek. Ebből június hó- inkább valami fizikai védekezési Imre György alTa hívta fel a figyelmet,
, Az 1965-6tH>s évek belvízjárását megha- napban 153-185,5 nun hullott. Júliusban az murikát.) De minden résztvevő dícsére- hogy ez a számoilkérés csak egy előze
(Mozta a 64-es év utolsó negyedéve. Ekkor elöntött területek nagysága Csongrád me- tére mondhatom, itt is hősiesen helytáll- tes beszámoló, az igazi vizsgát a min213 mm csapadék hullott. Az év első két hó- gyében 4932 ha - ebből a lakott terület 115
dennapi élet produkálja majd. Ehhez a
rlapjában igen hideg idő volt, elTe a fagyos, ha, Békés megyében 1116 ha volt. A hód- tak,
telített talajra március hónapban nagy- mezővásárhelyi szakaszmérnökség területénMagam abban a megtiszteltetésben ré- "nagy vizsgához" kívánok az "öreg vimennyiségű havas eső hull()tt. Az övgátolt 52 áterrielő szivattyú üzemelt.
szesültem, hogy az árvízvédelmi szak- zesek" nevében is mindnyájuknak jó
Iegelőkön megpróbálták a vizet visszatartani
A végtelen üzemelések hatására az elön- mai ismeretekről tarthattam néhány elő egészséget, szép szolgálatukban sikeres
addig, amíg a 90 fő körüli létszámmal a csa- tött területek nagysága csökkent, azonban az adást. Harmincegy éves vízügyi szol- munkát.
~ornákból a jeget és a havat eltávolították, októberi időjárás nem volt kegyes a védeke- gálatomra tekintettel ez már többször
Benke György
ezzel utat biztositva a levezetendő víznek.
zőkhöz, a hónap 31 napjából Vásárhelyen
:i A már telített talajra a nyári és őszi hóna- 22 esős nap volt. Ebben a hónapban 114pokban sok csapadék hullott és az állandó -176 nun csapadék hullott, az elöntött telüÉvekig közvetlen mUll- előkerítette. Engem ezA vízügyi szolgálat
$,zivattyúzások ellenére is jelentős volt az el- letek nagysága meghaladta a júniusi elöntéolyan, hogy a jól végzett katársam volt, nem tud- zel mindig elbűvölt.
Öntött területek nagysága.
seket.
munkát mindenki termé- tam tőle olyat kérni,
Nem akart soha kitűn
:i Az 1966-os év januálja azzal telt el, hogy
Az 1974-75-ös év telén az átlagosnál kiszetesnek veszi (mert ezt amit ne igyekezett volna ni, nem is kapott sok kia szivattyútelepeket feltöltötték üzemanyag- csit több csapadék hullott, a tavaszi hónapok
csak jól lehet végezni, a legjobban megtenni. A tüntetést, többet ért szágal, felkészülve a végtelen üzemelésre. A ja- után mindenki reménykedett a jó termésben vagy sehogy), mindenki százéves árvízi képek mára a mindennapok el~
imári hideg ellenére az elöntött területek és a jó betakarításban, azonban a természet
tudja, hogy ha valakire reprodukcióitól amatőr ismerése. Tisztelettudó,
riagysága meghaladta a 25 ezer hektárt, a vé- másképp akarta: július elején nagy mennyivalamit rábíztak, az a munkáink valóban profi segítőkész, szürke emidekezők létszáma pedig a 180 főt. A hónap ségű és intenzitású csapadék hullott a KárJS!gjobb tudása szerint, kidolgozásáig, minden- nenciása volt szeretett'
végére megenyhült az idő és a hirtelen olva- pát-medence dél-keleti részére. AMaroson
legjobban igyekszik hez tökéletesen értett. munkájának. Hiányát
dás hatására Békés megye déli részén vált hirtelen nagy árhullám levonulása volt vármajd elvégezni
most kezd\catasztrofálissá a helyzet.
ható, ami egyik órár,ól a másikra hatalmas
feladatát.
.
j ük érezni
; Románia felől a Szára.zér vonulatán ha- robajjal meg is érkezett.
'
Egy fénykéigazán, atalmas vízmennyiség érkezett. A magyar-roAMaroson levonuló eddigi legnagyobb
pész munkája
mikor ő
fuán vízügyi egyezmény szerint 600 lis árhullám fékentartása nagyon sok ember
minden ember'
nincs már
jnennyiségú vizet fogadunk a határnál, ami megfeszített munkáját igényelte. A bajt csak
kezében magáközöttünk.
kb. 80 cm mért vízállás mellett vonul le; ez- tetézte, hogy július 6-án egy-két óra alatt
ért beszél, minA tény~el szemben 1966. f~bruár 10-én 210 cm-s Makón 99,7 nun, Lúdvárban l2-én 165,8
denki első láleges nyugvízállást mértek. A hatalmas víztömeg mm csapadék húllott. Abelvízcsatornák telításra minősíteni tudja a Rendszerető, rendszere- díjas kort sem élhette
yisszaszorítására - Battonya belterületének tettség e 100% lett, sok csatornán a maximáfotós hozzáértését, mű-ző, precíz, pontos ember meg, egy nap hirtelen védelmére - az igazgatóság védelmi osz- lis, levonulási vízszint feletti vízállás ok 'alavészetét, vagy arnatőriz- volt. Felvételeiről, min-' tőle teljesen szokatlanul,
musát. Itt nem lehet so- den munkájáról kataló- köszönés nélkül - eltag án kívül a h~lyszínre érkezett a győri kultak ki. Például a Szárazér-Porgányi csakat magyarázkodni, a gu st készített, egy "be- ment.
igazgatóság védelmi osztaga is. A Sziondai torna vízállása a mértékadó vízállásnál 70
kép vagy jó, vagy nem.
sorolt" képe mindenről
Rövid élete során macsatorna töltés én homokzsákokkal, kő- cm-rel, a Makói főcsatornáé pedig 110 cmVida' Elemér profi volt. Ha akár valami radandót alkotott. Emsiórással és szádfalazással 384 vízügyi rel volt magasabb.
fényképész volt. Valódi "őskori" felvételre volt bersége, szolgálatkész~olgozó, 71 társulati dolgozó és 115 közerő
A belterületeken is megfeszített védedolgozott. A munkálatok során 12 890 ho- kezési munka folyt, különösen Makón és , l]lestere szakmájának. kíváncsi valaki, mint sége, munkájának szereinokzsákot építettek be. A legnagyobb elön~ Hódmezővásárhelyen. Az elöntött területek ~ Evtizedeken keresztül egy varázs igét, csak azt tete sokunknak szolgáltést 1966. február 13-án mérték, összesen nagysága július 15-én Csongrád megyében ' pontosan, precízen, Men kellett neki megmonda- hat példaként, a soktütózta a vízügyi létesít- nia, kb. mikor készült a sok fotó, a kitűnő fel36 120 hektárt. A védekezési munka 3,3 4623 ha, Békés megyében 5515 ha volt.
ményeket, eseményeket, kép és Ő máris elővará- vételek pedig mindnyáinillió forintba került.
Kisebb volumenű védekezés volt 1980-81
mindazt, amit főnökei az zsolta.Vagy megkérdez- junk száIJlára örökre
Az 197~ év nagy ár- és belvizeit meg- ben,' de azóta szárazság a jellemző a terüutókor' számára érde- te tőle valaki, volna-e megőrzik Ot.
előzte az 1969-es év csapadékos időjárása. A letünkön, és a nagy belvizes évekre ma már
'mesnek tartottak megő- valami kép erről, vagy
mélyebb részeken hónapokig tartó Ill. fokú csak azok emlékeznek, akik ebben a felarizni.
arról, pillanatok alatt
B. Gy.
belvízvédekezés folyt. Az elöntött területek datban részt vettek. '
Kemény Lászlóné
nagysága 8860 hektár, volt.
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JClvaszi Ü n nepei nk
Az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság
a Magyar Hidrológiai Társasággal, az AlsóTisza vidéki Környezetvédelmi Felügyelő
séggel, a Szegedi Vízmű Kft.-vel, a Szegedi
Akadémiai Bizottsággal, a Vízpart Kft.-vel,
a Csongrád megyei TermészetvéCTő Egyesülettel, a Deák Ferenc Gimnáziummal, a Szé,chenyi István Gimnázium és Szakközépisko-.
lával közösen az idén is méltóan ünnepelte
meg á Víz Világnapját.
Már korábban meghírdettük az iskolákban
ismert és kedvelt rajz- és festménypályáza-

