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:1947. május 15-én Tildy Zoltán köztársasági elnök avatta fel a HódmezovásárheIy-lúdvári reverzibilis
szivattyútelepet. Az 50 évvel ezelőtt épült szivattyútelep rászolgált a korszerűsitésre. Ennek 1975-tól folyó
munkálatai idén fejeződtek be, az ünnepélyes üzembe helyezési eljárásra május 15-én került sor.
Május l5-én a Magyar
Hidrológiai Társaság Szegedi Területi Szervezete és
Történeti Bizottsága Ativiziggel közösen a helyszínen
megemlékezést és előadó
ülést rendezett.
Dr. Hajós Béla és dr.
Wolfgang Stalzer - az ez idő
tájt Szegeden tartott magyarosztrák vízügyi műszaki vegyesbizottsági ülés vezetői, a
magyar és osztrák vízügyi
meghatalmazott helyettesek
vágták át a nemzeti színű
szalagot, leplezték le az
emléktáblát és indították be a
gépeket.
Az ünnepségen dr. Kováts
Gábor vízügyi igazgató köszöntötte a vendégeket, Török Imr~ György az Ativizig
műszak;i igazgatóhelyettes
főmérnöke tartott megemlékező ünnepi beszédet, szakmai elqadást a létesítmény
történetéről és a. különleges
. műtárgy funkciójáról.
A
felújításról Plesovszki Pál
mérnök· (tervező és fővállal
kozó) d~avetitéssel fűszere
zett előadást tartott. A gép-

!.

házban a szervezők kiállítást
rendeztek, amelyen korabeli
dokumentumokkal mutatták
be az egykori építést és érdekes fényképekkel a felújítás munkálatait.
Az ünnepséget követően
dr. Hajós Béla helyettes államtitkár és dr:. Wolfgang
Stalzer minisztériumi szekeiófőnök sajtótájékoztatót tartott. Végül a társ-vizigektől
és a főhatóság tól érkezett
vendégek és a helybeliek a
régi, már nyugdíjas és a mai
szakemberek, az építők baráti talá1kozón, fehér asztalnál
cserélték ki szakmai tapasztalataikat.
A következőkben a Török
Imre Györgynek, az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgatóhelyettes főmérnökének beszédéből idézünk.
"Tisztelt Kollégák, kedves
Vendégeink!
Egy emléktábla avatással
egybekötött 50 éves évfordulón, amely ráadásul egy beruházás ünnepélyes üzembehelyezésének aktus ával páro-

sul, az átvágandó nemzeti
színű szalag eiőtt nehéz az
emelkedett hangulat hatása
alól kitérnem és mértéktartó
szakmai stílust erőltetni ma"
gamra. Mégis megpróbálok
mértéktartó és tárg-yszerú
lenni.
Örömmel és némi büszkeséggel állok itt most: amikor
az ország egyik legszebb és
legérdekesebb vízgazdálkodási létesftményének megújulása alkalmábó) a maga
idejében is igen korszerű és
egyben impozáns műtárgy
létrehozás ának és felújításának szakmai történetét ismertetem Önökkel.
A hódmezővásárhelyi öntözőrendszer - és főműve, a
Hódmezővásárhely-Iúdvári

szivattyú telep - létesítésének
közvetlen előzménye az
1937. évi XX. törvénycikk,
amely a Tiszántúlon az ön~özéses gazdálkodásnak 200
ezer kh-on történő bevezeté-o
se érdekében szükséges
munkálatokat rendelte el.
Ez a törvény nagy körültekintéssel 15-20 évre előre

megállapított 80 milliós hitelkeretével hazánkban az
első k011szerű tervgazdálkodási .intézkedésnek teki,ntendő. A törvény intézkedik a
létesítés és működtetés intézményrendszeréről, a tervezés, engedélyezés, építés
és üzemeltetés ügymenetéről, beleértve az áUamkölcsön iránt benyújtandó kérelmek elbírálását is.
A törvény által elrendelt
munkálatok sorába két nagy
rendszer, a tiszafüredi és az
algyői (mely később lett hódmezővásárhelyi) került be elsősorban és következésképpen két nagy szivattyútelep építésének beütemezésével. Ezen törvény fogalmazta
meg a békésszentandrási és
tiszalöki duzzasztómúvek
l'
, 'ak "k'
,
e;re.hoza~an szu segesseget IS, sot erre alapozottan
épültek meg később más tiszántúli öntözőrendszerek,
többek között a területünkön
működő Kurca-rendszer is.
(Folytatás a 2. oldalon)

