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AZ ALSO-TISZA-VIDEKI VIZUGYIIGAZGATOSAG LAPJA
Közeledvén 7997 végéhez,
beszélgetésre kértük
,dr. Kováts Gábor igazgatót

- Igazgató Úr, elég sablonos a kérdés, de milyen évnek ttélil az 1997-est?
- Sok munkával, feszített
tempóban kellett dolgozni,
de ered~ényes volt, ez egyértelmű: Ebben az évben volt
árvíz, ~olt aszály, több, jelentős új létesítmény épült,
sok, ko~ábban vágyott munkát el tudtunk indítani. Az
április végi árhullám a Maroson jó árvízvédelmi gyakorlatn1ak bizonyult a nagyobbr~szt kicserélődött őr

személyzet esetében. A tavasz folyamán kisebb belvízi
problénj.ákkal is megbirkóztunk. .
- Mi volt a legjelentőseqb
épltési tevékenység?
.
- Kétségtelenül a Hódmezővásárhely-Ludvári szivattyútelep rekonstrukciója,
melyet- dicsekvés nélkül
mondhátjuk - a kivitelező
Plesovszki Mérnöki Iroda
közreI1).űködésével világ színvonalon valósítottuk meg.
De legalább ennyire örülök a
közelmúltban átadott új őrte
lepnek a Dong-ér bal parti
védvonalán, mert ez azt jelenti: töretlenül foly tatjuk azt
aprograInot, melynek keretében gát-és csatornaőreink
lakás- és, munkakörülményeit
javíguk.',
Nagyon fontos a szentesi
önkorm~nyzattal közösen finanszín?zott Kurca-rekonstrukcióelindítása és a Tisza
jobbparÚ töltés Szeged-országhat~ közötti szakaszál.ak fejle,sztése.
-Min4ig kulcskérdés a bérezés ....
- A bér, a jövedelem valóban m~ndig vitatéma. Aki
kapja, apnak kevés, aki viszont adja, annak a keze több
szemporltból meg van kötve.
Az tény, amiben a szakszervezettel ;év elején megállapodtunk, azt teljesítettük.
Hogy ez; nem kizárólag alapbéremelésben, ~anem külön-

A Ma~'yar Hidrológiai Társaság ez 'évi közgyűlését november 25-én tartotta. Nagy
érdeklőd~s kísérte az elnökség
beszámoióját. A jelenlévők
örömmel!nyugtázták, hogy az
új intéző :bizottságnak
sikerült
I.
a társaság gazdasági helyzetét
stabilizálJ;Ji, jó úton halad a társaság m~gújhodása, az alapszabály é:s az ügyrend korszerűsítése. ,Színvonalas programokat sierveztek 1997-ben,
különöse~ jelentős volt a kaposvári vándorgyűlés. A közgyűlésen, megemlékeztek az
elmúlt évben elhunyt kollegák-

Száz éve, 1879. november 18-án hunyt el Lechner
Lajos mérnök, Szeged újjáépítője a Nagyárvíz után.
1997. n0vember 21-22-én a Csongrád megyei Építész Kamara, a Mérnöki Kamara és a Csongrád megyei
Urbanisztikai Egyesület rendezésében emlékeztek meg
munkásság áról. A városháza dísztermében Kiss Lajos
területi főépítész és dr. Szalay István polgármester köszöntötte az egybegyűlteket.
Az ünnepi ülésen előadások hangzottak el a lechneri
életmúről, Lechner Szegeden, Budapesten és Miskolcon végzett tevékenységéről.
Dr. Kováts Gábor előadásában bemutatta, hogya városrendezési terv milyen szoros összhangban volt a vízgazdálkodási szempontokkal, elsősorban az árvízvédelrni biztonsággal.
Dr. Meggyesi Tamás egyetemi tanár (BME) arra
intette a jelenlevő mérnököket és építészeket, hogy
Lechner szellemi végrendelete értelmében együtt kell
működniük a városépítészetben, az élet minden területén.
.
A Lechner téren a résztvevők megkoszorúzták az
emlékkövet, emlékbeszédet Takács János építészmérnök mondott, a Dóm téri Pantheonban pedig felavatták Lechner Lajos domborművét, Takács Viktória
szobrászművész alkotását.
Az ünnep' alkalmából kitüntetések átadására is sor
került, örömmel gratulálunk Nyugalmazott főmérnö
künknek, Kardos Imrének, aki Szeged város árvízvédelméért kifejtett életműve elismeréseként Lechneremlékérmet kapott.

jövedelemformákban
(rendszeres és eseti mozgóbér, nyugdíjpénztár, étkezési
hozzájárulás) realizálódott,
az más kérdés. De január Itől sem lesz visszalépés, és
ez nagyon fontos. A vízügy
munkatársai, valamint a
szakszervezet és a közalkal c
mazotti tanács kérdésben
türelmes és megértő volt.
Persze, más módon is igyekeztünk az életkörülményeket javítani, gondolok az új
őri egyenruhára, vagy a vízrajzi csoport elhelyezésének
javítására.
- Mindig fontos térségünkben a nemzetközi együttmaködés.
- 1997 -ben a jugoszlávmagyar vízügyi kapcsolatok
újra ,;békebeli" szinten folytak, sőt, a korábbi évek elmaradásait is igyekeztünk'
pótolni. A román-magyar
kapcsolatok toyább javultak,
elég csak a Maros-konferencia n. fordulójára utalnom,
melyet Marosvásárhelyen
rendeztek meg, igen magas
színvonalon.
- Sok ly jogszabály jelent
meg az idén, ezjó vagy nem?
-Mindenképpenjó, de
gondot is okoz. Szabályozott
közegben könnyebb dolgozni, hiszen mi elsősorban hatóság vagyunk, de az új jogszabályok értelmezése, feldolgozása és alkalmazása
gondokat is jelent, utalnék
például a vízkárelhárftással
foglalkozó miniszteri rendeletre. Előbb-utóbb a növekvő
s egyre igényesebb feladatok
létszámnövelést tennének
szükségessé, de ennek egyelőre nem látom a pénzügyi
fedezetét.
.
- Év elején bizonyos belső
szerepcserék voltak. Igazolódtak-e a személyi változtatások?
- A napokban gondolkoztam el azon, hogy mióta
igai;gató lettem, mennyi vál-

tozás történt a vezetői áIlo- sen jövök dolgozni, csak az
mányban? A mai vezetők kö- zavar, ha nincs elég idő valazül 1991 elején csak dr. Pál- mire és még az, hogy keveset
fai Imre, Hajdú Dezs6 és Öt- jutok ki a területre, a szavös Mihály volt jelenlegi be- kaszmérnökségekre, az emosztásában.
berek közé.
A többiek "újak", s sze- Nem tal sok az "egyéb
rencsére jó részük fiatal. Azt funkciója"? Vagy ez kényes
kell mondanom, hogy min- kérdés?
den új vezető beváltotta a
- Nincs kényes kérdés!
hozzá fűzött reményeket, kü- Valóban, ahogy halad az idő,
lönösen örülök a két legna- egyre több egyéb feladatom
gyobb szakaszmérnökségünk is van. Nem dicsekvésül,
élén tevékenykedő szakasz- csak tényszerűen: a Magyar
mérnök eredményeinek.
Mérnöki Kamara alelnöke
- Nagy kihtvás volt idén a vagyok, s tagja az ÁB'KSZ
közmunka?
Kht. felügye1ő bizottságának,
- Igen, és nagy lehetőség elnök az Ópusztaszeri Vais, amivel jól éltünk. Gondol- dásztársaságban, világi vezejuk el, időnként megduplázó- tője a Honvéd-téri reformádott az igazgatóság létszáma. tus egyházközségnek és legEzt a sok új embert irányíta- utoljára, de. nem utolsó sorni kellett,. ellátni munkával ban megválasztottak a Tárés elvégezni a·nem kis admi- sulatok Országos Szövetsége
nisztrációt. Köszönet min- alelnökének. Ez így valóban
denkinek, aki ebben dolgo- soknak tűnik.
zott.
De ebből kettő kizárólag
Olyan őszi szemlén vettem hétvégi elfoglaltság. Az
részt az idén, amilyen nem: ÁBKSZ a Mérnöki Kamara'
volt évek óta. Tíz éve elha- és a Társulati Szövetség penyagolt csatornák kitakarít- dig szakmai feladat. Az itt
va, az elburjánzott 10 méte- végzett munkám kapcsolódik
res védősáv rendberakva, az a vízügyi igazgatói megbíMBSZ telepén a glédába állí- záshoz, amikor általában a
tott, lefestett csövek depóniá- mérnökök érdekében dolgoja, a gyönyörűen feldombo- zom, akkor a vízügyi mérnörított III-as védvonal, vala- kök érdekében is, amikor a
mint az az öröm a kollégáim társulatokért lobbizok, akkor
szemében, amit akkor láttam, az egész magyar vízgazdálamikor jelentették: mi min- kodásért is.
denttudtak elvégezni a köz- Mit üzen a munkatársaimunka segítségével. S ez a nak?
munkaerő egy esetleges vé- Köszönöm a türelmet, a
dekezési munkában is hadra megértést, a szakmaszerefogható. Csak egy a fontos, tetet és a szakértelinet Min1998.-ban is nyerjünk a pá- denkinek megköszönöm az
lyázaton.
1997-ben végzett munkát, ál- Személyesen hogy élte dott karácsonyt és boldog újmeg igazgató lÍr az 1997-es évet kívánok.
'
évet?
. Köszönöm nyugdíjasaink- Ritkán fordul elő velem, nak, hogy figyelemmel kíséhogy nem veszem ki a törvé- rik tevékenységünket. Minnyes szabadságot, most denkinekkívánok jó egészazonban ez történt. Nem volt s~get, családi életükben sok
rá lehetőség. De szerencsére boldogságot, sikeres, jó
nekem a munkahely nem munkát 1998~ban is.
"dologház", én mindig s~íve- Viszont ktvánjuk.