Az igazgatóság dolgozóinak március IS-ét
köszöntő ünnepsége keretében
a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium
" Vfzilgyé'zt"kitüntetését vehette át dr. Simon Sándor,
az Ativizig gazdasági igazgatóhelyettese.
(Jobb oldali képünkön)

,

tot, s a legjobb alkotásokból a Deák gimnáziumban kiállítást rendeztünk. A nyertes mű
veket az országos pályázatra is felterjesztettük. (A középiskolásokszakdolgozattal is
pályázhattak. )
Szegeden a központi ünnepséget március
21-én rendeztük a Deák gimnáziumban. Ünnepi beszédet Török Imre Gy8rgy, az Ativizig műszaki igazgatóhelyettes főmérnöke
mondott, a díj kiosztást keretező műsorban a
két, rendezvényszervező iskola diákjai léptek föl.

.

Altalános
iskolások díja;
A bíráló bizottság a következő általános
iskolásoknak ítélte oda a díjakat:
L helyezett: Kószó Adrienn 1. osztályos jobb oldali képünkön (Általános Múvelőpési ,
Központ, Deszk)
II. helyezett: Turda Gábor 4. osztályos
(Általános Iskola, Óvoda és Humánközpont,
Dóc) és Nagy Sándor 7. osztályos (Gedói
Általános Iskola, Szeged)
, Különdíj: Garam völgyi István (Fekete
István Általános Iskola, Szeged) és Kozmn
Ágnes (Odessza II. sz. Általános Iskola,
Szeged)

Középiskolások díjai, helyezése;

Az "Alsó-Tisza Vidékért" kitüntetés két díjazottja - feleségeik társaságában:
J Hajdú Dezső és Kardos Imre
IYIár hagyomány, hogy az
1979-es lfagy szegedi á~víz
emléklilésén az Alsó-Tisza
Vidéki Vízügyi Igazgatóság
igatgatója kitüntetéseket ad
át. :Az idén itt vette át az
,,AJs6-Tisza Vid6k6rt" emlékplakettet Kardos Imre, az
Ativizig nyugalmazott főmérnöke,
Hajdú Dezső csongrádi
I.

szakaszmérnök és Zsótér Dávid gátbiztos.
Ugyanekkor ftftanácsosi
cimet kapott: Márfai László
osztályvezető, Molnár László osztályvezető és Takács
Lajos tervezőmérnök.
Taná'csoslett: Boga Tamás
László hidrológus, Császár
Imre helyettes szakaszmér-

nök, GeJányi Nándor MBSZVass Sálldorné erdőmérnök.
Ftfmunkat/Ú'si cimet kapott: Kemény László technikus, Szélpál József MBSZraktárvezetóhelyettes.
Munkat/Ú'sak: Meggyesi
Istvánné pénztáros, Berta
Imréné előadó.

részlegvezető,

Kovács Dóra átveszi díját Török Imre Györgytől

:
A kitüntetettek és a "címzettek" csoportjában (balról jobbra):
;raká cs Lajos, Berta Imréné, Gelányi Nándor, Meggyesi Istvánné, Márfai László,
Vass Sándorné, Molnár László, Szélpál József, Hajdú Dezső,
Zsótér Dávid és Kemény László