Osztrák-magyar
;.. .
vlzugyl

bizottsági ülés
Szegeden
Május 12-től 15-ig Szegeden tartotta 41. ülését az
Osztrák-Magyar Vízügyi Bizottság.
Az ülések~t a bizottság évente tartja, felváltva a két
ország területén. A helyszín idei - számunkra igen
megtisztelő - kiválasztása az osztrák fél kérésére történt.
Az ülések napirendjén a határvizek vízgazdálkodási
kérdései szerepeltek. Fontos napirendi pont volt a közös érdekeltségű vízfolyásokon, vízügyi létesítményeken végzett építési munkák elszámolása és a következő
évi építési program meghatározása. Megvitatták továbbá az egyes határvizekhez kapcsolódó kutatási, tervezési tevékenységet, fejlesztési elképzeléseket is.
A mi feladatunk az volt, hogy a tárgyalások jó feltételeit biztosítsnk és a tárgyaló felek kevés szabadidejét
hasznos an és emlékezetesen kitöltsük.
A mindennapos tárgyalások helyszíne a Pick Szalá. migyár klubja volt, a szabadidőprogramban tekézés, teniszezés és kirándulás szerepelt. Bz utóbbi keretében a
vendégek az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban megtekintették az Ativizig által épített, skanzenbéli gátőrházat, a Feszty-körképet és a park egyéb
csodáit. Baksnál komppal átkeltek a Tiszán, Mindszentnél hajóra szálltak és lehajóztak Szegedig. Itt a városnéző panoráma buszra ülve megnézhették Szeged
város nevezetes~égeit, utána pedig a gyálai gátőrházban
a kitünő szegedi halászlével ismerkedhettek meg.
A zárónapon a delegáció egy része dr. Wolfgang
Sta1zerrel, az osztrák Szövetségi Mező- és Erdőgazdál
kodási Minisztérium szekciófőnökével és dr. Hajós Bélával, a KHVM v~ügyi helyettes államtitkárával (a tárgyalások vezetőivel) részt vett a Hódmezővásárhely
lúdvá:ri szivattyútelep korszerűsítés utáni ünnepélyes
üzembe-helyezésén, ahol a két vezető a sajtó részére a
tárgyalásokról és az osztrák-magyar kapcsolatokról
táj ékoztatót tartott.
Szeged jól vizsgázott, a delegáció május l5-én a dokumentumok aláírása után elégedetten távozott, jónéhányan elmondták, hogy magánemberként újra ellátogatnak. Szeretettel váJjuk őket.
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Megúiult a Hódmezövásárhely-Iúdvári szivaHyútelep
m'/s téljesítményű öntözővíz és 2 m'/s teljesítményű belvíz-átemelés igényét hivatott
kielégíteni.
Az általános tervek már 1939. év folyamán elkészültek, azokkal szemben a Földművelésügyi Minisztérium árvízvédelmi és
folyamszabályozái és hajózási szempontból
észrevételt nem tett.
A hódmezővásárhelyi öntözőrendszer terveinek az érqekelt hatóságokkal való ismertetése és megbeszélése céljából augusztus·
14-én helyszíni szemlét tartottak. A szemle
során a bizottság megtekintette a tervezett
vízkivételi mű helyét, és bejárta a tervezett
fő öntözőcsatornák nyomvonalát. .
A helyszíni szemle után tartott értekezle. ,
ten megállapítást nyert az, hogy az 1940. évben jelentkező rendkivüli kiterjedésű belvizek ellenére fennáll á tervezett öntözőművek
.
kiépítése és szükségessége.
Nevezetesen a Sártói, az Ökröstói, a Ko- - Endrei Béla hódmezővásárhelyi polgárpáncs-kistiszai, a Keselyűs és Szőlőhalmi, mester annak a kérdésnek tanulmányozását.
valami'n t a Hódtói csatornákat, amelyek kérte, hogy nem lehetne-e a tervezettvízkiösszekqtése egy szinte körcsatorna-rendszert vételi mű szivattyúját oly módon megszeralkotott egészen anagyfai holtágig. Ezen a keszteni, hogy az ellenkező irányba működ
főcsatorna-rendszeren belül csupán mintegy tetve a belvizek elvezetésére is alkalmas le6,5 km' hosszon kellett a vizet ellenesésű' gyen. (Az ((zzel járó többletköltséget termécsatorllába kormányozni. A további vízto- szetesen az érdekeltség viselné.)
vábbítáSokat és a csatlakozó mellékcsatorná.
Az alig fél évtizeden belül egymást követő
kat, az ,5-600 méter hosszú vízellátó árkokat katasztrófális aszály és katasztrófális belvíz
a gazdák kötelezettségévé tették.
a szakembereket és az érdekelteket egy küAz első. tervek csupán öntözővíz kiemelé- lönleges mű létrehozására késztette, amely
sére a~almas szivattyútelepre vonatkoztak, mindkét természeti kár elhárítására alkalazokat :a tiszafüredi telephez hasonlóan az mas ..
Országos Öntözésügyi Hívatal készítette
A tervező munka a szivattyútelep és a telVágfalvi Zoltán veszi át kitüntetés'ét dr. Hajós Bélától
1939-1,940-ben. A terv először csupán 8000 jes öntözőrendszert illető főművek; tehát a
ha öntqzővízzel való ellátását irányozta elő, gerinccsatornák vonatkozásában is bekét egyenként 2000 lis teljesítményű .szi- fejeződött és a verseny tárgyalásokat lebo- latra ezen műtárgyrészt is az utókornak, az
Ez a fajta burkolat, amit ittis látunk, olyan
vattyú~al, amelyeket 600 LE szívógázmotor- nyolították.·
. üzemeltetóknek.
dekoráció, amely a táj sajátossága. Ismert a
Az építési munkálatokat végülis a Tisza
1946-47-ben került sor a befejező munká- helviekközött, hogy a térségben· a kétszer
ral ter~eztek meghajtani. Az 1941. évi kab l ' k h t"
'd Itak
latok eIvéo"zésére. A ma 50 e'vvel ezelo-ttl' . e'getett burkolo' te'gla alkalmaza'sa a ku"l "
tasz tro'f'li
a s e VIze .a .a~ar31!ll0 os~ . a medrében építendő keszon alapozású szíontervek,. a, te}eJ?<lt reverzl~lhsse es e~ektlOmos vattyúház tekintetében Zsigmondi Béla RT üzembehelyezéskor az 1. sz. gépegységet a böző építményeken kivételes esetekben volt
m:ghaHas~va alak!tottak.Ehhez }gazo,dv~ nyerte el, a nyomócső és csillapító medence köztársasági elnök indította be. Ma ezt dr. lehetséges. Elsősorban módosabb emberek
modo~í~ott~ t~rmeszeteseI1 az al~pítmenll ~munkáit a Prister művek RT-nek, a gé- Hajós Béla helyettes államtitkár úr teszi engedhették meg azt, másodsorban a közin~
és fel~p'ítme~YI s~,e:.kezeteket~ Ez~~ vált pészeti berendezések szállítási és sz«relési majd meg.
tézmények épületeit, az egyházi épületeket
Az üzembehelyezés után a három éves díszítették ezzel az eljárással.
ez a letesítmeny kulonleges muszaki kialakí- munkáit pedig a Ganz és Tsa RT-nek ítélték.
terv keretében folytatódtak a csatornák és
-:- A létesítmény a műtárgy szerkezéti kiatása (sz~rkezeti és megjelenítési vonatkozásműtárgyak építkezései, majd az öntöző- lakítása vonatkozásában is különlegesnek
ban) é~ kettős működésű funkciója miatt
rendszer az új gazdasági és társadalmi rend- mondható. A gondosan kiválasztdtt folyóhiressé,i az egyetemi tankönyvek témájává és
.
.
szer, mezőgazdaság kollektivizálás a által be- szakaszon, egy egyensúly-közeli állapotban
a vidék :vízügyi szakembereinek büszkeségévé.
A nagyszabású munkálatok 1942-ben be- folyás oltan működött és fejlődött tovább. Az lévő mederben elhelyezett, keszon alapoNehéZ és fáradságos munka árán - a vi- indultak, l1lajd nagy lendületet vettek. Bár a· 1960-as években egy kormányzati beruházáS zású, nagyméretű pillér, az abban lévő szívó
lághábo'rús égések miatt - az elhatározás pil- háborús viszonyok miatt a vállalkozóknak keretében elsősorban a rizs termelés vízigé- akna és a ráültetett többsZintes gépház és kelanatát~l a megvalósitásig pontosan 10 esz- anyagbeszerzési nehézségei támadtak, július nyének biztosítása céljából két új, közbenső zelőtér a maga idejében is és még ma is pártendő el~eltéveljött létre a létesítmény.
elején elkezdődött az építkezés. A háborús átemelő (a Kopáncsi és Nagyszigeti) szi- ját ritkító mérnöki alkotás. Nem törpül el
A körültekintő tervezés több fontos gon- körülmények miatt azonban 1944-ben mégis vattyútelep is megépült és korszerűsítették il emellett a 121 fm hosszú monolit vasbeton
dolatra alapozódott. Biztosítani kellett tér- megszakadt. Ekkorra elkészült II szívóakna Vajháti szivattútelepet is. A főmű sohasem nyomócső, amelyre a kezelőhíd 1ámaszkodik
ség belvízmentesítését, mégpedig gazdasá- és gépház, a transzformátorház, a vasbeton érte el a teljes kihasználást, pedig a tervezett a'lejáró aknákkal és a transzformátor házzal.
- Elegáns, hangulatos és célszerű a gégosan, tnegbízhatóan, a gravitációs és a szi-. kezelő híd és részben a vasbeton nyomócső, 14-16 ezerkhold öntözésére ma is alkalmas.
vattyús 'megoldás lehetőségének garantálásá- valamint az ahhoz csatlakozó csillapító me- Ezzel szemben az 1984-es - ebből a szem- pésztelep és a komfortos ház, az abban ellieval. Ugyanakkor biztosítanikellett (a fejlesz- dence. Ez év nyarán már a gépi és elektro- pontból rekord- évben is csak mintegy 7000 lyezett szolgálati lakás és a tisztiszobák.
tés leh~tőségével is számolva) mintegy 15 mos szerelést is meg akarták kezdeni (a be- khold területet öntöztek, a kiszolgáltatott víz
ezer kli öntözendő terület vízellátását, bármi- rendezések nagyrésze lesziillitásra is került). mennyisége 16,8 millió m' volt.
lyen vihllás körülmények között is. Erre a
Csaknem egy éves szünet telt el 1945 nyaÚjabban az öntözés i kedv még tovább
környékre kellett telepíteni a viziszállítás fo- Fáig, dea háború befejezését követően szinte csökkent. Ennek elsősorban gazC!asági, a tulyami létesítményeit, kikötőt és hozzá vezető az első napokban folytatódtak a munkálatok, lajdonviszonyokkal kapcsolatos okai lehet-o
utakat. lu elgondolás ·szinte mindegyik ele- egyelőre az épületeken és a műtárgyakon ke- nek. Szomorú tény, hogy 1996-ban az 1984- Végül a gépészet, a többirányú funkció
me megval6sult bizonyos mértékig. Talán letkezett háborús károk helyreállításával. Az ben kiszolgáltatott víznek csupán 10 % -át
kevesen tudják, hogy ezidőtájt a műtárgy kö- anyaghiány, valanlint a gépeket szállító vál- kellett kiemelni a Tiszából. Igaz, hogy az el- minden lehetséges' változatának teljesíthető
zelében két helyen is folyami kikötő épült. lalat háborús jóvátételi kötelezettségei miatt múlt év tenyészidőszakában bőségesen ,volt sége érdekében olyan műtárgyi kialakitást
Sajnos,. a vesztes világháboru után ezek va- kezdetben nagyon akadozott a munka.
eső, így a csapadékot nem kellett öntözéssel és gépészeti szerelvény együttest igényelt,
Ugyebár milyen érdekes, hogy anagy vi- helyettesíteni.
amelyhez foghatót még hazánkban nem volt
lóságos'használatbavétele nem történt meg.
Lampl Hugó az öntözés elhivatott ve- lágégés nem tette semmissé az építési és szeTény azonban' hogy 50 év alatt a szi- módom látni. BiZtositani kellett - gravitációs
zéralakja 1945-ben 'Az öntözéses termelés relési szerződéseket, bár néhány változtatás vattyútelep sok millió m' öntözővizet emelt és szivattyús módon - a mindkét irányú vízszerepe az ország újjáépítés'énekmunkájá- történt! Egy érdekes idézet á korabeli jelen- • ki a TiszáQól és ugyancsak sok millió m' vezetést, vagyis a reverzibilitást. Ehhez aIban' cú;nen rövid, röpiratjellegű füzetet adott tés ből: 'a több darabból álló vasbeton nyo- belvizet vezetett le, az elmúlt évtizedekben a kalmazkodnak a szivattyúk és csatlakozó
ki, ebben ismételten indokolja az öntözéses mócsövet az eredetileg tervezett rugalmas valós és erkölcsi kopások szükségessé tették' csőcsonkok, valamint a. tolózárak, számgazdálkodás fontosságát. A hódmezővásár- csőösszeköttetésétől eltérően vasbeton gyű- a műtárgyrendszer javítását és a gépészeti szerint 2 szivattyúagregátum és 9 tolózár. A
helyi r~ndszernek ezügyben kitüntető szere- nikkel kötöttük össze.',
berendezések korszerűsítését. Ennek a mo- szívóakna 72,98 mAf.i legkisebb vízre mépet tulájdonított. Hangsúlyozta a reverzibiliHadd jegyezzem itt meg, hogy jómagam dernizálásának a befejezése alkalmával gyúl- reteztetett, mindkét függőleges tengelyű propeller csőszivattyú, liármilyen vízállás esetást, mInt különlegességet. Idézem: 'Meg évtizedek óta rendszeres résztvevője vagyok tünk most egybe.
_
tén légtelenítés nélkül indítható.
kell jegyezni, hogy az itt épülő szivattyú te- többek között ezen műtárgy ml!szaki felül- •
A tolózárások szivattyúként összesen 5,
lep az :eredeti elgondolástól eltérően úgy' vizsgálatának és az emlitett, riagy kockíízatazaz - a mindkét sz'ivattjútfigyelembe véve
épül, h~gy magas belvíz esetén a szivattyú tal járó tervmódosftás semmilyen negatív
visszafelé múködtetve a káros belvizeknek a következményét soha nem tapasztalhattam.
- 10 üzemi fázis szerinti üzemeltetés t biztoTiszáIJa való emelésére is használliató. Igya Köszönhető ez az építő, különösképpen peBef~jezésül engedjék meg, hogy összefog- sítanak, attól függően, hogy öntözőviz-átbelvizek eltávolítását meggyorsítva, a te- dig néhai Bartsch Lajos kollégánk lelkiisme- laljam, miért olyan különleges létesitmény. emelés vagy belvízlevezetés céljából dolgoznyésziqő számottevően meghosszabbodik, retes munkájának.
ez a telep, ez a műtárgy.
nak és hogy gravitációs, vagy szivattyús
A mostani javításokkal és az előrelátott,
- Elegáns építészeti kialakítása mia.tt el- üzemmódban, illetve teljes vagy fél terb,elésami az;öntözőgazdaságban külöriösen nagy
jelentő~égú.'
gondos karbantartásokkal nyugodt szívvel sősorban igazán e~ztétikus megjelenésű, sel működnek.
(Folytatás a 3. oldalon)
A fő,\nú tervezésénél kezdettől fogva 2x2 ajánihatom még további 5 évtizedes haszná- mértéktartóan dekoratív, mégis stílusos.
:
(Folytatás az 1. oldalról)
A hÓdmezővásárhelyi öntözőrendszer fő
művét eredetileg a mostanitól délebbre - ALgyő tér~égébe a vasúti híd fölött 3,5 kilométernyir6 - tervezték. A víz továbbítását a
Körös-Tisza-Maros Árvízmentesftő Társulat
belvízvédelmi csatornáit felhasZnálva oldottákmeg.
A te~v később ~ódosult, a főmű végülis
jelenlegi helyére, az eredeti elgondolás helyszínétől kissé feljebb, mintegy 600.méterrel
északra: került, de a rendszer ugyanazokat a
társulatj. csatornákat használja, amelyeket az
első tanulmány érintett.
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Megújult a Jút/vári szivattyútelep
(Folytatás a 2. oldalról)
Az 'idő tájt, amikor főleg gőzüzemi, esetleg szívógáz-motoros szivattyú telepek mű
ködtek a térségben, az elektromos meghajtás
egészen·kölönleges volt.
Számos műszaki részlettel fúszerezhetném, bővfthetném még mondandómat, most
befejezésképpen az egykori tervezés és építés sok-sok kiváló szereplőjének felsorolása
helyett csupán két jeles kollega nevét emlftené~ meg" és kérem, hogyemléküknek
hajtsunk fejet. A kiváló képességű, elhivatott, ltrlkes szervező mérnöknek, Lampl Hugónak, a magyarországi öntözésfejlesztés
nagy szellemi vezér~nek és szűkebb hazánkbílll, az Alsó-Tisza vidéken több évtizeden keresztül az öntözés ben meghatározó tevékenységet folytató Bartsch Lajos mérnöknek igazgatóságunk egykori osztályvezetőjének, ezen szivattyú telep építőjének,
akivel a jelenlévők közül néhányan - közöttük jómagam is - voltunk szerencsések
együtt dolgo~ni."
A n}ai építők közül Plesovszki Pál mérnök, li rekonstrukció főépftésvezetője és
Vágfalvi Zoltán tanácsos, a korszerűsítés
műszaki ellenőre dr. Hajós Béla helyettes államtitkártól a "Széchenyi István emlékérem"
miniszteri kitüntetést vehette át.
Ples,ovslki Pál 1968. szeptember l-vel került az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóságra. Közel három évtizedes vízügyi pályafutása során mérnöki munkájában elévülhetetlen érdemei vannak. Különösen kiemelke-