Egyre többen látogatnak hozzánk és érdeklődnek problémáink, sajátos vízgazdálkodási helyzetünk és a Dél-Alföld'
érdekességei, természeti értékei iránt. Június lO-én NagyBritanniából egyautóbusznyi szakember, az ottani Mérnök
Egylet tagjai látogattak hozzánk és ismerkedtek Szeged árvízvédelmi rendszerével, az Alsó-Tisza vidék vízgazdálkodási problémáival országjáró körútjuk során. Öröm volt
fiatal és idős kóllegáktól a nagy érdeklődést tapasztalni,
amelynek kielégítését örömmel vállaltuk.
A Magyarhoni Földtani Társaság augusztus 10-22. között
a Kanadában élő jeles magyar professzor, Tóth József hidrogeológus tanítványainak (doktorandusainak) igényét kielégítve rendezett országjárást. A Duna-Tisza közi talajvíz és
mélységi víz, a Tisza-menti mélyártér hidrogeológiája, a
Maros-hordalékkúp problematikája jelentős szerepet kapott.
A bejárás során szakembereink végigkísérték a kollegákat és
előadásokat tartottak.
Holland állami támogatással a MATRA program keretében Sándorfalva, Szatymaz, Balástya, Dóc települések közös
kommunális, infrastrukturális problémáinak megoldására indult'egy program Katona Zsolt mérnök, a magyar tervező
csoport vezetőjének kezdeményezésére és irányításával,
amelyben e települések esetleges közös ivóvíZ-, szennyvízproblémáinak megoldása is realizálódhat. A magyar-holland
közös tervezőcsoport munkájának koordinálásában is részt
veszünk.
A nemzetközi hidrológiai program keretében három napos
konferenciára és terepbejárásra került sor október 7-9 között, melyen számos közép-európai és nyugat-európai ország
szakembere vett részt, és amely elsősorban a Duna-Tisza közi talajvízsüllyedési problémák kapcsán került megszervezésre. A konferencia vezető előadását dr. Pálfai Imre' és
Török Imre György tartották. A bajai kollegákkal együtt
rendkívi,il hasznos tanulmányutat szerveztünk, amelyben dr.
Molnár Béla professzor a József Attila Tudományegyetemről is részt.vt<tt és személyében a térség leghivatottabb
szakértője mutatta be a térség hidrogeológiai problémáit és
sajátosságait.
Török Imre György

ról és kitüntetéseket, elismeréseket is átadtak. Területi szervezetünk tagjai közül többen
részesültek elismerésben.

gedi Vízművek főmémöke, jelenleg az Alsó-Tisza vidéki
Vízügyi Igazgatóság igazgatója. Munkája során kiváló tapasztalatokra tett szert a vízi
létesitmények kivitelezése, az
ár- és belvízvédekezés és a víziközművek üzemeltetése terén. Egyik fő irányítój a volt a
szegedi partfal újjáépítés ének
és a 80-as években a szegedi
vízművek fejlesztési munkáinak. A Mérnöki Kam~ra megalakításában Jevékenyen vett,
részt és jelenleg a kamara
egyik elnökhelyettese. ,
A Társaságnak 1967 óta

beosztásokban, jelenleg a
Szegedi Városi Beruházási
Kft. ügyvezető igazgatója.
A Társaságnak 1988 óta
tagja, 1991-96 között a Szegedi Területi Szervezet titkára,
jelenleg -a vezetőség tagjaként
a Víz Világnapja pályázatok
bírálati munkájának irányítój a
és az ünnepi ülés előkészítője.
A Társaság 1992-ben Szegeden tartott országos vándorgyűlésének kiváló szervezője,
több országos rendezvényen
látta el a szekcióülés titkára
feladatkört. A Szegedi Területi
Szervezet programjainak rend-

böző

e

Dr. Kováts Gábor
A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett mérnöki, majd
mezőgazdasági vízgazdálkodási .szakmérnöki oklevelet,
egyetemi doktor. Az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóságnál szakaszmérnök, főépítés-vezető, termelési igazgató, a Kelet-magyarországi
Vízépítő Vállalat, majd a Sze-

tagja. Jelentős érdemei vannak
a társasági élet és a vízügyi
szolgálat közötti kapcsolat erősftésében, a Szegedi Területi
Szervezet munkájának támogatásában. A Pro Aqua érein
értékes szakmai munkásságának elismerése.

RovákGyula
A Budapesti Műszaki Egyetemen vízépítő, majd ugyanott
vízellátás~csatornázási szakmérnöki oklevelet szerzett.
1978-tól a Szegedi Vízművek
és Fürdóknél dolgozott külön-

NőH

böző

az érdeklődés

szeresen előadója A Pro Aqua
érem aktív társasági munkájának elismerése.

