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Azért a víz
I

Azon morfondiroztam, hogy mi legyen a cím. Felváltva
jutnak eszembe az egyik kereskedelmi TV-csatornánk
lIlűsoorába illő, erőltetetten tragikusan hangzó, valamiril
könnyed és vidám indítások. Egyelőre kihagyom a címet.
Talán később magától is kialakul. Ez is azt mutatja legalábbis számomra -, hogy mint minden dolognak,
o
ennek is két oldala van.
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Hála Istennek, én nem él- néhány epizódot, amely kitem. át a helyzet tragikumát. tartásról, önzetlenségről, önNem! az én életem munká_o feláldozásról és erőfeszítéjánák eredménye terült el a sekről szól.
folydárterén, nem az én csaEgy pénteki nap hajnalán
ládo~ak kellett félnie a ki- kirándulni indultunk. Egy
telep~~éstől, nem az én Vilá- napra terveztük: reggel megom~t fenyegette az össze- gyünk, este jövünk. Heten
omlá~. Éppen ezért úgy ér- ke1tünk útra Szabolcsba,
zem, :az ott élőkkel szemben hogy akkora vizet lássunk,
mélm;nytalail lenne olyan CÍ- amekkorát itthon nem szeretmet ádni, hogy "Kalandtúra nénk.
Volt bennem egy kis rossz
a FeHo-Tisza vidéken".
Másrészről, olyan dolgok érzés, mert előtte való este
.törté'ntek velem, melyek láttam a televízióban a milomaj dhogynem eufórikus tai polgármester kétségbe ehahgclatba hoztak. Éreztem, sett segélykérését -: akkor
hogy"arnire hosszú időn ke- még hittem a hírműsorok
resztülkészültem, amit ta- tényszerúségében -, ~~
nuTtam;-amlért'ez"az"aJlg Hz "gona:01fanÍ,=h~gy neKunkOda
millió ember minden hónap- nem nézelódni, hanem seban összeadja a fizetésemet, gíteni kellene menni.
Ezzel nyilván nem voltam
azt meg tudom csinálni, arra
- szükség v~, az nagyon fon- egyedül, mert még Szolnotos dolog. Es ezt nagyon jó kon sem voltunk, mikor utolvolt ~rezni, ettől boldog és ért bennünket a telefon, hogy
vidá~ voltam, ezért mégis- ha már úgyis arra járunk, akcsak :valami vidám címet kor maradjunk is egy kicsit,
kelle~e adni ennek a cikk- mert tényleg kell a segítsének. főleg annak fényében, günk, sőt még rengeteg más
hogy :amit tettünk, az ered- emberé is.
ményys volt.
Egyikünk sem úgy indult
Imfnár joggal merül föl el, hogy maradnunk kellbenned, Kedves Olvasó, úgyhogy innentől kezdve
hogy ,miről is akar írni ez a volt egy kis túlélő tábor jelfickó? A Felső-Tisza vidé- lege is a dolognak -, de minkén eHöltött néhány napról. denki fegyelmezetten vette
Nem akarok precíz, szakmai tudomásul a helyzetet, majd
leírást adni az általunk irá- röviden végiggondoltuk,
nyított beavatkozásokról, sőt hogy kinek mire lesz szüksémég ~t sem ígérem, hogy az ge és az hogyan fogja őt
időrendet tartani fogom.
" megta1álni.
Egy ilyen rövid kis cikkNéhány gyors telefon az
nek nem ez oa feladata. Meg otthoniaknak: "Ma este ne
fogju,k - és meg is kell -várjatok! Erre és erre lesz
még beszélni a szakmai ré- szükségem, legyetek szíveszét ~ dolognak számtalan- sek szedjétek össze!"
Gyorsan a gyakorlati teenszor, iuni nagyon is rendjén
van, hisz így szúrhegük le a dák következtek. Telefontapasitalatokat, így tanulha- s,zámok fölírása, alapvető
tunk. ;Most viszont azt ké- cikkek beszerzése, stb. Ekhadd mutassak kor éreztem először, hogy
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közel vagyunk. Ez az érzés zetővel találkoztunk -, aderősödött meg bennem a digra tudtuk, hogy a Kis- és
nyíregyházi műszaki ügYllle- Nagyar között húzódó töltésten. A Vízügyi Igazgatóság szakaszon viszonylag szerföldszintj ét ellepték az új- vezetten és folyamatosan
ságírók, az emeleten pedig a .megy a munka. A sZakasz
fáradságtól kóválygó vizesek védelemvezetőjének beszáuralták a terepet. A műszaki moltunk az addig végzett teügyeleten néhány szóban el- vékenységünkről, majd megmondták, hogy éppen akkor kérdeztük, hogy milyen utahol a legsúlyosabb a helyzet sításai vannak a részünkre. 6
és gyorsan találtak nekünk azt kérte, hogya rendelkezémunkát is.
sünkre álló 'emberekkel és
Az lett a feladatunk, hogy eszközökkel a két település
menjünk a sűrűjébe, anll ak- között védekezzünk..
kor éppen a kisari védszakaElső lépcsőben a magasszon volt. Nyíregyházán, a
sági hiányos helyek magasiFETIVIZIG MBSZ-telepén
tására összpontosítottunk,
elláttak bennünket ruhával,
majd egy fokozottan csurgácsizmával és kabáttal, így
sos és szivárgásos töltés szakéslekedés nélkül indulhattunk a kisrui szakaszvédelmi kasz bevédésére fordítottuk
központba.
energiánkat. Megítélésem
Ezen az úton egyre több szerint Gergővel nagyon jól
katonai, rendőrségi és viz.- tudtunk együtt dolgozni, reügyi járművel találkoztunk, mekül értettük egymást. (Erígy egyértelművé vált, hogy ről azért őt is meg kellene
rende.l~tési helyünket egyre~<i_~Il-i1l._-~~·"·_"··"~-" ,-jobbaú-il;:egközelítettiík:=-=c-SOkat]elentett, hogya szaKisarban mindenki tudta, kasz védelmi központban is
hogy merre van a gátőrház, ismerős hang válaszolt a teígy gyorsan megtaláltuk. Rö- lefonba, mert így mindig
vid bemutatkozás után kide- megtudtuk, hogy mi van a
rült, hogy a szakasz véde- többiekkel és könnyebb volt
lemvezetó-helyettessel és a a kapcsolattartás a helYi
műszaki adminisztrátorral ta- szervezetekkel is.
lálkoztunk, akik igen megNagyon fontos dolgot taörültek nekünk és minden to- nultam meg aznap éjjel _
vábbi nélkül már kint is ta- . runi az egész Felső-Tisza viláltuk magunkat a védvona- déki védekezés során rendkíIon.
vül hasznosnak bizonyult -,
Jómagam Marsovszki nevezetesen azt, hogy az emGergővel felfelé indultam,
bereknek apróra el kell mamíg Andó Mihály, Sági Jágyarázni, hogy mit miért és
nos és Versegi László lefelé
hogyan kell csinálni. Igy ők
menet láttak munkához.
is látják, hogy amit tesznek,
Gyovai Ágnes a szakaszvéaz hasznos, hogy mi értünk
delmi központban a kimerült
ügyeletnek nyújtott segítő hozzá, igy a későbbiekben,
kezet, így 6k is egy lélegzet- ha esetleg válsághelyzet alavételnyi szünethez jutottak. kul ki, akkor nem a magyaIdegen voltam egy idegen rázkodással telik az idő, hahelyen, mégis ismerősnek nem - mivel már élvezzük az
emberek bizalmát - azonnal
tűnt minden.
a
gyakoi:lati teendőkhöz leA töltésen a jó szándékú,
de szervezetlen tömegben je- het fogni. Ugyanez vonatkolen lévő helybeliekből csapa- zik arra az esetre is, ha az
tokat formáltunk, mindnek emberek megijednek és önállett vezetőJe és munkája is. lóan kezdenek valamilyen
Így mire Nagyarba értünk - munkába.
ahol a szakasz védelemve(Folytatás a 3. oldalon)
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Ui esztendő
küszöbén
Tisztelt Olvasók! Régi és jelenlegi munkatársaim! Ismét új év küszöbén állunk.
Milyen év volt 1998?
Ha egy mondattal, vagy inkább egy szóval akarunk
válaszolni: ÁRVIZES.
A hidrológiai helyzetet jellemző tényeket külön cikkben mutatjuk be, azt azonban mindenki tudja, folyóink
az idén feladták a leckét. A Maroson az évszázad hatodik árvize vonult le, gond és baj nélkül.
A Felső-Tisza azonban nem tréfált. Büszkék vagyunk
rá, hogy 90 emberünk ott volt, de nem csak ott volt, hanem nagyszerűen helyt is állt. Szivük, eszük, emberségük, szakmai tudásuk és sokszor fizikai erejük segitségével ők is részesei a sikeres árYízvédekezésnek.
Mi pedig - mikor e helyen is megköszönjük nekik annak is örülünk, hogy a Felső-Tiszán szerzett tapasztalatok birtokában munkatársaink (valrunint a SZEVIÉP
Rt. és a Tisza-Maros szögi Társulat dolgozói) saját védvonalainkon is eredményes munkát fognak végezni, ha
szükség lesz rá .
Bizalommal nézünk a jövő év elé, reméljük, ez az árvíz ráirányította a figyelmet munkánk fontosságára.
Megköszönöm munkatársaimnak az év során végzett
fegyelmezett, jó munkát, nyugdíjasainknak, hogy fi-gy~lneF~áiuc, a: ~elünk együttnl\Iköd~~k a segítsigeC
A minisztériumnak és az OVF-nek, hogy meg teremtették a feltételeket feladataink elvégzéséhez.
Mindenkinek áldott, békés Karáqonyt és boldog
Újévet kívánok
Dr. Kováts Gábor

Posta bontás
Felső-Tisza vidéki
Vizügyi Igazgatóság
4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 19. Pf.: 14
Tel: (42)310-155, Fax: 311-824, Telex: 73-307

Dr. Kováts Gábor
igazgató
Alsó-Tisza vidéki
Vízügyi Igazgatóság
6701 Szeged Pf.: 390
Tisztelt Igazgató Úr!
Megköszönöm Igazgató úrnak, hogy rendelkezésünkre
bocsátotta védelmi osztagát és műszaki szakembereit, akik
maximális tudásukkal és hozzáértő munkáj ukkal hozzájárultak a védekezés sikeres kimeneteléhez.
o Nyíregyháza, 1998. november 18.
Tisztelettel:
Fazekas László
igazgató

Az Arany János
Közalapítvány a Tudományért
Kvassay Jenő szakkuratóriuma

VÁGÁS ISTVÁNT
a műszaki tudományok doktorát

szakkuratóriumi díjban részesíti
kiemelkedő tudományos kutató
munkája elismeréseként
Budapest, 1998. november 3.

