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Egykori igazgatónk, dr. Simády Béla 1983 tavaszán megkért, hogy - egy előad~sra fálkészül~ét elősegite?dő -
írjak le néhány gondolatot a környezetvédele~~l, főké~t a vizvédelemről. ~Iv~l a~ ~kkor lerrtak ~.an~lsagos 

eseteket sorolnak fáI, és jórészt ma is időszerű kerdes~ket targyalna~, egy~en ~ol tukrozik, hogy a viz~gYI szolg~l~t 
milyen régóta foglalkozik környezetvédelmi problémakka~ ~d~koltn~~ ~atszlk az a~ban f~~l~l!~k szelesebb koru 

, megismertetése. A következőkben az eredetI kezrratot rovldített formaban kozoljuk. 

Kerek tiz éve annak, hogy Ez a "visszatáncolás" a azonban a vízzáró rétegek 
a környezetvédelem fogalma szervezeti változásokon is hiányoznak, a homoktalajok
hirtelim betört a hazai köztu- nyomon követhető. Pl. igaz- ban a lefelé irányuló vízmoz
datba'. A Magyar Nyelv Ér- gatóságunkon először (1973- gás a szennyező anyagokat is 
telmező Szótárában, mely- ban) környezetvédelmi cso- lefelé, szállitja és veszélyez
nek hét vaskos kötetét az port jött létre, majd környe- tetheti a nagyobb mélység-
1960~as évek elején adták ki, zetvédelmi osztályurik lett, beulévő vizadó rétegeket is. 
a környezetvédelem címszó- ma csak környezetvédelmi Sajátos helyi probléma az 

'val nem találkozunk, sőt az előadónk van, pontosabban ivóvízadó rétegek, illetve a 
1972-ben kiadott Magyar Ér- fél előadónk (másik fele er, rétegvizek helyenként túl-
telmező Kéziszótárban sem! dész). zottan magas arzéntartalma. 

Ma pedig nincs olyan nap, Persze ez nem azt jelenti, Számos vfzműkútban az ar-
hogy ne használnánk, vagy hogy kevesebbet törődnénk zén-tartalom a megengedett 
ne hallanánk ezt a kifejezést. környezetvédelmi feladata- határérték többszöröse. Ez az 
Tehát ,egy nagyon fiatal, de inkkal, csupán azt, hogy az- arzén nem szennyeződés ből 
gyorsa,n tért hódító tevékeny- zal törődünk, ami valóban a ered, hanem természetes (ás
ségről :van szó, annak ellené- mi 'feladatunk, s azt nevén ványos) eredetű: Ellene csak 
re, hogy a környezetvédelem nevezzük, azaz a vizek vé- úgy lehet védekezni" hogya 
csírái már korábban is meg- delmével. Ha az OVH szer- nem megfelelő vízminőségű 
voltak: Ai. újdonság az, hogy vezetétnézzük, hasonló vál- kutakat a vízellátásból ki
a különböző környezeti ele- tozást látunk. Nemrégen még kapcsoljuk és helyettük más 
mek védelmét átfogó módon, volt környezetvédelmi fő- mélységből vagy más terü
,egységes szemlélettel; ossze-, osztály, ma környezetvédel- letről szerezzük be a 'vizet. 
függéseik szem előtt tartás á- mi osztály sincs, "csak" víz- Megjegyzem, hogy s'lennye
val ke~djük vizsgálni, s ezzel védelmi osztály. zésből származó arzéntartal-
az új szemlélettel próbáljuk A vízügyi szolgálat kör- mat is kimutattak területün-
munkánkat végezni. nyezetvédelmi feladata szű- kön, mégpedig ásott kutake 

A ki;irnyezetvédelmet szer- kebb értelemben a vízminő- ban (ma már betiltott nö
vezetileg elsőként a Hazafias ségvédelem és a vízi környe- ' vényvédőszerek tartalmaztak 
Népfront tekintette feladatá- zet védelme. Tágabb érte- arzént). 

, nak, rn,ajd később kialakultak lemben ide tartozik a gazdál- Az ilyen vizet fogyasztó 
a hivatalos szervek is, így az kodás a vízkészletekkel, tanyai lakosság körében szá-

me 'g ta'gabb e'rtelemben az mos arzénmér",crezéses megOrszágos Környezet- és Ter-
a'r e's belvízve'delem I'S hl' betegedés fordult elő (Bugac ' mészetvédelmi Hivatal - , -

(OKTf!), az Országos Kör- szen ezek által is a környeze- környékén). 
tet Védiük' Tanulságos eset volt ,az ny'ezet-, és Természetvédelmi ". 

A vI'zml'no-se' cr ve'delme 1970-es évek eleién a Szen-Tanác~, valamint a területi '" " 
hosszú éveken keresztül tes környéki paprikatermelő 

szervef· szinte kizár6lag it felszíni vi- gazdaságok részéről indított 
A ti~rsadalmi bizottságok d'k . fl' l ' zek (folyók, tavak) védelmé- ún. I omrt-per. A e tete e-

is szaporodtak (a MTESZ, re szorítkozott, és kissé elha- zések szerint agabonatáblák 
SZAB, megyei környezetvé- nyagoltuk a felszín alatti vi- növényvédelménél használa
deImi bizottságok). Megte- zek védelmét. Pedig az el- tos dikonirt tartalmú vegy
remtő<;lött a környezetvéde- szennyezett, felszín alatti szerek, illetve azok maradvá
lem bizonyos anyagi bázisa vízkészletek súlyosabban es- nyai bemosódtak a belvíz
is.(Köi·nyezetvédelmi Alap), nek latba; mert sokkal las- csatornákba, amelyek egyút-
1976-tian pedig megszületett sabban újulnak meg, mint a tal öntözővizet is szállítottak. 
a körn~ezetvédelmi tÖrvény, felszíni vizek. A veszély kü- Az öntözővízzel pedig "meg
majd ennek nyomán a külön- lönösen ott fenyeget, ahol jó mérgezték" a paprikákat. 
böző v~grehajtási utasítások. vízvezető-képességű (kavi- A tünetek legalábbis nö-

A környezetvédelem bírte- csos) az altalaj, tehát ahol vi- vény védőszer-ártalomra utal
len fellendülését (fellángo- szonylag nagyobb a szivár- tak. A pert a víZszolgáltató 
lását) a 70-es évek vége felé gási sebesség. Szerencsére az Szentesi Vízgazdálkodási 
észrev~hető lanyhulás követ- ATIVIZIG területén az ivó- Társulat elveszítette. Később 
te, illetve a kezdeti túlbuz- vízadó rétegek elég nagy kiderült, hogy a baj oka fő
g'óságqt egy reális ab b felfo- mélységben (200-500. m kö- ként az uborkamozaik-vírus, 
gás váltotta fel. Ebben min- zött) vannak, s fölöttük rend- s csak csekély részben az ön
den bizonnyal szerepe volt a szerint vízzáró rétegek hú- tözővíz. 
világgazdasági válság minket zódnak, így ezeket szinte tel- Szintén Szentes-környéki 
is érintő hatásainak. Magya- jesen védettnek tekinthetjük. környezetvédelmi probléma 
rul: egyre kevesebb pénz áll Néhány helyen, például a a használt hévizek és az ön
rendelkezésre környezetvé- Maros hordalékkúpján és a tözővizek összekeveredése, 
delmi beruházásokra. Duna-Tisza közi hátságon ugyanis a hévizek nagy só-

tartalma, s különösen a nátri
umsók magas aránya, az ön
tözővíz minőségét annyira 
lerontotta, hogy az az előírá
soknak már nem felelt meg, 
használata a talaj ok elszike
sedéséhez vezethetett volna. 