A középiskolásoknak meghírdetett rajz,
festmény, plakát és poszterpályázaton, va,lamint textilfestés-kategóriában összesen 15
pályázó közül az első helyezett Kovács Dóra
lett (Tömölkény István Gimnázium és Múvészeti Szakközépiskola, Szeged). A második díjasok: Tóth Eszter szintén a Tömörkény gimnáziumból és Olasz Attila a Széchenyi gimnáziumból. Különdíjat kapott Misinszld Zoltán, a Tömörkény gimnázium diákja és dl'. Kovács Józsefné felkészítő tanár,
.
szintén a Tömörkény gimnáziumból.
,Tíz gépelt oldal teljedelmű dolgozatból
l2-t bírált el a bizottság, mely hat diák részvételét javasolta végül a későbbi, szóbeli vetéÍkedőn. A továbbjutottak: Keresztes Róbert - jobb oldali képünkön - maximális
pontszámmal (Bársony István Mezőgazdasá
gi,Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet, Csongrád), Martus Melillda (Batsányi,
Csongrád), Martonosi Veronika (Széchenyi,
Szeged), Péter Gábor (Bársony L, Csongrád)
Orbán Attila (Bartha János Kertészeti Szak-

középiskola és Szakmunkásképző, Szentes),
Huszta Edina (Deák gimnázium, Szeged).
Különdíjat Kovácsné Jenovaj Judit igazgatóhelyettes, felkészítő tanár (Széchenyi, Szeged) kapott.
"Egyéb" kategóriában három díjat adott a
zsüri Márton Péter, Márton Csaba, Csipak
Alldrás (JGYTF gyakorló iskolája) videofilmjéért, Szabó Levente (vásárhelyi központi iskola) dolgozatáért és Szikora Beáta
szentesi általános iskolás dolgozatáért.
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2'5 éve halt meg'
az Ativizig
elsö fömérnöke
1963-ban egy családias
légkört'r, talpig polgár emberekkel,dolgozó céghez kerültem. Nem is értettem igazán,
hogy iiyen egyáltalán lehetséges évvel a forradalom
után. Itt a megszólftás.- rrtinden biialmaskodás
nélkül - a
,
"bácsi'! volt. Laci bácsi, I"ajos bácsi, Feri bácsi és Béla
bácsi ...1Esetleg kartárs.
Kikjvoltak ők, akik ily
polgári attitűdöt tudtak sugallni, mi volt erejük titka,
honnan ipdultak, nyakasságból vagy merő természetességből fakadt, hogy segítették az .üldözöttet, a kitaszítottat?, (Legalább tucatnyi
mellőzött ember volt álkalmazásban az Ativizignél az
idő tájt, volt jogász, ügyvéd,
45 előUi katonatiszt, főisko
lai tan;iir - legtöbbje mint
;,ceruzijs kubikos" .
A "s~mrili bűn" rrtiatt mellőzöttek, de oázisba jutottak
nagy sllorgalommal dolgoztak, példát mutatva a felnövekvő \1emzedéknek.
Jóm~gam is sokat melitettem kútfőjükból, s nem volt
nehéz 'észrevenni, hogya
polgári mentalitáson túl, kiválóall, képzett mérnökök
voltak ezek a jó ötvenesek,
hatodik iksz üket taposók, a
menedéket nyújtók, oktatóan
segítők - talán utolsó mohikánok..;
Gondoljunk az akkori doyenre, Balló Béla bácsira, az
Ativizig első főmérnökére!
Született a Nyitra megyei
Cab.aj~on, ahol édesapja,
Blahó igazgató-tanító úr volt
a lámpás. Maga a falu 1500
lelket :számlált 1900-ban,
(Béla hácsi születési évében)
s harm~drészt lakták németek, tótok és magyarok. A fa,lu 20 kin-re fekszikGalántá~
tól, 301ra Érsekújvártól s 7re a v~megye székhelyétől,
NyitrátÓl. A nyelvhatár pereme ez a vidék, vegyes 1akossággal s minden bizonnyal - akkor - "hungarus" tudattal. Az alsó osztályokat fZülőfalujában végzi,
gimnáziumba Nyitrára megy
a kegyesrendiekhez.
191~12: béke van, Nyitra
fejlődő! város, átlengi a magyar töhénelem. Az 587 méterrel a'!Város fölött emelkedő
Zobor-hegyen
áll az országo-o
I
san emelt, hét milleniumi
emlékl,cözül az egyik. Az
Árpád-házi királyfiak földjéből naponta fordít ki az eke
valamilyen emléket. Vak
Bottyá~nak háza volt Nyitrán.
'
1883~ben felépül a 15 ezer
lelkes város első kőszinháza,
megyei támogatással - kicsinyített mása a pesti Nemzeti
Színháznak. Itt székel a felvidéki ljllagyar közrnűvelődé-
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si egyesület. Öt különböző
sajtóorgánum jelenik meg, a
manufakturális üzemek mellett két gépgyár s gázgyár is
működik a századfordulós
Nyitrán. Két hitelbank, lCórház, megyei törvény hatóságok, állarrti építési hivatal teszik teljessé a püspöki székhelyet.
A Szent István alapította
bencés apátságnak már csak
a romjai láthatók, meg egy
torony, melyben Vazul raboskodott. De él a Könyves
Kálmán fia, II. István által
alapított (1120) római katolikus püspökség, kápt3.lannal,
szentszékkel, papnevelővel,'
kegyesrendi főgimnázium
mal. E főgimnáziumba járt
ama Erdősi (Poleszni) Imre
kegyesrendi paptanár is, ki
Brariyiszló hőse lett 1849. II.
5-én. Ki végig tanította á magyar hazát (Nagykároly, Temesvár, Kolozs.vár, Nyitra,
Vác, Kecskemét, Budapest),
hogy végül Nyitrán megpihenjert, s az általa művelt
magyar, német, görög irodalorn szelleme jáIja át az iskolát. Azt, ahová az ifjú, még
Blahó Béla került. (Ez időtájt
már az iskolát a kegyesren:
diek ,a piaristákkal közösen
bírják.)
Nyitra lakossága a tizes
évek végén rrtintegy 15 ezer
- 5500 magyar, 4000 német,
5500 tót. Itt érettségizik
1919-beri az ifjú Blahó az
összeomlás közepette. Megjelennek a csehek, jötték a
vörösök, s Trianon lidérce ...
Pár év elteltével a "salád
V ácra költözik, kérelmezi a
Balló név felvételét, s kérik ÍJ.
magyar állampolgárság fenntarthatóságának elismerését.
Az állampolgárságot 1925.
II. 16-án igazolják vissza, a
névváltoztatás a hűség gesztusának elismeré~e. (1933.
XII. 6.)
Közben telnek az egyeterrti évek a József Nádor mű
egyetemen, hol 1923-ban abszplvál, majd végszigorlatát
1927. V. 18-án teszi le.
Az 1927-es évben Pallavicini Alfonz Károly őrgróf mint á Hármas-Algyői Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat elnöke - Margita
Viktoron, a társulat igazgatófőmérnökénkeresztül - frissen végzett mérnököt keresett a társulathoz. Az egyetem őt ajánlja. Ezzel indul el
vízügyi pályafutása, mely
szakmai elhivatottság egész
életén át megmarad.
Elszántságát s rátermettségét jelzi, hogy 1931. január
l-től már ő az igazgató-fő
mérnök. Ekkor elsősorban
töltéskorrekciós munkákat
végeznek, műtárgyakat építenek, de foglalkoznak öntö-