Varsányi Zoltánné
Az 1997. évi Vitális Sándor
szakirodalmi nívódíjat a "A
Dél-Alföld felszín alatti vizf<i.
Eredet" kémiai evolúció és YÍZmozgás a jelenlegi kémiai
ös szetétel tükrében" című
szakcikkért kapta, amely a
Hidrológiai Közlöny 1994. évi
4. számában jelent meg.
(FolYtatás a 2. oldalon)
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Nemzetközi együttmüködés
a Maros vízgyüitön
Számunkra a Maros vízgyúj tój e az :;::!;:;!;:;:;:;:;:;:::;:::::::;:::::::::::::::::::::::::::::;:;:::;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;!::::::::;:;::::::::;-,:~:::::::::::::'$::::::::::::::::
Az eseményre ez év májusában keérdekes 'elsősorban, Romániában ez a Aligha kétséges, hogy Magyarország rült sor, melyről memorandum készült
legnagyobb vízgyűjtő, talán Magyar- számára a szomszédos Romániával és azt a benne foglalt javaslatokkal
~ vízügyi együttműködésnek
ország szempontjából a Körösök és a
együtt mindkét ország illetékes korSzamos nagyobb érdeklődés t kap, de
nagy jelentősége vari.
mányzati szervei megkapták.
'
szűkebb hazánkban, az Alsó-Tisza viA magyar-román vízügyi ,
Ugyancsak
'az
Egyesült
Államok
déken a mintegy 30.000 kril2-es románi- 'együtt,működés múltja nem egészen közreműködésével az ún. US AID pro80 éves. Gyakorlatilag
ai Maros-vízgyűjtő minden szemjekt keretében vízminőségi monitoring
pontból meghatározó. Idén nemcsak a
az L világháború után, amikor
állomás tervezése és építése kezdődött
kétoldalú kapcsolatok terén volt nagy
a vízgyűjWk országhatárral
négy folyó, közöttük a Maros határszelfejlődés, hanem jelentős előrelépés törosztottakkáváltak, kezdődtek
vénye közelében. Az igazgatóságunk
tént a fejlett európai országok bekapa kétoldalú vízügyi kapcsolatok.
makói
vízhozammérő állomásán kerül
Erről a trianoni szerződés is
csolódásával.
kialakításra ez a, korszerűen múszereMaradjunk azonban elsősorban a
rendelkezett és ezia vízügyi
. zett vízminőségi megfigyelő állomás,
kétoldalú kapcsolatokn'ál. Úgyszólván
egyezmények biztositották.
melynek tervezésében és építésében is
aláírás előtt áll az új korszerű, határvízi
Nem mindig voltak felhőtlenek
közreműködtünk.
egyézmény, amely már nemcsak a kökapcsolataink, bár a vízügyi
A fenti együttműködések mindegyizös érdekeltségű folyó, árvíz védelmi
együttműködés általában előbbre
töltés, belvízcsatoma által érintett sávra járt, mint a gazdasági és politikai, ke az 1992-ben mindkét ország által
terjed ki, hanem elsősorban az informá- kulturális kapcsolatok. Elsősorban aláírt Helsinki okmányra alapozódik,
ciócserében a teljes vízgYÚjtőre. Bővüla vízkárelhárítás állt a fókuszában amely a határt metsző, ill. az országtek a hidrológiai és vízminőségi adatennek a sajátos kapcsolatnak.
határokon túlnyúló vízgyűjtők vízmicserék és javult azok technikája. Mind Mintegy három évtizede veszek részt nőségi és vízkészletgazdálkodási, körjobban megismerjük egymás gondjait a magyar-román, Maros-vízgyűjtőt nyezetvédelmi kérdéseire vonatkozik.
~s a szomszédos országok szakemberei
érintő közös munkákban,
Az Európai Gazdasági Bizottság momind a hivatalos bejárásokon, tárgyatárgyalásokban és tanúj a vagyok
nitoringgal és értékeléssel foglalkozó
,lásokon, mind pedig egyéb eseményeannak, hogy különösen a romániai munkacsoportJa, (TASC FORCE) a
fen gyakrabban és nagyobb számban
forradalom és a magyar gazdasági helsinki konvenció szellemében iránytalálkoznak.
átalakulás óta,
elveket dolgozott ki, ezek gyakorlati kiMagyar területen ez évben kezdődtek
vagyis ebben az évtizedben
próbálására több közép és kelet európai
ineg korszerű módszerekkel, nyugatóriás léptekkel haladunk előre.
vízgyűjtőn mintaterületi projektek ineurópai tapasztalatokat is felhasználva '::::::::'Dr::F~~~ádte:J~~:::::::~~h::;~~ál~Gr dultak be. Ezek között van a Maros víza regionális vízgazdálkodási tervezénak a Maros vízjárására gyakorolt hatá- 'gyűjtő mintaterületi programja, amelyet
~ek. Ez évben hét vízgyűjtő programjá sát elemezte, Sitaru Maria és Márton a két ország szakemberei holland seindult, melyek között a legnagyobb és
,
,
'
' ' l - bb M
, - ' -' A László a Maros vízgyűjtő hegyvidéki gítseggel, beleertve az anyagl segítlegje
entose a aros vlzgyU]to]e.
" . ak kialakítá ' ' l ' "
l' , (
.
d'lk d' . k . tarozom
saro es uzeme ese.., ségét és a RIZA hollandiai Vízgazdál"l "
rp.agyar .teruetl vIzgaz ,a o aSl on- -l d
,; 'k "
V - 'L'~ 'l'
. 'k
'zk' Ih' 'tá "
'k' - ro a ott taJe oztatast, ersegl asz o kodási Intézet koordinációs segítségét,
cepClO ',a VI , ~e, an. s es ~ VlZ, ~sz- pedig ezen tározók magyar területre le- igyekeznek tető alá hozni.
let-gazdalkodas Igenyernek blztosltasa, h ts'
h t' . al f lalk
t
-, . kflm"
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f l 1Sandu Ileana a Maros vIzrendszer események,. közös munkacsoport ala,o e enge e e en, ogy meg e e o vízmi~őségének alakulásáról szánJ.Olt
kult ki, melynek programját az illetékes
információkkal rendelkezzünk a szomdzédos ország területéről. Igen jól ha- be, B urián Petre pedig ehhez kormányszervek elé teIjesztették, a nol~dnak ezirányú tárgyalásaink.
kapcsolódva a Maros vízrendszer leg- vember 5-7. között tartott szakértői tai' Széleskörű szakmai tanácskozásra fontosabb vízfolyásainak biológiai víz- lálkozó megállapításai alapján.
,
minősítése céljából végzett vizsgálatok
a,dott lehetőséget a második nernzetkö1996. nyarán az Európai Közösség
eredményeit mutatta be.
ii Maros-konferencia, amelyet ez évún. PHARE-CB C segélyprogramjához
llen az 1975 évi szegedi esemény után
Dr. Major Tibor a Maros magyaror- a Békés megyei Önkormányzat bíztatá~ost román partnereink Marosvásárhe- szági szakaszán jelentkező vízminőségi
sával pályázatofadtunk be a Maros
ly" en rendeztek meg június első heté- problémákat és: a rendszeres mérések
alapján tapasztalt tendenciákat elemez- hordalékkúp felszín alatti vízbázis véa maros- te. Domahidy László a két ország kö- delme érdekében szükséges felszíni
zötti hidrometeorológiai adatcsere hely- vízpótIás javítása ügyében.
\!ásárhelyi székhelyű Maros vízgyűjtő
Ez lényegében véve aSzárazér
v'ízügyi igazgatóság szakemberei, ma- zetét, fejlődését ismertette, összehason~
, gyar részről az OVF, az ATIVIZIG, az lítva Magyarország és többi határos or- Battonya-Tótkomlós közötti 60 km-es
A TIKÖFE és a József Attila Tudo- szágok ilyen irányúkapcsolatának szín- szakaszának vízrendezési rekonstrukvonalával. A résztvevők szakmai tanul- cióját, vízi élővilág és természetvé~ányegyetem részéről hangzottak el
mányúton is részt vettek és az előadá delmi szempontból való rehabilitációelőadások. Összesen 16 szakmai dolsokat követően konzultációkat IS foly- ját, vagyis a vízpótlás műszaki feltétegozat, melyek között dr. Kováts Gábor
tattak.
leinek megteremtését jelenti, egyúttal
a' magyar román vízügyi kapcsolatok
Az 1997. év a Maros vízgyűjtőjén a kismértékű (1000 ha) új öntözési letöbb mint fél évszázados múltját tenemzetközi kapcsolatok tekintetében hetőséget is biztosít.
kintette át, Gábor Valeriu ugyancsak a
talán azért is különösen nevezetes, mert
Romániai eredetű aradi fővizkivétel
két együttműködő szervezet kapcsolanemcsak kétoldalú együttműködésről ről biztosított vízkészletre támaszkodik
tának jelentőségéről beszélt, dr. Molszámolhatok be. Az Európai Közösséga létesítmény; melynek tervezési munnár Béla a Maros vízgyűjtő földtani
hez kapcsolódás szellemében igén kokál,atai beindultak, a tényleges megf~lépítéséről és kialakulásáról adott
moly kezdeti lépéseket tettünk más ort~jékoztatást, Cucui Teodor a Maros
valósítás 1998-1999-ben 75%-os
szágok közreműködésével.
középső vízgyűjtő szakaszának hidroPHARE támogatással biztositott. A beAz Egyesült Államok részéről már
geológiai kérdéseiről, dr. Török József
évek óta komoly figyelem középpontjá- ruházás tényleges költségei összesen
~ közös érdekeltségű Maros hordaban áll a két ország vízgazdálkodási és mintegy 350 millió Ft-ra tehetők.
lékkúp vízbázisának védelméről adott
Az itt ismertetett értékes" sokrétű
környezetvédelmi kapcsolat rendszeréiÍlformációkat, Socaciu Angela a Manek elemzése. A Water For People szakmai együttműködés széles körű" a
ros vízgyűjtő veszélyes hidrometeoroEgyesült Államokbeli környezetvédel- szakemberek közötti, magas színvonalú
lógiai Jelenségeit tekintette át.
mi nem kormányzati szervezet 1994 óta párbeszéden és kapcsolatokon alapul.
;, Porima Ioan a 90-es évek marosi
támogatja a Maros v~zgyújtő, azon be~ Nem véletlen tehát, hogy egyre sű
á'rvizeinek hidrológiai jellegzetességeit
lUI a Maros hordalékkúp talajvíz védel- rűbbek mind a magyarországi, mind
ismertette, dr. Pálfai Imre a felső vízníi illetve {vóvízellátó rendszer védelmi pedig a romániai kollegák privát kirángyűjtőn kialakuló árhullámok magyar
(vízbázis-védelmi) programját.
dulásai, szakn1ai turisztikai jellegű látof6lyószakaszra gyakorolt hatását
Ez ügyben a korábbi évek esemé- gatásai és találkozói.
e~emezte, értékelve a magyar előrejel
nyeit folytatva magyarországi és roEzek jelentősége nemcsak a szakmai
zesek készítéséhez szükséges adatközmániai terepbejárásra és, adátcserére, ismeretek bővítésére korlátozódik,
lés jelentőségét. Bálint Gyula a Maros
konzultációra került sor magyar és ro- hanem a személyes emberi kapcsolatok
rqmániai szakaszán jelen évtizedben
mán vízügyi igazgatósági, környe- megteremtésére, ill. továbbfejlesztésére
jelentkező vízigényekkel foglalkozott,
zetvédelmi felügyelőségi, víziközmű
Török Imre György a Maros magyaror- üzemeltetési szakemberei között, azok és ebben a két ország között a
szági szakaszán illetve vízgyúj tőj én is- főhatóságai képviselőinek részvéteiével vízügyesek ugyanúgy, mint bármikor
korábban, elől járnak,
~ertette a vízigényeket, a vízhas'znoazameiikai szakemberek irányításával.
Török Imre György
sf.tási együttműködési lehetőségeket.

i

b,~~omán részről elsősorban

Az elmúlt néhány évben
jóriéhányszor fordult meg a
fejemben, van-e értelme őszi
szemlét tartani déli szomszédunknál akkor, amikor minden kereszteződésben, hidaknál fegyveres rnilicisták váll~
ra akasztott fegyvereit lág uk,
s válaszolunk "hova" és
,,miért" kérdéseikre. Miért is
vállaljuk ezt a stresszes állapotot?
Tudjuk, hogy a víz nem ismer határokat, nem ismer
politikát (bár ,ezt Bős-Nagy
maros cáfolja), s ha úgy adódik, ezektől függetlenül is
"zúgva-bőgve" töri át a gátat, vízügyes szemmel nézve
bajban és örömben is összekapcsolja a szomszédos országokat.
Ezért is tartottuk a helyi
vízügyi kapcsolatokat akkor
is, amikor anagypolitikai
kapcsolatok szüneteltettek.
Bár a kapcsolatokon belül
csak az árvízvédelmi és belvízvédelmi közös szabályzatból adódó együttműködés
keretében került sor taÜUkozókra, az bizonyossá vált,
hogya "vizes" kollegák
mindkét oldalon alig váJják a
kapcsolatok "hivatalos" folytatását. Ennek jegyében zajlott 1996. december 9-12.
között Velencén a MagyarJugoszláv Vízgazdálkodási
Bizottság XXXV. Ülésszaka.
A több éves kihagyás után
a meghatalmazottak (magyar
részről dr. Varga Miklós, jugoszláv részről Mr. Vladimir
Bajity) a kapcsolatok felújítása mellett az együttmt1ködés korszerűsítését is elhatározták. Az eddigi Dunai AI~
bizottság és Tiszai Albizottság helyett három - feladatra
specializált - albizottságot
hoztak létre. A Vízkárelhárítási Albizottság vezetőjel dr.
Halász Rúdolf, a Vízgazdálkodási Albizottság vezetője:
dr. Kováts Gábor, a Vízminőségi Albizottság vezetője:
dr. Major Tibor.
Az albizottságok munkaterve rendkívül feszített volt,
a korábbi gyakorlatban megszokottakat jelentősen meghaladta. A program végrehajtása - a találkozókon kialakult, részletekbe menő tár-