A probléma megoldása
ként határoztuk el aVekeréri 
hévíztározó megépítését, 
mely az öntözési idényben 
béfogadja a használt hévize-

ket, így azok nem kevered
nek el az öntözővízzel. A tá
rozó az öntözési idényen kí
vül károkozás nélkül leürít
hető. 

Vízminőség védelmi poli
tikánknak ma két fő irány
elve van: a fokozatosság és a 
differenciáltság. Mivel egy
szerre nem tudunk minden 
környezeti ártalmat meg
szüntetni, kis lépésekben, fo
kozatosan hajtjuk végre a 
kitűzött feladatokat, szellemi 
és anyagi erőinket a legége
tőbb problémák megoldására 
koncentrá1.va. Ilyen égető 
probléma például a Balaton 
ügye, a Balaton vízszennye
zésének megállítása, majd a 
vízminőség" javítása: (az ere
deti természetes állapot 
visszaállítására már nem 
gondolhatu~). A vízvédelmi 
beavatkozások fő módjai: 

1. A Kis-Balaton tározó
rendszerének megépítése, 
amellyel a Zala folyón ér
kező szennyezőanyag nagy 
része kiülepíthető lesz. 

2. Újabb szennyvíztisztító 
telepek építése (a szükséges 
.csatornahálózattal együtt), a 
tisztító telepeken a mecha
nikai és biológiai tisztítás on 
túlmenően a kémiai tisztítás 
(pl. a foszforeltávolítás) meg
oldása. 

3. A szennyvizek egy ré
szének elvezetése a Balaton 
vizgyűjtőjéből. 

4. A Balaton vízgyűjtő-te
rületének rendezése (melio
ráció) és talaj védő gazdálko
dás b;vezetése. 

5. Egyes mezőgazdasági 
technológiák megszigOlitása, 
környezetkímélő eljárások 
bevezetése. 

Dr. Pálfai Imre 

Garázdák, , 
vandálok, tolvajok

és milliós károk 
~.. . a vlzugyl 

létesítményekben 
Azt hiszem, az utÓbbi néhány évben nincs olyart nap, 

amikor ne olvasnánk, ne hallanánk, hogy ismeretlen 
tettes ek itt is, ott is lopnak, rabolnak, vandál módon 
összetörnek értékes műtárgyakat, fontos műszaki 
tartozékokat, biztonságot szolgáló berendezéseket. 
Lelopják a hírközlő káheleket, összetörik a 
figyelmeztető táblákat, elvisznek mindent, 'ami 
mozgatható. 

A károk sokszor szinte felmérhetetlenek, nem is 
beszélve arról, milyen katasztrófa oka lehet egy-egy 
fontos berendezés - de veszélyes helyen akár egy tábla 

.-hiánya. 
A vasútvonalak mentén okozott károkról szóló 

híreket talán mindenki ismeri, napjainkra sajnos 
rászolgáltak az "ismertetésre" a vízügyi létesítmények 
is. 

A lépcsőlejáró korlátja szétszedésétől a különböző 
oszlopok ellopás án át a sorompók megrongálásáig 
mindenféle "hőstett" előfordult már. 

Csak néhány "érdekesebb" eset a közelmúltból: 
- telefonoszlopok eltulajdonítása (Tótkoni1ós), a kár 

112500 Ft, 
- betörés a Vízügyi Emlékhelyre (Újszeged), a kár 

80 OOO Ft, 
- engedély nélküli fakivágások (Sándorfalva), a kár 

6 OOO Ft, 
- betörés a makói szivattyú telepre, a kiskundorozs

mai csatomaőrtelepre, a mátyáshalmi szivattyútelepre _ 
a kár mintegy 170 OOO Ft, 

- a Kunszentmárton-öcsödi telefonkábel ellopása.-
3,2 millió forintos a kár. 

Az elmúlt öt évben az A TIVIZIG működési területén 
- 1993-ban 11 esetben történt lopás; 2 esetben 

szándékos rongálás, az okozott kár értéke 303 400 Ft, 
- 1994-ben' 6 esetben történt lopás, 2 esetben 

szándékos rongálás, a keletke1'ett kár ért~ke 177 500 Ft, 
- 1995-ben 9 lopás és 6 szándékos rongálás történt, a 

kár értéke 337 104 Ft, 
- 1996-ban 7 bűncselekményből eredő kár értéke 

469 OOO Ft, 

- 1997-ben csak az első félévben 13 esetben történt 
lopás, ami összességében közel négymillió s (3 920 OOO 
Ft) veszteséget jelentett, a 6 esetben történt száridékos 
rongálással a tettesek 153 OOO Ft-os kárt okoztak. 

Öt év alatt több mint ötmillió forint! 
> Az 1994-es "kis megingástól" eltekintve elég jól 
láthatóan emelkednek a kárértékek. Ki tudja, meddig? 
Slkeriil-e egyszer megállítani a felelőtlen garázdákat és 
a gátlástalan tolvajokat? Csak bízhatunk benne. A 
rendőrséggeljó a kapcsolatunk, talán sikeriil egyre több 
"jómadarat" fülöncsípni. 

Benke György 

Segítség qz árvízkárosultaknak 

Az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság dolgozói a 
lengyelországi árvízkárosultak javára 81 ezer 853 
forintot gyűj,töttek össze és fizettek be a segélyszámlára. 

- ---------~----~---~--~--~----------~----~--------------~~--------------------------~------~------~------------~------------~--~----------------------~ 
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2 VIZPART 

A Morva és az 'Odera 
katasztrofáli,s ,árvize 

Ha tánézünk E~rópa domborzati és :::::::::!::::::::::::::::::::~::::."!::::::::;::::::::::.:::..;~:::::::::,o!:::::::::::::::::::~:::::::::::::::;;:::::!::::::::::::::::::::::::::::: mosott szemétlerakók és csatornák. hor-

vízraj*i térképére, láthatjuk, hogya 1997 nyara Közép"Kelet-Európában dalékátói egyre mocskosabb, szennye-
Morv!! és az Odera fonásvidéke - 'a - a hazai sajtóközleményekből, zettebb lett. 
Szudétákban - nagyon közel van egy- a rádió és a televízió naponta Az árvíz a wroclawiakat váratlanul 
másho:z, de a Morva déli irányba indul sugárzott hireiből következtetve - érte, ugyanis az Oderán a legutóbb 
el, és Dévénynél a Dunába torkollik, az a katasztrofális árvizek évadja volt. pusztító árvíz nagyon régen, 1903-ban 
Oderaiviszont északnak tart, és a Baiti- A legnagyobb pusztítást a Morva volt; az akkor mért legmag'asabb víz-
tengerbe ömlik. A Morva és az Odera és főként az Odera árvize okozta szinteket a mostani közel két métenel 
felső hakaszátólnincs messze - a (ezekről a következőkben bővebben (l) haladta meg. 
Kárpátokban - a Visztula, a V ág,' sőt a lesz szó), de halálos áldozatokat Az Odera vízgyűjtőjén a második ár-
Hermí,d eredete sem. Július 5-8-a követelt a Berettyó június eleji hullám nagyon megnövelte az árvíz tar-
között ezt a térséoaet az itt veszteglő tósságát, s Lengyelországban különö-

I és több romániai folyó augusztusi 
ciklon folytonosan megismétlődő nagy árvizeis. Július első felében a Duna sen a Bystl'zyca nevű bal parti niellék-
csapadékkal látta eL folyón jelentett új abb veszélyt. 