Balló Béla
7900. XI. 7.-7972. III. 4. '

zéssel is.A vasbeton épület
romjaiban ma is megtekinthető. (Az épület terveit az
unokaöccs, Balló Iván készítette.).
Érdekes kísérlet volt a 24
hektáros, dóci mintatelep,
mit a Hármas-Algyői Társulat üzemeltetett. S kísérletezett a különböző növényi
kultúrákkal a vízhasznosításuk tekintetében. Itt turkesztáni dinnyével is foglalkoztak, amiből unikumként pálinkát is főztek, oly jó termést takarttottak be. Ezt a telepet a Dóc-Erzsébetligeti
főcsatorna szolgálta ki a Kőtörői szőlőkig, illetve a Percsorai keresztgátig (az Atkai
Holt-Tisza vízkivételi műtárgyától). Itt ővgátolásos munkákat is végeztek, rét-legelő
öntözése céljából, minek
nyomait még a 70-es években is látni lehetett.
1934-ben megnősül, felesége a sándorfalvi főjegyző
lánya, Molnár Mária gyógyszerész. Három gyermekük
születik, Ella (1935) vegyészmérnök, Éva (1937) elektromérnök, Zoltán (1942) epítőmérnök, ki tulajdonképpen az
apai vonalat viszi tovább.
Az 1940-es évek elején a
Hármas-Algyői Ármentesítő

és Belvízszabályozó Társu~
iatnál betöltött főmérnöksége
idején a Nádastó~Nagyszéki
főcsatorn~ építése folyt, hoL
jobbára 100-as átereszeket
telepítettek, valamint hely-'
színi építésű 150-es békaszíj
szeivényű műtárgyakat. Balló főmérnök úr tervezte meg
a torkolati műtárgy at is az
Algyői-főcsatornai becsatlakozásnál.
Ez időtájt a: család a sándorfalvi homoki majorban
lakik kies környezetben egy erdő közepén., kiváló
hely a gyermeknevelésre. Az
épület ma is áll, erdész laIga.
Tartalékos tüzérhadnagyként, az 1940-42-es belvizes
évek, s az ez után következő
helyreállítási munkák megmentik a tényleges katonai
szolgálattól. Ám az 1944-es
év őszének menekültáradata
aDunántúlra sodoJja a csalá-

dot, de a következő év nyarán már újra Szegeden a
Lengyel utcában van a Balló
família. Miközben átkerül a
Szegedi ÁmIentesítő és Belvízszabályozó Társulathoz,
.Hatolykai Papp István igazgató főmérnök munkatársának. A régi kapcsolatok
mentették meg a családot az
éhezéstől, a Hármas-algyői
gátőrök feleségeik révén
rendszeresen küldik, hozzák
a fölösleget, a piacról'kimaradtat. Mindezt úgy, hogy
meg ne, sértsék a szeretett
család önérzetét...
Az 1948-49-es egységes
vízügyi szolgálat meg szervezésében oroszlánrészt vállal,
első lépésben a Szegedi Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulatba Bács-Tiszai
Ármentesítő Társulat olvad,
majd betagozódik a HármasAlgyői Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat is.
Az 1948-as államosítással
állami feladattá tették az árés belvízvédelmet, s Vízgazdálkodási Körzetek alakultak. Az r. számú Szegedenaz előző említett három társulatból - s itt lett főmérnök
Balló Béla. Jó munkája e1ismeréséül, szinte büntetésül
1950-ben Kecskemétre vezénylik, hol az Alsó-Dunavölgyi Vízgazdálkodási Körzet központja volt, s honnét
Bajára járt 2-3 naponként,
hiszen a feladatok ott tornyosultak. Itt is zajlott az átszervezés.

a

Levelezéséből kitűnik,

hogy. vfzgazdálkodási szempontból elmaradottabbnak
ítéli ezen területet, több, Szegeden már használt módszert
próbál meghonosítani, foglalkoztatják különböző töltésinjektálási (préselési) módok. Forgó Lászlót bíztatja e
tárgykörben egy tanulmány
megírására - majd véleményezí,ílzt. Iker keretelemek
meghonosításán is fáradozik
a bajai térségbn, szinte napi
kapcsolatot tart Forgó Lászlóval, a csongrádi baráttal,
Ihrig Dénessel, Lampl Hugóval s Lászlóffy Woldemárral,
- a budapestiekkel.