dő munkát végzett az igazgatóság által bevezetett előre gyártott belvízi, illetve drén átemelő szivattyútelepek népszerűsítésében és
elterjesztésében.
A P&P Mérnöki Szolgáltató Kft. vezető
jeként nemzetközileg is kiemelkedőt alkotott
a megvalósított belvízvédelmi szivattyú telepek felújítása során, valamint az öntözőtele
pek kialakításánál. Saját szaDadalma alkalmazásával valósult meg az Algyői és Szentesi belvízvédelmi szivattyútelepek korszel'Úsítése, számos öntöző fővízkivételi mű létesítése és most a Hódmezővásárhely-lúd
vári reverzibilis szivattyú telep korszerűsíté
se.
Vágfalvi Zoltán vízügyi tanácsos a Déri
Miksa Általános Gépipari Technikum elvégzése után 1966. július l-vel került az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatósághoz.
Több mint három évtizedes vízügyi pályafutása során minden munkaterületim kiemelkedőt nyújtott.
Ma ő az igazgatóság főenergetikusa.
Beosztásában jelentős szerepet vállalt a
belvízvédelmi szivattyútelepek felújításában,
különösen az Algyői és Szentesi belvízvédelmi szivattyútelepek korszerűsítéseben, a
Kórógyi torkolati öntözőtelep és az Algyői
vízkivétel megvalósításában és legutóbb a
Hódmezővásárhely-lúdvári reverzibilis szivattyútelep rekonstrukciój ában.
A magas kitüntetésekhez a szerkesztőség
nevében is gratulálunk!

ilÓDMEZol'ÁSÁRHELY-LÚnVÁRJ SZIVAITYÚTELEP
ÉPÍTETTE: ZSIGMOND Y BÉLA RT.
1942-1947
BERUHÁZÓ: M. KIR. ORSZÁGOS ÖNTÖZÉSÜGYTHTVATAI.
ÉPÍTÉSVEZETŐ: BARTSCH LAJOS KIRÁL YI ~RNÖK
GÉPÉSZETI MUNKÁK: GANZ ÉS TÁRSA RT.

KORSZERŰSÍTVE: 1996-1997
VÁLLALKOZÓ ÉS TERVEZŐ: P & P MÉRNÖKI IRODA
FELELős 1ERVFZŐ ÉS FŐÉPÍTÉSVEZETŐ: PLESOVSZKI PÁL MÉRNÖK
BERUHÁZÓ: ALSÓ-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
MŰSZAKI ELLENŐR: VÁGFAL VI ZOLTÁN TECHNIKUS

Az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság a Közmunka Tanács Hivata1ának 1996.
decemberi felhivása alapján
1997-r~ vissza nem térítendő
támoga:tásra nyújtott be pályázato~. munkanélküliek állami vizügyi közfeladaton
történő 'foglalkoztatásához.
Pály~zatában igazgatóságunk 1,997. március l-től
1997. október 31-ig terjedő
időre kérte a támogatást. A
Közmunk q Tanács 1997.
március 13-i ülésen döntött,
miszerint az Ativizig területén végzendő közmunkára
107 millió 608 ezer forint
vissza nem térítendő támogatást nyújt.
A foglalkoztatás időtartama 3-6: hónap, a foglalkoztatni kívánt munkanélküliek
létszáma - az igények felmérése alapján - 533. A megva-

lósítani kivánt projektek állami vízgazdálkodási közfeladatok, elsősorban az árvízvédelmi és belvízvédelmi
biztonságot szolgáló fenntartási munkák. A közmunkák
során végzendő feladatok jelentős része olyan kistelepülések körzetében jelentkezik,
. ahol a munkanélküliek foglalkoztatására-amunkaügyi
központok véleménye szerint
- más lehetőség gyakorlatilag nem kínálkozik.
A védelmi művek fenntartása, karbantartása az árvízvédelmi és belvízvédelmi
biztonság szempontjából
alapvető jelentőségű, elmaradása esetén a rendszerek vízkár-elhárítási hatékonysága
számottevően csökken, esetleg károsodik, veszélyeztetve
ezzel a térségben élők személyi- és vagyonbiztonságát.

Ezért a munkanélküliek foglalkoztatása igazgatóságunknál a vízügyi közfeladatok
közül elsősorban az árvízvédelmi és belvízvédelmi mű
vek karbantartási feladatainak végrehajtásában történik.
Az igazgatóság kezelésében lévő árvízvédelmi fővo
nalak többségükben földgátak. Az itt végzendő tevékenység a töltéskoronák karbantartási, domborítási munkáit, valamint a földművek
hullámtéri előtereinek fenntartási sávjába benövő cserjék irtását jelenti, főleg az első- és másodrendű árvízvédelmi vonalainkon.
A belvízvédelmi művek
karbantartásában a közmunka az Igazgatóság 8455 km2 _
es működési területén lévő
települések, mezőgazdasági
területek káros vizeinek el-

A Magyar Agrártudományi Egyesület és a Magyar
Hidrológiai Társaság "A tulajdonviszonyok változás ának hatása az Alföld vízgazdálkodására" címmel 1997.
április 8-án konferenciát tartott Szarvason.
Dr. Váradi József főosz
tályvezető (KHVM) vitaindító előadásában bemutatta a
mezőgazdasági tulajdonviszonyok történelmi fejlődé
sét, amit három fő időszakra
osztott fel.
Az első korszak kronológiailag az 1945 előtti idő
szakot öleli fel. Erre a idő
szakra először a birtokszintű
írtásföldek voltak a jellemzőek. Ekkor a vadvizek
visszaszorítása volt a fő cél,
ebben az időszakban vált lehetővé, hogyaföldművelők

többletjövedelemhez jussanak eddig műveletlen területek termelésbe történő bevonásával. A következő fejlő
dési szakasz az uradalmi birtokok megjelenését hozta.
Ezen gazdasági egységek
vízgazdálkodásának tervezésekor is a többletjövedelemszerzés volt a fő motiváló tényező. A korszak legkésőbbi
fejlődési szakaszában jöttek
létre a királyi birtokok, melyek a regionális szintű, tervezett beavatkozások megnyilvánulás ának első formáL
Ezek már a társulati mozgalom alapjának tekinthetők.
A második korszak az
1945-1990 közötti éveket
tartalmazza. Ekkor Magyarország "kiszolgáltatott"
vízgazdálkodási helyzete miatt tartották szükségesnek az
állami koordinációt a vízgazdálkodási kérdésekben.
Ennek a központi irán'Yí-

vezetésére, a csatornákon
történő cserjeirtási, gaztalanítási és műtárgy-iszaptalaní
tási munkákra irányul.
Az április 16-án 114 résztvevővel kezdődő közmunka
létszáma május végére napi
átlagban elérte a 480-at. Az
igazgatóság a közmunkaszervezés kapcsán négy rnegye munkaügyi.közpon~ ával.
és mintegy 50 település önkormányzatával működik
együtt.
Problémát jelent, hogy a
támogatási keret dologi kiadási része csak minimális
mértékben fedezi a munkaerő-száll1tás költségeit, így a
saját forrás felhasználása
várhatóan a tervezetet meghaladóan alakul.

Kurucz Gyula

tásnak köszönhetően jött lét- rint a víz olyan érték, amely
re egy rendkívül jól szerve- nem áll korlátlanul és ingyen
zett rendszer, mely helyi rendelkezésünkre.
Az előadó végül leszöegységei segítségével hatékonyan védekezhetett a vi- gezte, hogy a vizek kártételei
'zek kártételei ellen, és kielé- folytán szükséges kockázatgftően látta el vízgazdálko- vállalás ból az állam teljesen
dási feladatait. Azonban a nem vonulhat ki, de nem is
központi irányítás miatt szá- várható korlátlan állami szemos hátrány is mutatkozott a repvállaIás.
Haboczky Sándor, II Körendszer működésében. Ezek
közé sorolható a központi rös-vidéki Vízügyi Igazgatóirányítás miatt előálló túlmé- ;ág osztályvezetője előadá
retezettség. További prob- sában adatokkal szemléltette
lémátjelentett, hogy a túlzott az igazgatóságuk területén a
állami szerepválalás miatt privatizáció során előállt tunem voltak nyomonkövethe- _ lajdonviszony-átrendeződé
tők az egyes mezőgazdasági seket.
termékek előállftásához
Dr. Czecze Lajos, a Délszükséges valós (vízügyi) rá- Békés Megyei Vízgazdálkofordítások. Gondot okozott, dási Társulat vezetője előa
hogy a különböző termőte- dásáb-an társulati oldalról
rületek nem a mezőgazdasá- mutatta be a problémákat.
gi produktum függvényében Jelentős gondot okoz, hogya
kapták a támogatásokat. A nagyüzemi mezőgazdasági
túlzott állami szerepvállalás- termelésre berenoezett terüsal magyarázható - a sok letek eddigi vízgazdálkodási
szociális ráfordítás miatt - a üzeme nem felel meg az új
közönyös és pazarló polgár helyzetneK, mely szerint sok
megjelenése a társadalom- kisbirtokos birtoka helyezkeban.
dik el a régi nagyüzemi tábA harmadik időszak az lán. Ez új üzemelési koncep1990 utáni éveket foglalja eiók kidolgozását teszi
magában. Ez napjainkat je- szükséges sé.
Csukás Gyula, a Békés
lenti, amikor az állami szerepvállalás csökkenés ével a Megyei Agrárkamara képvinem közvetlenül állami érde- seletében előadásában kifejkeket szolgáló igényeknek az tette, hogy a gazdálkodá~t
állam nem tud eleget tenni. több adminisztratív intézkeEnnek következtében van dés is gátolja. A privatizáció
szükség egy új gondolkodás- után új helyzet állt elő, mely
szerint szétvált a földtumód kialakulására.
E szerint el kell fogadni lajdon és a föld használat. A
azt a tényt, hogy a különböző fejlődést gátolja, hogya bérásványkincsek nem állnak lőknek nincsenek megfelelő
korlátlanul az emberek ren- jogi eszközeik a gazdálkodás
delkezésére. Így a vízből sin- hosszútávú fenntartására:
csenek korlátlan készleteink. Mivel ez a gazdálkodási forEgy új "vízetika" meghono- ma igen elteljedt, ez a probsodására van szükség a gon- léma feltétlen figyelmet
dolkodásmódban, mely sze- érdemel. (Folyt. a 4. old.-on)