E négy nap alatt a Morva' vízgyűj- ausztriai vízgyűjtő j én - a viharos A Lengyelország délnyugati részét 
tőjén l az Országos Vízraji:i Szolgálat esőzések nyomán - sok kisebb ért árvízkatasztrófa halálos áldozatai-
adatai 'szerint - 180 mm eső hullott, az vízfolyás kilépett medréből, az ár nak száma meghaladja a félszázat. Az 
Oderúvízgyűjtőjének felső részén va- ' településeket mosott el. áldózatok emlékére július 18-án Len-
lószírlineg ennél is több, hiszen itt Szlovákiában a Vág áradását csak gyelországbán nemzeti gyásznapot tar-
csupán egyetlen nap alatt Gúlius 6-án) üggyel-bajjal tudták kivédeni. tottalc. Az árvíz méreteit összegző kor-

, 90 mm esett. Ezek a felhőszakadás- Lengyelországban - az Oderán mányfői beszámoló szerint az árvíz kü-
szerű esőzések idézték elő a folyók kívül- a Visztula is erősen lönböző mértékben 26 vajdaságot érin-
pusztító árvizeit, pontosabban ennek megáradt, de csak kisebb károkat tett, a víz 664 ezer hektárnyi területet 
első hullámát, melyet a július 17-20-a okozott. A Dunán július ban magas ezen belül -1362 települést öntött el. 
közötti esők után egy második hullám árhullám vonult le, _ szerencsére Ö~szesen 162 ezer embert,kellett ki-
követ<;tt. különösebb baj nélkül. Magyar telepíteni, egyeseket a két árhullám mi-

Ekkor a Morva vízgyűjtőjén a' nég)'. területen a Lajta árvize ellen kellett att több ízben is. A lengyel árvízkárok 
napi c'sapadékösszeg 64 mm volt. Az Összességében több milliárd dollárra , megfeszített erővel védekezni. _ 
árvizes gócban a teljes esős időszak Árvízvédelmi készültséget kellett rúgnak. 
(kb. hqsz nap) alatti csapadék összége A közlekedés és a hírközlés megbé-

, elrendelni továbbá aHernádon, - egyes sajtóközlemények szerint - nulása mellett Lengyelország árvízsúj-
megkÖzelítette a 600 mm-t, ami ezen a késóob a Sajón, augusztus elején totta területén is a vízhiány, illetve az 
vidékf3n - ennyi idő alatt - pél- pedig a Fekete-KörösÖn is. ' egészséges ivóvíz-szolgáltatás okozta 
dátlanvlhatalmas vízmennyiség (meg- 'b:~·:·1;~f;'1;:6·:·:;:;;;t:;;á~:·:'i~:·:·fu:;i~':':~1;k~1~ az egyik legnagyobb problémát. A ká-
felel tylagyarország átlagos évi csa- ki, mely elöntötte a húszezer lakosú rok rendezése ügyében összehívták a 
padék~nak). A meteorológusok szerint. Vrchlabi városát. , parlament rendkívüli ülését, amelyen 
szokatlan volt, hogyalégörvények A csehországi árvizek'49 halálos ál- megkezdték két tucatnyi törvénynek az 
Dél-Németország felett 'keletkeztek, dozatot követeltek. Az ország lakossá- árvízkárok elhárítása célj;íból szüksé
méghqzzá al. Ibériai-félsziget felőljövő ga július 24-én délben egyperces néma gessé vált módosítását. A költségvetés
enyhe :és nedves, valamint a Brit-szi- csenddel adott végső tiszteletet az ár- ből 700 millió zlotyt különítettek el ár
getek ,felől érkező hűvös levegő ha- vízkatasztrófa áldozatainak. Az anyagi vízsegélyre. A kálTendezésre és a hely
tAsára,:ugyanis ezt a térséget többnyire k~ hatalmas, a szakértői ,becslések sze- reállítási munkálatokra Lengyelország 
az Atlanti-óceán felett kialakuló ciklo- rint mintegy 60 milliárd kOTona. Az el- 300 millió dolláros hitelt kért a világ
nok érintik. öntött terület kb. 200 ezer hektár, közel banktól. A mentési, víztelenítési és 

A siakadatlan esőzés következtében 300 település szenvedett kisebb-na- helyreállítási munkálatokban magyal' 
a' vízfolyásokon kialakuló árhullámok gyobb kárt. Az árvédelmi, a közleke- alakulatok is részt vettek 
elősz& az Odera vízgyűjtőjének legfel- dési és a hírközlési rendszer meghibá- Az Oderával egyidőben, annak leg
ső, még Csehországhoz tartozó részén sodása mellett az egyik legnagyobb nagyobb bal parti mellékfolyója, a né
váltak ;katasztrofálissá. Július .7-ére vir- gondot az lvóvízhiányokozta, mert a -met-lengyel hatált képező Neisse fo
radó éjszaka az Ostravától észak-ny u- kutak elszennyeződtek, és sokheIyen lyó is megáradt, s föltehet6en e két fo
gatra,'a Jesenik-hegységben fekvő megrongálódott a vízvezeték-hálózat. lyó árhullámának kedvezőtlen találko
Brunt~l község környékén valósággal Ugyancsak nagy probléma volta zása, továbbá a hosszan kanyargó jobb 
elszab,adult a pokol. A hegyekből le- tönkrement élelmiszerek és az elpusz- párti Warta ideérkező ál'hulláma is hoz
zúdulq víz a környék falvainak 70 szá- tult állatok tetemeinek, illetve a min- zájárult ahhoz, hogy az Odera menti 
zalékát elöntötte. Többezer embernek dent elborító szemétnek az eltakarítása. Frankfurt térségében rendkívül m~gas 
csak néhány óráj a volt, hogy el- A parlament 11 milliárd koronát ha- és tartós árvízszint alakult ki, amely jú
meneküljön. 'gy ott jóvá az árvízkatasztrófa követ- lius 23-27 között a német oldalon több 