Somlyódy László
A Felső-Tiszán 1998 késő őszén

A szegedi vezérkar

akadémikus, a szakkuratórium elnöke
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VIZPART

Felső-Tisza
'I

A nag~ víztömeg december második hetében hagyta
el az Als~-Tisza vidékét. Levonulóban fokozatosan szelídült. A fendkívüli, a Felső
Tiszán Lr'Iv -t meghaladó víz
a Közép-tiszára érve LNV-t
megközelítő szinttel, az AIsó-Tiszár\. II. fokú védelmi
szinteken;vonult le..
Biztos! sokféle értékelés
születik ai Felső-tiszai eseményekről, <;le ez így van rendjén, hisz :mindenki abból a
szemszögből alkotja-alkothatja a véleményét a védekezésről, ar;nelyben a védekezés alatt részt vett.

*

November 6-án hajnali
négy óralf:or indultunk Szegedről, hógy meg tekintsük a
tiszabecsil milotai eseményeket.Útközben kaptuk az l!tasítást, hogy a védekezéshez
kirendeltek bennünket. Öt
műszaki ~s a sofőr kollégával éppe~ Debrecen felé tartottunk. ;
A nyír~gyházi ügyeleten
bejelentkeztünk és néhány
pillanatoU: belül megkaptuk a
szolgálati: helyünket. A Kisari véde~ központtól5-6 fő
műszakit 19ényeltek azonnal
a védvonalra. Útközben az
MBSZ-t~lepen azért felru--1!~kodtuJ;Jk, a félcipők és a
-·vid~6ka!i'teranem éppen il
védelmi munka ellátásának
•
eszközei. i.
Kisar felé útközben telefonált a FETIVIZIG főmér
nöke, Bodnár Gáspár, hogy
merre vagyunk, mert nagyon
kellünk. Megnyugtatott bennünket, hogy ne ijedjünk
meg, ha a. töltés tetején átfolyik a víz, több órát kibírt a
töltés ilyen körülmények között a fefsőbb szakaszokon
előző éjjel. Hát megnyugod- tunk,
utólag aionban
mindenk'éppen fontos információ )'olt ez is,
Délre éttünk Kisarba, a Tisza még á);adt.
A védkozpontban a védelemvezet~s eligazítása rövid
és egyértl1lmű volt. Három fő
induljon él felfelé a töltésen,
három fő ip edig lefelé. Segítsünk, ahOl kell. Az, hogy ki
hová jutQtt és mit csinált,
csak más~ap derült ki, amikor reggel találkoztunk.
Marsoyszki Gergely és Fejes Péter;a Nagyar irányába
eső töltésen szervezett, fol ytatott és iiányított homokzsákos megtl)masztás-építést.
Versegi László a védközpont-«:örriyezetében szervezte és irá~yította a nyúlgát
építését átt, ahol áradó vízszintnél rrl.ár csak néhány cm
volt a vízoldali koronaéiig,
később csatlakozott hozzánk.
Gyovai Ágnes a védelmi
központb~ vált országszerte
ismert é~ kedvelt műszaki
irányítóvá: Sági Jánossal pedig a hídtóllefelé indultunk.
És számunkra is megkezdődött a versenyfutás az idő
vel. A pahyolai rampáig terjedő, mintegy tíz km-es szak.aszon a~on a délután és éjszaka több km hosszú nyúl-

igy

gátépült~.

A Kisar belterületét védő,
kiépített nyúlgát ésa
panyolai rampa közötti jászolgátszerű magasítás között, mintegy 7-8 km-es szakaszon három veszélyes hely
alak.ult ki. Azért három, mert
a több km-es, magassághiányos töltést rövid szakaszon
már kiépített magasságú töltések osztották fel.
Az első két helyen még
áradásban érte el a víz a vízoldali, kedvezőtlenebb adottságoknál a mentett oldali ko·ronaélt és több helyen, több
tíz méteres szélességben bukott át a töltésen. A nyúlgát
kiépítés ezeket a szakaszokat
vagy nem érte el, vagy nem
volt elégséges.
A harmadik helyen. a magassági problémához még az
is csatlakozott, hogy itt töltésfejlesztés miatt a vízoldali
töltéstestet igen legyengítették, az átázott földanyagot a
koronán deponálták. Hogy
ne csak a magassági kérdésekkel kelljen foglalkozni, a
koncentrált csurgások is
megjelentek, bár nagyságuk
és számuk a töltéshosszhoz,
a kis szeivényű töltésrnéretekhez képest el,hanyagolható
méretekben mutatkozott.
időben
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tás ához alkalmatlanok. Kell
a stearin fáklya is.
Azért az sem volt semmi,
hogy néhány dm-es apadás
után, de még a korábbi LNV
feletti víznél, milyen nagy
mértékben csökkent le a gátakon lévő emberek száma és
félelme!
Hajnalra először lassan,
majd felgyorsulva megkezdődött az apadás.
Délután átvezényeltek
bennünket a Vásárosnamény
alatti Tisza jobbpartra, a Tiszaszalka-Lónya közötti
védvonalra. Tiszaszalkán
csatlakoztunk a "Szegedi
Kontingenshez" , akik két
hullámban az előző nap délután, illetve aznap ·értek oda.
Az ATIVIZIG Védelmi Osztaga, gát-, és csatornaőrök,
vízügyes kollégák a vfzgazdálkodási társulattól, a SZEVIÉP Rt-től, a VOLÁN-tól
érkeztek és segítettek a védekezésben. Összesen 90-en
voltunk "szegediek" ezen a
mintegy 30 knl hosszú védvonalon.

*

Beléptünk a faluház ajtaján, beszéltünk néhány szót
az ügyeletes Kádár Mihálylyal, szinte azonnal kaptuk a
*
telefont Kemény Lászlótól,
___ g.z_az_j~z_ak~~ólszól~)ogy menjünk ki a Templom
hogy a töltéssel színelő, il~: -rampaIioz, meit siükség van
letve azt meghágó szaka- ránk. Négy napot védekezszokra az emberek, a homok- tünk ezen a védvonalon.
z~~ok, o~~j.~ssanak, a nyúlAz árvízi jelenségek me!llit elkeszuljon.
rőben mások voltak mint
Sikerült.
Kisarnál. Itt nem kell~tt maEhhez az éjszakához né- gasságot kiépíteni. Átázások,
hány gondolatot:
koncentrált csurgások, felpuTűrhetetlen, hogy né\1ány
hulások jelentkeztek a mentíz km-es védvonalon, folyatett oldali töltéslábnál. A jematosan több km hosszban lenségek észlelése, a szüksékell homokzsákokkal töltést
ges beavatkozások megtétéle
magasítani, még akkor is, ha
- jellemzően bordás megtáKisarnál az 1970-ben mért
.masztás kiépítése - szerepelt
legnagyobb víznél 99 cm-rel
magasabban tetőzött a Tisza. feladatként.
Nagy különbség még az is,
Alapfeltétel a műszaki irányítók információs kapcsola- hogy saját, szervezett erőt
ta. A csapatunk a szakasz vé- tudhattam a védvonalon, így
delemvezetéssel és egymás- módunkban állt, hogy az ársal Westelen tartotta a kap- levonulást kísérő pánikhangulatot is megpróbáljuk kecsolatot.
A lánc talpas honvédségi zelni, a lakossággal a VIZIG
járművek és a Rába-Steige- szakmai irányítását elfogadrek kivételével a szállító jár- tatni.
A teljesség igénye nélkül
művek előbb-utóbb leakadnéhány gondolat az ezen szatak.
A kisari hídtól lefelé el- kaszon folytatott védekezésindultunk, hogy "ott segí- ről.
A lakosság a helyi vezetők
tünk, ahol kell". Nem gondoltam, hogy 10 km-t is irányításával önerős, önszermeg tehetek ilyen szakaszon vezett védekezést folytatott
úgy, hogy ott gátőrház ne le- több valós vagy vélt árvízi
jelenségnél.
gyen.
Nem, vagy csak nehezen
A helyi" vízkárelhárftás
szakmai szereplőit (gátőr, sikerült a szakmai irányítást
védelemvezető) békeidőben elfogadtatni. NéhánY napot
meg kell ismertetni, és szak- igénybe vett, hogy a szakma
mai ismeretük kétségbevon- ítélete érvényesüljön a jelenhatatlanságát el kell fogad- ségek értékelés énél, a szükséges beavatkozás oknál.
tatnunk a helyiekkel.
Több olyan védelmi beaKritikus helyzetben - például ha a töltéskoronán átfo- vatkozás történt (Tiszavid,
lyik a víz - csak a szervezett Mátyus térségében), amelyet
erők hatékdnyak. Kisar alatt a helyiek készítettek. Igyea FETIVIZIG VO érkezett keztünk a későbbiekben a
oda az utolsó pillanatban és művek hibáját kijavítani.
Több helyen a csurgáavatkozott be siken:el.
A műanyag zsákok esetleg sokból nem lehetett kivezetni
megtámasztáshoz alkalmaz- a vizet, mivel a töltésláb volt
hatók, nyúlgát építéséhez, el- a legmélyebb pont.
Több esetben találkoztunk
lennyomó medence kialakí-
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Arról, hogy mi történt november elsCi hetében a FelsCi-Tiszán, sokat hallhattunk,
olvashattunk. ElkezdCldött a rendkivüli árviz tapasztalatainak értékelése, de bármi
legyen is az átfogó vagy adott témában részletes elemiések.megállapitása, egy biztos:
a védekezCik a töltéskoronát elérCi, több helyen azon~\lép() vizet tartottak
gátszakadás nélkül a töltések és a homozsákok között. Aki ebben a védekezésben
részt vett, a történéseket sajátjának érzi és érezheti:
a gát szakadásáról szóló Í"émhírekkel.
A térségben a vízügyes
szervezett erőt képviselő
"Szegedi Kontingensünk" az
árhullám tetőzését követve
haladt lefelé Tiszaszalkátói
Lónyáig és csatlakozott a Tiszakerecsenybe vezényelt
műszaki előcsapathoz. Érdekes volt tapasztalni, hogy a
tetőzés utá·n néhány cm-rel
az egyes községek lakosai
miként lélegeztek fel.
Az önkormányzati vezetókkel beszélve kialakult an-

nak: az igénye, hogya pánikhangulat mérséklésére "békeidejű" felkészítésként a lakosság ismerkedj en meg az
árvízi jelenségek formáival.

ott éppen kellett és volt mit
tenni. Nem berzenkedett senki az éjjel-nappal egyvégtében végzett, erőtpróbáló homokzsákolásokért, a fagypont körüli éjszakák miatt, a
*
Erre most itt az idő.
zsúfolt elszállásolás ért és
U gye fiúk, akik ott vol- még sorolhatnám.
Tettük, amit tudtunk.
tunk, ez azért nem semmi
volt! Jól esett úgy elköszönni
*
és hazajönni, hogya "sze- "- Amikor pedig haza vezégediek" szó ebben a térség- nyeltek bennünket, rendkívüben segítő, biztonságot nyúj- li tapasztalatokkal felvértezve álltunk be az Alsó-Tiszán
tó erőt jelent.
Közülünk a maga helyén a védke~ésbe.
mindenki megtette azt, amit
Andó Mihály