Forgó Lászlónak íJja leve- től a tokos csőátereszeken át
Iében, hogy vágyik vissza a különböző mérem iker keSzegedre, a Tiszához (csak retelemekig teJjedt, de gyárkét hetente jár haza) s bizony tottak ott telefonoszlopot, lanem venne rossz néven egy dikgyámot és vasbeton tető
'szegedi szakaszmérnöki ki- szerkezetet is, nem beszélve
nevezést, ha egyszer mód- útprovizórium-Iapok gyártájában lesz "Laci" -nak.
sárói, az egyszerű 'járdalaA további központosítások pokról, kerítésoszlopokról.
segítették is a hazajövetelt, a Szaktudását a Városi Tanács
Szegedi Vízgazdálkodási is igényelte, pártonkívüliséKörzet egyesült a Szegedi gével szinte demonstrált a
Folyammérnöki Hivatallal s megye. Három cikluson át
létrejött 1952-ben az Árvfz- tanácstag, 2 cikluson át végvédelrrti és Folyamszabályo- rehajtóbizottsági tag. Részt
zási Hivatal, allOvá Bálló Bé- vesz a különböző műszaki
lát hívták meg főmérnöknek. kerettervek kidolgozásában,
Megkezdődött egy nagy- helyi beruházási feladatok
mérem öntözőcsatorna kifej- ellátásában és segítette a
lesztése a Percsorai szivaty- Hidrológiai Társaság helyi
tyúteleptől indulóan a Leve- csoportjának a munkáját is,
lényi' gazdaság megsegítésé- ami szinte egyedüli vidéki
re. A grandiózus munka nem csoportként működött Dényert befejezést. (4000 méter vény István vezetésével.
megépítése után a beruházás
Az 1970-es tiszai nagyárkifulladt, maradt a pár darab víznél szaktanácsadóként
2x200-as ikerelemes mű- volt jelen, 1971-ben Budatár'gy inementónak ... Megé- pestre költözik, hol 1972. III.
pült viszont az Atka-szigeti 4-én hunyt el. Farkasréten az
öntözőrendszer, csatornástól, a dr. Lábdy Jenő jogász kolhajótárolóval, dokkal.)
léga búcsúztatta a, szegedi1954-ben további összevo- ektől, akinek nagyapja az újnások történtek, s miután a szegedi temetőben az 1879Szegedi Árvízvédelrrti és Fo- es áldozatokat temette.
Iyamszabályozási Hivij,tallal
Béla bácsi igazi mérnök
egyesült a Kultúrmérnöki volt, fúrt, faragott nyugdíjas
Hivatal, valarrtint a Hódme- életében is, szinte barkácsz9vásárhelyi Vízgazdálkodá-klubként működött a Lensi Körzet, létrejött a mai Ati-, gyel ~tc~i ház, hol mindenvizig - Szegedi Vízügyi napos barkácstárs volt Nóvé
IgazgatÓság néven .. Ezzel Lajos bácsi, a másik nagy
Dél-Kelet-Magyarország mérnök-öreg, az esztergáegységes vízgazdálkodási lyoszseni.
irányítás alá került.
Kikapcsolódásként tarokIgazgató: Dános Valér, fő- koztak, kvaterkáztak, sorolták a vizes anekdótákat, finomérnök: Balló Béla. .
(Ez évben még ráadásnak man csipkedték egymást.
visszarendelik Bajára, hogy· Egy májusi délután a Lenirányítsa a jegesár elleni vé- gyel utcai ház nagyszobájád e l m e t . ) n a k ovális asztalát ülik körül.
1955-től Dános Valért Négyen ütik ablattot, tarokForgó László köyette, kivel koznak. Az unokaöccs mérmost már Balló Béla egészen nök a legfiatalabb - Balló
nyugdíjazásáig, 1964-íg Iván ő. Az ablak nyitva, parti
együtt dolgozik. E 10 évalatt közben felberreg az utcai
a Dongér főcsatorna volt a csengő. Iván indul - a leglegfontosabb építési terület. fiatalabb~ hogy ajtót nyisson.
Kiépült a Csengelei őrház- A kerten át hosszú az út, az
Kiskunhala~ közötti szakasz ablak közelebb, kinéznek,
-egészen a Harangos-tóig. Bokor Mihály érkezett, öles
Jászszentlászló körzetében termetű. Besegftik az abla10 hídat telepítettek, s meg- kon, körbeülik az asztalt,
valósult a Várady-isárhely és Miska bácsi Iván lapját kapja
a Péteritói bukó, valamint a föl s kártyáznak tovább.
Visszaérkezve, Iván a "no
Galamboséri torkolati műtárgy is.
ki volt az" -ra "senki sem"S megkezdődött' a hatva- mel válaszol- s csak e pillanas évek elején a szivattyúte- natban vette észre a turpissálepek elektrifikálás a, Atka- got. Jót nevettek.
szigetnél töltéserősítési munMint látjuk, polgárként élkák folytak, arrtit a mai napig tek s úgy is cselekedtek a
Kun Mátyás féle töltés-erős í- legnehezeb b időkben is.
tés néven ismernek.
Nem ingatta meg őket semmi
" Balló Béla főmérnöksége és senki hatalmon lévő - de
idején futott fel a vasbeton törpék-is tisztelték őket, tetelőregyártás, még villamos teik megkérdőjelezhetetlenek
vontatta vagonok hordták he- voltak.
'tente, két hetente az adalékHova lett ez az emberfajanyagot a tápéi telepre. A ta? ..
termékek köre a kerékvetőkÁgoston István
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Vízgazdálkodás az idöszámítás elöH
Mik$r "víz ügyes" elődeinkről
beszélÜnk, hajlamosak vagyunk
csak az elmúlt 150-200 év távlatában gondolkodnL Pedig a vizet az
ember':" a puszta létfenntartás án túl
- tevékenységében több ezer éve
felhasználja. Sőt, a legkorábbi civilizációk is csak a víz használata révén alakulhattakki. Írás ommal,
mely a~ időszámítás el6tti időszak
vízépítési alkotásaiból szemezget,
azt szeretném bemutatni, hogya
szerteágazó vízgazdálkodási tevékenységek szinte minden ágát valamilyen fokon ismerték és alkalmazták már a korai társadalmakban. :
Jelenlegi ismereteink szerint a
Tigris és az Eufrátesz déli folyóközének egy teljesen kopár, hordalé. kos sfk~ágán jött létre az emberiség
első fej,lett kultúrája. Az Le. V. évezredben az ott alkalmazott öntözésesiföldművelés lehetővé tette
számos: kis település kialakulását,
melyek'az emberiség első városaivá fejl6dtek.
Az egyiptomiak életének ősidők
óta meghatározója, tevékenységük
fő szabályozója egy folyam, a Nílus, ~ely minden évben kiöntött
medréből, termékeny iszappal borítva be a talajt.
Le.30oo körül Egyiptomban csatorna- és víztároló rendszereket
építettek a Nílus mentén. A folyás
irányára merőlegesen gátakat építettek, és ezáltal nagy medencévé
változtatták a folyómedret. A gondosan megtervezett medencék 4001700 hektárnyi területet borítanak
be. Belőlük lecsapoló csatornák
ágaztak ki, egészen a sivatag széléig, s e csatornákból ismét kisebb, a
folyammal párhuzamos csatornák.
Áradás idején a parasztok felhúztákil gátak zsilipjeit, amelyek
elválasZtották a Nílust a csatornáktóL Ekkor meg teltek a mesterséges
meden~ék és árkok. Amikor az áradás a tetőpontjára ért, ismét elzárták a c~atornák bejáratát. A magasabban: fekvő területekre kivonult
embere).c ezután visszatértek, a földeket újból kimérték és ismét megkezdték a föld megművelés ét. Még
két hó~appal az áradás után is 1-2
méterrél magasabb volt a tározók
vízszinlje a folyóénál. Ez a víztartalék elég volt ahhoz, hogy egész
évre biZtosítsa a földművelést: gabonafélék, zöldségek, fűszernövé
nyek é~!virágok termesztés ét.
A N~lustól való függés jól szervezett közösséget feltételez. Víztá'rolók ~s gátak tervszerű építésére
és karb:an.tartására volt szükség. A
földosz~ást és a vízhasználati jogokat a .király hivatalnokai kezelték.
Közigljzgatásilag az országot 42
tartományra osztották, melyek már