Troubka községben az árkártyavár- kezményeinek felszámolására. A fertő- töltésszakadást idéZett ,elő. 
ként sOctort el 150 házat. A Loucka pa- zési veszély miatt augusztusban több Helmuth Kohl kancellál" két alkalom-
tak pil,lanatok alatt elöntött egy 40 fős tízezer főt részesítettek védőoltásban. mal is a helyszínre 'látogatott, s a kor-
gyennektábort. Víz alá kerültek Opava Az Odera vízgyűjtőjének lengyelOl:- mány segítségéről biztosította a helyi 
városutcái is. Kritikussá vált a helyzet szági részéről először az a hír érkezett, lakosságot. Az Odera gát jainak 
Ostravában, ahol leállt'a tömegköz- hogy az Odera egyik bal parti mellék- megerősítésére és lokaliz:1ciós töltések 
leked~s, három nagy iparvállalatot- is folyója, a Nysa kilépett medréből és el- építésére mintegy 10 ezer- katonát is 
elöntött a víz, s evakuálni kellett mint- árasztotta'Klodzkéí vál'os területének iderendeltek. A Jól megszervezett véde
egy k~tezer embert. A súlyos árvízi egyharmadát. Itt egyes helyeken. négy- kezésnek és kitelepítés eknek köszönhe
helyzetről V áclav Klaus cseh mi- méteres vízoszlop fedte az utcákat. tően az Odera árvizének Németország
niszte~i'!lnök a helyszínen tájékozódott Az Odera árvize a nagyobb települé- ban nem voltak halá19s áldozatai és sé
és 900'rnilliÓ koronagyorsseg~lyt he- sek közül először a tekintélyes Raci- rültjei, persze, a németeknek ,sokkal 
lyezettkilátásba. bórz, majd a 130 ezer lakosú Opole vá- több idejük volt a fölkészülésl~e, mint a 

A tv):orva YÍzgyűjtőjén bekövetkezett rosát, illetve annak több negyedét ön- cseheknek és it lengyeleknek. A nemet 
elöntésekkel együtt július 8-án Csehor- tötte ei, július ll-én pedig a közel 700 árvízkárokat 800 millió márkára be
szág területének már csaknem egy- ezer lakosú Wroclaw egyes külső, mé- csülik. A német kormány 20 millió 
harmadát sújtotta. többé-kevésbé az ár- lyebb fekvésű részeit is kezdte elönteni. márkás gyorssegély t utalt ki az ár
víz. Mintegy 30 járást öntött el a víz, s A város feletti, kissé későn végrehajtott vízkárosultak megsegítésére, és 200 
a becslések szerint legalább 50 OOOem- "vésztározások" nem sokat enyhítettek millió márkás kedvezményes hi
bert kellett kitelepíteni és más vidéke-, a helyzeten. Július B-án Wroc1awnál telkeretet nyitott a keleti tartományok, 
ken elhelyezni. A Morva árvize először átszakadt a töltés és a víz a város há- elsősorban Brandenburg kárainak 
a százezer lakosú Olomouc (Olmütz) romnegyed részét elöntötte. A világ- helyreállítására. 
'városába tört be, majd lefelé haladtában örökséghez tartozó több fontos célpon- Az 1997. évi közép-kelet-európai 
a történelmi Kromerizt öntötte el, azu- 'tot azonban lakossági közreműködéssel nyári 'árvizek SZOmOl"Ú mérlege:' közel 
tán Ostrokovice, Uherské Hradiste, - főleg homokzsákokkal épített sán- másfélszáz halott és kb. 10 milliárd 
Stráznice és végül- júlins B-án - a cokkal- sikerült megvédeni. Elöntötte dollár anyagi kár. A csehországi ésa 
hétezer lakosú Hodonin következett, viszont a víz il mentők központját, a lengyelországi árvizet ezen országok 
amelynek és több kisebb falunak a ki- kórházakat és az egyetemi könyvtárat. legújabbkori tÖJ:ténetének legnagyobb 
telepítése már időben és szervezetten Általában egy~két méteres víz állott a természeti katasztrófájaként értékelték. 
zajlott le. Július második felében a városban, de a mélyebb utcákon és te- 'A tanulságokat nemcsak a tragédia 
MorVa második árhulláÍna is több tele- reken a nyolc métert (l) is elérte a kiá- részeseinek, a kárt szenvedett nemze
pülést!'veszélyeztetett, s ki kellett la- radt víz mélysége. A nagy 'bérházakban teknek, de neKünk is tanácsos levolmi. 
koltatni pl. Kúty községet, mely a bal a családok a harmadik emeletnél is fel
parton:, Szlovákiában van. Ekkor az El- jebb menekültek a víz elől, amely a ki- Dr. Pálfai Imre 
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Semmilyen szervezetnek jelenleg az árvízvédelmi 
nem lehet mindegy, hogya szakasz védelmi vezetőjének 
tőle ideiglenesen vagy végle, helyettese. 
gesenelkerült dolgozók - Acsapatpihenőt körül
hogy állják ,meg helyüket az vevő gát annak idején rossz 
élet más térületein. A' Hód- minőségű, szeméttelepi hul
mezővásárbelyi Szakaszmér-. ladékból készült, ezért a vi-
nökség mérnöke, Fejes Péter zet könnyen átereszti -ma
jelenleg katonaidejét tölti a gyarázta Fejes hallgató. -
szentendrei laktányában. A Több helyen meg támasztó 
közelmúltban levonult dunai bordákat kellett építenünk, 
árhullám idején vízügyi tu- ezért fordultak elő szivárg á
dományával jeleskedhetett. sok és buzgárQk. Ezek elM
De nézzük csak, hogy ír enől rítására a továbbiakban is fo
a Honvédelmi Minisztérium lyamatosan fel kell készül:
hetilapja, a Magyar Honvéd: nünk. Azt is mondhatom: ez 

" ... - Éjjtfl-nappal a gáton a gát olyan, mint az állat
vagyunk -.:.. mondta Kulcsár orvosi ló, mindenféle árvíz
János zászlós, az egység pa- zel összefüggő jelenség 
rancsnoka. - Négy századdal előfordul rajta. Volt fakadó 
vagyunk kint: a tartalékos' víz, altalajszivárgás, csorgás, 
parancsnoki, a javító-, az őr- buzgár. Agátkoronát meg
és komendáns, valamint a emeltük homokzsákokkal, 
szállításbiztosító századok- miután a magas vízállás mi
kal. Éjjel zseblámpával fi- att fennállt a veszély, hogya 
gyeljük, nem törnek-e fel víz átcsap a gáton. A folya
buzgárok, nincs-e valami matos védelmi munkának 
gond a töltéssel. Amint lát- köszönhetően még körülbe
ható, néhány helyen már volt Iül harminc'-negyven centis 
szivárgás, sőt, erőteljes buz- vízszintemelkedéssel képe
gál" is, aminek elszigetelésé- sek vagyunk megbirkózni, az 
hez folyamatosan hordjuk a ál'adás tartósságától függően. 
homokzsákokat. Szerencsére A veszélyeztetett utcák la
a tartalékos parancsnoki hall- kosai aggodalommal vegyes 
gatók között vízépítő mérnö- érdeklődéssel figyelték a ka
kök is vannak, az ő szakér- tonák tevékenységét. Időn
:.telmük elengedhetetlen a vé- ként megjelentek, érdeklőd-, 
delmimunkáknál. tek, van-e veszély, majd 