gyalási módszer, a témakörök átfedése miatt is - nem
volt tartható.
A felkészülés során, az új
felállásból adódóan - a tiszai
és dunai kérdések összevonása miatt - magyar tárgyaló
delegációnak többszöri
egyeztetést kellett végrehajtania.
A munkaprogramban meghatározott feladatok - az albizottsági illetékességek átfedése miatt - többször is
okoztak illetékességi zavart.
Mindezek ellenére az 1997es év sikeresnek mondható.
Megállapftottuk, hogy az árvízvédelmi biztonságot
mindkét fél elsőrendű feladatának tekintette. (A művek
állapota ezt tükrözte.)
A belvízvédelmi biztonság
tekintetében a közmunka
program kapcsán déli szomszédaink előtt állunk. Nekik
is ajánlottuk hasonló programok szervezését. Megindultak. a tárgyalások ll- Tisza közös érdekű szakaszának kiterjesztésére, ennek jegyében
cseréltük,ki á Törökbecsei és
a Kiskörei duzzasztók üzemelési szabályzatát.
A közös vízhozammérési
program megvalósult. E téren megállapodás született a
mérések eredményeinek
összehangolására. Technikai
eszközeik fejlesztésének
eredményeként jugoszláv
kollegáink mérési eredményei is javultak. Az eddigi
15-20 %-os mérési eltérések
ma már csak héhány ezrelékben mérhetők. Megindult
a hidrológiai közös szabályzatok korszerűsítése, ennek
keretében enyhültek a köröséri mérési kötelezettségek is.
Bízunk abban, hogy az újrainditott kapcsolatok fejlő
dés e töretlen lesz, s a kezdeti
"merev" hangvétel után a
nyolcvanas években kialakult napi kapcsolatok szintjére tér vissza az együttműkö
dés. Ennek talán első jele az,
hogy újra szó van a határ két
oldalán szolgálatot teljesítő
gátőrök és gépészek hajdan
rendszeres találkozójának
megszervezéséről.

Tripolszky Imre

A Hidrológiai
Társaság
kitüntetettiei
(Folytatás az 1. oldalról)
A szerző által alkalmazott
kémiai-geokémiai megközelités új oldalról világítja meg, s
egészíti ki - az ellentmondásoktól sem mentes - eddigi ismereteket. A cikkben ismertetett új vizsgálati módszer alkalmazása egyúttal példát mutat arra, hogy a geokémiai kutatások eredményeinek az al-

kalmazásával hogyan lehet új
ismeretekkel kiegészíteni az
eddigi, hagyományos úton kapott vizsgálati eredményeket.
A szakcikknek így nemcsak
elméleti, hanem egyúttal komoly gyakorlati jelentősége is
van, s aktualitása az, hogya
vfzbázisok védelme ma a kormányprogram kitüntetett céljai
között is szerepel.

;

1997. DECEMBER

3

VIZPART

Az úiszegedi gátör
Takaros ház, csöndes környezet Akárha vízparti lak,
szolgá~ati hely is lehetne.
De ez nem az. Már nem .•
Az apátfalvi keskeny utca
már a nyugdfjas élet környezete :aaka József gátőr és
feles.ége, Rózsa asszony számára. :
Az előszobában a falon két
fénykép, szinte azonosak.
Mindkettő az újszegedi gátőrházr6l. Talán azért, hogy
Apátfalván is biztosan itt legyen
újszegedi, Tisza-parti ház, emléke. Többszöri
mély s'óhajtás. Jóska bátyám
- miv~l hogy így egyeztünk
a szólításban - fátyolos
szemmel hallgat. Pedig már
beszélgetünk. Észrevétlenül
belekezdtünk a jelenidő és a
múlt sommázatába.
- Mpst, hogy már egy hónapja ht lakunk, azon kapom
magaril, még mindig azt
mondJ'uk az újszegedi gátőrházra, amikor szóba kerülne, hogy otthon. Pedig már
most r'lem az az otthonunk.
Mégis.!'- Rózsika így töri az
elérzékenyült csöndet, ameddig a férje rákezdené.
- Akkor honnan is kezdjük? -!szól Baka József, immáron nyugdíj as gátőr az
apátfalvi' házban. Mire azt
mondpm, szándék dolga,
amit először szívesen mondana. Ódzkodva az újólagos
szemfátyolosságtól, Jóska
bátyám az idő távoli zugába
szalad; onnan kezdi.
- A vízügyhöz 1973-ban
jöttem; mint kubikos dolgoztam ny:blc évig. Partbiztosítási munkákat végeztünk a Tiszán és a Maroson. Akkor,
1980-ban egy pályázati kiírás
szerint a kiszombori őrház
megüresedett. Sódar úr volt
akkor ,a szakaszrnérnök. Én
ezt a pályázatotelnyertem.
Ez volt 80-ban, azután pedig
1988-ban megüresedett az újszegedi gátőrház, akkor mentünk á,t oda és voltunk ott
1997-ig. Most, egy jó hónapja, hogy nem vagyunk. Kilenc év ott.
- Hogy régebben mit csináltam! most akkor arról. Hát
én az ~pátfalvi téesz-ben dolgoztam.1958-banléptem be
a tées~-be és 1973-ig mint
téesz-tag dolgoztam. Előtte,
mint kisebb,korú, mint tizenéves, ~ mezőhegyesi majorban víi,hordóként dolgoztam.
Dűlő Végin volt egy lajt és
akkor Onnan vittem kantával,
meg vbltak ezek a fa csobolyók, avval.
- Szóval, akkor a vfzzel
már k~rábbról kapcsolatban
volt, v,agy ilyen, vagy olyan
módon.
- Igaz. Azután, tudja,
mikor!kezdtem 17-18 éves
lenni, #or meg a mezőhe
gyesi ~ukorgyárban az volt a
dolgom a fiZIkai erőmhöz
igazít~a: hogy a vályúszerű
úsztatpban tárolt többezer
mázsa; répát a mo sóba irányftsarn, ha megakadt. Ez
volt a :cukorgyári munkám,
itt is ~agy két évig dolgoztam, u~na pedig a nagylaki
kendergyárban. Olyan segédfútő-fé~e lettem. Azt követő-

az

leg kerültem az apátfalvi téeszbe. Én ezeket csak mint
munkavégzést említem, az
életem során, amivel az elején kezdtem és összesen végeztem így most 63 éves koromig, 43 év 79 nap letöltött
munkaidővel.
- A valósan vfzügyes,
vagy vizes munkálatok hogy
kezdődtek?

voltak. S, így szem előtt voltunk. A rend, a magatartásunk, az ilyen hozzáállásunk m~gtetszheiett a vezetőségnek, mert amikor a
Marczika Imre nyugdíjba
ment Újszegedről, akkor
megkaptuk azt a helyet. Úgy
látták, hogy oda mi alkalmasak vagyunk. Egy kicsit
több fizetést is kaptam. Ott is
volt föld, istálló, lehetett gazdálkodni.
-, Van annak valami rangja, hogrvalaki'a Maroson
van, vagy a Tiszán?
- Nagyon nagy rangja van
egy gátőrnek, mondjuk egy
csatornaőrhöz képest. Meg,
hogy hol van. És milyen ember. Mert van, hogy egy ember mondjuk Pilicsfalván
csatorn~őr és nem létezik,
hogy behozzák máshova. Az
Dr. Hajós Béla helyettes államtitkár köszönti Baka Józsefet
jól van ott. Ennek így van
a miniszteri kitüntetés átvétele után
oka. A másikat pediglen úgy-' '
tekintik, hogy ne maradjon
ott, gyerünk ide, mert te idevaló vagy. A gátőr az mindig
legyen kész mindenre. Tudja
azt, ha az első fokot elrendelik, mi kell, lépésrőllépésre,
egész a rendkívüli állapotig.
Tisztában kell lenni mindennel, felkészültnek lenni, s a
védekezést, a munkát az()n
belül mindig' a védelemvezetőség határozza meg. Nekem, mint gátőrnek az őrjá
rásomol1belül rendezni kell
a homokszállítást, a pallót, a
közmunkát, a járműveket,
jegyzeteini minden áldott
napra, műszakváltást, embe- '
reket.
- Jóska bátyám, mit jelent
a maga számára: hűség?
- Nagyon-nagyon sokat.
Azt én most a gátőr érzésével a munkáia és a szor~
galomra teszem" mert egy
Baka József családi körben búcsúzik az aktiv munkátólmunkahelynél ez adja hoZzá
jobbján TörÖk Imre György
az alapot. Ami ugye, a hű
ség, az egy kétoldalú valami. teni a nyugdíjat, ha majd jön mánykitüntetésért is, meg annyira, összejöttünk vagy
Hogy ragaszkodó vagyok a a -gázszárnlás, ne legyen baj. hogy elindultunk a nyugdíj ötvenen.
munkahelyhez és az is vi-A télidójön a friss nyug- felé.
Lehet hatvanan is. Így. Ha
szont. Ha látják, ebben az dfias idővel, Lehet nézegeJni
Elment a Nieszner Gyuri már egyszer letelt a munemberben akarat van, akkor a képeket. Meg a csillogó, nyugdíjba, elment egyik is kaidő. Úgy' értem, az egé~z.
az jó. Akkor adnak neki még fényes kitüntetést.
másik is, így aztán tartottunk
többet, még,több megbecsü- Nagyon nagy dolog, ezt egy kis összejövetelt. VaBecsei Péter
lést.
'
nem spkan kapják. Miniszte- gyunk heten gátőrök azon a
(Baka József gátőrnek és
- Jócskán szem előtt volri kitüntetés ez. A vízügyért vonalon, akkor természe- feleségének a Vfzpart szertak Újszegeden, vezető venemlékérem. Októberben ad- tesen a feleségek, meg a sza- kesztősége is jó -egészséget
déggel is ellátva. A munka, a
környezet, a pedantéria a ták, ünnepre. Lehetett ké- kaszmérnökségi mimkatár- és békés, nyugodt nyugdfjas
vendéglátással együtt volt lé- sőbb összejönni, ezért a kor- sak, igazgatóságiak, úgy' éveketkfván!)