A kamara vízgazd61kod6si és
vízépítési tagozat6nak
nyilatkozata a tiszai6rvíz ügyében
A magyal' vízimérnökök megbecsülése közepette - Üdvözöljük a gyors elhatáköztestülete ezekben a·na- magasan szervezett, hozzá- rozást, hogy a költségvetés
pokban nagy szolidaritással értő szakembergárda alakult nagyobb forrásokat fog renfigyeli a helytállást a Tisza ki: a vízügyi szolgálat. A mai delkezésre bocsátani, de jeárvízével szemben. Tisztelet védekezés sikerének a forrá- lentse ez a döntés azt is,
és elismerés illeti kollégáin-· sa is ez, a sajátos magyar ha- hogya vizkfu-ok elleni védekat éppúgy, mint a védeke- gyományokra épülő szakmai kezés nem csak egy-egy árzésben résztvevő helyi em- és anyagi tőke, ami a vízi- vízi ijedelem utáni fejlesztési
bereket, a honvédséget és mérnökök tudásában, a kié- kampány lesz. Teremtsék új~.
mindazokat, akik: az embert pített árvfzvédelmi rendszer- já a feltételeit a folyamatos;
próbáló küzdelemben köz- btm és a helyszínen élők-dolszervezett munkának, felkévetlenül, illetve közvetve a gozók áldozatos összefogáközponti adminisztrációban, sában ölt testet.
szültségnek. Jusson több erő.
vagy éppen a korrekt tájéA felhalmozott tőkét azon- forrás a tudománynak is, hikoztatásért dolgoznak. Tag- ban ma inkább fogyaszt'llk ~~en na,~é~désekre kell
gyűlésünkön felajánljuk tu- mmtsem gyarapítjuk. A v~laszt. adruuk. Meg kell hadásunkat, közéleti szerepün- szükségesfejlesztések sok- tarozm, hogy hol vannak a
ket és - ha kell - fizikai helyütt váratnak: magukra. A mai fejlesztés korlátai. Vajon
erőnket is ahhoz, hogy erő- gátak: karbantartására szolgá- hogyan kell és lehet szom-.
feszítésüket teljes, tartós si- 16 anyagiak szűkösek. A mű- szédainkkal együtt a vizeket
ker koronázza.
szaki létesítmények gyengül- úgy regulázni, hogy a folyó
A Kárpát-medence vízjá- nek. Szellemi erőforrásaink és térsége ökológiai viszo'rásának a sajátossága, hogyaerodálódnak. Néhány helyen nyait inkább javítsuk? Vajon
hegyek koszorújábólleroha- a szaktudástól átvette már a mit kell és lehet tennünk, túl
nó' víz a magyar Alföld sík- terepet, kezdeményezést a a hidrotechnikán, de az árjára érve lelassul, összetorló- szakszerűtlenség és a rövid vízvédelení szempontjából li
dik és szétterülve talál magá- távú érdekek. A kedvezőtlen vizet visszatartó erdőkért a
nak helyet. Ezért az itt élő j~lenségekn~k még al~g lá~- településekért, és még s~k'
ember mindig is szorosan s~anak a k,o~~tkezm~nY~I, más egyébért? Ébresszük rá
kötődött a vízhez, élvezi ál- hIszen kollagalnk eddIg blZ- a társadalmat az emberi tendásait és küzd a kártételei el- tos tudáss~ és hatru:0~otts~~~ nivalókra is, hogy a valódi
.
.
len. Évszázados munka ered- gal, eredmenyesen rranyítják
ménye a mintegy 4200 km a nagy viz ellen a küzdelmet. szak.~mber ~a'pjha vIssz~a
hosszu'.sa"gu' ga't, ann' hazánk De lehe t gal'lUlCI'a't adnI' arra,rangjat,
. , megonz.
k"l' esse
r szSk' negyedét védi a vizek pusztí- hogy kibírja ez a rendszer mal ,es, er o CSI te Jesíto e~
tásától. Ezekkel az adottsá- egy újabb árhullám nyomá- pesseget.
gokkal itt együtt kell élni _ sát?
Az ilyen szándékhoz teljes
Szakmai felelősségünk te- támogatásunkat ígérhetjük a
és tudni kell együtt élni! -,
ezért az árvfzmentesítés köz- hát felemelni a szavunkat, Vízgazdálkodási és Vizépítécélú munka. Ellátására - a hogya mindenkori kormány- si tagozat mintegy 2200 tagja
természeti körülmények zat teljes rendszerében kezel- és meggyőződésünk szerint a .
kényszerítő eréje folytán, a je ezt az ügyet a Tisza és a Magyar Mérnöki Kamara 15
társadalom támogatásával és Duna vízgyűjtőjén egyaránt. ezer tagja nevében is.
.)

Károly, Magyar Szilveszter, PaKöszönet
tai Lajos, Szanka József, ,\örök
Gábor, Mátó István.
a segítőknek!
Csongrádi SzakaszmérnökA", Alsó-Tis",a vidékéről 90 ség: Fejes Péter, Dési Gábor,
ember vett részt a Felső-Tisza Andrikó János, Sipka László,
árvízvédekezési munkáiban Góg István, Lénárt Ferenc, ifj.
1998. november 6. és 12. kö- Lénárt F.erene, Magony Ferenc.
Hódmezővásárhelyi Szakaszzött. Munkájukkal elismeré;t,
becsületet, hfrnevet szereztek. mérnökség: Versegi László, LeAmit a VíZPART adhat, legke- bák Gábor, Kiss István, Bakos
vesebb, hogy itt most mind- András, Szabó László, Horváth
annyiuk nevét megjelentetjük:
József, Bús Pál, Árva István,
ATIVIZIG központ: Andó Reichardt István, Borbás KáMihály, Kemény László, Kádár roly, Udvari József, Deák IstMihály, Kóhegyi András, Rátky ván.
Pál, B.alla Tibor, Rácz Ferenc,
Szentesi Szakaszmérnökség:
Miklós János, Mihály Sándor. . Gyovai Ágnes, Herceg Zoltán,
Szeg;di Szakaszmérnökség: Lipcsei János, Zsoldos Imre,
Sági János, Berente Zoltán, Pintér Zoltán, Sebők" Ferenc,
Törköly István, Bárkányi Ist- Makai Csaba, Pintér Mihály.
Műszaki Biztossági Szolgáván, Soós Zoltán, Kovács János, Bodó Ferenc, Kothenc lat: Marsovszki Gergely, Zsivin
Sándor, Papp László, Molnár László, Sarnyai László, Juliász
László, Martonosi Csaba, Kazai Ferenc, Kórodi István, Péter Fe-

rene, Szilvási Mátyás, Varga
András, Koszó István, Mészáros János, Stempel Zoltán, Karai Mihály, Bubori László, Szegedi Tibor.
Tisza-Marosszögi Vízgazdále
kodási Társulat: Szendrei János,
Pozsgai Péter, Zsótér Dezső, Pikali János, Hegedűs Lajos, Surányi Albert, Kormányos Béla,
Nagy József, Hortobágyi Sándor.
SZEVIÉP Rt: Zana Pál, Nádudvari Sándor, Molnár József,
Kórodi Lajos, Kórodi Ferenc,.
Molnár Vince, Huszti Lajos,
Szakter Gyula.
Köszönet mindnyájuknak és
a Tisza Volán Rt. autóbuszvezetőinek, Oláh Zoltánnak, Fehér
Zoltánnak és Czibula Jánosnak,
a Tisza Volsped Kft.-t képviselő Kovács Mihálynak és Halkó
László magánvállalkozónak.
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Azért a víz az ur•••
(I{olytatás az 1. oldalról)
Ez~n tapasztalatokra építve következő állomáshelyünkön az volt az első teendőnk,
hogy bemutatkozás és a teendők'leírása rendkívül részleteseh megtörtént mindenki
részér~, akivel csak találkoztunk., Akár polgármester,
akár s~gédőr volt is az illető.
Ezért 'nagyon hálásak voltak
a dolgozók és egy kicsit le is
higgadtak tőle.
Kis;arban még rengeteg
időt él; energiát fordítottunk
az emberek megnyugtatására, TiSzakerecsenyben azonban -"éppen a kisari megfigyelések alapján - a helyi viszonyokat jól ismerő személyeketivettünk magunk mellé
segítőnek - főerdészt, polgárme:stert, stb. - így a munkaerővel és a helyismerettel
kapc~olatos problémáink
mintegy varázs ütésre megoldódt~. Természetesen renge~eget számított, hogy Tisza-

a
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VIZPART

szalkán fölállt a szegedi stáb,
amelyhez mindig lehetett fizikai vagy műszaki dolgozóért fordulni, akiknek meg
volt szervezve a mozgatás uk,
a pihenésük és az ellátásuk.
Remekül szervezett hátországgal rendkívül hatékonyan lehetett dolgozni.
A helyi vízügyi szervek
munkáját elemezni nem az
én feladatom és ezt nem is
akarom megtenni. A kibicnek a pálya széléről könnyű
bekiabálni. Nem ismerem a
felkészülés hez rendelkezésükre álló eszközöket, mint
ahogyan a békeidőben végzett munkájukat sem.
Nagy nyomás alatt, rendkívül nehéz helyzetben kellett helyt állniuk. Erre példaként álljon itt a tiszaszalkai
szakasz védelemvezető-he
lyettes, akinek úgy kellett ellátnia a feladatát, hogy tudta:
családja azon a területen él,
amit a kilakoltatás veszélye

fenyeget, egy másik védelmi
szakasz mentén. Ennek ellenére - vagy éppen ezért emberfeletti kitartással és
szívóssággal folyamatosan
kint volt a vonalon és tudása
legjavát adva végezte a munkáját.
Akadtak sajnos rossz példák is. A inátyusi jegyzőt
megértettem valahol, hisz
pánikba esett és jószándékától vezérelve ugyan, de kapkodva és rendszertelenül, a
saját feje után menve. védelmezte a faluját, lekötve ezzel
embert, anyagot és gépet.
Roppant módon megdÖbbentett azonban a szomszéd
faluban a régi, nyugdíjas gátőr viselkedése, aki pánikot
okozott azzal, hogy azt
mondta a helybelieknek, addig nincs semmi gond, míg ő
itt lakik, majd fél nap múlva
elköltözött. Hiszek abban,
hogy nálunk ilyesmi nem
fordulhat elő.