Homokisák volt elég. megnyugodtak, meJ,'t látták, 
Mintegy 1200 a főiskoláról hogy szakszerűen folyik a 
való, s több ezer zsákot fo- védekezés,. Enni és innivalót 
lyamatosan kaptak a szent- hoztak a katonáknak, nem 
endrei 'polgári védelmi pa- fukarkodtak a köszönő szó
rancsnokságtól, illetve az ön- val sem ... " 
kormányzati hivataltól. A A fenti ,sorokat elolvasva, 
homokot honvédségi terület- azt hiszem, joggal lehetünk 
ről termelték ki, két teher- büszkék munkatársunk telje
autó szállította folyamatosan sítrnényére és ana, hogy az 
li. gáthoz. Fejes Péter tarta- igazgatóságunk hírnévét te
lékos parancsnoki haHgató iületünktől távol is tovább 
civilben vízépítő mérnök, az öregbítette. Köszönjük Péter, 
Alsó-Tisza vidéki Vízügyi és visszaválunkl 
IgazgatÓSágon dolgozik, Versegi László 

KeHős réndeltetésü 
vízrendszerek 

A VÍZPART Kft. igazga- ilyen rendszereket - a meglé
tóságunk dolgozóiból álló vő belvízrendszereket föl
munkacsoportja - egy bajai használva - rendkívül rövid 
kollégávalmegerősítve - az idő alatt, minimális terület
Országos Vízügyi F6ígazga- ' igénybevétellel és viszonylag 
tóság megbízása alapján kis beruházási költséggel lét
ne=égiben összefoglaló ér- re lehet hozni. Ezek az elő
tékelést készített a kettős nyök napjainkban (és a jö
rendeltetésű, azaz a felesle- vőben) különös figyelmet ér
ges vizek elvezetésére és víz- demelnek, mert a megszapo
szolgáltatásra egyaránt al- rodó, de területileg elapróz
kalmas rendszerekről, külö- va, szétszórtan jelentkező 
nös tekintettel az üzemelte- vízigények kielégítése ily 
tési költségek viselésére. A módon ütközik a legkisebb 
következő konklúziókkal akadályba; a vízszolgáltatás 
iálult az értékelés. fejlesztésének szinte ez az 

A kettős rendeltetésű, te- egyetlen reálisúga. 
hát vízkárelhárítási és víz- A kettős működésű rend
hasznosítási feladatokat egy- szerek legfőbb hátránya, 
aránt szolgáló rendszerek hogy üzemeltetésük során a 
összetettebbek és bonyolul- különböző érdekeket és igé
tabbak, mint a belvízrend- nyeket nehéz úgy össze
szerek és az öntözőrendsze- hangolni és kielégíteni, hogy 
rek. Ezekhez k~pest számos egyik funkció ellátása se 
előnyük, de sok hátrányul,<: is szenvedjen csorbát., 
van. Legfőbb előnyük, hogy (Folytéltás a 3. oldalon) 
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VIZPART 

I M. Papp István (1888-1972) emlékezete I 

Halálának 25. évfordulója ~ lépett, mint szakaszmérnök. 
alkalmából szeretném meg- Ennél a társulatnál, illetve 
idézni IH. Papp Istvánnak, a jogutódjánál, aSzegedvidéki 
Szege~i Ármentesítő és Bel- Társulatnál maradt egészen 
vízsza1;>ályozó Társulat egy-, nyugdíjazásáig, 1948. októ
kori ig:azgató-főmérnökének beréig. Ezt követően munkát· 
emlék~t, akivel igazgatósá- vállalt a hódmezővásárhelyi 
gunk t~rvezési osztályán egy Kultúrmérnöki Hivatalnál, 
rövid fdeig (1964-65-ben) 1949-ben a szentesi Árvízvé
volt szerencsém egyUtt dol- delmi Kirendeltségnél, 1950-
goznL : Fehérköpenyes, ma- ben pedig a hódmezővásár
gas, szjk:ár alakja még ekkor helyi Vízgazdálkodási Kör
is, 75. életévén tÓl, tekintélyt zetnél. 1951-től meg szakítás 
parancSolt, s a mérnöki mun- nélkül szolgálta li vízügyet 

. ka komolyságát sugározta. (munkaügyi nyilvántartásunk 
196~-ben papírra vetett, szerint 1965-ig). Nyugdíját 

kétold!\tas, sűrű sorral gépelt 1948-ban haVi 865 forintban 
életlerrasából, melynek má- állapították meg, amit 1952" 
solatát az esztergomi vízügyi ben havi 360 forintra csök
mÚZe~!llból . Deák Antal kentettek (l?). 
Andrá';' jóvoltából kaptam Főbb munkáiként 1916-
meg, tob bek között a követ- ban elkészítette a szegedi tár
kezőket tudhat juk meg. sulat egész területére kiterje-

1888-ban született Csík- dő belvízrendezési tervet, és 
somly6il. Édesapja középis- azt az 1920-as, '30-as évek 
kolai Ümárvolt. A katonai folyamán végrehajtotta. Ek
középiskola, majd a műszaki kor épült meg a gyálaréti és a 
akadén.üa elvégzése után tápéi szivattyútelep. 1925-
1909-ben, mint hivatásos ben erőteljes propagandát in
tiszt, a: szegedi utászzászló- dított meg az árteret a fenn
aljhoz :került. 1913 nyarán sík felől veszélyeztető vadvi
megváilt . a katonaság tól. Zek rendezése érdekében. 
1915-blm mérnöki oklevelet Több előadást tartott és szá
szerzett.a budapesti műegye- mos újságcikke jelent meg ez 
temen. : ügyben. A szegedi mérnök-

Ez évtől a következő év. egylet ben ~lhangzott "A 
májusáig a Szeg~di Folyam- vad vizek levezetésének kér
mérnöki Hivatalnál napidíjas dése" című előadásának szö
mérnökként alkalmaz ták. vege 1927-ben nyomtatásban 
1916. május 26-án a Szeg~di is megjelent. Ebben fektette 
Ármentesítő és Belvízszabá- le a fennsíki vízrendezés és 
lyozó Társulat szolgálatába vízhasznosítás irányelveit, 

d{olytatás a 2. oldalról) 
Tehát nagyobb kockázatot 

kell vállalni. Gondot okozhat 
pl. az egyik üzemállapotból a: 
másikba való gyors átállás, a· 
. viz mi~őségének kedvezőt
len me~~áltozása, a feruitar
tási-karbantartási munkák el
végzése. 

Az ilyen rendszerek hátrá
nyai napjainkban különösen 
érződnek, mert sokkal több 
tulajdonos (érdekelt) van, 
mint régebben. 

A hátrányok azonban 
csökkenthetők a hiányos an 
létesített rendszerek korsze
rűsítés6vel (tökéletesítésé
vel), átfogó v~zminőségvé
delmi intézkedésekkel, a 
fenn tartás {-karb an tartási 
m~nkáknak a rendszer sajá
tosságaihoz igazodó elvégzé
sével, ~z üzem~ltetés egy 
kézbe adásával vagy koordi
náltabb: meg szervezésével, 
az észlylő-megfigyelő rend-

'szer feNesztésével, a hidro
lógiai előrejelzések kiszélesí
tésével $tb. 

A kettős rendeltetésű rend
szerbenJ ha az jól működik, a 

vízkárelhárítás és' a vízszol
gáltatás együttes költsége - a 
sokkal j o b b kihasználás 
miatt - kevesebb, mint a kü
lönálló belvízrendszerekben 
és öntözőrendszerekben len
ne. 