DR. KOV ÁTS GÁBO~
úrnak
a honvédelem ü!:''Ye érdekében végzett
munkája elismeréseként

HONVÉDELEMÉRT
KITÜNTETŐ CÍM
I. osztályát
adományozom.
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Vízgazdálkddási tervezés
Magyarországon
(Folyt,atás a 3. oldalról)
ügyi Igazgatóság igazgatója,
Továbbá javasolják, hogy. aki felhívta a figyelmet,
a mezőgazdasági termelés- hogy bár a rizstermesztés újben végzett a különböző bea- raindftásához szükséges vízvatkozá~ok tervezés éhez le- mennyiség rendelkezésre áll,
gyen el?írva meghatározott de az adatQk értékelésekor
szakmai;képesftés. Megemlí- fontos figyelembe venni,
tette, hogy az Agrárkamara hogyavízmennyiség folyó c
jelenleg hatékony költség- ból való kivétele milyen hafigyelő-hálózatot múk:ödtet tássallenne a folyó, illetve a
országosan, melynek tevé- holtágak élőviÍágára.
kenységet ki akarják terjeszAz előadásokra és hozzáteni az Öntözésre is. A jog- szólásokra dr. Kocsondi Csabáné, a Földművelésügyi Miviták gyorsabb ügyintézés
nek elős'egítésére az Agrár- .nisztérium főtanácsosa refkamara: választott bíróság lektált. Kifejtette, hogy rendfelállítását tervezi, melynek kívül fontos a jogalkotással
hatáskörét a szerződő felek- követni a tulajdonviszonyoknek előzetesen
el kell ismer- ban bekövetkezett átrendező,
ni.
dést. Ezen belül figyelembe
Az Ötitözési Kutató Inté- kell venni, hogy jelenleg elzet képvjseletében dr. Ipsitcs vált - a bérlők magas száma
Csaba tartott előadást. A miatt - a földhasználat a
rizsterrrÍesztés visszaesését földtulajdontól. Továbbá
szemlélt~tte. Javasolta, hogy megemlítette, hogya mező
a kiépített rizs telepek meg- gazdasági beruházásokban
mentéséhek érdekében a pri- jelentős állami támogatások
vatizáltterületek tulajdono- nyújtására van lehetőség,
sait val~hogy kötelezni le- azonban ezeket sok esetben
hessen a művek karbantartá- nem igenylik a gazdálkodók.
A konferencia dr. Vermes
sára:.
A koriferenciához hozzá- László levezető elnök zárszólt többek között dr. Goda szavával ért véget.
·Kozák Péter
Péter, a, Körös-vidéki Víz- ,

e-

,

,

MEGHIVO
Déi~n Imre államtitkár, a magyar vízügyi szolgálat
kiemelkedő vezetője

1977. június 16-án halt meg, tragikus ílutóbalesetben.
Hal~ának 20. évfordulóján, 1997. június 16-án 15
órakor az Als6-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság székházáb~n elhelyezett emléktábla előtt megemlékezést
tartu~k, ~elyre tisztelettel meghívjuk Dégen Imre
minden tiszelőjét.
!'

Dr. Kováts Gábor

Személyi
va Itozaso·k
az Ativizignél
j

#

Előző számunkban beszámoltunk arról, hogya
Szegedi Szakaszmérnökség új vezetője Sági János
lett, az 6 helyére Marsovszki Gergely ket:ült, aki az
MBSZhelyettes vezetői
poszt ellátása mellett a
Védelrrü Osztag vezetője
is.
A Vízrendezési Osztály
vezetöj~ Tripolszky Imre,
a ~zegedi Szakaszrnérnökség, volt vezetője lett,
. helyettese Szunyog Zoltán. A~ Árvízvédelrni és
Folyós;zabályozási Osztály v~zetője Andó MiI

1-

_._

Magyarországon a vízgazdálkodási tért a korábbiaktól. Nem irányító esz- cepció csak tervezési stádiumban kétervezésnek gazdag hagyományai van- köze akart lenni a vízgazdálkodás táv- szült el, véglegesítése és parlamenti jónak. Az összehangolt nagytérségi víz- lati fejlesztésének, hanem csak olyan váhagyása 1997-ben várható. 1996-ban
gazdálkodási terv első hazai példája a része a tervezés rendszerének, ainely megalakultak a megyei területfejleszTisza általános szabályozási tervezete, korszerű helyzetértékelést ad, lehetősé- tési tanácsok, de a regionális tanácsok
melyet - gróf Széchenyi István királyi geket tár fel és döntési változatokat állít még nem, és egyelőre nincs döntés arra
biztos eszméitól és szervezői munkájá- elő, s ezzel alapozzameg a további ter- vonatkozóan, hogy a regionális vízgazdálkodási tanácsokat létrehozzák-e
tól támogatva - Vásárhelyi Pál 1845- vezésimunkát.'
-46-ban készített. Ez a terv hosszú idő1994-ben készült el a regionális víz- vagy sem. Mindezek ma bizonytalanná
ré megszabta a Tisza-völgyi vfzgazdál- gazdálkodási tervezés módszertani ta- teszik a vfzgazdálkodási tervezést.
Az átfogó jellegű, a vízgazdálkodás
kodási munkálatok irányát.
nulmánya, s erre alapozva az új terA XX. század első feléből - több vezési irányelvek, amelyek egyelőre teljes körét felölelő vízgazdálkodási
hosszú távú vízgazdálkodási mun-ka- nincsenek véglegesen elfogadva, alkal- tervek mellett speciális, problémaorienterv után - az 1930-as években Sajó mazásukat törvény vagy alacsonyabb tált vízgazdálkodási tervek, illetve taElemér által kidolgozott yízgazdálko- szintű jogszabály nem írja elő. Az' új nulmányok sora készült el a 1990-es
dási koncepció emelkedik ki, melynek irányelvek az alulról építkező tervezést években. Közülük a jelentősebbek: a
részeként 1937-ben keretterv készült a helyezik előtérbe, s nagy hangsúlyt he- ,vízkárelhárítás stratégiája (1991), a
Tiszántúl öntözésére. Ennek megvaló-, lyeznek a fenntartható fejlődés elvére, Duna-Tisza közi hátság vízellátási konsítása átnyúlt a század második felére.
az integrált vízgazdálkodásra és a tár- cepciója (1992) és vízpótIási terve
Az első átfogó Országos Vízgazdál-' sa:dalomnak a tervezési folyamatba tör(1995), a Balaton vízgazdálkodás-fejkodási Keretterv 1954-ben készült. Ez ténő bevonására. A javaslatok szerint a
lesztési'prográmja (1993), az Alföld
elsősorban a vízhasznosítási célú fe1a- regionális terveket 33 területi egységre
öntözésfejlesztési terve (1994), az árdatokat határozta meg, mégpedig. 15 (vízgyűjtőre) kellene elkészíteni
éves távlatra. A második Országos Víz- 1997-2000 között.
vízvédelmi rendszerek hosszú távú fejgazdálkodási Keretterv kidolgozását
A Hortobágy-Berettyó vfzgyűjtőjére lesztési tervének felülvizsgálata (1994),
1965-ben fejezték be. Ehhez 12 Terü- 1995-ben elkészült egy kísérleti jellegű Magyarország vízügyi' politikája
leti Vízgazdálkodási Keretterv is tarto- terv, pontosabban annak konzultációs (1994), országos szennyvíztisztftási kezott. E terv az 1960. évi helyzetből ki- jelentése. A végleges terv össze-állítá- retterv (1996), a sfkvidéki vízrendezés
indulva az 1960-80 és az 1980 utáni sát és további néhány vfzgyűjtőre vo- . feladatai (1996). 1997-ben megyei
fejlesztés műszakilag célszerűnek ítélt natkozó kísérleti jellegű terv kidolgozá- szintű szennyvíztisztftási kerettervek
megoldásait tartalmazza, kissé túlzott sát 1997-re irányozták elő. Folyamat- fognak készülni, és megkezdődik a sérészletességgel, egyes szakágazati kér- ban van az Alföld vfzgazdálkodási kon- rülékeny (veszélyeztetett), felszín alatti
déseknél (pl. az öntözésnél, az ipari cepciójának kidolgozása. Egyelőre nem vízbázisók védelinét célzó mérő-megfi
vízellátásnál, a vízi közlekedésnél, a tisztázták azt a fontos kérdést, hogyagyelő hálózatok tervezése.
vízerő-hasznosftásnál) túlzott fej1esz- regionális vízgazdálkodási tervek hoValószínű, hogy néhány évnek még
tési előirányzatokkal. melyek a mai na- gyan illeszthetők az általános terü1etfej- el kell telni ahhoz, hogya vízgazdálkopig sem valósultak meg. Más szakág a; lesztési tervekbe, ugyanis a területfej- dási tervezés új módszertana és eljárási
zatoknál (pl. az ivóvízellátásnál) vi- lesztésitörvény csak 1996-ban született szabályai kialakuljanak Magyarorszászont a bekövetkezett fejlődés túlhalad- meg, s a területfejlesztési terveket csak gon. Ezt a folyamatot az Európai Unióta az előirányzatot. A harmadik Orszá- 1997-ben kezdik készíteni, mód-. hoz csatlakozás menete is befolyásolni
gos Ví~gazdálkodási Keretterv .1984- szertanuk menetközben fog kialakulni. fogja.
D_' teIWI .D
ben látott qapvilágot. Ez jellegében elAz Országos T.erületfejlesztési Kon-

#

hály, helyettese Benke
György.
A változások sora most
azzal zárul, hogy Császár
Imre, a Szegedi Szakaszmérnökség volt helyettes
vezetője június l-től a
Kiskunmajsa és Környéke
Vízgazdálkodási Társulat
ügyvezető igazgatója lett,
helyére, a szakaszmérnök~
ség helyettes vezetőjének
Csörgő Gyula niérnök került.