Az idő előrehaladtával
egyre jobban alkalmazkodtunk a körülményekhez, egyre jobban megismertük egymást és azt hiszem, hogy ez
az élmény mélyen befolyásolja az egymáshoz való viszonyokat.
Tudjuk, hogy ha baj van,
számíthatunk a másikra.
Összerázódott a csapatunk és
az Qtt szerzett tapasztalatunk
hasznos lesz a jövőben. Mivel nem egyszerre jöttünk
haza, furcsa "árulás-érzés"
vett rajtam erőt, hogy otthagy tuk azokat, akikkel
együtt csináltuk végig ezt az
egészet.
Befejezésül csak ennyit:
nagyon sajnálom, hogy nem
hallhattam saját fülemmel,
amikor a gáton dolgozó emberek azt mondták akollégáknak, hogyaszegedieknek
sokat köszönhetnek.
Fejes Péter

Záhony fölött úiraírta
az eddigi legmagasabb
vízállásokat .
Az 1998. évi pusztító árhullám aligha lephette meg
azokat, akik a Tisza viselkedését ismerték, és szeszélyes
vízj árásához alkalmazni
igyekeztek korlátozott mű
szaki és védelmi lehetősége
inket.
A Kárpát-medence hőmér
sékleti-, csapadék-o és vízjárási viszonyai szélsőségesek.
Nyaranként, az öntözési
idényben a Tisza egyes mellék-vízfolyásainak kiapadásától is tarthatunk, máskor
meg a bőséges esők és olvadások jelentékeny hányadát
kell a vízrendszernek elvezetnie.
A hó alakjában halmozódó
téli csapadék február és
március táján egyszerre szokott elolvadni. Árvize eltart-

hat áprilisig, májusig. A legtöbb eső májusban és júniusban hull, a zöldár hullámát
okozva. Ha ez mederben éri
az elkésett téli áradások vizét, veszedelmesre növekedhetnek a Tisza vízállás ai,
mint 1919-ben, 1941-ben,
vagy 1970-ben. Az őszi évszak esőinek árvizei Tokaj
fölött a legnagyobbak, de
1912-ben, 1941-ben és 1974ben a teljes folyó mentében
veszélyeztettek.
Az 1998. november 4-én
kezdődött árvíz a legnagyobb őszi tiszai árvizek sorát gyarapította, Záhony fölöttpedig újra írta az eddig
előfordult legmagasabb vízállások adatsorát.
(Folytatás a 4. oldalon)

Nagy öszi árvíz a Tiszán
No~emberben óriás árhullám lepte meg a Kárpátalján
és a magyarországi Felső-Tisza vidékén élőket. A Tisza,
felső szakaszán és mellékfolYóin ~sgpa n~!ll JáS,9 tt ma gasságbkba emelkedett a víz,
gátakat szakított, települések
tucatjaj.t öntötte el. Magyarországon a védtöltések között vonult le a nagy ár, de a
vízáll~s itt is sok helyen az
évszázados szélső értékek
közelé,be, vagy afölé emelkedett.,
Az ,áradásokat kiváltó
rendkívüli esőzések október
végén és november elején jelentkeZtek. AKárpátalján vé'gigsöprő két csapadékfrontb.'o'l ke't - ke't n a p alatt
összesen 60-100 mm-es
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mennyiségek hullottak ki. A . elő. Erre a magas vízszintre mok tartós és magas vízállá- befogadót számottevően be- tak le, melyekből az Alsó-TiTisza forrásvidékén és a futott rá a november elején sú elidőzése a Közép-Tiszán) folyásoló áradás, alapvetően sza felé 3-4 árhullám is elinBodrog felső vízgyűjtőjén elinduló fő árhullám, mely- jellemző erre a folyószakasz- meghatározta az árvíz alsó- dult. Ezek közül ez az utolsó
(ebben az időszakban kie- nek csúcsa a Felső-Tiszán ra. Mértéke azonban most tiszai levonulását is. Itt a T-i- körösi és marosi árhullám
melkedően nagynak számító deciméterekkel (Tivadarnál mégis váratlan volt, hiszen a sza szabadon, nagy vízfel- volt az, mely már képes volt
(napi 5 O-7 O mm -es) csapa:__ .?J..5m-rel! LM edJligi leg11.1~--;dClé7l=i:=:m""e:::l:;:le:r::'k:,:.:f::::0i:1.L0:=::'k:::'::'iK::-;0'ir:,::ö::=:s:-,
'
---::,Szi::í:::n~e=s=és::;.:s7e:;:1::-:é:::s~v~is;ez;;;o;,;.n;';Yfll~a~g érezhetően visszaduzzasztani
aros e en li SZItuáCIÓ an a acsony vízsZl.n~ek melietraliszát, és ezáltal nériiiki
dékok is előfordultak. A Ti- gasabb vízállások (LNV) fösza vízgyűjtő más részein a lött haladt végig. A meg elő- szokásos, és a Közép-Tiszára vezethette· le VIzet. A lefo- tovább emelni annak tetőző
csapadéktevékenység mérsé- ző és a fő árhullám (Tokajnál visszáható árvizei ezúttal el- lyás még kedvezőbben ala- szintjeit.
keltebb volt, a területi átlag a Bodrog komoly, III. fok fe- maradtak. Az, hogy ez a kulhatott volna, ha a KözépNovember utolsó hetére a
általában 20 mm körüli, a letti magasságú árvizét is fel- jelenség most mégis ilyen !iszá~ ~em lépnek fel ,a~ tiszai árhullám látszólag végMaros mentén még ennél is véve) a Közép-Tiszára már mértékű volt, leginkább a fo- a~~~~ya~l szelv~nyt ~zűkIto ső magyarországi fázisába
kevesebb, 5 mm alatti volt.
egyesülve érkezett. Itt, az út- lyó hullámtéri kiterülesét az ~oruln;enyek, e~ ezaltal az lépett: tetőzött a Közép-TiMint a nagy árvizeknél ját lelassulva folytató viztö- eddigieknél magasabb szin- arhullam az also szakaszra sza és tetőzés közeli állaáltalában, most sem egyetlen meg ugyan "csak" az LNV -t tig akadályozó nyárigátak h~mara~b é~ alacsony~b b potba került az Alsó-Tisza is.
árhullám növe1te meg ennyi- követő második, harmadik hatásával, és más, az áram- s~m~en erke:.:ik. E:.: nen; Igy Mégsem juthatott nyugvóre a Tiszát: ehhez kellett az legmagasabb szinttel, de az lást fékező, hullámtéri bea- !ort~nt, az ar?ullam kesett, pontra az árvízvédekezés. A
az október végi áradás, mely LNV-hez nagyon közel (a te- vatkozásokkal magyarázha- l§y epp~n tal~o~ott ~ ~el- Közép-Tiszán a tetőzés t köVásárosnaménynál megha- tőzéskor attól 10-20 cm-re), tó.
lekfolyok utoiso aradasavaI.
td'
dki "ll '
ladta a III. fokú árvízvédelmi és ott nagyon hosszú ideig
A már említett tényező, Ugyanis a tiszai árvíz lev 0- ve o apa, as ren vu, assu
ke'szu"lt s e' g l' s ZI' n tet e' s l' g e n tar'totta a vízszm' tet . Ez a ko" - ml'szerl'nt a Ko"ro"so"ko"n e's a nula'sa
volt, a nem
gatakcsökkent.
terhelése lenye_ , alatt
_ u'J'abb-' ki sebb J'e - gében
Emelmagas mederteltséget idézett rülmény (vagyis az árhullá- Maroson nem jelentkezett a lentosegu csapadekok hullot- l e tt ve'dk'epessege
,
h a t'arara
,
érkezett a tiszaalpári nyárigát
Az 1998. é\'Í őszi árvíz árhullámképei
is, mely egy 4000 ha-os mezőgazdasági terület ármenteTisza
sítését szolgálja. A közép-tiszai kritikus helyzet enyhíté1998. október 30. - december 3.
sére, valamint anyárigátban
okozott árvízi károk mérséklésére, az alpári gát két helyen megnyitásra került. A
megnyitások a Közép-Tiszán
az apadást felgyorsitották, és
. az alsó-tiszai tetőzéseket is
egy-két nappal előbbre hozták.
Összefoglalva kijelenthetjük, hogy valóban egy nagy
őszi árvíz vonult le ez év novemberében a Tiszán. Lefolyása több tekintetben is
példa nélkül álló: a Felső-Ti
szán hevessége és magassága
miatt, a Közép-Tiszán a módosult nagyvízi meder okozta problémák miatt, az AlsóTiszán pedig a Körös és a
Maros mérsékelt szerepe
miatt. Ez utóbbi oknak itt az
Alsó-Tisza vidékén persze
méltán örülhetünk, hiszen
ennek köszönhető, hogy védvonalaink mentén csak a II.
fokú készültségi szint fölé
emelkedett a víz, sőt a szegedi mértékadó vizmércéhez
2 3 4
tartozó szakaszokon csak fi3 4 5 6 1 8 9 lO II 12 13 14 15 16 17 It 19 211 21 22 23 24 2.5 26 2.7 23 29 30
gyelő szolgálatot kellett elDátum
rendelni.
(nap)
Lázár Miklós
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%élhony fölött úirairta az eddigi
legmagasabb vizállásokat
!