A sqkféle érdekeltség mi
att azonban a költségek meg
osztására nehéz mind(mki ál
tal elfogadható megoldást ta
lálni., és - az eltérő helyi 
adottságokból kifo.lyólag -
receptet sem lehet adni. 

Javasolható, hogy induljon 
priorit'ást és támogatást él
vező program a hazai kettős 
rendeltetésű r.endszerek fe
lülvizsgálatára és szükség 
szerinti korszerűsítés ére, va
lamint - igény szerint -
újabb kettős rendeltetésű 
rendszerek létrehozására. 

S készüljön egy kiadvány 
(útmutató) - többek között a 
vízgazdá1J.(odási társulatok és 
a települési önkormányzatok 
számára az ilyen rendszerek 
létrehozásával és üze);Ilelteté
sével kapcsolatos tudniva
lókról. 

Dr. Pálfai Imre 

Közlemények 1935. október- című zsebkönyv szerkeszté
-decemberi füzetében. sében. Tervezési munkái 

Az 1940-42. évi rendkivü- mellett elkészítette az Alsó
li belvizjárás súlyos prób á- Tisza vidéki VÍZIG belviz
nak tette ki a szegedi társulat védelmi szabályzatát. 
területén megépített vízren-' Az önéletrajz családi vo
dezési műveket. Erről 1942 natkozású részei csak néhány 
decemberében ugyancsak a sort tesznek ki . .Ezek szerint 
budapesti mérnökegyletben felesége (született Szilágyi 
tájékoztatta az érdekelteket, Gizella) a leírás készítésekor 
egyben felhívta a figyelmet a 

. fennsíki vízrendezés terén el- . 65 éves, egyetlen élő testvére 
végzendő feladatokra. Ezen (özvegy Sós Lászlóné, szül.: 
előadása a Vízügyi Közle- Papp Irma) 76 éves volt. Fe
mények 1945. évi 1-4. füze- leségének testvérei (Szilágyi 
tébenjelent meg "Vízrende- Etelka és Mélykúti Istvánné, 
zési feladataink a Duna-Ti- szül.: Szilágyi Margit) az 
sza közi hátság keleti lejtő- ATIVIZIG-től mentek nyug
jének középső részén" cím- díjba. Egyetlen gyermeke 
me!. (Gizella) 1923-ban· szül~ú~tt,' 

A második világháborúban orvoshoz ment feleségül, 
kitartott szolgálati helyén, s 1964-ben székesfehérvári la
jelenlétével sikerült a tár- kosok voltak. 

melyek később a második vi- Szeged városát, hogy a sze
lágháború utáni munkálatok- gedi Fehér-tó területén '1000 
nál is irányadóul szolgáltak. kat. hold halgazdaságot léte-

sulatot az ekkor adódó ne- Az életleírás a következő 
hézségek:en átsegíteni. A há- gond~lattal zárul: "egész éle
ború utáni években el- temen át hivatásszerűen 
készítette és végrehajtotta a munkám teljesítésén kívül 
társulat hároméves tervét, más munkával nem foglal
majd összeáilitotta a társulat koztam." 
ötéves tervét is. H. Papp István 1972. janu-

Nyugdíjazását követően ár 16-án hunyt el Szegeden. 
másfél éV~Íl át részint mint 

Eme előkészítő murÍkájá- sitseti. Ennek tervét elkészí
nak jelentős része volt ab- tette, s a, kivitelezési munkát 
ban, hogy a fennsíki 1931-32-ben vezetésével el
vízrendezés 1930-ban az'al- végezték. Mindkét munkáról 
győi főcsatorna megépítésé- előadásban számolt be a bu
vel kezdetét vehette. Elkészí- dapesti mérnökegyletben, A 
tette a főcsatorna részletes "Szeged környéke vízrende
tervét, melyet 1930-1933 zésének megoldása és annak 
kőzött vezetésével valósítot- hatása a fehértói tógazdaság 
tak meg. létesítésél'e" CÍmú előadás 

Az alsóvárosi temetőben he
építésvezető, részint pedig 
mint geodéziai felvételező lyezték örök nyugalomba. 
működött. 1951-től a mű- Emlékét ápolnunk nemes 
szaki tervezési csoport kere- kötelesség. Nagy elődeink 
tében főként vízépítési, öntö- sorában méltó hely illeti meg 
zési mútárgyakat tervezett, őt. Kereken félévszázados 
közöttük nagyszámú jelentős mérnöki munkásságából, azt 
vasbeton mútárgyat. 1956- alaposabban föltárva, sokat 
ban részt vett "Az árvízvéde- lehetne tanulni. 

Ezzel kaposolatban rávette szövege megjelent a Vízügyi kezés gyakorlati ismeretei" Dr. Pálfai Imre 

I'=======D=e=; 9=e="=lm=r=e=e=m=lé=k=e=====:dJi 
Húsz évvel ezelőtt, 1977. június 16.

án lelte halálát tragikus körülmények 
között· Dégen h;nre államtitkár. Halálá
nak évfordulóján tisztelői megkoszo
rúzták az AlsócTisza vidéki Vízügyi 
Igazgatóság székházában elhelyezett 
domborművét és megemlékezést tartot
tak a magyar vízügyi szolgálat kiemel-' 
kedő vezetőjéről. 

A következőkben Frank Szabolcs, az 
A TIVIZIG fiatal mérnökének ünnepi 
beszédéből idézünk. 

Dégen Imre 1955 decemberétől 1975 
októberéig volt a Magyar Vízügyi Szol
gálat első embere. Ma már ő is a víz
ügyi történelem része, épp úgymint e 
század más híres mérnökei, többek kö
zött Kvassay Jenő, Bogdánfy Ödön, 
Sajó Elemér, Korbély József, Kállay 
Miklós, Németh Endre vagy a jelenleg 
is élő és alkotó Mosonyi Emil.. Ezen 
haladó szellemiségű vízépítő mérnökök 
munkásságának - és köztük is jelen'tős 
részben Dégen Imrének. - köszönhető, 

hogya vizügyi szolgálat olyan össze
tartó egységgé kovácsolódott, mely -
ha megfogyatkozv[j is - még ma-is él. 

A vízügy húzóagazata a 30-as, 40-es 
években az öntözés volt, gondoljunk 
csl;lk az Országos Öntözésügyi Hivatal 
fennállására 1937-1948 között. Az új 
kormányzat érdeklődése a sík-és domb
vidéki vízerő hasznosítás irányába for
dult. Sajnos a hazánkban folyóépítke
zéseket "megideologizálták", a Szov
jetunióban folyó nagyberuházásokat 
mintapéldaként emlegették, s a közve
lemény többet hallott a politikai cé
lokról, mint a létesitmények szakmai 
szükségességéről. Mindez káros irány
ba befolyásolta a közvéleményünket, 
melynek hatásai még ma is érezhetők. 