a. történelem előtti időkben vízgazMe~opotámiában elkészülnek az két végén kezdtek fúrni, és a hegy
dálkodási közösségekként mű- első vízöblítéses illemhely ek, alatt találkoztak amunkacsapatok.
ahonnan az ürülék egyenesen a
Mezopotámiában és a Földköziköd tek.
Érdekességként megemlíthető, szennyvízcsatornába került. Érde- tenger medencéjében elkészülnek
hogy Egyiptomban Lsz.VIII. szá- kességként megemlíthetó, hogy az első, mérnöki munkával tervezadtól az adók meghatározása is a egy mitológikus akkád átok szerint zett hidak és -aquaeductusok, a teNílus vízállás a aiapján történt. Ez a pokol fejedelemasszonya ilyen rep mélyedéseit áthidaló vízvezelogikus, hisz döntően a folyó vízjá- szitokra fakadt az Istár istennőt a tékrendszerek. Szin-ahhé-eriba
rás ától függött a termés.
pokoiból megszabadítani akaró, Éa asszír király alatt, 691 körül Ninive
Le. 2500 körül az egyiptomiak isten alkotta emberi szolga, Aszu- dicsekedhet vízvezetékkeL Ugyangránitsziklába vágva csatornát épí- su-Námir ellen:
azon évben n. Nabú-kudurri-uszur
,,A fazekak maradéka legyen éte- babiloniai király legendás anyja,
tenek, hogy hajózhatóvá tegyék a
Nílust felső zuhatag os szakaszán. led ezentúl, a csatorpák poshadt vi- Nitokrisz megépftteti az Eufrátesz
Az ehhez szükséges technikai is- ze legyen italod .ezentúl!" (Rákos felett a világ első jelentős,
mereteket az öntözőcsatornák ásása 'Sándor átköltése.) Kevésbé líraian: kőpillérekre emelt hídját.
során szerzett évszázados tapaszta- 'a városok ülepítő- és derítőárkokAz az aquaeductus, me ly az
lataikból merítették. A csatorna kal rendelkezhettek.
asszír főváros, Ninive kútjáinak
részben Asszuán hatalmas gránitLé. 2000 körül Babilóniában ki- vízhozam át egészítette ki, 48 km
szikláin vezetett keresztüL
ássák az első öntözőcsatornákat. hosszú vízvezetékrendszer, mely
Hérodotosz, görög történetíró Bár korábban is voltak öntözőcsa- csatol'l;lákból, alagutakból és hidakEgyiptom első királya kapcsán a tornák, de most már nem csupán az ból áll. A vezeték legfőbb része
folyó szabályozásáról a következő- évi áradás t használták ki, hanem
egy 9 méter magas, 21 méter széles
ket írta:
folyókat a szántóföldekkel és a fal- és 262 méter hosszú kőhíd. Az öt"A papok azt mondják, hogy vakkal összekötő hálózatot terem- lyukú hidat több, mint kétmillió
Men volt Egyiptom első uralkodó- tettek.
kőkockából emeltek, egy folyócska
ja, s hogy gátakkal ő védte meg
Ugyanebben az időben Ázsiában keresztezése érdekében.
Memphiszt. Az egész folyam Jü' császár a Hszia-dinasztia (Le.
Az Eufráteszen épített híd első
ugyanis a homokos hegység mellett 2205-1766) alapítója látott neki az ként kötötte össze nagy, állilndó
foly t/ Libua felé, Men azonban életfontosságú folyószabályozások- összekötő útként egy világváros két
Memphisztől mintegy száz sztadi- nak. A legenda szerint Jü katasztró- felét. Hogy megépít.hessék, Héroonnyi távolságra feljebb a folyam fát hárított el azáltal, hogy az 01'- dotosz szerint el kellett téríteni a
déli medrét töltések segítségével szág folyóit csatornáztatta és a he- 900 méter széles folyam vizét, mikiszárította, útját pedig úgy sza-gyeket átvág atta. Nemcsak az ár- vel még nem ismerték a víz alatti
bályozta, hogy az a hegyek között vízvédelem és az öntözési rend- alapozás technológiáját. Száznál
vezessen. A perzsák ma is gon- szerek állandó fejlesztése volt a jóval több kőpillért ágyaztak a vízdosan vigyázzák a folyónak ezt a cél, hanem a belső hajózás elősegí- be, melyeknek alaprajza az áramlás
töltésekkel szabályozott ágát, s a tése i s . ·
irányával szemben csúcsosodott ki,
gátakat minden évben megerősítik.
l.e. 1550 körül Egyiptomban és úgyhogy azéI valósággal kettéoszMert ha a folyam áttörné itt a gáta- Mezopotámiában már alkalmazzák totta az áramlatot. A pillérek távolkat és kiönten é, egész Memphiszt a máig is használt sadúfot, ezt a . sága csak néhány méter volt, igya
árvíz fenyegetné. Miután Men, az vfZmel1tő szerkeZetet, amely a föl- híd' akadályozta az áramló víz útját
első egyiptomi király, elzárta a fo- dek öntözésére egy ember naponta és gyakran vezetett áradásokhoz.
lyónak ezt az ágát, s így megnövel-, kb. 2700 l vizet emelhetett kL MeRóma ötödik királya, Lucius
te a szárazföldet, e helyen megala- chanikai működését tekintve a sa~ Tarquinius Priscus uralkodása alatt
pította a Memphisz nevű várost, dúfaz emelő törvényére épül.
(Le. 616-578) jön létre a működ ő
mert Memphisz is Egyiptom keskeI.e . 1250 körül Egyiptomban II. képés városi vízelvezető rendszer,
nyebb felében fekszik. A várostól Ramszesz fáraó megépíti a Nílust . a Cloaca Maxima. A csatornázás
északra és nyugatra a király tavakat és a Vörös-tengert összekötő hajóz- eleinte nélkülözte a befedett j áratoásatott - mert keletre maga a Nílus ható CSatornát, amelyet még atyja, kat, és nem jelentett többet a pataka határ -, s a folyó vizét beléjük ve- L Széthi kezdett kiásatni. A csa- medrek kikövezésénél. A csatotzette .... " (Muraközy Gyula fordítá- torna Bubasztisz (mai nevén Tell- narendszerbe hamarosan bevezetik
Baszta) városánál kezdődött a Ní- a szennyvizeket is. A polgárság
sa).
A mesterséges hajózási utat akár lus deltájának keleti ágánál, és a megunta az így keletkező szagokat
40 m hosszú vízijárművek is ha~z Vádi~Tumiláton, a Tima-tavon és és 'a mélyépítési művet lefedik. A
nálhatták. Az egyiptomiak számára az Amer-tavakon keresztül vezetett Cloaca Maxima erősen ingadozó
létfontosságú volt, hogy hajóval is a Szuezi öbölnél fekvő Patumo- átmérőjű. A hosszú időn át építeljuthassanak az első és második szig. Elég széles ,volt ahhoz, hogy getett csatomaalját sokszögű lávakatarakta (zuhatagos szakasz) kö- két, egyenként 6 m széles, 50 m kövekből rakták ki.
Le. 320 körül az ereszoszi Theozötti termékeny területre, mert a hosszú egyiptomi, vagy föníciai tíNílus-völgyet kétoldalt halott si- pusú tengerjáró hajó el tudjon ha- phrasztosz arról ír, hogy az afrikai
sivatagban 600 láb (kb. 200 m)
vatag, északon pedig a Földközi- Iadni rajta egymás mellett.
I.e. 710 körül- hogy vízzel lássa mélységű kutakat fúrn ak, melyektenger határolta. Csak délen lelei Jeruzsálem' városát -, Hizkija ( nek vizétjárgányosszerkezetek
hettek új szántóföldeket.
A korai fejlett kultúrák már is- 727 -669) király alagutat fúrat, emelik ki. A Nílus deltájában több
merték a csatornázást is. A leg- mely a Siloám nevű tóig vezet, s, ezer különböző mélységű kút szolkorábbi ismert példa Le. 2500 kö- egy forrás vizét viszi a városba; Az gálta a vízellátást. A vizet vödörrül keletkezett az Indus-völgyi Mo- S-alakú alagút 533 m hosszú, 60- láncolattal merték ki, melynek
hendzsodáróban. Kiégetett agyag- 80 m széles, magassága a két vé- kötelét keréktengelyenát vezettek.
csöveken jutott a szennyvíz az gén 1,8-3 m, középen 46 cm, esése Ez a szakijának nevezett szerkezet
árokba;melyek a földekre vezettek, 30 cm. Az építés során technikai tulajdonképpen egy agyagkorsókvele öntöztek, trágyáztak is egyben. bravúrt vittek végb~: az alagutat a ból álló páternoszter. Huszonnégy