(Folytatás a 3. oldalról) vízimérnökeit, hogy "szol- hat, s ezzel növeli a síkvidéAz éghajat és a vízjárás gáljanak és szolgáltassanak", keken, ~gy a folyómedrekmegváltqzására a tudomány elvéve kezdeményezéseik le- ben már összegyűlt víznem talált perdöntő bizonyí- hetőségét, saját magát foszga mennyiségeket.
1998. novemberének árvitékokat. :A szélsőséges hő- meg biztonsága legfontosabb
zét tartós esők előzték meg.
mérsékleti, vagy csapadék- feltételeitől.
hullási esetek beleillenek abA vízimérnöknek hivatás á- Kisebb árhullámok is levoba a statisztikai sorba, amely ból fakadó feladata: ha meg- nultak ezekből, amelyek kö, a jelen állapot véletlen ese- győződik arról, hogy vala- zül az utolsót a kétségIqvül
ményeibin is következhet. mely műszaki tevékenység különleges hevesség ű fő árVásárosnamény vízmércéjén előrehaladást hozhat, az ér- hullám még a Tisza kárpátalaz évszázados adatsor évi dekelteket felvilágosíga, s az jai szakaszán amederben érnagyviz~inek 33 %-a a 600 erők összefogására, a szük- te. Akár volt erdő, akár nem,
cm-es vízállást sem érte el. séges munkáknak végrehaj- az előkészítő esők miatt a
6szi hónilPokban bekövetke- tására buzdíga.
vízzel már feltelt erdőtalajok
zett, 600:cm-t meghaladó évi
Az első világháborút kö- egyébként is úgy viselkedcsúcsérték viszont az évek- vető területveszteségeink tek, mintha az erdő ott sem
nek 22 %-ában fordult elő itt, után fokozódott félelmünk, lett volna.
Az elmondottak nem csökmutatva,;hogy a Tisza felső hogy az utódállamok okszeszakaszán az őszi árvizek rűtlen erdőgazdálkodás a mi- , kentik az erdókkel való herendszen,sek.
att síkvidékeinken megnő az lyes gazdálkodás jelentőséVásárosnaményban 1998. árvízveszély. Kárpátalját az gét, de az árvizek okául sem
november 4-én érte el elő- első Csehszlovák Köztársa- szabad feltüntetni olyan erször a vízállás (eddig elő- ság egyébként is gyarmata- dőirtásokat, amelyek meg
fordult lygnagyobb vízként) ként kezelte.
sem történtek, vagy, ha igen,
az évi nagyvizekösszességéAz 1939-1944 közötti, át- amúgy sem lehetett hatásuk.
nek 95;4 %-át kifejező menetinekbizonyult magyar
A Tiszának a Szamos beszámköz 946 cm-es szélső fennhatóság az erdőgazdál- torkolása alatti síkvidéki szaértékét. Ebből következik, kodás rendjét szigorította, és kaszán 1889 óta, 110 éven át
hogy a Tisza felső szakaszán a Mosonyi Emil vezette víz- nem volt töltésszakadás.
a vízjárás mindeddig nem erőügyi hivatal révén terve- Nem lehet hibás az olyan almerített,y ki a statisztikai ket készíttetett a hegyvidéki, kotás, amely ilyen hosszú
sajátosságaiból következő el- völgyzárógátas víztározások- időn keresztül megbízhatóan
méleti értékrendszer vízállási nt', hogya csapadékos idő- helyt áll. Az elmúlt két évtartományát.
'szakok árvízcsúcsait vissza- ben a velünk szomszédos,
_ Véletl~)1, hogy ezzel a "ki fogják, a tározott vizet a nyá- vag~hozzánl<: köz~li,~~zá~
áss ~a;;~fiiift;'-lehetőségével .. ri önt6zésekhez tartáIék:olják, gokban -tÖbb; 6s'szesen cshlCéppen 19.98-ban élt. A száz- és a lefolyó víz energiáját nem 200 ember halálát köveévenként! elméletileg átlago- áramfejlesztéssel hasznosít- telő árvízkatasztrófa volt.
san egy .ízben várható víz- sák. Ez akkoriban nemzeti Hazánkban mindazonáltal
állás Vá'sárosnaményban a' célunknak számított.
gátak közt sikerült .tartani
A tározók terveit az 1947. folyóinkat. Árvízvédelmünk
még elő J;iem fordult 995 cm.
A mostani 946 cm-nél maga~ évi békeszerződés értelmé- színvonalát tehát a nehézsésabb vízi.illás értékek is bár- ben át kellett szolgáltatnunk gek ellenére is sikerült megKárpátalja új birtokosának, a őriznünk, és alétszámában
mikor előfordulhatnak.
Ha egy ritka jelenség - Szovjetúniónak, de ai csak megfogyott vízügyi szakemesetünkb~n a rendkívüli víz- alig egyet-kettőt épített meg bergárdánk hivatástudata is
állás - adott időszakban (pl. közülük. Ha ezeket a tározó- töretlen maradt.
Hosszabb árvízmentes idő
százévenként) átlag egy al- kat megépíthettük volna, az
kalommai várható, ez a ma- 1998. évi árvízkatasztrófák szakokban - így 1981 utántematikai statisztika Poisson- pusztítása, emberek tucatjai- lassan, de biztosan csappant
eloszlási 'törvénye alapján azt nak halála, vagy a magyaror- meg az érdeklődés árvizeink
jelenti, hogy valószínűsége szági sikeres árvizvédekezé- iránt. A vízügyek munkálóit
36,8%. Ugyanennyi a való- sek költsége is elkerülhető ráadásul sokáig országosan
színűségk annak is, hogya lett volna.
gerjesztett gyűlölködés övezÉrvelhetnek egyesek ter- te. A vízügyi képzés a mű
jelenség hz ádott időszakban
elő sem fordul. 18,4% a való-Ínészetkárosodással, ami he- szaki egyetemi oktatásban
színűség~ a kétszeri, 6,1% a lyes építéssel megelőzhető, háttérbe szorult. A pályaváháromsz~ri előfordulás nak. de ott, ahol emberek életéről lasztók érdeklődése.elkerülte
A négy- 'és többszöri előfor- van szó, nem lehet sem mód, a vízügyi szakterületet.
A vízügyi' szolgálatban az
dulás együttes valószínűsége sem erkölcsi lehetőség a ter1,9%, így ez is számításba mészet szépségeiről álmo- idő múltával csökkent a kellő
veendő eshetőség.
dozni.
árvízvédelmi, vagy hidrolóTényleges lehetőség a
Kiterjedtebb erdőirtások- giai tapasztalattal rendelke"százéve~" gyakoriságú eset- ról,·a művelési ágak lényege~ zők száma. Középiskoláink·nek az e'gymás utáni, vagy sebb változásairól nem áll- ban a földrajz- és történelemközeli években bekövetkező nak rendelkezésre hiteles tanítás egyaránt mellőzte a
előforduiása. Nem lehetünk számszerű adatok A Kárpát- Tisza szabályozásának, mábizonyo~ak a szélsőséges, medence erdői - beleértve.a sodik honfoglalásunknak, és
magas vtzállások elmarad á- hegyvidékeket is - telepített árvízvédelmünk mindig idő
sában, s !árvízvédelmünket, erdők, amelyeknek fáit terv- szerű tudnivalóinak ismertefelkészülésünk színvonalát szerűen kell kitermelni, fel-, tését. Ezért találnak sokakat
még az esetleg.jól kiépített- újítani, és nem szabad (m:' készületlenül a szükségszenek látszó védtöltésrendszer gedni természetes elpusztulá- rűen ismétlődő,árvizek.
birtokáb~)1 sem szabad gyen- sukat.
Lehet, hogy a mostani, a
gitenünk.,
Az erdő talaja víztároló, á nálunk elhárított árvízveszeA töltésrendszer önmagá- mezőségeké vízpazarló. Az delem az utolsó figyelmezban nem :minden. Ha jó kar- erdő a csapadék vízhozamát tetés, hogy a bennünket is
ban tartfu,át, erősítését, vagy csak. addig csökkenti, amíg bármikor fenyegető kataszta védek~zést ne~ szakkép- az alomtakaró és a talaj fel rófát megelőzve mindent
zett és ~Jhivatott vízügyi nem telt vizzel. Ezt követően megtehessünk annak elkerüszolgálat irányíg a, nincsen nemcsak víztároló szerepe lésére.
esély az árvízkatasztrófák el- szűnik meg, és engedi toDr. Vágás István
len. Ha a; társadalom, vagy a vább a rá folyt vizeket, ha-.
cOOz. műszaki
kormányzat arra kárhoztatja nem a tárolt vízből is leadegyetemi tanár
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árvíz, mely a szai fővédvonalak veszélyez- semmilyen nemű műszaki
rekordokat tetettségét lehetett csökken- intézkedésre.
döngetett, sőt Kárpátalján teni a főmeder vízszintsülyA két megnyitással a nyágátszakadást is okozott, a lyesztésének gyorsítás ával. rigát fizikailag olyan állapotKözép-Tiszán az eddigi leg- A fentiekkel kapcsolatban az ba került, hogy alkalmatlannagyobb vízszinteket is meg- ülésen elhangzott kételyek ná vált bármilyen árvízszint
közelítette. Igazgatóságunk nem változtafnak ezen a kivédésére. A vízgazdálkodási társulat már évek óta
területén, mivel a Körösök és szakmai állásfoglaláson.
a Maros ezúttal csendben
A megnvitás
nem kapja meg anyárigát
maradt, másodfokú árvízvé"
karbantartásának és védeljogszerűsége
mének fedezetére szolgáló
delmi készültség elrendelésére került csak sor. Azonban Rögzíteni kell, hogy telje- érdekeltségi hozzájárulásomint ahogy lenni szokott sen jogszerű volt a megnyi- kat, kérte anyárigát vízjogi
ilyen esetekben - az Alpári tás. Anyárigát üzemelésére engedélyének visszavonását.
nyárigát kritikus helyzetbe vonatkozó vízjogi engedély
A 72/1996. sz. Kormánykerült.
és annak mellékleteként be- rendelet értelmében üzemA nagyon elhanyagolt csatolt üzemelési szabályzat képtelen, funkciójuk teljesínyárigáton gyakorlatilag egyértelműen meghatározza tésére nem képes vizgazdálmost nem volt védelem és az ezzel kapcsolatos .szabá- kodási létesítmények engeéppen a közép-tiszai fővéd- lyokat, tudni illik amennyi- délyeit hivatalból vissza levonalak tehermentesítése ér- ben 740 cm fölötti vízállást het, sőt kell vonni. A vízjogi
dekében két helyen való meghaladó hivatalos előre- engedély visszavonásának
megnyitása lett elrendel ve. jelzés van, akkor a megnyi- folyamata megkezdődött. JeEzzel kapcsolatosan a legkü- tást 700-740 cm között vég- lenleg a szakhatóságok vélelönbözőbb sajtó-, rádió- és re kell hajtani.
ményének bekérésénél tarTV -hírek jelentek meg, meA fenti szabályok szerint tunk. Az engedély mindenlyeket bizonyára lapunk járt el a társulat igazgató fő- féleképpen vissza lesz
olvasói is olvastak, hallottak, mérnöke, mint felelős véde- vonva.
lemvezető, amikor ezt a nyáláttak.
Az események után, de- rigát-bizottság elé vitte, s a Az engedély nélküli
cember l-én Tiszaalpáron nyárigát-bizottság el is fonyárigát újrarendkívüli nyilvános képvi- gadta. A szabályzat szerinti
élesztési lépései
selő testületi Ülésen foglal- intézkedéseket megerősítette
köztaka nyárigát megnyitá- az Országos Műszaki IrányíOlyan intézményt kell talá1ni, vagy létrehozni, amely
sának körülményével és a le- tó Törzs utasítása is.
hetséges további teendókkel.
vállalja a továbbiakban a keA megnyitás
zelői jogok és kötelezettséTalán segíti a tisztánlátást,
akadályozása,
gek gyakorlását. Ez lehet a
ha most a VÍZPART-on keresztül, tájékoztatom azokat, a károk megítélése jelenlegi társulat, lehet egy
g. ákt-társ~lat és lk
akiket ez érdekel. Úgy gonAz ún. Védelmi Bizottság, khülönknyári.
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a os vo es nem vo Jogsze- nyárigáthelyreállításával
azt a reszet, ame y a naprrene rű. Hoziájárult ahhoz, hogy
",..'
dekkel kapcsolatos vízügyi
k' l l
'
l h
karbantartasaval es uzemelállásfoglalást tartalmazza aN es e htetett els:'k~eg. eh e: tetésével kapcsolatos jogok
, tosen ne ezen e o eSZlt eto
ak '1' " ak' k" l
szó szerint közlöm.
bb
'h' f k
.. k gy 01 asan es ote ezettro anta~ atas?, a c.~o.. - ség vállalás ának garanciáira.
Műszaki indokoltság kent. NA ket megnyltas kozotA fenti intézmé ynek a
r1 1'doeltol'd'
., helyreállítást meg kell
n
o as sem vo lt JO
terA nyárigátnak az adott
~~tásSal a beeresztés hatásfo- veztetni, a helyreállítást enidőpontban való robbantásos,
irányított megnyitása műsza arl\, d lm k k" tk t' gedélyeztetni kell, ehhez mege e ove ez e- igényelheti a szükséges álkilag indokolt volt, bár ked- ben a ese
tározóterület ldhaszvezőbb lett volna, ha lega- nálása csupán 60-70 %-os lami támogatásokat. Ezt követően elvégeztetheti a helylább egy, még inkább 2 napvolt. Jobb kihasználtsággal reállítást és köteles az arra
pal hamarabb történik a -llleg- lényegesen nagyobb és'
nyitás. Az első megnyitásra gyorsabb vízszintapasztást vonatkozó üzemelési en752 cm-es tiszaugi vízmérce- érhettünk volna el, amely gedélyt beszerezni és a mű
állásnál került sor, amely te- nagymértékben járult volna vet aszerint karbantartani és
tőző érték, ennél magasabbat hozzá a közép-tiszai fővéd működtetni.
A vízügyi igazgatóság a
ezen árhullámnál nem mér- vonalak tehermentesítéséhez.
fentiekhez
segítséget nyújt,
tek, az apadás 3 óra múlva
A közgyűlésen és a sajtómegkezdődött. A második ban elhangzott minősítés a szakmai segítséget, elsősor
megnyitás már apadó ágban károk tekintetében túlzott. A ban az intézmény létrehozása
következett be, amely tovább 4275 ha-nak teljes területe során, a tervezés, engedélyegyorsftotta a vízszintek csök- nem került elöntésre. Az zés során és a szükséges kikenését.
esetleg bentmaradt termény, vitelezési inunkák során. A
A megnyitást műszakilag kukorica, cukorrépa területe helyreállítási költségekhez
indokolta az a körülmény, és értékaránya nem lehetett való állami támogatás lehehogy az engedélyezett vfz- túl magas. Szakmailag telje- tősége természetesen fennáll.
ApIennyiben a fentiek elszintnél jóval magasabb víz- sen kizárt a 700 őz veszéállás, az elmúlt években el- lyeztetettsége. Amennyiben maradnak, úgy az alpári nyámaradt karbantartások, a ekkora területen ilyen mérté- rigátat jelenlegi állapotában
nyárigát rendeltetésszerű kű őzlétszám van, az súlyos káros vízilétesítménynek kell
használatától eltérő használat vadgazdálkodási, szakmai minősíteni, annak további
és rongálás miatt a gát véd- hiba. 250-350 közötti" az el- sorsáról telj es, vagy részleképessége kétséges, bizony- fogadható őz állomány lét- ges elbontásáról is a vízjogi
talan volt. Az előrejelzések szám. Ennek nagy részét ki- hatósági eljárás keretében
kell intézkedni, szükség esetovábbi áradásra is utaltak. mentették.
tén kötelező eljárás alkalmaA nyárigáton gyakorlatilag
zásával.
nem folyt minősíthető véde. tové,bbi.
A fentiek értelmében tehát
kezés, nem volt megfelelő
a jövőt illetően az alpári nyálétszám, anyag, technika, az
rigát mögötti nyíltártér toemberek biztonságát garantávábbi sorsának, művelhető
ló felszerelés és nem is volt
Az őszi vetések károsqdá- ségének, használhatóságának
rá esély, hogy honvédségi,
akár más módon a védekezés sát illetően ki kell jelenteni, eldöntése végül is az ottani'
hatásfokát növeini lehessen. hogy nyárigáttal védett árte- gazdák, érdekeltek kezében
A megnyitással m.érsékelni rületen őszi vetésű kultúrák ván, a hatóságok által meg- .
lehetett magában a nyárigát- nem telepíthetők, ha a gaz- szabott keretek között.
ban, az abban lévő zsilipek- dálkodó mégis ezt teszi, ezt
Török Imre György
ben, a fővízkivételi műben saját kockázatára teszi, ezért
bekövetkezhető károkat és esetleges kárának akármilyen
műszaki igazgatóhelyettes
különösképpen a közép-ti- felemlítése nem lehet indok
f(íméruök
Az idei