Mindemellett kétségtelen tény, hogya 
kor politikai-gazdasági céljai átmeneti
leg kedveztek a vízügyi szolgálat fejlő
désének. Ebben a történelmi-politikai 
helyzetben vette át Dégen Imre a Szol
gálat vezetését 1955 decemberében. 
, Dégen Imre' 1910 november 8-án 
született Miskolcon. Mérnöki tanulmá· 
nyait Prágában és Bécsben folytatta, s a 
B écsi Múszaki. Egyetemen szerzett 
mérnöki képesítést 1934-ben. Több 
mint tíz évig magánmérnökként tevé
kenykedett, majd 1945"ben az Ideig
leries Nemzeti Kormány megbízásából 
a földreform törvény előkészítésének 
múszl;lki szakértője lett. (Ekkori főnöke 
Nagy Imre, a későbbi miniszterelnök 
volt.) Ezt követően nyolc évet áz Or
szágos Szövetkezeti Központban mun
kálkodott, innen nevezték ki 1955 de
cemberében a vízügyi szolgálat élére. 
(Fontosnak tartok megjegyezni egy ér
dekes eseményt: hosszú idő után az el
ső olyan főnöke volt a vfzügyi szolgá
latnak, aki 1956. január l-én boldog új 
évet ldvánt a szolgálat összes dolgozó
jának.) 

Úgy hozta az élet, hogy nem sokkal 
hivatalba lépés,e után rendkivüli jeges 
árvíz sújtotta az országot 1956 febf)1át
jában és márciusában. Kevés hozzáértő 
szakember maradt addigra a vizügyi 
szolgálatban, de ezeket a szakembere
ket helyezte ki Dégen Imre a dunai ár
ví~védelem felelősségteljes poszt jaira. 
Sajnos, az árvíz ellen védekezők min
den próbálkozása kevésnek bizonyult, a 
jeges ár súlyos katasztrófákat okozott a 
Duna mentén. 

Dégen Imrének mégis sikerült hely
reállítania a szakemberek bizalmát, 
mégpédig azzal, hogy bevonta őket az 

országos töltéserősftési munkálatok el
méleti és gyakorlati feladataiba. A Du
na töltései 1 m-rel magasabbak lettek, s 
újabb 1 m-es emelés történt az 1965. 
évi nyári árvízvédekezés után is, amit 
azonban akkor már teljes sikerrel ve
zényelt le a magyar vízügyi szolgálat. 

A helyi vízgazdálkodási feladatok
riak 1948 és 1957 között nem volt gaz
dája. Dégen Imre törvényerejű rendele
tet készitett elő a vfzgazdálkodáli..i társu
latokújjászervezésére. A társulatok fel
adatkörébe tartozott a víZ-.és csatorna
mű fejlesztés is, ennek köszönhető, 
hogy a 60-as évek végére a vízellátás 
területén hatalmas fejlődés ment végbe 
Magyarországon. 

Az 1964. évi Vízügyi Törvény meg
alkotása is az ő nevéhez fűiődik. Ebbe 
amit lehetett, mindent átemelt a Kvas- ' 
say-féle vfzjogi törvényből, igy ez a 
törvény jogilag, műszakilag, és állam.
igazgatásilag egyaránt korszeru, ugyan
akkor előremutató volt. 

Dégen Imre volt a szervezett környe
zetvédelem első úttorője is. A vizek 
szennyezésének korlátozására beve
zette a szennyvízbírság intézményét, 
amelyet a kormányzat részéről sajnos 
további intézkedések nem követtek, 
ezért e~edménye is csak kezdetben mu- . 
tatkozott. 

Működésének; ideje alatt a szakembe
rek több évi munkájával új részletes or
szágos és területileg lebontott Vízgaz
dálkodási Keretterv készült, ami ma is 
jó segédeszköze a vfzügyi munkának. 

1965-ben és 1970-ben a dunai és a 
tiszai árvízvéd'ekezés során fontos 
eredményeket ért el Dégen Imre vezette 
a vízügyi szolgálat. 

(Folytatás a 4. oldalon) 
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Augusztusban az átlagosnál kissé csapadékosabb, napfényben szegény, de az évszaknak megfelelő 
hómérs~Ídetű volt az időjárás. Működési területünkön 6-11 csapadékos nap fordult elő. A főleg helyi 
záporokból, zivatarokból az első dekádban hullottak nagyobb mennyiségek. A csapadék területi 
eloszlás~ rendkívül szeszélyes volt: a legcsapadékosabb déli, délnyugati részen 3-5-ször nagyobb havi 
összeget' is mértek, mint északon. . 

!, Ativizig területi csapadék (nun) 
maximum minimum átlag 

Idősz~ sokévi átl. viszonyított 

, helye helye csapad.(%) eltérés (mm) 

tárgyhavi 100 Sándorfalva 22 K.félegyház 53 108 +4 
nov. I~től - - - - 456 99 - \ -3 

A sz'áraz napokon is időnként beborult az ég, így a havi napfény tartam nem érte el az 
átlagér~éket. A napi hőmérsékletek viszonylag egyenletesen alakultak, a hónap els6 és 
utolsó :egy-két hidegebb napját kivéve nyári nap (max.>= 25 oC), 4-5 napon hőség nap 
(max.>~ 30 oc) is volt. 

, 

Állo-
Tárgyhavi napfény tartalom (óra) Tárgyhavi iégh,őmérséklet (oc) 

'. okévi havi átl. viszonyított .maximum minimum átlag 
más ! eltérés a sokévi % eltérés dátum dátum 

haviátlAól 

Szege4 240 83 -50 31 15. II 19. 20,7 -0,4 

I [)égen Imre emléke J 
(folytatás a 3. oldalról) 

Az eredmények nem csak 
itthon l~melték magasba e 
szakma tekintélyét, de kül
földön is elismerésre találtak. 
A körö~i védekezés irányítá
sát a 'fiszántúli és a Körös
vidéki :Vízügyi Igazgatóság 
területén személyesen vette 
kézbe. i 

Fogékony volt aZ'új gon
dolatok, az újszerű megoldá
sok iráht. Gyakran megjelent 
a Hidr6lógiai Társaság ülése
in, s h~llgatóként hozzászólt 
a tárgy~oz. Az őt érdeklő té-

mák anyagát rendszerint be
kérette. A tárgyalásokra, ülé
sekre mindig felkészülten 
ment el, ezzel gyakran ldvfv
ta a kevéssé felkészültek el
lenszen vét. Valószínűleg . ez 
a körülmény járult hozzá a 
politikai visszarendeződés 
időszakában ahhoz, hogy 
méltánytalan vádakkal illet
ték nemcsak őt, hanem a víz
ügyi szolgálatot is. Először 
az őt támogató befoly.ásos 
személyek veszftették el po
litikai súlyukat, majd ezt kö
vetően 1975-ben Dégen Im-

rét is nyugdíjazták és azóta a 
vízügyi szolgálatot is sok 
igazságtalan vád érte. 

Nyugdíjas éveire is aktív 
maradt, a Műszaki Egye
temen tartott előadásokat, el
méleti tevékenységet foly
tatott, és nem- szakította meg 
kapcsolatát régi kollegáival, 
barátaival sem. Dégen Imre 
1977-június 16.-án meghalt 
ugyan, . de munkaszerete té
vel, fel.készültségével, em
berségével még ma is példa
képe lehet sok fiatalnak, aki 
a vízügyi hivatást ;,álasztja. 

Hege elment ••• l 
Arra,' hogy december melyik 

napján ,történt, pontosan nem 
emléks:líem, de 1968-at írtunk. 
Akkori főnököm programozás a 
szerint /.násnap HEOÉ-vel e-gy 
komoly elektromos probléma 
megold~$ára szövetkeztünk. 