Az ő helyét a Vízrendezési Osztályon belüli átszervezéssel Kádár Mihály tölti be ..

1987. május 27-én - a Magyar Agrártudományi Egyesület szervezésében - országos tanácskozást tartottak "A
homoki gazdálkodás főbb
kérdései és fejlesztésének
lehetőségei" eimmel. E tanácskozáson vízgazdálkodási
tárgykörű hozzászólást kértek tőlem, ami időhiány mi~
att nem hangzott el, de az
írásban leadott hozzászólást
Harmati István - a tanácskozásról szóló, a Tudomány
és Mezőgazdasag 1987. évi
6. számában megjelenő beszámolójában - röviden ismertette.
Most, a tanácskozás 10. évfordulóján, a hozzászólás teljes szövegét közreadjuk. Az ebben foglaltak
ma is időszerűek, mert a vfzháztartási helyze~ javítását
szolgáló érdemi munkálatok,
közelebbről: a vízvisszatartási és tározási- beruházási
munkák - sok vizsgálat és
tanulmány terv után - a Kormány 2286/1996. számú határozatának megfelelően lényegében csak az idén kezdődnek meg. A homokhátság
vízpptlásáról a vita tovább
tart.
Íme a hozzászólás eredeti

szövege, mely "A mezőgaz
dasági vízgazdálkodás fejlesztésének lehetőségei a
Duna-Tisza közi homokhátságon" cimet viselte!
"A Duna-Tisza közén ,a
homoki gazdálkodás egyik
fő problémája a mostoha vízháztartási viszonyokban és a
mezogazdasági vízgazdálkodás elmaradottságában rejlik.
Különösen sok gondot okoz
az aszály. A Duna-Tisza köze - mint ismeretes - hazánk
legaszályosabb körzetei közé
tartozik. Az aszály főként a
homokhátságon jár súlyos
követk~zménnyel, az itteni
talajok általában gyenge víztartóképessége miatt. Többéves száraz periódus esetén
további súlyosbító körülmény a talajvízszint tartós
süllyedése, ami éppen a hátságon a legnagyobb mérvű,
ugyanis itt nemcsak a helyi
csapadékból való utánpótlódás csekély, de számottevő
horizontális talajvfz-utánpótlódásra sem lehet számítani.
A VITUKllegújabb vizsgálatai szerint nincs kizárva,
hogy az utóbbi évek erőteljes
. talajvízszint-süllyedésében a
mélyebb rétegek vfzkészletének az ivó- és ipari vízellá-

tást szolgáló fokozódó kitermelése, esetleg az ei-dőállomány növekedése is szerepet
játszik. Ez rendkívüli veszélyhelyzetet teremthet,
mert azt jelenti, hogy egyirányú és nehezen megfordítható folyamatról van szó.
A vázolt hátrányos vízháztartási viszonyokat okszerű
vízgazdálkodás sal, leginkább
öntözéssel lehetne ellensúlyozni. A mezőgazdasági
vízgazdálkodás azonban a
Duna-Tisza közi homokhátságon nagyon alacsony színvonalú. Nagyüzemi öntözéses gazdálkodást jóformán
csak a kecskeméti MagyarSzovjet Barátság Tsz. folytat, ahol a város szennyvizeit
használják föl öntözésre. Néhány helyen hfgtrágyával öntöznek, kutakból nyerve a
szükséges hígító vizet. A talajvizek öntözésre való felhasználására a hátság on nem
kedyezőek a földtani adottságok, de a talajvizek kitermelése nem is célszerű, mert ez
további vízszintsüllyedéssel
járna. A belvizek hasznosítására csak gyér lehetőségek
vannak, mert azokban, az évjáratokban, amikor a legnagyobb szükség volna hasz-

nosftásukra, nem is képződik
számottevő belvíz.
A homokhátságon a vízgazdálkodás elmaradottsága
részben természeti adottságo k ra veze th e t o Vlssza,
ugyanis a folyóktól való nem
kis távolság, a vízáteresztő
talaj, de legfőképp a magas
térszín (a folyók kisvízszintje fölött 30-40 m) miátt az
öntözővíz helyszínre juttatása csak igen költséges berulÍázásokkal oldható meg. A
korábbi vízgazdálkodási távlati tervek a térség öntöző
víz-ellátását az elsősorban
N

•

vízi útként építendő DunaTisza csatornára alapozták.
Mivel a csatorna megvalósítására csak nagy távlatban
kerülhet sor, s talán nem is a
Kécskemet közelében húzódó nyomvonalon, hanem
attól jóval északabbra, az ön. tözovfz-ellátásra más megoldásokat kellett keresni, annál is inkább, mert a reális
öntözési vízigények: önmagukban nem indokolnák egy
hajózható méretű csatorna
létesítését.
(Folytatds az 5. oldalon)
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flozzászólás a Duna-Ti'sza

közi homokhátság
problémáihoz tíz évvel ezelőtt
(FJlytatás a 4. oldalról)
Az újfibb elképzelések és
tervek sZerint a Duna-Tisza
közi ho~okhátságon több felől, egyrészt a Dunavölgyi
főcsatornából, másrészt a
Tiszából lehetne a szükséges
öntözőy,izet eljuttatni, szivattyútelepek, nyomócsőve
zetékek s nyílt szeivényű
csatornák és víztározók optimálisan :,kialakított rendszerén kerebtül. Az öntözővfz
I

i
·A Magyar Kajak-Kenu
Szövetsé'g és a Szegedi Vízügyi Spol;'tegyesület - az Alsó-Tisza ;vidéki Vízügyi Igazgatósági támogatásával 1997. április 2-án a Maty-éri
Gróf Szfchenyi István Eve-

szétosztásában jelentős szerepet szánnak a meglévő belvízcsatorna-hálózatnak is. A
fóvízkivételi létesítmények
kedvezőnek látszó helye a
Dunavölgyi főcsatorna eS,etében Kunszentmiklósnál és
Császártöltésnél, a Tisza esetében Tiszaalpárnál (esetleg
Tiszakécskénél) és Algyőnél
van.
A 'tervezett vízgazdálkodási rendszerek akkor lesznek

ga,zdaságosak, ha többféle
célt elégítenek ki. Az öntözővfz-ellátáson kívül alkalmasnak kell lenniök a felesleges vizek elvezetésére, ipari, esetleg ivóvízigények kielégítésére és bizonyos jóléti
célok (üdülés, sport) szolgálatára is.
A vízellátó főművek több
évtizedes program keretében
valósíthatók csak meg, ezért
az egész Duna-Tisza közi

térségre kiterjedő, előkészítő
és tervező munkákat sürgő
sen meg .kellene kezdeni.
Ugyancsak fontos a mező
gazdasági üzemek fölkészítése az öntözővíz fogadására.
Ez. többek között magában
foglalja a vízrendezési, talajjavítási és egyéb meliorációs
feladatok elvégzését is, mégpedig az öntözés megvalósításával szoros összhangban."
, Dr. Pálfai Imre

ző;' és Kajak-Kenu Pálya vével fémjelzett - közhasznú városlakók olyan többcélú,
működtetése,

hasznosítása és
fejlesztés e, illetve a vfzgazdálkodási célú üzemeltetés,
fenntartás, fejlesztés előbbiekkel 'összehangolt megvalósftása céljából - a pálya ne-

társaságot hozott létre. Ügyvezetője Varga István.
Az alapítói célok elérése
esetén Szeged városa és környéke, valamint a pályát
ha,sználó sportszervezetek és

Az "új" céltorony

i
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I

Varga István ügyvezető a szegedieknek nem tudott díjat átadni

színvonalas létesítmény t
használhatnak majd, amelynek hírét egy jól szervezett,
1998, évi kajak-kenu világbajnokság ország-világszerte
elviheti, az eZt követő események pedig öreghíthetik,
·A SzegedlVfzügyi Sport'egyesület az egyesületi tagdíjakat 1997, április l-től havonta 500 Ft-ban állapította
meg.
'Az Ativizig házi egyéni
billiárd bajnokságát 1997:
, ben Sódar István nyugdíjas
mérnök nyerte. Második
Wolf Mihály, harmadik dr.
Kováts Gábor, negyedik Czirok Ferenc lett:
'Férfi teke csapatunk az
1996-97-es Szeged városi
bajnokságban hetedik helyezést ért el.
'A dr.Simády Béla nevével fémjelzett Szegedi Nemzetközi Regatta evezősverse
nyen maroknyi csapat}.lnkból
senki nem került dobogóra.
(llyen még nem volt!)
'Az Árvízvédelmi és Folyószabályozási Osztály rendezésében ~erült sor május
JO-án a Körös-vidéki, a Közép-Tisza vidéki és az Als6Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság csapatai között a hagyományos Körös-kupa labdarugó találkozóra. A kupát
az idén a gyulaiak vitték el,
másódik Szolnok lett, a szépen csillogó bronzérmet pedig - kitűnő játékkal - Szegednek sikerült kiharcolnia.
Eredmények: Gyula - Szeged 1: O (góllövő: Sass József - nem a humorista!);
Szeged - Szolnok 2: 2 (góllövők: Versegi László -, 2, illetve Kovács Sándor, Molnár
Tamás); Szolnok - Gyula O: O.
A rendkívül sportszerű
mérkőzés eket Litauszki István, a KHVM főosztályveze
tő-helyettese vezette.
'Sportegyesületi tagj'aink
részére szabadtéri teniszezési
lehetőség van az Izometria
Sportstúdió salakos pályáján,
szerda kivételével naponta.