őszi

Felső- Tiszán

Helyzetfelmérés,
teend6k,
lehet6ségek
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Nagyvárad J829 I. 4. - J902 XI. J7.

Mikor a tisztelt olvasó a címben vízrajzi szolgálatban nagy fejleszolvasható város nevét meglátja, tések kezdődtek; Az elsődleges cél
feltehetően a rendkívüli földrajz az volt, hogy a szinte mindenütt
tudása ellenére sem tudja, Jllelyik használt szovjet gyártmányú beországban van ez a település és mi- rendezéseket minél előbb lecserélről hires. Ha azonban az OTI cég jük á kor színvonalának megfelelő
nevét emlftem, akkor a hidrometri- műszerekre.
Mivel egyszerre sok műszert
ában járatosak már sejthetik, miről
van szó.
kellett beszerezni, ezért az OTI túl
Az 1998 évi vízrajzi beruházá- drágának bizonyult. Az elmúlt nésok keretében lehetőségünk nyilt hány évben már speciális feladatok
arra, hogy az ATIVIZIG történeté- megoldása is napirendre került, s
ben először OTI gyártmányú vfz- ehhez kapcsolódóan kezdődött.
rajzi mérőműszert szerezzünk be. meg a Nautilus-ok beszerzése.
A beszerzett Nautilus tfpusú vízse- Figyelembevéve a német csomagobességmérő műszer az elektromág- .1ási és szállítási költs ég eket, úgy
neses indukció elvén nil1k:ödő be- határoztunk, hogy célszerű a mű
rendezés. Mozgó (forgó) alkatrészt szert személyesen hazahozni. Erre
nem tartalmaz, így akár egy nö- az igazgatóság vezetése is engevényzettel benőtt csatornában (eb- délyt adott.
ből igazán jól állunk) is lehet vele
Az OTI gyár Kemptemben van,
mérni.
Bajorországban, Münchentől kb.
A legnagyobb előnye az, hogy 80 km-re. Elhelyezkedése rendkímár igen kis sebességeket is képes vül jó, mrvel a városon átfolyó
megmérni (0-5 cmls). Működési Iller folyó partján ideális helyre
területünkön, ahol a Tisza kisvizek építették. Az összes műszer gyaesetén duzzasztott, ennek különö- korlatilag már agyárudvarban kisen nagy a jelentősége. A hagyo- . próbálható és a tesztelésük is valómányos forgószárnyas műszerek 5 ságos környezetben folyik. Az utacmls sebesség alatt egyáltalán zásnak óriási előnye volt, hogy az
nem, az 5-15 cmls tartományban OTI cég képviselője bemutatta a
pedig csak bizonytalanul mérnek. gyárílt és szinte minden terméNyárikisvizeknél, Szegeden és AI- küket.
győn a mérendő sebességek 50 %-a
Ma már Magyarországon is isis ebbe a tartományba esik.
mertek a korszerű mérőeszközök,
Az OTI vízrajzi mérőeszközö- de amit az OTT gyárban láttunk,
ket gyártó cég, a szakterület "Mer- az mégis mindenkit elkápráztatott.
cedes-gyára", az itt készülő beren- A magyar utazónak először is hoz~zések a csúcstehnológiát képvi- ~á kell szokni ahhoz, hogy egy
selik. Mérnökök.nemzedékei e gyár nem feltétlenül piszkös. Ez
gyár terrnékeivel tanulták a hidro- egy német gyárban még inkább
metriát. A rendszerváltás után a igaz.