- Még Apátfalván éltünk,
amikor jött a 70-es ár. Akkor
mint közerő be voltunk vonva a védekezésbe. Ugyanúgy
homokzsákot töltöttünk,'
emeltük a gátat. Ez volt a 70es árvíz. Amikor 73-ban kubikosnak fölvettek, mindjárt
védekeztünk, figyelőszolgálat éjjel-nappal, beosztva. Ez
volt a kubikosság alatt, még
1975-ben is. Később, a többi
évet vízen dolgoztuk, parte
biztosítást végeztünk. Télen
rőzsét vágtunk, nyáron bedolgoztuk. Leszállítottuk az
adott helyre rocsóval. Sárhajóval, mert akkor az volt. Ez
a hét év, ez így zajlott, kubikosságban.
- Kfvülálló kérdezheti,
mennyire mesterség az, hogy
valaki a vfzügynél kubikos"
azután meg hogy gátőr?
- Ez olyan dolog, hogy
természet adta ezt a mesterséget. Ezt is meg kell tanulni, tudni kell, ha egy körösztgátat építünk," milyen
alapon kell megépíteni, milyen magasan kell megépíteni. Ez olyan mesterség, hogy
ezt tudni kell, ezt ugye tanultuk, meg csináltuk. Rőzsekolbásszal, terméskővel, FŐzs ével kialakítani a rézsüt,
hogy ne szaggassa a partot,
ne bővüljön tovább a Tisza,
vagy a Maros, mert elég az a
hely neki. Ez egy ilyen dolog.
.
- A mesterség a munka
közben alakul, mondja. Volt
a Maroson, azután a Tiszán;
Kell-e külön a folyót is tanulni, tanulmányozni?
- Megvan minden folyónak a tl,llajdonsága. A Maros
nagyon gyors folyó. Amikor
eléri a 200-as, 300-as szintet,
akkor egyre gyorsul a folyó,
nagy a vízszintesés. Ezt kell
tudni, meg azt, hogy mit
kaptunk fölülről, román részről, a vízgyűjtő területrőL A
védekezésre úgy kell ké- nyeges, Rózsik,aasszonynak
szülni, hogy a Maros. rombo- is szerepet szánva.
ló folyó, nagyon gyorsan föl- A fózésben, az őrház
megy és nagyon gyorsan le- rendjében volt része. Meg
megy. A Tisza árhullámait egyébként is. A vízügyhöz
nagyban a mellékfolyóinak a nem is vesznek föl gátőrt, ha
szintje határozza meg. Ha a nem nős. Ha az embert akárKörös is magas, Minszentnél rililyen kis időre is elvezényis magas a vízállás, meg Ma- lik, az élet nem áÚbat meg a
kónál is magas, akkor a Ti- szolgálati helyen.
Az asszony majdhogynem
sza nagyon nagy bajban van.
Úgy azért külön fölkészült- ugyanolyan gátőr, mint a
séget igényel a Tisza folyó gátőr. Újszegeden azután
is.
még volt vendégszoba, tár-Hogyan kerültek amaro- gyalásra alkalmas hely, küsi gátról a Tiszára ?
lön is megvoltak a vendég- Ennek van egy kevéske 'látó, gazdasszonyi teendők.
mögöttes magyarázata. Kis- , - A mozgalmasság most a
zomboron sok alkalommal nagy nyugalomban igencsak
megfordultak a szómszéd- hiányzik, vagy nem?
ságból, Romániából is, hogy
-Nagyon. Különösen,
a mi vezetőinkkel, embere- hogy jön a tél, az ember igy
inkkel találkozzanak. Vízü- behúzódik. Amúgy majd dolgyi szemlék, ilyesmi és ilyen gozgatunk a földön, egy kis
okból minekünk feladataink gyöké,r, meg ez-az. Kiegészí-

A Vízpart minden
kedves' olvasójának'
kellemes karácsonyi
ünnepet és boldog új
esztendőt

kíván

az Alsó-Tisza
vidéki Vízügyi
Igazgatóság és a
Vízpart
s zerkes ztősége
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. Közmunkások a Szegedi
Szakaszmérnökség védmüvein
·A vízügyi szolgálat a közmunka alapból pályázat útján
1997-ben jelentős összeget,
1 'milliárd( 26 millió Ft-ot
nyert el, ebből igazgatóságunk 107,6 millió Ft-ot, szakaszmérnökségünk pedig
2Q,8 millió Ft-ot kapott.
Meg kell jegyeznünk,
hogya főcsatornáink víze 1vezető képessége az évek soráp. mintégy 30-40%-kal
csökkent, a töltéseink egy részét évenként csak egyszer
tudjuk lekaszálni, a műtárgyainkat nem tudjuk megfelelóen karbantartani, a feliszapoltságot tartósan megszüntetni.
:Sajátosságaink közé tartozik, hogy a vízi létesítmény,eink nagy részénél a fennta~tási munkálatokat csak
kézi erővel lehet elvégezni,
viszont a vízügy átszervezése,.után - a kubikus brigádjaink megszüntetésével- a kézi'munkaerő jelentősen megfogyatkozott, a szükséges
létszám ma már nem áll rendelkezésünkre. Ezért éltünk a
lehetőséggel, ho gy 1996. év

után 1997-ben is foglalkoztassunk közmunkásokat a
A Szegedi
védmúveinken. A szakaszSzakaszmérnökség mérnökség területén 1997.
folytatva az 1996-ban
április 16-tói október 31-ig megkezdett gyakorlatotdolgoztak közmunkások, az
1997-ben is
egyidőben foglalkoztatott
közmunkásokat
legnagyobb létszám 234 fő
alkalmazott
volt.
az árvizvédelmi és
A munkavégzés két
belvízvédelmi művek
ütemre bontható:
fenntartási feladatainak
Első ütemben április tól auelvégzésénél.
gusztusig a jelentősebb belAz igazgatóságunk
vizes csatornákat gaztalaníkezelésébe tartozó
tották, cserjét írtottak a árvizvédelmi védvonalak
Dongéri, Kőrös éri, Dóc-er- 34%-a, abelvízcsatornák
zsébeti, Nádastó-nagyszéki,
37%-a tartozik
Széksóstói, Domaszéki csaa Szegedi
tornákon, valamint a 11.01,
Szakaszmérnökséghez.
11.02 és 11.06-os árvízvéA védműveink
delmi védvonalakon.
fenntartására fordítható
A második ütemben az pénzügyi források évek óta
őszi felülvizsgálatra felkénem elegendilk, ezért
az árvizvédelmi töltések
szülés jegyében a legfrekventáltabb helyeken alkalvédképességének
maztunk közmunkásokat, ott,
megtartására,
ahol a karbantartó gépekkel
abelvizvédelmi '
már nem tudtunk megfelelőlétesítmények vizvezetil
en dolgozni.
képességének biztosítására
A közmunkások a kezeléközmunkásokat is
sünkben lévő belvízcsatomáigénybe kellett
ko n 126.4 km h o s s z b an, . ::::::::::::::::::::::::~~:::!~!!::::~:e~~~:~:;:::::::::::::::::::::::
mintegy 1.035.000 m2
területen
végeztek
gaztalanítást és cserjeírtást,
197 mútárgyat tisztítottak
meg,
árvédeimi véd. vonalainkon pedig 349.400
m2 területet mentesítettek a
, gaztól és cserjétől.
Itt meg kell említeni a
gát- és csatornaőreinket, akik
szintén kivették részüket a
munkákból, hiszen a közmunkások közvetlen irányítói ők voltak, és emellett a
meghatározott éves feladatukat is el kellett végezniük.
Az évek során a védekezési
Dóci közmunkások kátyúzták
munkáknál szerzett tapasza percsovai keresztgát töltéskoronáját
talatuk, jó emberismeretük
nélkül a nagyrészt képzetlen
emberek irányítás a lehetetlen
lett volna.
De hozzájárult a közmunka alkalmazás sikeréhez a
szakaszmérnökség többi dolgozója (adminisztrátorok,
technikusok, mérnökök) is,
akiknek a munka irányítás a
és ellenőrzése mellett szintén
számos, egyéb feladatot is el
kellett látniuk. A közmunka
kiemelt figyelmet követelt,
hiszen köztudott, hogya
közpénzek elszámolásánál a
Közmunkatanács nagyon
Dóci közmunkások takarították ki a percsovai
szigorú feltételeket határohullámtéri csatornát
zott meg.
Egy közös élményemet
szeretném most megosztani
az olvasókkal. Kiss Imre
technikussal' egy augusztusi
forró nyári napon a Kőröséri
fócsatornán dolgozó közmunkások részére a megérdemelt fizetésüket vittük ki.
(Ezen a munkaterületen talán húszan is dolgozhattak.)
Sokan csapzottak voltak, némelyikük erősen verítékezett, nagyon meleg idő volt.
Türelmetlenül várták már
a fizetésüket. Amikor megkapták, voltak, akik elég edetlenkedtek, ezért a munká~ Szegedi közmunkások gyomtalanították a partfalat