Az Alföld északkeleti részén, a Tisza-part dünéi és a
Hajdúsági-löszhát között déli
irányba szélese9ő tükörsíma
vidék, amelynek határai elmosódnak, s beleolvadnak
szomszédos területekbe.
Nagyjából azt a területet tekintjük Hortobágynak, amely
TiszaJöktól Dévaványáig terjed, s melyet nyugaton a Tisza hordalékkúpja, keleten
pedig a Nyfrség és H;ijdúság
határol. Az ármentesítések
előtt 'a Tisza nagyviúi az
egész völgyet elöntve hömpölyöghettek a Berettyó Sárrége felé.
A Tisza és a Berettyó szabályozását, töltésezését, a
Hortobágy-medence vizeinek rendezését követően az
addig mocsaras, lápos terület
szárazra került. Az aszályos
években egyre sürgetőbben
merült fel a lerület hatékonvahh hasznosításának kérdése: 'megépült a medence
keleti peremén a Keleti-, '
nyugati peremén a NyugatifÓcs!ltoma.
A településekkel sűrűn beépült medence a török idők
ben pusztává vált, s jelentős
részét Debrecen városa szerezte,meg. A Tisza nagyvizeinE:k elöntései sokszor felfrissítették a puszta növényvilágát, amelyen számtalan
ló, szarvasmarha, juh és sertés legelt. Több alkalommal
azonban kifejezetten káros
volt az áradás, mert nem
mindig akkor jelentkezett,
amikor az állattenyésztésnek
hasznos lett volna. A folyószabályozások 'után a szikes
részeken halastavak létesültek, amelyek háromnegyed
évszázados fejlődésükkel
Európa legnagyobb haltermelő telepeivé váltak, s hazánk haltermelésének egyötödét szolgáltatták. A halastavak gazdag madárvilágnak
is otthont adtak. A m.dők
ben az ország elsőnek megalakult természetvédelmi területe, a Hortobágyi Nemzeti
Park vált hivatottá a gazdag
élővilág okszerű gondozására.
Dunka Sándor könyve a
Hortobágy-medence vízügyi
alapokon nyugvó, itt most
röviden elmondott történetét
fejti ki részletesebben. Ismerteti a medence földtani-,
régészeti- és település történe tét, a medence vizeit, a
vízszabályozások utáni helyzetet: az aszály 'és a szikesedés következményeit, majd
a víz-visszajuttatás műszaki
lépéseinek évszázados folyamatát. A könyv ezután'be-

mutaga a hasznosítási: az öntözési, illetve ahalgazdasági
terveket, azok végrehajtását,
a hortobágyi tógazdálkodás
és mesterséges haltenyésztés
kifejlesztését, illetve annak
történetét. Végül felvázolja a
Hortobágy hasznositásának
jövő perspektíváit is, annak a
kíván'atos összhangnak a
meg teremtési igényével,
amely a 'vízgazdálkodás
fejlesztésének érdekeit a
terület gazdaságos kihasználásának érdekei vel,
valamint a természeti értékek
védelmének és fejlesztésének
érdekeivel képes egyeztetni.
Id~zzünk a könyvből néhány jellegzetes részletet a
Tisza-szabályozás időszakából:
'
"Számos korábbi példa bizonyítja, hogy a szárazság a
Hortobágyon független .volt
a Tisza árvizeitől. 1829-ben
pl. nem volt árvíz, kiszáradtak a tavak, a mocsarak, még
a kadarcsok is, tavasszal viszont olyan nagy esőzések
voltak, hogya gulyajárásokon bőséges legelőt találtak a
szarvasmarhák." ... ,,1861 novemberében a Tisza vízállását már csekélynek mondták ... A Duna is oly csekély,
hogya Margitszigetről száraz lábon lehet a mellette lévő kis szigetre átj árni."
( ... )

A Vízügyi Történeti FIiZe..
tek sorozata, amelynek az
1969 és .1975 j<özötti hét év
alatt tíz darabja is megjelenhetett, az ezt követő két évtizedben csupán négy kötettel gyarapodhatott. Ennek
okait aligha érdemes részleteznünk. Elismerés illeti a jelen időszak kiadóját, hogy
felelevenítette és remélhető
leg továbbra is életben tartja
a vízügyi műszaki történelemnek ezt az annak idején
méltán népszerűvé vált, magas színvonalú és szépen illusztrált kiaclványát.
(Dunka Sándor: A Hortobágy-medence régi vizei 611 a
t6gazdálkodás. Vfzügyi Tör-

téneti Füzetek 14. sz. A Vizügyi Múzeum, Levéltár és
Könyvgyűjtemény kiadása,
Budapest, 1996. Megjelenését támogatták: Földműve
lésügyi Minisztérium Halgazdálkodási Alap, Tiszántúli Vfzügyi Igazgatóság, Hortobágyi Halgazdaság Rt., Tisza-menti Vizművek Rt. Al5
form., 95 old" 31 kép, 157
irod, Dr. Hámory Gyula, a
Hortobágyi Halgazdaság Rt.
igazgatója előszavával.)
Dr. Vágás István
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Az emberi
tartas
inagymestere

Bartsch Laios

~.

'191 0·-1990

I
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A pe~agógust az minősíti,
hogy a!keze alól hány kiválóan képzett ember kerül ki iparos, ,orvos, mérnök -, egy
körorvöst az, milyen egészséges it faluja, körzete, a
mérnökembert pedig az,
hogy njilyen objektum, mű
tárgy maradt utána mementóként a halála után is.'
'
Bart~ch Lajos olyan mér-

nök vo*, aki után maradt 0.lyqn objektum, ami fémjelzi
működesét,

ma is áll, dolgozik, ~zolgálja az embert,
precízeti, pontosan - amilyen
BartschlLajos volt.
, Ez az objektum pedig nem
más, mint a Tisza bal partján
található Felső-Iúdvári szivattyi1t~lep, ami 1942-1947
között épült a Zsuffa Kálmán
és Lampl Hugó neve fémjelezte':" 1937. évi XX. törvénycikkben
foglalt - orI
szágos öntözési program keretében; s a Hódmezővásár
hely-kötnyéki öntözés megvalósítás át célozta mintegy
14 ezer:katasztrális holdnyi,
.. egyidejqleg öntözhető terület
létrehozásaval.
Szerihtem így helyes, ha
szakmailag jelöljük a progr.amot Zsuffa Kálmán és
Lampl Hugó nevével, mert

mit ért folna a politikailag
elhatározott program, ha
nincs k~vál6an képzett mérnökgárda a döntés végrehajtására. Hála Istennek volt, s
most itt:vagyunk 50 évvel a
Tildy Zóltán köztársasági elnök által felavatott objektum
létrehoz\ísa után, hogy emlékezzünk' azokra, akik megalkották, ~lsősorban pedig arra
az embetre, aki munkatársaival felépítette, aki a műtárgy
építésvezetőj e volt.
Bartsch Lajos 1910. február
i8-án
s'zületett
Kiskunf~legyházán. Édesapja, id: Bartsch Lajos aranymíves-órás, édesanyja Knoor
Ilona. qsei az evangélikus
FelvidéKr-ől (Késmárk, Eperjes vidéke) még a múlt században települtek Félegyházára, bí'zva abban, hogya
gazdag Alföld polgárosuló
lakossága "eltartja" az
aranymfves családot.
Úgy tÍínik, nem vált be a
számítás, nem kalkulálták

be azt, ~ogy az alföldi magyar paraszt földben és nem
aranyban szereti látni a va-.
gyonát. ;Ezért is egészült ki

az aranymívesség az órássággal, :.hiszena z'sebóra
azért egy bizonyos fokig
rangjeliő volt a módosabb
paraszts~g 'körében (akár a
tajtékpipa) - s így már ezen
ipar szerény megélhetést biztosíthatott, a család gyökeret
vert, s s~olfc! polgári viszonyok kötött élte az életét.
A kis Bartsch Lajos alsóbb
iskoláit ~s a gimnáziumot is
Félegyházán végzi, s végül a
Szt. Lás~ló Reálgimnáziumban le isi érettségizik, n;riközben az édesapja mellett kita'.
t

I

l

nulja az aranymíves, valamint az. órás szakmát is amikről oklevelet is nyer.

(Innen az a hallatlan precizi/ás!?)
Lelkes hegedűs, a muzsika
egész életén át végigkíséri,
különböző kamarazenekarok
műkedvelő résztvevője.

A szülők anyagi helyzete
nem teszi lehetővé a költséges továbbtanulást, ezért oly
utat kellett választania, ahol
valaki átvállalja a költségeket. Ilyen segítség volt
az 1928-ban ~meghírdeteÚ,
"katonatanuló'~ intézménye,
ahol az állam magára vállalta a költségeket. Így jelentkez'ett 18 éves korában az
ifjú Bartsch Lajos sorkatonai
szolgálatra, hogy egy év
múltával-beülhessen az egyeterni padba, a József Nádor
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mérnöki fakultásán. Sajnos 1933 szeptemberétől ez a kedvezmény
meg szűnik, a tanuláshoz

azért, hogy ha a vízkivételi
elkészül, komplex fürtök
fogadhassák az öntözővizet,
. magyarán a szivattyútelep ne
legyen állásra kárhoztatva.
Júliusban megkezdődhet a
tényleges munka - a Zsigmondy RT. a fővállalkozó -,
épül a nyomócső, a csillapítómedence, valámint a kezelőhíd is. A munka oly e-

fontosságú kezdése csak
1946 augusztusától, a forint
megjelenésével kezdődhetett
el.
Megjelennek a Ganz-osok
is, a vízgépészek és az elektromos szerelők vállvetve
dolgoznak a helyi vállaÍko. zókkal. Egész télen folyt a

gy edi, hogy az épttkezést
rendre látogatják az egyetemisták - álland6 kapcsolat
van az egyetemme~ demonstráci6s táblák jelzik az oktatásigényességét. A létesít-

Bartsch Lajos és a család ott
lakik a gépész lakásban - feles ég ével, Lajoskával, Katival, Klárival s az újszülött
Annamáriával - mindenki
kedvencével.
KÖzben a kormányz~t ki. tűzi az ünnepélyes műszaki
átadás-átvétel napját, tulajdonképpen az avatásét, hiszen erre a napra mindennek
el kellett készülnie, teljes'
pontoss~ggal kell, hogy üzemeljen minden. Maga a köz-

mű

végzi.
vemberéig tartanak (ez évAz 1939-es esztend6 moz- ben születik meg első gyer-o
galmas, s meghatározó erejű. mekük: Lajos), majd pedig a
A visszatért Kárpátalja kö- laboratóriumi feldolgozás
vetkezik. A konnányzat eltö- Budapesten 1941. márciusákélt szándéka a térség gyors ig. (Lampl I1ugú a szemét

bekapcsolása a régi egysé- végig a munkálatokon tartges országos rendszerbe. A ja, többször jár a helysztnen
nagyzsupánságokat meg- - 's igy közvetlen irányithatja
szüntetik, a megyékbe előbb afeldolgozást.)