A lqegyezés utáni mérnöktársa- zé tette a Vfzrajzi Osztály.
dalom: egyik jeles alakja volt Péch
Bár az 1871-ben felállított OrszáJózsef; a magyar árvízjelző szolgá- gos Meteorológiaiés Földdelejessélat megszervezője, aki múlhatatlan gi Intézet 1879-re már 97 csapadékérdemeket szerzett a vfzügyi szolgá- jelző állomást tartott fenn, az állolat m~gizmosodásában. Tudomá- mások eloszlása nem fedte le a víznyos alapokra helyezte az észlelést, gyűjtók teljes területét, azok a folyó
a feld~lgozást, illetve az eredmé~ völgyekbe koncentl'álódtak - ahol
nyek értékelését. Tudományos· érte- ingyenes, de képzett észlelőket takezéseinek se szeri, se száma, szer- láltak. A csapadékmérő hálózatnak
keszte~e a Vfzrajzi évkönyv~ke~ A a vízrajzi szempontok szerinti fejmagyar állam jelentékenyebb 10- lesztésére csak a Vízrajzi Osztály
lyóibah észlelt vfzállásokkönyvét, s felállítása után került sor. A tudofeldolgozta a Tisza "életét" a Tisza mányos alapossággal megtervezett
hajdan és most címmel.
szempontok szerint a Tisza-völgyi
Mél1:án sorolhatjuk a vízügyes csapadékmérő hálózat állomásának
méi'nölcök második nagy vonulatá- számát 141 új állomással bővítették
ba.
!
. s így a már meglévőkkel együtt
Született Nagyváradon 1829. ja- 238-ra növelték.
nuár 4-én, alsóbb iskoláit szüJellemző, hogyahegyvidékeken
lőváro~ában végezte, majd Selmec, 40 állomás települt, amelyek 24 óra
a klashikus iskolaváros, később alatt 20 mm-t, vagy három egymást
PozsoJy és Pest következett.
követő napon 30 mm-t meghaladó
Alig;:múlt 19 éves, amikor hon- csapadékot és ha az észlelő helyen
védnek áll, Perczel seregében részr hó volt, a hótakaró vastagságát, vavesz a dinnyé~i, ozorai, letenyei, va- lamint az olvadás ütemét táviratban
lamintia móri csatákban. Majd ké- jelentették a Vízrajzi Osztálynak. A
sőbb az' 50. zászlóalj ban Bem ve- beérkezett adatok alapján hetente
zérletével végigküzdi az erdélyi készült kimutatás, s az egyik 01hadműveleteket, 1849. augusztus' dalán az észlelő hálózat térképét
12-én ~ szászsebesi csatában meg- feltüntető úrlapon sokszorosították s
sebesüi s fogságba esik. Felgyógyu- .juttatták el az értékelést.
lása u~án az oroszok mint "gyereFentiekkel egyidejűleg 1888-ban
ket" elengedik.
megindultak a várható vízállás,gls:_
A bukás után nem emigrál, be- előrejelzésére irányuló tanulmányok
iratkozik a pesti tudományegyetem- is.
re s a ibölcsészeti szakosztályon
Az eredmény nem váratott so(most úgy mondanáIÍk, karon) mér- káig. 1890 tavaszán Péc h JÓzsef az
nöki é* csillagászati tudományokat, általa kidolgozott módszerrel kíhallgat, végül mérnöki oklevelet sérletképpen 9 tiszai főállomásra,
nyer. ~853-tól mint vízimérnök összesen 383 előrejelzést készített
működik. Részt v,esz a Tarna, Zagy- és észrevételeiet meg téve eljuttatott
S0ha nem felejtem el, amikor
először találkoztam Andó Mihályva folyÓk szabályozásának előmun- 'a folyammérnöki hivatalokhoz. VályaI, nem a most kitüntetett vfzépíkálataiban, a Tisza-szabályozó sárosnaményra és Titelre 1 napos,
tő mérnökkel, hanem édesapj ával.
ínunkáiatokban a tiszai vaspálya ki- Csapra, Tiszafüredre, Csongrádra és Huhn Péter Ulnártársával egyutt jesajátM fölvételeiben, a Pesttől Ba- Szegedre 1-2 napos, Tokajra és Tö- lent meg 1970-es árvíz alkalmával
jáig tetjedő ártér fejlesztésében, a rökbecsére 1, 2 és 3 napos, végül az újszegedi gátőrházban. Megispaulis-vlajkováci ármentesítő társu- :Szolnokra 1-5 napos előrejelzést merkedtünk, s ezt követően fáradlat mUl'L.1(álataiban, illetve a Temes-o adtak.
hatatlanul járta a töltéseket, fényMegjegyzendő, hogy ezek voltak képezet~ és nem mérnökként tanulBega ~ölgyét rendező munkálatok
tervezé,sében. Ekkor lép állami szol- nem csak hazánkbáIl, hanem a Duna mányozta, de' nagyon. meg szerette
gálatb~ mint a begacsatornai királyi egész vfzgyűjtőjében az első, tudo- a vízgazdálkodást, s annak különömérnöki hivatal főnöke (1873).
mányos alapon készült előrejelzé- sen természetföldrajzi alapjait. '
1879:-ben az egyesült Budapestre· sek.
Nem véletlen, hogya közelmúlthelyezik a közmunka és közlekeAz 1891-ben készített 301 előre- ban nagydoktori értekezését is a
désügy~ minisztériumba főmérnöki jelzést 80 %-ban 10 cm-nél kisebb Budapesti Műszaki Egyetem.s az
minősé gben. 1883-ban ,királyi ta- hiba terhelte.
Akadémia Vízgazdálkodási Bizottsága által elismert témában védte
nácsos icímet nyer a dunai árvfznél
A kedvező eredmények,alapján
I
meg sikeresen. Nem véletlen az,
tanúsítqtt helytállás áért. o
az 1891. évi múködésről szóló jehogy te.hetséges, kiváló tanuló
1866!j:tozza meg néki a nagy fela- lentésben a következőket állapH1a
" gimnazista fiát hamarosan a Budadatot: il vízrajzi osztály.megszer- meg Péch József, a Vfzrajzi Osztály pesti Műszaki Egyetem építőmérvezését: 87-ben műszaki tanácsos, vezetője:
nöki karán, a vízépítő szakon talál89-beniminiszteri osztálytanács'os,
"Abba a rég óhajtott helyzetbe ju- hattuk és természetesen az
1895-qc'n harmadosztályú vasko- tottunk, hogy jövő 1892 év tavaszán ATIVIZIG ösztöndíjasaként szerona rendet kap - még hét évig él.
tényleg' életbe léptethetjük a Tisza rezte meg építőmérnöki diplomáját
Mi s~egediek tudjuk, hogya Vfz- völgyében az árvfzjelző szolgálatot, 1979-ben.
Akkor én éppen külföldön dolrajzi O~ztály felállítása a szegedi ár- amidőn minden érdekelt hivatalt,
víz ha~ására történt. Az Osztályatársulatot és hatóságot lehető leg- goztam, ő pedig, ahogy ez lenni
Tisza szabályozás következményei- gyorsabb úton értesfthegük az őket szokott, a sZi\kaszmérnökségen
nek é~ mederfejlődéseinek tanul-érdekl<5 vízállásokról, valamint az kezdte meg gyakorlati munkáját.
mányo~ása mellett azonnal megin- őket netán fenyegető árvízveszedeElső találkozásom vele az 1981es árvízhez kapcsolódik. A köteledította ~ Tisza völgyében a vfzjelző lemrőlis".
szolgá~at fejlesztését. Az Osztály
1892. lll. l-től 42 Tisza-völgyi ző katonai szolgálat letöltése után
,
egyből az árvízvédelmi vonalon a
1887. évi jelentéséből tudjuk, hogy vízmércejelző kapcsolódott be a
I
11.07. szakasz marosielei gátórháaz 1868-ban eredetileg beszervezett vfzjelző szolgálatba.
.
.
zában kezdett dolgozni és ott is7, maJ'Q további 8 Tisza-völgyi álAz Országos Vízielző
Szolgálat merkedtünk meg. Hamarosan az
"
lomásoh túl még további 8 állomás 1895 óta természetesen többször Árvfzvédelmi és Folyószabályozájelentet,te njlPotlta táviratilag a víz~ modernizálva s egyes feladatokkal si Osztályon folytatta vizügyi páállást, 1888-ra már 35-re kívánták kibővülve, de hasonlóan működik lyafutásá't, mostmár az én kezem
emelni:az állomások számát. A vfz- ma is.
alatt.
állás a~atokat - rádió még nem volt
De eZ már egy másik történet.
Persze itt is volt rövid tanulóidő;
- a buqapesti napilapokban is közÁgoston István ' de ez nem felelőtlen tevékenység,

A gyárlátogatás során végignézhettük a teljes folyamatot, a tervezéstől az áru csomagolásáig. Az elmúlt években az OTI fejlesztései
arra is irányultak, hogy olcsó, de jó
minőségű berendezéseket is kifejlesszenek. Ezt úgy érték el, hogy
egy-egy műszer csak bizonyos feladatok elvégzésére alkalmas, így
nem szükséges felesleges "tudást"
megvásárolni a berendezésekkel.
Már szinte minden berendezésüknél az infracsatlakozós adatátvitelt
alkalmazzák, ezért terepi használatuk nagyon könnyűvé vált.
Nem csak a bonyolult elektronikus berendezések érdemeltek nagy
figyelmet, hanem az apró kiegészítő alkatrészek is. Láthattuk a különböző tfpusú kútfejeket és más,
terepi munkát nagyon megkönnyítő alkatrészeket.
Látogatásunk feltehetően a következő években kézzel fogható
eredményeket fog hozni. Az OTI
gyárban látottak alapján kivitelezhetőnek látszik például a szegedi
folyamatos vfzhozammérés megoldása. A tapasztalatok hasznosítása
minőségi változást hozhat a terepi
adatgyűjtés további fejlesztésében
is.
A hivatalos kapcsolatok ápolásán túl lehetőség lenne baráti viszony kialakítására is. A gyárban
nagy hagyományokkal rendelkezik '
a Hydroshark futballcsapat, melylyel barátságos mérkőzést is lehet
szervezÍri, akáI az 1999. évi vízraj--zi konferencia keretében.
Lábdy Jen6

Gratulálunk, Misi!
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akárcsak a korábbiakban. Az árvédelmi töltést keresztező műtárgyak
felmérése és tervdokumentációinak elkészítése volt az első és igen
felelősségteljes feladata. Majd a
folyami hidak szakhatósági engedélyezése és ellenőrzése. 1985-ben
már kitüntetéses szakmérnöki oklevelet (folyami vízépítő ágazat,
folyami vízépítő szakmérnök)
szerzett.
pott. Mindezeknek igényesen, jól
Csoportvezető és osztályvezető- megfelelt. őszinte véleményalkotáhelyettes lett rövid időn belüL sáért és -kifejezéséért külön is tiszTöbbször behívták katonának, ki- telem.
váló katona, majd fontos beosztású
1995-ben a Tisza '95 védelmi
tartalékos katonatiszt lett. Minden- gyakorlat előkészítésében és szerben nagy szorgalommal, nagy vezésében, végrehajtásában, külöigyekezettel, maximális eredmény- nösen annak szakmai megalapozáre törekedve.
sában oroszlánrészt vállalt. Igen
Az 1980-as években, amikor magas színvonalú munkát végzett,
még több·kitüntetés volt, mint nap-ezen gyakorlat országosan is elisjainkban, hamarosan Kiváló Dol- mert rendezvény volt, melyben
gozó (1983), OVH Elnöki Elisme- szerepét mind a szakma, mind perés (1986), Társadalmi munkáért dig a fegyveres testületek mara(1985) elismerést kapott. Az igaz- déktalanul elismerték.
Mindezeket méltatva a Csongatóságon belül a polgári védelmi
szervezet egyik vezetője lett, majd grád megyei Közgyülés elnöke a
az Árvízvédelmi és Folyamszabá- Megyei Védelmi Bizottság elnökelyozási Osztályon beltöltött beosz- ként kezdeményezte Andó Mihály
tása miatt a vízkárelháritási véde- osztályvezető· kollegánk számára
kezésbe bevont fegyveres testület Honvédelemért Érdemérem kitünösszekötőinek dirigense.
tetés adományozását. Javaslata
1991-ben, amikor megürült az alapján a Honvédelmi Miniszter. a
Árvízvédelmi és Folyószabályo- . Honvédelemért Érdemérem kitünzási Osztály vezetői beosztása, egy tetést adományozta Andó Mihálypercig sem volt vitás, hogy ezt a nak.
pozíciót Andó Mihály tölti be. Ezt
Ez a kitüntetés igazán megérkövetően a nemzetközi kapcsola- demelt helyre került, ehhez őszinte
tok terén és számos nívós szakmai szívvel gratulálunk igazgatóságunk
fórumon komoly szereplések vár: egyik tehetséges, sok reniényű fiatak rá. Az igazgatóság egészét tal mérnökének.
érintő jelentős döntéseket előkészlTörök Imre György,
tő szakmai és gazdasági műhelymunkákban is jelentős szerepet ka-
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Összefoglaló az 1997/98-as
hidrológiai évről