.,,

ért kevésnek tartották a ka- létszámunkkal már nem volpott pénzt. Voltak, akik több- tunk képesek ezeket a felaször is átszámolták, hajtogat- datokat megoldani, másrészt
ták a százasokat, ezres eket és sokak számára - ha csak rövoltak olyanok is, akiknek vid időre is - megélhetési
ennyi "temérdek" pénz ( 25 gondjaik enyhítését jelentette
ezer Ft) mostanában nem ez a lehetőség.
nyomta a markukat. De látAz árVÍz- és belvízvédelmi
szott többeknek az arcán az műveink őszi felülvizsgálaelégedettség is, hogy dol- tainak kiértékelő értekezlegozhattak és ezért pénzt kap- ten a felszólalók közül töbhattak.
ben egybehangzóan állitot- .. '.
A jelentős közmunkás lét- ták, hogyaközmunkások :,::::~...~.i!<:I.. ::.:'~':l;:lf\r.~
szám biztosítása a területün- nélkül már a védműveink
kön lévő munkaügyi kiren- felkészítését el sem tudják
deltségekkel való jó kapcso- képzelni.
lat nélkül nem lett volna zökSzerencsére ez a megálkenőmentes, különösen a lapítás egybeesik Halmos
mórahalmi, kiskunhalasi és a Csaba, a Közmunkatanács
kiskunmajsai kirendeltségek elnöke és dr. Hajós Béla heálltak ebben az élen.
lyettes államtitkár véleméAz önkormányzatok is fel- nyével is (Víztükör, 1997.5.
ismerték, hogy a területükön szám)
végzett vízügyi közmunka
Mi természetesen a jó
egyben növeli az árvízi 'és munkát végző brigádokat,
belvízi biztonságot. Példaér- embereket számOJ;l tartjuk, ha
tékű kapcsolat alakult ki lehetőség lesz, újra foglalH~rkakötöny, Szank, Dóc, koztatjuk őket 1998-ban is,
Tiszasziget önkormányzatai- sőt egy esetleges árvízvédekezésnél, belvízvédekezésvaL
A közmunkavégzésről na- nél is számításba vesszj.ik
gyobb részt jó tapasztalatok- őket, hiszen ismereteket szeról számolhatok be, hiszen reztek védmúveinkról, s taegyrészt az emberek hasz- lán a vízügyeseket is megnos munkát végeztek egy szerették.
oly'an területen, ahol saj át
Csörgil Gyúl a
,----------------------,

Balesetek, tanulságok
A balesetek - különösen a súlyosak - általában megrázzák az embereket, akik ilyenkor gyakran így sóhajtanak
fel: de jó, hogy nem velem történt!
A megtörtént balesetek elemzése, a tanulságok levonása sokszor többet ér száz oktatásnál. Az oktatott anyagot
elereszti" az ember a füle mellett, a balesetek, tanulságaikkal együtt jobban megmaradnak.
Így év vége felé elkezdjük a számvetést, visszatekintünk az elmúlt évre, mi történt, mit tettünk jól és mit
rosszul. A baleseti helyzet elemzése is számvetés, visszatekintés, hogya megtörténtekből olailva a jövőben jobban
csináljuk azt, amit tennünk kell.
Az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság létszámának
csökkenésével csökkent a balesetek száma is, ez azonban
a jelentős létszámban alkalmazott közmunkások munkába
állításával újra emelkedett. Szerencsére a balesetek nem
voltak súlyosak, ezélt az emiatt kiesett napok száma nem
emelkedett a baleseti számmal arányosan.
Az icrazgaIÓság munkahelyein ez évben eddig hét munkaba1e~et történt (szemben a tavalyi négy esettel). Ebből
hat esetben közmunkás volt a sérült, a kiesett munkanapok száma tavaly 150 volt, ez 1997-ben 247-re emelkedett (de ez a szám az 1996-ban történt balesetekból eredő
áthúzódó napokat is tartalmazza).
A kivizsgálások során megállapítottuk, húgy a munkát
végzők megfelelő munka- és tűzvédelmi oktatásban részesültek, megfelelő védőfelszerelést (védőkesztyűt,
védőbakancsot, védőszemüveget) kaptak, a munkahelyre
történő kiszállításukat - nagyo1&b távolság esetén - megoldottuk, a munkavégzés során felügyeletükről az egységek gondoskodtak, tehát az igazgatóság mindent megtett
annak érdekében, hogy az egészséget nem veszélyeztető,
biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítsuk.
Mindezek ellenére sajnálatos módon sok baleset következett be. Ebben közrehatott egyrészt a kellő fegyelem
hiánya, a gyakorlatlanság és még ki tudja, hogy mi minden. (A gyakorlatlanságot az a tény igazolja, hogy ~ balesetek 74%-a az első hónapban történt.) A balesetek Jellege változó, de zömében a balta sújtásával összefüggő - levágódás, mellévágás okozta - vágásos lábsérülés volt.
Szerencsére komolyabb baleset (csonkulással járó) - a
védőbakancsnak köszönhetően - senkit nem ért. Ebből is
levonható tanulság, hogyavédőfelszerelést soha nem
szabad "kispérolni".
A balesetek elkerülése nemcsak szerencse kérdése,
tenni is kell valamit azért, hogy ne következzen be. Az
igazgatóság a jövőben is igyekszik mindent megtenni an'nak érdekében, hogy a munkafeltételeket minden dolgozójának (természetesen az itt foglalkoztatott közmunkásoknak is) biztonságossá tegye.