kirendeltségek működnek, de
1941. márciusában az FM
hamar helyreáll az ezer éves Hódmezővásárhelyre vemegyerendszer,s Kárpátalja zényli az árvíz- és belvízi
azt veszi észre, hogyintegrá- munkálatok koordinálására,
lódott. Nem maradhatott ki a 'a helyi Kultúrmérnöki Hivavízhasznosításból sem. talhoz. ~Apátfalva, MagyarGyors tervek születtek a Fel- csanád, Kaszaper, Ambrózszükséges pénzt meg kell ke- ső- Tisza vidék vizeinek falva,s Nagymajlát környéke
resni, ezért állást vállal. hasznosítására, így született jelenik meg a fotó-dokuinenDolgozik a Székely és Tsa döntés a Tisza első valamire- tumokon.)'
Mélyépítő és Tervező Irodá- való mellékfolyójának, a
1941. júliusában a vásár-o
ban, ahol jobbára statikai jobb, parton Remeténél a Ti- helyi kirendelés megszakad,
számításokat végez, illetve s,zába szakadó Tarac teljes mert egy kötelező magyaróellenőrzi a helyszíni munkák felmérésére - alkalmas-e a vári gazdasági tanfolyam elvölgy völgyzárógát megépí- végzésének kell eleget tenkivitelekését.
Most úgy mondanánk, t é s é r e ? n i e . Ott a Halászi múrét, s a
hogy tervezői művezetést véA 90 km hosszúságú foly6 Lajtából való öntözés a fő
gez. 1936 augusztusában a megfelelőnek mutatkozott attrakció, euf'óp~i színvonabudapesti Kultúrmérnöki Hi- egy vizhasztiositási tanul- Ion.
~atal megbízásábÓl Szent- mány modellezésére, amit
Októberben már Hajdúnáendre város területén a Bük- szűk három év alatt el is vé- náson találj uk, a Tiszántúli
kös patak szabályozási és geliek. Oroszmokra térségé- hajózó és öntöző főcsatorna
partvédelmi burkolási mun- ben egy alkalmasnak vélt munkálataihoz rendelik,
káit irányítja. Megvan most- völgyszűkületben duzzasztó- ahol Dobolyi Tibor mérnök
már a pénz ahhoz, hogy 1936 mű telepítés ét elősegítő fel- urat helyettesíti, aki katonai
decemberében végbizonyft- tárást végeznek, tárókat mé- szolgálatát tölti.
·lyítenek a völgy falába, aE kitérő után újra H6dmeványt kaphasson.
Ujabb küzdelmek követ- honnan talaj- és kőzetmintá- zővásárhely következik,jela"
keznek, most már a mérnöki kat vesznek.'
data a tervezett öntözőrendoklevélért. 1937-ben sikerül
A völgy más helyein talaj- szer kiviteli munkáinak előpár hónapos álláshoz jutnia fúrásos módszerrel vt:.Szik a készttése, amiről talán még
az Országos Öntözésügyi Hi~ . mintát s tárolják, vagy, :vizs- csak nem is sejti, hogy ez
vatalnál, s így meglett a pénz gálatra küldik. Tarackraszná- , lesz élete fő műve.
a végső vizsgák letételéhez, . nál munkahidat létesítenek a
Ez az esztendő újabb öröamiket 1938. május 7-ig tel- folyócska felett, ahonnan möt hozott a családnak, megjesített is.
vízsebességet és hordalékot születik második gyermekük,
Egyetemi éveiben aktívan mérnek, Dombónál megfi- Attila.
sportol, kétpárevezős bajnok, gyelőpont létesül, állandó a
1942-ben tovább folyik az
mérés, megfigyelés. Télen öntözőcsatorna hálózat, valas amatőr kardvívó.
A korábbi kapcsolatokat sokszor a 20 cm~es jégpáncél mint a kismútárgyak építése,
s· folyik az előfelvételi munkihasználva 1938. május 16- alatt is mémek.
án nap~íjas mérnökként f.elEz évben lép házasságra ka a Tiszán, a "Bodrog" kotvételt nyer az Országos On- Szabó Irénnel, romantikus róhajó mederkügazítási muntözésügyi Hivatalhoz, s meg-' kirándulásokra kerül sor a kálatokat végez, Horváth Istbtzást kap a Tiszántúli ön- Tarac-völgyi helyiérdekű ván a főnök. Még ez évben
tözőrendszer tervezési mun- kisvasúton Taracköztől Ne- Bartsch Lajos főhadnagy
káihoz szükséges ártérfej- resznicéig (14,25 km), majd urat is egy rövidebb időre
lesztési rétegtervek az eIké- onnan átszállással az erdei behívják szolgálattételre, de
szttésére. (Ez már az orszá- vasúton' Királymezőig, ahol mehtesítik.
gosöntözési program).
megismerkednek a kiváló' . 1942-ben átadják a BéA munkálatok előbb Ti- konyhasós fürdővel, s Rá- késszentandrási duzzaszt6szabercel-Balsa térségében kóczi hű népével, a ruszin la- művet, a nagyszabású átafolynak, majd a Tiszalöki kossággal. Fotók bizonyítják dáson részt vesz a vtzhaszduzzasztómű előtanulmánya- a táj szépségét s a lakosok nositásban dolgoz6k szineihoz szükséges Tokaj-domb- egyszeru báját tavaszban-tél- java. Itt Békésszentandráson
rádi hullámtér felvételei kö- ben, munkában s a lakodalmi most már duzzasztó van, de
mtmetben. Kökényes, Gánya, nincs teljestm kiépített önvetkeznek.
I938. decemberében a fel- Kismező, Brusztra,. Tihovec tözőreri'dszer, ez csak 1948mérési csoportból kiemelik s a falvak sora s rriindenhol új tól kerül kivitelezésre. Ezen
átirányftják a Vízhasznosítási emlékek vésődnek egy életre okulva - a korá!.>bi koncepciOsztályhoz, ahol a Tisza- a fiatal házasok emlékezeté- ót jónak ítélve - tovább épí.tik öntözőrendszert Vásárfüredi öntözőrendszer telepe- be.
inek helysz.fn~ felvételeit
A küls6 munkák 1940. no- hely' térségében,nyílván

az

munka, s~inte éjt-nappallá
téve. Nincs munkaidő,

mény később, mint a reveriibilis szivattyútelep iskolapéldája kerül be az egyetenii
tankönyvbe. Még ez évben a
keszon-szekrény is elkészül,
az 1943-as év pedig - a helyi
építők száján csak "bástyá" c
nak nevezett építmény - a
gépház építésének jegyében társasági elnök, Tildy Zol"
telik el. S bár az épttkezést tán fogja az indtt6 kart meg-

tovább folytatják, Bartsch mozdttani, sz6 nem lehet
Lajos főhadnagy urat 1943. iemminemű hiányosságr61.
június 22-én frontszolgálatAz avatás megtörténik, a
ra sz61ttja a behtv6parancs. fő koordinátor-építésvezető
Az ürömbe öröm is vegyül, leánygyermekük születik. Katalin.
Több, mint egy év a keleti
fronton. 1944. szeptemberében tér vissza az építk~zéshez,'éppen a kezelőhíd befejezése van napirenden, de a
hadibelyzetre való tekintettel
október 7-én felső parancsra
az építési iratokkal, tervekkel
Budapestre rendelik az Öntözési Hivatal központjába,
hogyaleszámolási feladatokat ellássa.'

köztársasági elnöki dícséretben részesül.
Tehát 1947. május 15-ig a
szivattyútelep is elkészült,
oly mértékig, hogy megindulhatott a vízszolgáltatás a
már meglévő csatornákon, de
maga a rendszer telj es kiépítése, a viz f;llosztását biz-

szermunkától.
Az ostrom után (febr. 16.)
azonnal jelentkezik az FM
Vízrajzi Intézeténél szolgálattételre, február 25-én regisztrálják, s március 13-ával
a. vásárhelyi munka folytatására rendelik, ahová március
19-én meg is érkezik. .

Lajos egy előadás vázlatában, amit a mérnök-szakszervezet hallgatóinak tartott
1948. decemberében.
A második kiépítési fokozatba a fürtrendszer megvalósítását sorolja, míg a harmadikba egy további 5000
katasztrális hold fürtrendszerű kiépítését jelöli meg, s a
megvalósítását a következő 5'
éves terv keretébe utalja.
Az 1948-as év olyan változ~sokat hoz a környék paras:z,tságának életében, hogy
a "Gazda teendői" címmel
előadássorozatot tart, nagy
segítő készséggel a helybéli
gazdáknak az új tudományról. (Abban az időkben oly
távlatokban gondolkodtak,
hogy telepes falu létrehozásával népesítették vohIa be a
területet.
(Folytatás a 7. oldalon)

tostt6 tilt6k, átereszek, valamint a nagyméretű csatornákon épitendő hidak kiépitése csak afőművek átadása után, a gazdák igényeinek megfelelően. indulhaBudapest ostroma meg- tott meg.
rázza a családot. Attila gyerAz 1948-as öntözési idény
mekük a háború áldozata elején megépül az r. és II.
lesz, a nagy bánatqt Klára számú kis átemelő szíleányuk megérkezése enyht- vattyútelep is, s öntözhetővé
ti. (Úgy tudom, örökmemen- válik az addig sivár Nagytóként, Attila fia elvesztése sziget. "A hódmezővásár
miatt viselt szakállat.)
helyi öntözőrendszernek az
Az ostrom alatt s után a 1948-as öntözési idény eIkéromeltakarításokon dolgozik, szült részét összes berendeorosz katonai parancsnok zéséve~ műtárgyaival együtt
alatt, s mérnöki szaktudása a Lúdvári öntözőrendszer
menti meg a Szovjetúnióba első kiépitési fokozatának
.menettől, az ottani kény- nevezhetjük" - írja Bartsch

A helybéli hat6ságoknál
való lejelentkezés után 1945.
augusztú's 17-én az épltkezés
tovább folytat6dik - ha még
szerény keretek között is -,
mivel 1944 őszétől 1945.
augusztus 17-ig a munkála,tok szüneteltek. A lemaradás
igen nagy volt, sőt bizonyos
háborús károkat is helyre
kellett állítani (a gépházat 4,
a transzformátorházat 5 tüzérségi találat érte).
Az építőmesteri tevékenységen túl az elektromos és
gépészeti munkák sürgető

;

;

VIZPART

1997. JUNIUS

,

I

7

.