a

óra alatt kéthektárnyi telületet lehetett vele megöntözni.
L e. 312 Appius Claudius Caseus
megépíti a rómaiak legrégibb vízvezetékét. A városokat ellátó ivóvizet sokszor messziről, a forrás helyétől vezették a felhasználókhoz.
A vízvezetékeket úgy tervezték,
hogy benne a víz mindig lefelé tudjon folynL Hogy az emelkedőket
elkerüljék, gyakran kerülőkkel
épültek. A vízvezetékek gyakran
völgyeket ívelnek át: a csatornát
hídon vezetik tovább. A völgyeket
átszelő vezetékek a technika mesterművei. Hogy a megfelelő ma.gasságot és stabilitást elérjék, több
emelet boltívet építettek egymásra.
L e. 305 körül Appius Claudius
megépíti Róma első vízvezetékét,
az Aqua Appiát. A részben a föld
alatt, részben felette vezetett csa.
torna technikai különlegessége,
hogy teljes egészében vízhatlan fallal bélelték ki.
Arkhimédész (i.e. 285-212) matematikus, fizikus munkásságának
a róla elnevezett törvény a legfőbb
tudományos felfedezése. Jelentős
gyakorlati munkái között találj uk a
csavart, amely a vizet egy alacsonyabban fekvő helyről magasabbra
viszi fel.
r. e. 250 körül Ktészibiosz felhasználja a víz nyomását. Az
alexandriai görög mechanikus és
fizikus a levegő és a víz által kifej,tett erőkkel foglalkozott, és nyomásukat számos szerkezetben hasznosította (pl. a tűzoltófecskendőben).
I.e.180 körül II.Eumenész Szótér, Pergamon uralkodója, a helyi
vár vízellátását egy több kilométeres, túlnyomással működő vezetékrends'zerrel oldotta meg, ahol a
nyomás akár a 20 atmoszférányit is
elérhette. A nagy technikai eredményt ebben it rendszerben a nyomást elbíró csőhálózat jelenti.
Talán a fenti példákból is kitű- ,
nik, hogy az ember vízépítési célzattal végzett táj átalakítás i tevékenysége nem a legújabb kor "vívmánya", hanem a fejlődési folyamat velejárója. Már a legkezdetlegesebb társadalmi formációkban
szükség volt a víz céltudatos felhasználására, kitapasztalták a számunkra magától értetődő törvényszefÚségeit. A társadalom fejlődése
a víz felhasználásának, a vízépítésnek is a fejlődése és viszont. Biztos
vagyok benne, hogy napjaink vízzel kapcsolatos égető gondjaira
(vízbázis kezelés,vízkészlet
szennyezések, stb.) is tud az emberiség választ adni, és az nem válik
a fejlődés gátjává.
(Forrás: Az emberiség krónikája)
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Az őszi belvizek
salatossagal
~

I

Februárban rendkívül csapadékszegény, az átlagosnál melegebbés napfényes ebb volt az időjárás. A
:kevés csapadék - a gyakorlatilag szárazon maradt északnyugati és az ebben a hónapban legtöbb csapa:dékll, Szegedtól délre eső rész kivételével - viszonylag egyenletesen érte területünket. A 4-9 csapadékos napon eső, havaseső, a második dekád végén kisebb havazás is jelentkezett. A hónap legnagyobb
hóvastagságát (8cm) és hóvfztartalmát (31 mm) l-én mérték.