Márlrus Zol~
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A szakma bére
Az Igazgatóság által, a közalkalmazottak részére biztosítható bérszínvonal és annak éves növekménye érthetően
a dolgozók érdeklődésének középpontjában áll.
A bérfejlesztésre a költségvetésból rendelkezésre bo- beton térburkolat építés, tékben részt vett a területi megrendelők igényei szerint,
Igazgatóságunk jelenlegi
- szivattyútelepeképítése, . vízgazdálkodás fejlesztésé- szerződésszerűen teljesítjük, csátott támogatás, a Vízügyi Alaptól átvett pénzeszköz és
szervezeti formájában a Köz- hírközlőhálózat építése, ben, ami során a szakmai ennek eredményeként szava- a saját bevétel biztosítanak fedezetet. Mindamellett a dolekedé~i, Hírközlési és Vízü, gárda nagy tapasztalatokat tossági, vagy kártérítési logi kiadásokra rendelkezésre álló szűk pénzügyi keretek
gyi Minisztérium irányítása karbantartása,
igényt az elmúlt 5 évben következtében csak takarékos, hatékony költséggazdálko- gépészeti- technológiai szerzett.
alá tartozó állami költségvedás mellett van mód a tervezett bérfejlesztés valóra váltátési szerv, amely alapfelada- szerelési munkák,
Kiemelkedő munkáink kö- igazgatóságunkkal szemben
nemérvényesítettek, illetve sára.
- szakipari munka (aszta- zé tartozik :
tainak ellátás án túlmenően
A szakszervezet és az ágazat vezetése évente megálla___ szegedi partfal építés,
kötbérfizetési kötelezettsészabad kapacitása hasznosí- los, lakatos, hegesztő, forg ápodik a munkavállalók, béifejlesztésének mértékében. En-'
- szegedi medencés kikötő günk nem merült fel.
tására szolgáltatói tevékeny- csoló),
Üzleti partnetkapcsolata- nek a megállapodásnak a végrehajtását, a tervezett bérfej- a vízgazdálkodás terüle- öntöző- és belvízrendséget is folytat Ezt a felainkat
a szerződésszerű telje- lesztés biztosítását, az igazgatóság vezetése a gazdálkotén
műszaki
tervezés,
meszerek
fejlesztése,
s'zivattyúdatot l~tja el a~ ig.azgatóság
telepek építése,
sítés, az együttműködésre dás kiemelt elemének tartja.
jelentqs technikai hátterét nedzsment,
1997. évre 1996. évi, k6zponti bérkiegészítéssel, véde- vízgazdálkodási szakvé- vízműtelepek és víz ve- való készség és a hosszútávú
adó ~űszaki Biztonsági
lemények, tanulmányok és zeték-hálózatok építése,
munkakapcsolat kiépítésére kezéssel, és közmunkás foglalkoztatással korrigált átlagSzolgálat.
kereset 17%-os emelésére született megállapodás. 1996.
tanulmány tervek készítése és
- szennyvíz elvezető csa- való törekvés jellemzi.
Tevékenységi körünk:
tornahálózat és szennyvíz}\. Műszaki Biztonsági évben a teljes munkaidősök átlagkeresete, a fenti tarta- belvíz- és öntözőcsator szaktanácsadás,
Szolgálat szolgáltatásait az lommal 46.655 Ftlhó/fő volt. Ez a kereset az 1995. évi
nák, valamint műtárgyaik
- mezőgazdasági öntöző- tisztító telepek építése:
víz szolgáltatás,
- Csongrád megye hosszú- olvasók szíves figyelmébe bázishoz viszonyítva 16,9%-os növekmény t takart. Az
építése, és fenntartása,
1996. évi bérfejlesztési megállapodásban előirányzott 19
- vízhozam mérések, kü- távú öntözés-fejlesztési terve ajánlják:
- egyszerűbb magas- és
%-os növekmény t az igazgatóság ugyanis fedezet hiányálöiIféle vízrajzi észlelések
- Duna-Tisza közi hátság
mélyépítőipari munkák,
távlati vízellátásának konTemesvári Mihály ban akkor nem tudta teljesíteni.
- víz-, csatorna közműve végzése,
1997-ben a teljes munkaidős átlagkereset, a már emlíIgazgatóságunk az utóbbi cepciója:.
és Marsovszki Gergely
zeték építési munkák,
tett
tartalommal 52.701 Ft/hó/fő, az előző évhez
Kötelezettségeinket a
az MBSZ vezetői
- cölöpözés, szádfalazás, évtizedekben jelentős mérviszonyítva 119,2%.
'
I
Ebből látható, hogy az igazgatóság egyrészt t~ljesítette
az ez évi megállapodásban foglalt bérfejlesztést, másrészt
visszamenőleg biztosította az előző évi megállapodás
teljesítését, a százalékos lemaradás pátlásával.
Az igazgatóság a bérfejlesztést részben az alapilletmény kötelező, illetve nem kötelező emelésével, részben
pedig határozott időre szóló havi rendszeres kereset-kienac Tisza csatorna létesítését, ban, 1857. november 17 -én gészítés, illetve konkrét munkákhoz kapcsolódó illetBalásházy János ('797-' 857)
ménykiegészítés fizetésével biztosította. A kereset-kiegémelytől földművelési és keres- halt meg Földesen, "vízibetegkedelmi tekintetben egyaránt ségben", a családi hagyomány szítés fizetésére az igazgatóság 1997. november 30-ig
nagy hasznot remélt.
szerint nagy szegénységben. terjedő határozott időtartamra vállalt kötelezettséget.
Az 1998. évi költségvetés várható számainak ismeretéBalásházy és Széchenyi ne- Sújának ma már nyoma sincs. '
Balásházy János neve nem
Balásházy 1833-tól Vay Áb~
ben
az igazgatóság ezt a kereset-kiegészítést a következő
cseng ismerősen az újságolva- rahám gróf kilenc megyére ter-, vét - a köztük Iévá. társadalmi' A hazai tudomány történet
só nagyközönség előtt, pedig a jedő birtokain jószágigazgatói . különbség ellenére - eszméik értékelése szerint Balásházy hónapokban tovább kívánja fizetni, az 1998. évi bérfejreformkor jelentős személyisé- teendőket látott el. Ezen igen' és törekvéseik azonossága, nagy és pozitív hatást gyako- lesztési megállapodás megkötésének időpontjáig.
Ezt követően a dolgozók bérfejlesztését a megállapoge ő, Széchenyi kzdőtársa, Vö- fáradságos szolgálatábóli836- műveik azonos irányban moz- rolt kortársaira. A gazdálkodói
rösmarty, Kölcsey, Bajza ba- ban kilépve, Debrecenbe köl- gósító, nagy hatása maradan- közvéleményt tapasztalatainak dásban foglaltak figyelembe~ételével alakítjuk ki a szaksrátja volt, s a Tudós Társaság - tözött, s folytatta tudományos dóan egybekapcsolta. A két meggyőző' erejével igyekezett zervezettel és a közalkalmazotti tanáccsal közösen.
Az igazgatóság az átlagjövedelem növelése érdekében
1830-ban - az elsők között vá- munkásságát. 1837. szeptem- férfiú kapcsolatának egyik "vi-' formálni. Saját szavaival:
lasztotta tagjai sorába, még pe- ber ID-én az Akadémia VI. zes" epizódja: 1845. október "Munkám tartalmát s irányát átlagkeresetbe nem tartozó személyi juttatásokat is bizdig "gazdasági tudományi közgyűlésén "A honi vízsza- elején, amikor Széchenyi a Ti- legjobban ábrázolja következő tosított ez évben 9.olgozóinak. Például étkezési hozzájárumunkáiért, melyekben egy- bályozások tökéletesítés érők sza-szabáályozás ügyében kifejezés: Merítettem az élet- lást, valamint az Onkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárba
történő munkáltatói befizetést.
szersmifid földijeinek a vesz- földmívelési tekintetben" cÍll- Debrecenben járt, Balásházy ből, s hatni akarok az életre."
. A közalkalmazottak részére az igazgatóság, mivel erre
beszéddel köszöntötte a grófot, ' ' (Forrás: Tilkovszky Lóránt:
teglésb6:t felriasztása iránt si- mel tartott felolvasást.
a
saját bevételek fedezetet nyújtottak, a korábbi évekhez
keresen!emelt szÓt." A nemzeti
Ennek bevezetőjében azt s fáklyás zenét rendezett tisz- Balásházy János. Akadémiai
hasonlóan kifizette a 13. havi fizetést.
haladá~ megindítás ában be- vizsgálta, milyen fontos szere- teletére.
' Kiadó. Budapest, 1970.)
Dr..8imon Sándor
töltött szerepét a Marczibá- pe van a víznek a növények
Balásházy hatvan éves koráDr. Pálfai Imre
nyi.-alapítványból 1945-ben táplálkozása szempontjából, és
kiosztott akadémiai jutalom- _rámutatott a fólci.ek, rétek önmal ismerték el, melyet az tözésének jelentőségére, me1829-b~n megjelent "Tanácso- lyet külfóldi példákkal, első
latok" ~ímű művéért kapott sorban az észak-itáliai öntömeg. (Ugyanekkor tüntették ki zéses gazdálkodás ismertetéaz 183Q~ban megjelent "Hitel" sével támasztott alá. Fölemlíszerzőjét, Széchenyit is.)
tette, hogy hazánkban az edBalásházyról, születésének digi vízszabályozásokat általá200. é~fordulóján azért illik ban egyoldalúan az ármentesímegemlékezni egy vízügyi tés, lecsapolás szempontjai
lapban, mert vízszabályozási szerint végezték, s az öntözéskérdésekkel is foglalkozott. sel nem törődtek.
Erről tanúskodik a követkePéldákkal bizonyította, mint
A Társaság 1998. évre is színvonalas
Március:
konferencia, a tiszai vízügyi igazgatóz&ben "röviden ismertetendő, következik ebből a rétek szal- szakmai programot tervez tagjai és az
Víz Világnapja ünnepség (a január- ságok és Környezetvédelmi Felügyelő
kéziratban maradt munkája
m~hozamának csökkenése, a érdeklődők számára. A közpónti nagy ban kiírandó diák dolgozat és rajz-pla- ségek szakembereinek bevonásával, a
Balásházy 1797. március 8- fű könnyebb kisülése, sőt, ha- rendezvények előkészületei megkez- kát pályázat díjainak ünnepélyes átadá- Tisza vízminőség i állapotának értékeléán született Sátoraljaújhelyen, talmas területek leégése a dődtek. Március 22-én a Víz Világ- sával, szakmai előadásokkal)
sére).
középnemesi családból. A sá- pásztortüzek miatt. Példákat napja ünnepség, július első hetében az
': ho dal'kk' ., k .
szervek: MHT Szegedi Tetoraljaújhelyi, sárospataki, lő- hozott fel arra is, hogy az elke- országos Yándorgyűlés kerül megrende- , AÁprilisM'
aros
r e upJana vIzgazcsei, k~ssai iskolévek után az seredett lakosság erőszakosan zésre, melynek helyszíne Kecskemét és dálkodási problémái.. (Előadó- és vita-o rületi Szervezete, SZAB Föld- és Kör1816-17 -es tanévre a keszthe- fellép az olyan vfzszabályozá- melynek rendezésében területi szerve- ülés felkért előadókkal és hozzászólók- nyezettudományi Szakbizottság
lyi Georgikon hallgatója lett. sok ellen, amelyek 'nemcsak zetünk is közreműködik. Szeptember kal, a Vízgazdálkodási Szakósztállyal
1ikt6ber:
Pesti joggy,akorlat után az aty- hasznot hajtanak, de kárral is elején a Ill. Kárpát-IIfedence konferen- közös rendezvény).
Vízjárás-előrejelzés számítógéppel
jától örökölt sátoraljaújhelyi járnak. Megoldásként azt aján- ciára kerül sor, melynek címe "A KárMájus:
támogatott módszerei (program-bemukis birtokon gazdálkodott, ahol lotta, hogyavízszabályozó pát-medence vizeinek védelme". Ezút"Vízgazdálkodási összefüggések és tató és esettanulmány)
egyrészt megkísérelte a ny u- töltéseket "vízi-kapukkal" kell tal a Kolozsvári Egyetem közreműkö nemzetközi vízügyi együttműködés a
November:
gat-eur?pai mezőgazdaság ta- kombinálni, melyeken "áradás désével Kolozsvárott kerül sor a konfe- Duna-Tisza-Maros Eurorégió,ban" c.
A szegedi szennyvíztisztító telep IlA
pasztalatait kamatoztatni, más- idején annyi víz, mennyi a ré- renciára.
előadóülés, a Vízgazdálkodási Szakütemében átadott művek bemutatása,
részt dtagyi;lr nyelven köz- tek nedvesítésére szükséges,
A Szegedi Területi Szervezet 199.8. osztállyai együtt szervezve.
helyszíni bejárással.
Jmnus:
.
kinccsé; tette a külföldi ered- kibocsátathatnék, s a felesle- évi programjában a következő eseméKözreműködő: Szegedi Vízmű Kft.
mények:et, s meghat4rozta ges elrekesztethetnék." Ismer- nyek szerepelnek:
A hagyományos "Szikes tavak"
E progrffiI1,tervezetet rugalmasan keazok h~zai alkalmazhatóságá- tette végül a Károly főherceg
Február:
szakmai kirándulás dr. Molnár Béla
nak feltételit, ezzel is segítve a magyaróváii uradalmában már
Töltésezett folyóink hullámtereinek professzor vezetésével, később meghír- zeljük és bővítésének, ill. szűkítésének
lehetősége mindenkor fennáll, alkalkisebb birtokú nemességet ab- 1813 óta sikeresen folyó öntö- hasznosítása. Előadóülés: vízgazdálko- detett időponttal és programinal.
mazkodtunk az országos nagy rendezban, hogy az eredményesebb zéses gazdálkodást, befejezé- dási, árvízi, erdészeti, hidraulikai elemSzeptember:
Tisza-napok (Tisza-völgyi regionális \Tényekhez.
gazdálködás útjára térjen.
sül pedig szorgalmazta a Du- zés (az 1997-es tanulmány alapján).