Az alig bokáig érő hóban a 
kor divat jának megfelelően öltö
zött, ezáltal a külsőségekből tel
jesen mbgítélhetetlen és korban 
is megbFcsülhetetlen "ürge" kö
zeledettia gépüzem udvarán. Ez 
volt az első és utolsó eset, hogy 
idegennek- éreztem. Délután 
Hódmezővásárhely egy jó leve
gőjűnekl nem mondható kocsmá
jában fröccsöztünk. Az apára és 
fiára je!\emző korl..'Ülönbség nem 
zavarta ~szmecserénket. Szeren
csém v91t, közel kerültem egy 
műszakilag kiválóa n felkészült 
és a humánus gondolkodásban 
összehasonlíthatatlan emberhez. 

Ez a :közelkerülés majdnem 
harmind: évig tartott, mivel bár
milyen zaklatott életútja volt, a 
más ált~l szélsős6gesen értékel
hető es~ményeket nagy türelem
mel és emberséggel viselte. Zár
kózottsága nem engedte, hogy a 
nehéz. éjetút buktatóit egys.zerre 
megoss~~ valakivel. Sok együtt
lét, közös munka, nem egyszer 
több n~pikiküldetéssel járó 
együttla.jl:ás kellett hozzá, hogy 
élettörténetét megismerjem és 
mindannyiónk elé példaként 
állíthass~llL _ 

Hege~űs István 1926. novem
ber 15-én született Szegeden. 
Szülei s~erény körülmények kö-

zött éltek. Szívó s kitartással, 
munka mellett - amikor az Ár
vízvédelmi és Folyószabályozási 
Hivatalnál dolgozott - efvegezte 
a szegedi Déri Miksa gépipari 
technikum villamosipari tagoza
tát. Szakmájában 1952-ben he-' 
lyezkedik el, a mai DÉMÁSZ 
elődjénél, a bÁV-nál. Továbbta
nulva 1956. májusában átveheti 
a villamos ma-kezelői, elektrik-u
si, majd energetikusi oklevelet. 

Munkatársai körében· rendkí
vül népszerű. Távollétében az 
üzemi munkástanács tagjává 
választják. 1957. februárjában 
letartóztatják. Az orosz várospa
rancsnoktámogatása ellenére 4 
év szabadságvesztésre, 5 év köz
ügyektől eltilásra, vagyqna felé
nek elkobzására ítélik, szervéz
kedésben való részvételért. 
Murikaviszonyát természet.esen 
megsruntetik. 

1959. április 4-én amnesztiá
val szabadult. Fizikai munkás
ként tudott elhelyezkedni. 1965, 
október l-jén került az ATIVI
ZIO állományába, mint elektro
mos tervező. Sorsa innentől sta-

bilizálódik. Rövid idő alatt ki
vlvja munkatársai tiszteletét. Új
ra tanul, 1972-pen átveszi villa
mos üzemmérnöki oklevelét a 
Kandó Kálmán_ ViIlamosipari 
Műszaki Főiskolán. Bármelyik 
objektumon járva, vagy tervet 
vizsgálva, talákozunk kezenyo
mával. 

A rendszerváltás' meghozza 
számára a végleges megnyug
vást: 1956-os emlékérmet kap, a 
törvénynek megfelelő anyagi 
kárpótlásban részesül. Nyugdí
jasként tovább dolgozik, s6t fizi
kai állapota inegóvás'a érdekében 
kiskertben is gazdálkodik. 

Magánélete kiegyensúlyozott, 
odaadóan segíti rokkantnyugdí
jas feleségét, szeretettel figyeli 
első házasságából származó
gyermeke sorsát. És akkor jön az 
1997. augusztus~végi nap, ami
kor egy műszaki ember számára 
érthetetlen és értelmetlen tragé
dia történik. 

Látom, siet valamilyen cél fe
lé, amit mi még nein ismerhe
tünk ... 

Vágfalvi Zoltán 
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Folyók vízjárása: A Júliusi és augusztus eleji csapadékokból a középvízi medret részben-' 
egészben megtöltóárhullámok vonultak le' az Alsó-Tisza vidékén. Augusztusban ilyen 
magas vízszintek ritkán fordulnak elő. 

Tárgyhavi felszíni vizállás (cm) 

Vízmérce maximum minimum közép 

dátum - dátum mederteltség (%) eltérés 

. Körös, Szarvas 570 2. 398 9: 466 55 -3 

Maros, Makó 221 6. -6 28. 88 26 +68 

Tisza, Szeged '443 2. 108 31. 255 42 +97 

Talaj nedvesség, talajvízjárás: A megelőző havinál mérsékeltebb csapadéktevékenység a 
mélyebb talajré~egek nedvességének gyors csökkenését idézte elő; A hónap végére 20-100 
cm-es mélységben már csak 40 % körüli volt a vfztartalom. Az augusztusi esők a 
nedvességállapotot csak a felső 20 cm-ben tudták megfelelő (80 % körüli) szinten tartani. 

A talajvíztükör szinte egész működési területünkön süllyedt, de az egy havi változás 
mértéke elmaradt az időszakban szokásostól. Az általában 10-30 cm-es 
vízszintcsökkenéseket, és az egy-két helyen előforduló' IQ-20 cm-es növekedést követően a 
sokéves havi átlagoktól való elmaradás tovább csökkent. 

Talajvizkút _ Tárgyhavi közepes talajvizá11ás (cm) 

száma helye terep alatt változás az elmúlt eltérés a sokéves 

hónaphoz viszonyítva havi átlagtól 

453 Vásárhely n.a. n.a. n.a. 

473 Mezóhegyes 483 +5 -65 

883 Félegyháza 313 -7 -94 

Havi csapadékösszegek alakulása ~z Ativizig területén 
1997. augusztus 

mm 

Sokéves havi átlag • _ Tárgyévi havi összeg 

Székesfehérvár-Szeged 
s porta lá I'kozó 

A Közép-dunántúli é~ az 
Alsó-Tisza vidéki vízügyi 
Igazg;tóságok, kÖl11ye~etvé
delmi felügyelőségek, vízü
gyi kft.-k hagyományos, im
már 23 éve rendre megtartott 
spor'tnapja az ~dén Szegeden 

volt. A sportágak és az elért 
eredmények a következők: 

A vezetők páros tenisz
mérkőzése -hazai győzelmet 
hozott, hiszen csak egy páros 
volt a pályán ... 
. A női ügyességi verseny 

régi terv már - idén kiderült, 
a vízben a szegedi lányok az 
ügyesebbek. 

A vezetői bowling síma 
szegedi győzelemmel, a n~i 
bowling fölényes szegedi 
diadallal zárult. (Legügye
sebb golyókezel<5: Szabóné' 
Sipos Katalin) 

A biliárd csapatverseny
ben 4,5-0,5 Szeged javára! 

. A legügyesebb dákókezelő: 
Kovács Enikő Virág. 

A vezetői labdarúgómeccs 
végeredménye 2:1 Fehérvár 
javára, noha a legjobb a ha
zai kapus, Horváth István 
volt. Kosárlabdában Fehér
vár győzött 68:59-re. 

Azösszesítésben 5:2 Sze
gednek és itt maradt a kupa! 

Kurucz Gyula 

-, 