.

minimum

Akkor - országos viszonylatban - 48 ezer hektárt, tavaly
27 ezer hektárt borított el a
vfz (zömmel a debreceni, a
gyulai és a szolnoki vízügyi
igazgatóság területén). Az
ebből eredő károkról nincsenek infOlmációink.
Általánosságban
azt
mondhatjuk, hogy fajlagosan, vagyis az elöntött terület
egységére vetítve, a legnagyobb belvfzkár nyáron keletkezik,hiszen a nagy meleg ben a növényzetnek kicsi
a víztúrése, s ilyenkor szinte
a kész tetmés mehet veszendőbe. A nyári fajlagos belvfz-károkhoz viszonyítva a
téli-tavaszi időszakban hozzávetőlegesen 33%-os, ősz
szel mintegy 50%~os fajlagos kárral számolhatunk.
Az 1996. évi őszi belvíz
kétségtelenül. szokatlan jelenség volt (ilyen, vágy ennél nagyobb őszi belvíz átlagosan 10-15 évenként fordul elő), de más évszakok régebbi belvizeihez képest
mégis kevésbé jelentősnek
tűnik. Ennek ellenére, amint
azt a bevezetőb.en említett
előadó ülésen megszólalók
egybehangzóan állították, a
védekező szeryezetek ne-

átlag'
sokévi'átl. viszonyított
csapad.(%) eltérés (mm)

Id6szak
helye
tár

havi

helye

2

Tiszaszi et

27

l

Városföld

nov. l-tól

12

38

-20

131

86

-21

. Az első és utolsó dekád sok napsütése az átlag fölé emelte a havi napfénytartarnot. A hónap
folyamán jelentős volt a hőmérséklet ingadozása: a legnagyobb és legkisebb mért érték között 28 0 C
~olt az eltérés.
'

Állomás

Tárgyhavi légM~érséklet (oC)

Tárgyhavi napfénytartalom (óra)
okévi havi átl. viszonyított
%

eltérés

120

+18

.maximum

átlag

minimum

dátum

eltérés a sokévi

dátum

havi átl.-tól
Szeged

109

16

25.

-12

3.

2,3

+1,3

: A hónap második harmadában a vfzgyűjtőket elérő enyhe, nedves léghullámok és a sok helyen eső'
formájában lehulló kisebb csapadék áradásokat indított el a Tiszán és mellékfolyóin. Az olvadó hóból
összegyülekezó vfz a kezelésünkben lévő folyószakaszokra érve nem okozott számottevő vfzszintemeikedéseket. Az évszaknak megfelelónél magasabb hőmérsékletek következtében folyóinkon már csak
átmenetileg és csak kismértékben erősödtek a jégjelenségek. A Maroson egyáltalán nem volt jég, a
Hármas-Körösön is csak három napig volt enyhe zajlás. A Tiszán rövidebb szakaszokon 12 napig állójég is volt, a zajlás itt 14 napig tartott. A legnagyobb jégvastagság 5-8 cm körül alakult.

Tárgyhavi felszíni vízállás (cm)
Vízmérce

maximum

minimum

dátum

közép

dátum

mederteltség (%)

.

~

Ativizig területi csapadék (mm)
maximum

.
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eltérés

487

18.

57

12,

228

33

+22

Maros, Makó

81

19.

-38

7.

-9

13

-67

hezen birkóztak meg vele,

Tisza, Szeged

336

20.

68

9.

160

34

-87

elsősorban

Körös, Szarvas

a vízelvezető
rendszerek elhanyagolt állapota miatt. Az 1996. évi őszi
belvizet tekintsük figyelmeztető jelnek, és készüljünk föl
arra, hogy ennél sokkal nagyobb belvízzel is meg kell
küzdenünk.

i' A 20 cm-nél mély",bb rétegekben a talaj továbbra is telftett, vagy ehhez közeli állapotban volt ... A
felszínhez közel a vfztartalom csökkenése erősödött: itt a hónap második feléb'en már csak 70% körüli
értékek alakultak 'ki. A kevés csapadék egyelőre nem éreztette hatását a talajvfztükör mozgásában, a
talaj még elegendő vfztartalékkal rendelkezett. Területünk egészére továbbra is a vfzszintemelkedés
yolt a jellemző, általáQan. 10-20 cm-es, héhol 30-50 cm-es változásokkal. A sokéves átlagoktól az
elmaradás számottevően nem változott. (Készítette: a vfzrajzi csoport)

Dr. Pálfai Imre
Tárgyhavi közepes tatajvízállás (cm)

Talajvízkút
száma

helye

terep alatt

változás' az elmúlt

eltérés a s'okéves

hónaphoz viszonyftva

ha vi átlagtól

453

Vásárhely

303

. +15

+51

473

Mezóhegyes

512

+15

-78

883

Félegyháza

327

+12

,...142

Nyugdíjasaink idei ünnepélyes találkozója kitűnő
en sikerült, több mint száiötvenen jöttek el a Potyka
csárdába egy finom ebédre •
és egy még fmomabb baráti
beszélgetésre. Képünk itt
készült a résztvevők egy
csoportjáról.

Havi csapocJékösszegek alakulása az Afivizig területén
1997. február
Havi csapadékösszegek alakulás.a
az Ativizig területén
1997. február
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Udülési díiak 1997-ben

mm
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sokél/c, "oill 6Uog
tárgyévi havi összeg

Április l-től érvényesek
azok a vállalati üdülő-igény
bevételi dfjak, melyekről Pocsai Sándor gondnokság-vec
zetőtól kaptunk információkat.
Ezek szerint Rudolftanyán
saját dolgozóink, nyugdfjasaink, a vízügyi SE tagjai ha mint vendégek, saját ágyneműt visznek - 1-3 napra
>egyapartmanért éjszakánként 1125 forintot, 3 napnál
hosszabb ott-tartózkodás esetén egyapartmanért éjszakánként 925 forintot fizet-

nek.
Ha a vend'é'g ágynemű
használattal együtt kéri a

szállást, az első három napra
szóló díj éjszakánként és
apartmanonként 1500, három
napon túl 1250 forint.
Azok, akik nem az Ativizig dolgozói, s nem sportköri
tagok (azaz "idegenek"), saját ágyneműjük vitele esetén

3000 forintot fizetnek egy
apartmanért, ha pedig ágyneműtkémek, 3375 forintot.
Téli, fűtési időszakban a
fűtési felár a mindenkori dfj~
tétel 15 százaléka.
Az itt közölt árak az Mát is
tartalmazzák.
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