"Merítettem az életből,
s hatni akarok az életre"
emlékezete

A Magyar Hidrológiai
Társaság
1998-as programia
Rendező
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val:;unelyest kompenzálni. (A mennyisége már nagyobb
tenyészidőszak csapadék- volt azidőszaki átlagnál.
méÍlege még így is negatív
A rendkívül enyhe későlett.)
őszi-télelejei időjárást deEgyedüli téli hónapként cember utolsó harmadától jekiemelkedően csapadékos lentős lehűlés követte. A
volt a december, csapadék- hideg, téli idő (számottevő
többlete azonban csak ahhoz hőmérséklet-ingadozás nélvolt elegendő, hogya (de- kül) egészen a februári felcember elejétől február vé- melegedésig megmaradt.
géig számított) téli összeg a
Márciustól iSmét viszonyTisza vízgyújtőterületén csak lag hűvös voÍt, és ez jel14%-kal, a Dél-Alföldön lemző maradt az év majdnem
csak 2%-kal maradjon el az mindegyik hátralévő hónapátlagtól.
jára. Az éVi középhőmérsékA csapadék jelentős há- , let 0,7 OC-kal lett alacsonyada eső formájában hul- nyabb a sokéves értéknél.
lott, így a december végén és Átlagos hőmérsékleteket
január elején lehull 6 szá- csak májusban és júniusban
mottevő mennyiségű hó tar- mértek.
tóssága és vastagsága nem
A június hozta a legtöbb
érte el az előző tél értékeit.
hőségnapot: az idei nyár
A havas időszak hosszát a egyébként kevésnek számító
február közepén megindult 15 hőségnapjából nyo1cat ekfelmelegedés is csökkentette, kor regisztráltak.
ekkor a gyorsan elolvadó
Nem sokkal (48 órával),
maradék hó működési terüle- de a napsütéses órák száma
tünkön kisebb belvízi e1önté- is elmaradt a sokéves átlagseket is okozott.
tól. Napfé'nyben rendkívül
A november végén először szegény volt a december és a
megjelené és március köze- 'január, és különösen a július
pén utoljára hulló hó terüle- és az augusztus hónap. Matünket 40-50 napig borította, gas napfény tartam csak márlegnagyobb vastagsága 28 ciusban és szeptemberben
cm volt. A vízgyűjtő hegyvi- alakult ki.
déki részén a télvégi (márVízjárás
cius elejei) hóban tárolt víz-"
készlet csak 70 %-a volt az
utóbbi három évtized átlagáA hegyvidéki vízgyűjtőn
nak. Ezzel szemben jelentős jelentkező három intenzIhavazás volt áprilisban, ami- vebb hóolvadás január első
kor a felhalmozódott hó felében, február és április vé-

i. Hidrológiai összefogla16nk az 1996. november 1t9I 1997. október 31-ig terjeqő időszakot öleli fel.
L Annak ellenére, hogy az
elmúlt évben az időjárás az
~tlagosnál némileg kedvezőt
lenebb volt, szűkebb térségünk és a' Tisza vízgyűjtő
hidrológiai állapotában megmaradtak azok a pozitív tértyezők, amik az 1996-os év
csapadékbősége nyomán alakultakki.
:' Az utóbbi 12 hónap összességében csapadékhiányos
lett, mégsem csökkentek, ilIJtve még mérsékelten növe~
ked tek is felszíni és felszín
alatti vízkészleteink. Ennek,
y'alamint a csapadékos és
Iqssé hűvös nyárnak köszönhető, hogy működési területUnkön az idén nem volt
aSzály. Az 1997-es aszályoss~g( index (PAl) csak az
igazgatóság északnyugati részén közelítette meg az enyhe aszály küszöbértékét (5
°YltOOmm).

Id6járás
iA területünkre lehulló .csa,padék éves összege 519 mm
lett, a sokéves középérték 93
%-a. Rendkívül kevés csapadék volt a télvégi, kora tav~szi időszakban: az ekkor,
félhalmozódó csapadékhiáiJyt csak a nyári hónapok
n~gy esőzései tudták
"

1997. DECEMBER

gén indított el kisebb-nagyobb árhullámokat. Ezek
közül az április-május bónapban levonult vízmennyiségek voltak jelentősebbek,
melyek főleg a Tisza déli
mellékfolyóinak (a Körösök
és a Maros) völgyéb61 érkeztek. A legmagasabb vízszintek ekkor a Hármas-Körös6n
és aMaroson meghaladták
az r. fokú árvízvédelmi készültséget (Szarvas: 659 cm,
Makó: 448 cm). A Tisza
Mindszentnél 578 cm-rel,
Szegednél 596 cm-rel tető
zött, készültségi szint alátt.
Az esőből kialakuló decemberi, július-augusztusi,
,szeptemberi' és októberi áradások az időszak középvízszintjeinél ugyan lényegesen
magasabb vízállásokat is elértek, de árvízi szempontból
nem voltak számottevőek. Ez
még a júliusi árhulIámra is
igaz, pedig emlékezetes,
hogy ekkor Közép-Európa
néhány folyóján az évszázad
árvizei vonultak le, súlyos
károkat okozva.
Folyószakaszainkon az elmúlt télen a jeges szezon a
megszokott december végi
időpontban kezdődött és az
átlagosnál egy-két héttel korábban (február közepén) fe-,
jeződött be. A jeges napok'
száma a Tiszán átlagos (50
nap), a Hármas-Körösön és a
Maroson attól elmaradó (22,
illetve 10 nap) volt. Álló jé~

1Évi csapadékösszegek eloszlása 1996. Xl. 1-1997. X. 31.1

Évi csapadékösszegek az Ativizig területén
1982-1997

Tárgyévi ter. átlag: 519 mm
Sokévi-átlag: 556 mm
Mértékegység: mm

csak a Tiszán, és csak
Csongrád felett (41 napig),
valamint aMaroson (7
napig) volt. A marosi beállást egy 500 m hosszú, 2,5 m
magas jégtorlasz idézte elő.
A legnagyobb jégvastagság a
Tiszán20 cm, a két mellékfolyón 10-15 cm volt.
A talaj nedvessége viszonylág magas értékről indult tavaly novemberben: a
felső 20 cm-es réteg sok helyen már ekkor telített volt.
A telítettség, lassan lefelé
haladva az egy méteres
mélységet januárra érte eL
A hóolvad-ás ból érkező
utánFótlás megszűnés ével
februártól kiürülés i folyamat
indult el, mely júniusra a
teljes termőréteget vízhiányossá tette. Átmeneti javulást hozott a július, majd augusztustól gyors csökkenés
kezdődött. Szeptembertől

már egyre több helyen a kritikus 30 %-os érték alá
süllyedt a víztartalom.
A talajvíz egy évvel ezelőtt a korábbi, száraz évek
őszi vízállás ainál magasabban, de a sokéves értékek
alatti szinteken zárta az előző
hidrológiai évet. Tendenciózus változások először januárban jelentkeztek, és már-,
ciusig az évszaknak meg~
felelő emelkedések voltak
jellemzőek. Ekkor az áradás
lényegesen lelassult, illetve
megállt. és újabb (bár fl ko-

rábblnál kisebb) lendületet
csak nyárón kapott, de már
nem mindenhol.
Az őszi apadás ismét a
sokéves ütemnek megfelelő
változásokat okozott, melyeknek eredményeképpen
lényegében újra az 1996. évi
hasonló időszak vízszintjei
alakultak ki.

Kilátások
A jövő év várható meteorológiai és hidrológiai viszonyairól pillanatnyilag az
alábbi megállapításokat lehet
tenni:
1. A féléves időj árási elő
rejelzés alapján: átlagos hő
mérsékletek mellett a tél első
felében szárazabb, a második
felében átlagos csapadékú
időjárásra' lehet szánútani. A
,hosszú távú előliejelzések
azonban csak fő tendenciákat
jelölnek meg, és nem kellően
megbízhatóak.
2. A j elenlegi felszíni és
felszín alatti vízkészletek átlagosak, illetve az átlagot
jobban megközelítik, min,t a
közelmúlt száraz éveiben.
3. Egy ilyen átlagosnak tekinthető állapotban szélsősé
ges időjárási körülmények
nagyobb valószínűséggel teremtenek vízkár-veszélyes
helyzetet, mint egy aszályos
ciklusban.
Lázár Miklós
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