Aprilisban hideg, az évszaknak megfelelőnél kissé szárazabb, és változékony volt az
Folyók vízjárása:
.
időjárá$. A sokéves átlagot megközelítő havi csapadéköss?-eg a harmadik dekádban lehulló
A korábbi inérsékelt áradásokat követően április utolsó hetében jelentős árhullámok érnagyobbmennyiségeknek köszönhető. A hónap folyamán 8-14 napon jelentkező, gyalqan keztek az Alsó-Tisza vidékére. Folyóink elöntötték hullámtereiket, a Hármas-Körösön és a
csak sz6rványos esők a Duna-Tisza közén 40-80 %-át, a tiszántúli részen 80-170 %-át tet- Maroson a vízállások meghaladták az L fokú árvfzvédeImi készültsegi szintet. A Tisza nem
ték ki aZ áprilisi átlagnak.
..
hozott számottevő VÍztömeget, fgy az alsó szakasz vfzszint-emelkedését a Körösök é~ fő
ként a Maros árhullámai táplálták. A tetőzések a Hármas-Körösön, Szarvasnál29-én, a MaI
Ativizig területi csapadék (mm)
ros on, MakónáI30-án, aTiszán, Szegednél május l-én következtek be.
,
,
átlag
maximum
minimum
sokévi átl. viszonyított
Idlrszak
Tárgyhavi felsziÍli vízállás (cm)
,
i:
helye.
csapad.(%.) eltérés (mm)
helye
l',
közép
Vfzmérce
maximum
minimum
mederteltség
(%) eltérés
dátum
dátum
i
tárgyhJvi
85
Battonya
20
Kecskemét 45
-4
92
.Körös,
Szarvas
659
29.
395
21.
464
55
-24
.188
80
-48
nov. l-től
Maros, Makó
445
30.
14
2.
139
33
-16
Napf~nyből a szárazabb nyugati körzetek többet, a bőségesebb csapadékú keleti vidékek
Tisza, Szeged
588
30.
139
278
44
-174
l.
kevesebbet kaptak az ilyenkor meg szokottnál. A menetrendszel'ÚeIÍ érkező hidegbetörések
és rÖvid felmelegedések nagyon változatossá tették a hónap időjárását. A hónap közepén
gyakori: éjszakai fagyok, és az alkalmanként 20 oc körüli napi maximumok szinte átmenet
nél-kül változtatták téli, majd nyári jellegűvé az időjárást.
Állo-

r,

más

•

Szege&

Tárgyhavi napfény tartalom (ór:t)
okévi havi átl. viszonyított

179

%

'eltérés

94

-11

Tárgyhavi léghőmérséklet (oc)
.maximum minimum
átlag
.eltérés a sokévi
dátum
dátum.
havi átl.-tó.!
-3,5 .
22
7,7
ll.
-6 14.

Talajnedvesség, talajvízjárás:.
A thlaj nedvességállapota április első kétharmad ában nem változott: a felső 20 cm-es rétegben 35 %-os, mélyebben 95-100 %-os volt a telftettség. Az utolsó dekád csapadékai
valószínűleg a felső réteg yíztartalmát is lényegesen megemelték, de erről a tájékoztató készítésekor még nem állt rendelkezésünkre információ.
.
A talrYvíztükör a hónap folyamán alig mozdult. A fele-fele arányban előforduló emelkedések és süllyedések többnyire 10 cm alatt maradtak. A sokéves havi átlagvízállásoktól való
elmaradás ugyan kissé nőtt, de az előző év hasonló időszakának vízszintjeinél még így is
magasabb értékeket mértek.
Tárgyhavi közepes talajvízállás (cm)

Talajvízkút

Bartsch .Laios

s.záma

terep alatt

helye

I
.. (Fplytatds a 6: oldalr61)
Ot-hat változatban családiház s g'azdálkodó épületek
terveit i~ elkészítették a telepesek r~szére. Az elgondolást Rákosiék hatalomátvétele hiúsította meg.)
Fennmaradt egy előadás
vázlata,. amit aNagyszigeti
olvasókörben 1948. febr. lén tartott Bartsch Lajos, s az
engedélyezéstől az építésig,
üzemelésig végig vezette a
gazdákat a vfz hasznosftását
illetően. Ez évben már a

tásra alkalmassá tétele, vfzcseréjük megoldása, úgymint: Röszkei Holt-Tisza,
Mártélyi Holt-Tisza, Atkai
Holt-Tisza.

át, példát mutatva hivatástudatból, emberségből (19.45.
nyarán katonái a legnagyobb
szeretet hangján igazolják), a
családja, felesége s gyermeTevékenyen részt vállal a kei iránti szeretetből.

területi vtzgazdálkodási
1988-ban családtagjai jekeretterv . és az azt megala- lenlétébenveszi át aranydippozó monográfia kUlolgozá- lomáját - egy dolgos, munsában.
kával telt élet dokum.entuA már emlitett 1941-es mát.

belvízvédekezésen túl részt
vest az 1954-es (Győr, Rávfalu) és az 1965-ös dunai,
valamint az 1970-es tiszai árKultúrmérnöki Hivatal dol- védekezésben is.
Már emlftettük szakszergozója Vásárhelyen, majd az
összevonások, átszervezések, vezeti aktivitás át, 1957-ben

s állauiosttások után a Szegedi Vizgazdálkodási Könet
mérnö~eként dolgozik tovább.(Közben 1949- ben
szakért~ként a Mezőtúr-ha

változás az elmúlt

eltérés a sokéves

hónaphoz viszonyítva

havi átlagtól

453 .

Vásárhely

287

t3

473

Mezóhegyes

5Ql

+4

883

Félegyháza

301

+4

-16
\

-107
-131

Havi csapadékösszegek e/osz/ása az Ativizig terü/eren
l 997. április
Átlag: 45 mm
Mértékegység: mm

Bár magatartását félreértő
en kritizálják, az úri Magyarország szószolói baloldalinak
minősitik, az emberei, katonái iránt érzett felelősség,
együttérzés miatt nem élt
vissza sosem tiszti előjogá
val.
A fordulat után pedig
jobboldali beállítottságúnak
skatulyázzák, pedig csak polgár yolt, s tetteit a humánum

az Alsó-Tisza vidéki Vtzügyi
Igazgatóság szakszervezeti
titkárának választják, tagja
lesz a MEDOSZ megyeibizottságának és az országos
raszti r~zstelep kivitelezés é- elnökségnek. 1967-1973 kö- érzelemvilága· szőtte át.
zött ő az Ativizig szakszer- Munkdsságátennek elliménél is tevékeny részt vállal).
A V~zgazdálkodási Kör- vezeti bizottságának elnöke, re nem tudják nem elismerzetben/s utódcégeinél cso- majd haláláig tiszteletbeli el- ni.

porto, majd osztályvezető nök. A Hidrológiai Társaság
ként d~lgozik. Feladata a lé- tagja, tevékenyen támogatja
tesítencjő öntözőrendszerek, múködését, a szegedi csoport
öntözőtelepek kialakításá- egyik alapitója, vezetőségi
nak, kij~lölésének, tervezés é- tag.
Nyugdíjazása után súlyos
nek beip.dítása s azok későb
bi felügyelete. Et időszakban műtéten esik át, amit rendkílétesülnek a Szarvas-kákafo- vüliszívóssággal kihever.
ki, a Marosjobb parti, Al- Rendszerezi fotó- é~ üveggyői, Skentes-Szent~Lászlói, negativ felvételeit, iratanyaKurcai,: Percsorai, Vidreéri, gát, amit 1980. márciusában
HorgadldalcGödénylaposi, a Szegedi Vfzügyi EmlékDécs-f~zekaszugi möntöző helynek ad át. (Gyűjteménye
rendsz~rek, a Magyartési, Balsa-Tiszaberceltól _ KárMindszenti, Deszki, Kiszom- pátalján át - Lúdvárig, illetbori, Békésszentandrási ön- vea 70-es évek elejéig tertözőfürtbk, valamint ezek ki- jed.) "Megküldöm és átaszolgál~sát végző vfzkivéte- dom tehát azzal a kéréssel,
lek.
.
hogy az épttkezés egyes ese-

A vtthasznosttási szakágazat .keretében az e16zőe
ken túl il halastavak létesitésének, ~ijelölésének munkájába is tevékenyen részt
vesz, Sz'olgálati ideje alatt lé-

ményeit rögzitő fényképeket
a múzeumban, illetőleg annak raktárában megőnésre
sztveskedjenek elhelyezni,
fennmaradását e7:l.el biztosttani." - fIja adományozó le-

tesül a Szeged-fehértói tavak
bővftés~, a Csanyteleki halastó, a HAK! szarvasi ha1astav~nak döntő többsége, a
Décs-fazek.aszugi halastó, a
felgyői halastó, valamint
egyes tiszai holtágak halasf-

velében.
Kérése számunkra pa~
rancs, hogy ezzel is adóz.~
zunk emlékének s .oly pontosan, precfzen foglalkozzunk
ezen anyaggal, mint Bartsch
Lajos tette azt egész életén

Említettük már az 1947-es
Köztársasági Elnöki Elismerő Oklevelet, háromszor nyeri el (1958, 1961, 1968) a
Vízgazdálkodás Kiváló Dolgozója címet, . - kétszer
(1965, i970) az Árvfzvidelemért érmet -,l958-ban Szo~ialista Munkáért Érdemérmet kap, 1973-ban nyugdíjazásakor a Munka\Érdemrend
ezüst fokozatát kapja. Több
szakszervezeti kitüntetés, elismerés tulajdonosa.
Küzdelmes, mégis szép élete volt, áldotta, de próbálta
is az Isten, mintazokat, akiket tart valamire. ő olyan
ember volt.
.
1990. április B-án, nagypénteken adtá á,t lelkét teremtőjének, mintegy jelezve
a feltámadást. Sírja a Belvárosi temető fő útvonalán
található, alig pá,r .t;néterre
egykori bajtársaitól, a II. világháborús katonasfroktóL

Mi, munkájának mai foly tatói, tanttványai ha arra járunk, adózzunk előtte egy
csendes főhajtással. Megérdemli!
Ágoston István
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Havi csapadékösszegek alakulása az Ativizig terü/etén
'997. április
Sokéves havi átlag
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Maximum és minimum h6mérsékletek Szegeden
1997. április

Vízállás. idősorok
Tisza, Szeged és Maros, Makó
1997. április
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SokéVI átlag (1976-90)
Napi vízállás
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Havi napos órák száma Szegeden
1997~ április
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A talajvízszint változása
·883. sz. kút - Kiskunfélegyháza
1997. áprilisáig
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