Az elnlúlt év rendkívül változatos,
hidrológiai eseményekben bővelkedő
volt. Voltak szélsőségesen száraz és
nedves, s~okatlaniIl hideg és meleg idő
szakok -:olyan időszakok, amikor az
időjárás i~lItósan inkább egy másik évszakra emlékeztetett. Összességében
azért öröInmel állapithatjuk meg, hogy
ebben aZ évben nem szakadtak meg
azok az ~996-ban elindult pozitív folyamatok, melyeknek köszönhetően
visszahúiódóban van a csapadékhiány,
az aszály; és ezzel párhuzamosan növekednek felszíni és felszin alatti vfzkészleteink. Természetesen ilyen körülmények kö~ött megnő a vízbőség okozta
károkozá~ veszélye is, de működési területünkqn ilyen komolyabb esemény
az idén n~m jelentkezett.
A terü,letünkre lehullott csapadék
éves öss~ege 623 mm lett, mintegy 10
%-kal több a sokéves átlagnál. Az idő
beli eloszlást tekintve rendkivül csapadékos volt a december és a január, valamint jú~ustól kezdve az összes nyári
és őszi hónap (a tenyészidőszakban 20
%-kal volt több eső). A csapadéktöbbletet okozó mennyiségek általában rövid idő ~latt, néhány napos intenzív
esőzések formájában jelentkeztek.
Csapadé1qliányos hónap volt a november, rekofdszárazságú a február, majdnem ennYire száraz a március, és még
az árvizes hónappá váló júniusban is
alacsony ~ett a havi összeg. Mindebből
következi).c, hogy leginkább a téli félév,
és ezen b~lül is a télvége szűkölködött
acsapadékban.
Az Alió-Tisza vidékén egyébként
ebben a hat hónapban nem volt túl
nagy a c~apadékhiány, hiszen csak
10%-kal maradt el az átlagtól. Szembetllnő viszont, hogya tél folyamán
mindössz~ 2-6 napig volt itt hó. Nem
volt ez másként a Tisza hegyvidéki vízgyűjtőjén :sem, ahol Ca 75%-os csapadékosság ellenére) a decembertől március
elejéig felhalmozódó hó .csak a sokéves
átlagos érték 13%-a lett.
A kevé,s hó a decemberi melegnek,
valamint li. tavaszias jellegű januárnak
és februáinak köszönhető. Január első
két dekádja és a teljes február az évszázad legmelegebb téli időszakai lettek.
Rövid, 2~5 napos, kemény fagyokkal
járó hideg idő egyébként mindegyik téli hónapb,an előfordult, de a leghoszszabb éppen márciusban, amikor már
inkább k9ra tavaszi időjárásra lehet
számítani. A hőmérséklet (időnként
szélsőség~s) változékonysága egész évben megniaradt.
Ez nem' tükröződik a havi középhő
mérsékletek alakulásán, mert a havi értékek általában nem tértek el sokkal az
átlagostóL Ez a jellegzetesség jól nyomon kÖVethető a nyári hónapokon,
amikor azpk úgy lettek átlagosak, vagy
átlag hoz közeliek, hogy közben átlag
fölötti, 35 kötÜli lett a hőség napok száma, és még 6--8 forró nap is előfordult.
A sokéve~ átlagnál az évi középhőmér
séklet is csak 0,8 CO-kal lett magasabb.
Nem jelentősen, de elmaradt a sokéves érté!.ctől az évi napsütéses órák
száma. A :napfénytartam 5 %-os hiánya
főleg a t~nyészidőszakban és októberben gyúlt össze.
f
,

Könyv a vízgazdálkodásról

Az év árhullámait az alföldi csapadéVízállás idősorok
koknállényegesen nagyobb hegyvidéki
Tisza, Szeged és Maros, Mak6
esőzések indították el. Így volt ez a ki1997. november 1.-1998. október 31.
sebb jelentőségű januári és áprilisi, valamint a két nyári, és a nagy őszi árvfznél is. A legnagyobb áradások a Felső
Tiszán alakultak ki, de jelentős szerepet
játszott az idén a Bodrog, a Körös és a
'D!i:I" .•
Maros is, melyeknek felső szakaszán a
Ill. fokú készültségi szint feletti tetőzé
sek voltak. Az igazgatóság kezelésében
lévő folyószakaszok közül I. foknáI
magasabb vfzszint volt a Hármas-Körösön, Szarvasnál áprilisban és júliusban,
;.
és a Tiszán, Szegednéljúniusban.
A júniusi árvíz különös jelentőségű
számunkra, hiszen ekkor alakult ki a
Maros nagy árhulláma, mely június 29én az évszázad nyolcadik legmagasabb,
500 cm-es tetőzését okozta Makónál.
(Ez a vízállás megegyezik a Ill. fokú
készültség elrendelésére mértékadó
szinttel.) Az árhullámot kiváltó, lassan
délről északra tartó csapadékfront főleg
.......a Maros vízgyűjtő felső részét öntözte,
--_.~-~
ahol másfél nap alatt 70-80 mm, egyes
helyeken 140-160 mm eső hullott. A
román felső folyószakaszokon néhol az
A talajvíz5zint VáiIrn;áSa
eddigi legnagyobb; 1975-ös árvíz víz@ . . ~~j~~
tömegét megközelítő mennyiségek vonultak le. A Maros árhulláma olyan heves volt, hogy a vele egyidőben érkező
és egyébként valószínűleg amederben
maradó tiszai árhullámot Mindszentnél
az I. fok közelébe, Szegednél e szint
fölé emelte.
Az enyhe tél jelentősen leröviditette
a jeges időszak hosszát. Három folyónkon jég csak február első felében,
12-13 napon át volt. Álló .i§,Lc ak a
At!lfajllízll.zint~
Hfu-mas-Köröst borította, iiiii1cl6S"SZe9'-:::::::-:::-== 41&~~.:::_c'-- _ _ _ - napig.
A talaj nedvessége viszonylag alacsony, 35-50%-os értékről indult tavaly novemberében. Gyökeres változást hozott a december, amikor már
70-80%-ra emelkedett a víztartalom.
Ez a magas érték j anuárban még tovább
nőtt, és az ekkor kialakult telftettséghez
közeli állapot megmaradt egészen níáj us elej éig.
Májusban a hóeleji nagycsapadékot,
és az ennek következtében jelentkező
kisebb belvizet követően a talaj lassú
kiszáradásnak indult, ami nyáron
felgyorsulva folytatódott, olyannyira,
hogy egy-egy rétegben a nedvesség
lecsökkent a kritikus 30% alá. Növekedés csak szeptemberben jelentkezett.
Ez a tendencia a mai napig folytatódott,
így a felső fél méter ismét megközelítette a telítettséget.
A talajvízjárás nem mindenhol követte a szokásos évi menetgörbét. A januárban még szabályosan meginduló lagosnál enyhébbnek ígérkezik. Eleinte
áradások a télvégi szárazság miatt le- az évszaknak megfeÍelőnél szárazabb,
állta).c, és stagnáló, mérsékelten apadó januártól az átlagosnál csapadékosabb
tendenciájúvá váltak. Ujabb vízszinte- időjárásra lehet szám1tani. Főleg január
melkedés csak májusban mutatkozott. második felében várható nagyobb
Az ekkor kialakuló magasabb vízszin- mennyiségű csapadék, ami kedvez a jetek a nyár folyamán nem sokat csök- lentősebb hófelhalmozódásnak.
Figyelembe véve azt, hogya feltöltő
kentek. Ráadásul a szeptember-októberi csapadékok ismét megemelték a vfz- dési folyamatoknak köszönhetően a
tükröt, így a talajvíz most a korábbi vízgyűjtők átlagosan, vagy annál jobéveknél kedvezőbb szinteken helyezke- ban telítettek, ez a prognózis megerősí
ti a rendkivüli vfzkáreseméríyek kialadik el.
A hosszú távú meteorológiai előre kulásának valószínűségét.
Lázár Mikl6s
jelzés szerint az előttünk álló tél az át-
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Nagyon jó könyvet vehet foglalkozik. A 3. fejezet sorkezébe a vízgazdálkodási ra veszi a talajvédelem és
kérdések iránt érdeklődő 01- vfzrendezés domb vidéki kérvasó. A mezőgazdasági, ker-o déseit, majd a sfkvidéki vfztész··, tájépitész- és erdőmér- rendezést, végül az árvfzvénök-hallgatók részére készült delem kérdéskörét tárgyalja.
könyv fő erénye, hogya vízA 4. fejezet főleg az öntögazdálkodási kérdéseket sok- zési ismeretek bemutatására
oldalú megközelítéssel tár- törekszik,ezek mellett a tógyalja, jól tükrözve így a vfz- gazdasági haltenyésZtés, vagazdálkodás szerteágazó mi- lamint az állattartás vízfelvoltát. ilyenformán - egyete- használás ával és a hígtrágya
mi és főiskolai hallgatók hasznosftásával is foglalko-o
mellett - széles olvasókö-· zik. Az 5. fejezet a települézönség érdeklődését elégít- sek vízellátás i kérdéseit, a
heti ki, kézikönyvként is jól csatornázás, szennyvíztiszti. használható. Átfogó jellegé- tás, szenny-vízhasznosftás,
nél fogva több részletkérdést szennyvíziszap-elhelyezés
nyilvánvalóan nem tud kielé- legfontosabb ismereteit targftően tárgyalni, de azok talmazza, valamint röviden a
megismeréséhez segítséget fürdőkről is szóL' A 6. fejezet
nyújt a fejezetek végén kö- jó áttekintést ad a vfzilétesítzölt .szakirodalmi jegyzék.
mények és a vfzgazdálkodási
A kötetet dr. Vermes Lász- tevékenység környezetei haló, a Kertészeti és Élelmi- tásairól, valamint a környeszeripari Egyetem Talajtani zeti hatásvizsgálatokról.
és Vízgazdálkodási TanszéBízvást lehet remélni,
kének vezetője szerkesztette. hogy teljesülni fog a Szerzők
Kiadta a Mezőgazdasági azon kívánsága, hogy szolSzaktudás Kiadó (Budapest, gálja ez a könyv ua műszaki
1997. 395 oldal). A szerzők: alapképzettségű vízirnérnöHayde László, Nováky Béla, kök és az agrár alapképzettRácz József, Thyll Szilárd, ségű szakemberek - a mező
Vermes László.
gazdasági mérnökök, a kerA könyv hat fejezetre ta- tészmérnökök, az erdőmér
golódik. Az 1. fejezet hidro- nökök és a táj építész mérnölógiai és hidraulikai alapis- kök - között a jobb megérmereteket nyujt. A 2. fejezet tést és együttműködést, ami
a vízgazdálkodás általános nélkülözhetetlen a jövőbeli
jellemzésével, a vízkészlet- közös munkák, fejlesztések
llzdálkodással, a vízminő- tervezésében és megvalósításég-gazdálkodás sal és ~--sában":'
~komplex vízgazdálkodással
Dr. Pálfai Imre

Búcsú

munkatársunktól
•

1998. szeptember 23-a a
napsütés ellenére szomorú
napja volt a Szegedi Szakaszmérnökség dolgozó kollektfvájának: végső búcsút
vettünk a vedres széki csatornaőrtől.

Tizenegy évvel ezelőtt ismertük meg a Szöri családot,
mivel István akkor kötelezte
el magát a vfzügy szolgálatára.
Igen gyorsan beilleszkedett aszakaszmérnökség kollektfvájába, munkáját mindig
becsülettel, szorgalmasam
végezte. Közvetlen munkatársaival baráti volt a kapcsolata. Hamar elsajátította

mind a munkaköréhez szükséges gyakorlati, mind elméleti tudnivalókat.
A rábfzott területnek igazi
gazdája volt, őrjárásában hiba nélkül képviselte az igazgatóságot. Kritikus helyzetekben is bizton számíthattunk munkájára, ezt ár- és
belvízvédekezéseknél bizonyította. Egyéb fontos feladatok elvégzésében is kitűnt
szorgalmával, mint például a
közmunkák helyi irányításában.
Utolsó jelentős munkája
volt pár hónapja a Kajak-Kenu Világbajnokság előkészí
tésében való részvétele· is,
ahol még semmi jeIét nem
mutattta esetleges betegségének. Ezért is ért bennünket
villámcsapásként a hfr, hogy
Szöri István - aki 1949. február 27-én született Sövényházán - 49 éves korában,
1998. szeptember 19-én váratlanul elhunyt.
Drága Pista, emléked megőrizzük szívünk legmélyén
életünk végéig.
Nyugodj békében!

VíZPART
Az Alsó-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság lapja
Szerkeszti a szerkeszt« bizottság,
elnöke és felel& kiadó: dr. Kováts Gábor
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