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Gondolatok abelvízrendezés
úi stratégiáiáról*

'''A belvízrendezésnek az a fő célja, hogy a belvizkárokat
cSQkkentse, minimalizálja, de a belvíz bizonyos
esete~ben hasznosítható is, tehát a belvfzrendezésnek
az ilye~jellegű hasznok maximalizálása is célja lehet. űE
célok elérése vízügyi-műszaki és agrotechnikai
i
I
eszközökkellehetséles.
Ui
, MagY,arország belvízrend- merjük, ezért a, vízrendezési
'szerein~k névleges teljesítő- stratégiai elképzelések csak
képessége nagyjában-egészé- előzetes fölvetésként kezelben megfelelő, a rendszerek hetők. Annyi azonban elég
állapotai azonban rossz, valós megbízhatóan állítható, hogy
teljesít6képességüket igazá- a termelési szempontok melból nem is ismerjük. A fő- lett egyre inkább előtérbe
csatornák teljesítőképessége fognak kerülni a természetbecslés~k szerint a névleges védelmi szempontok és az
érték mindössze 40-60 %-a, ökológiai megfontolások is.
a mellélCcsatornák és az utol- A mezőgazdasági termelés.-'
sórendűi csatornák, valamint ből kivonandó, gyenge tera drénhálózatok állapota a mőképességO talajokon nyillegkevésbé föltárt. A legfon- vánvalóan nem lesz szükség
tosabb teendő tehát nem a vízrendezésre, illetve nem
rendszerek teljesítőképessé- olyanra mint korábban, hagének növelése, hanem az nem fontosabb lesz a víz
eredeti! teljesítőképesség helyben tartása, tározása, vihelyreálÚtása rekonstrukciós zes élóhelyek kialakítása.
ValószínO, hogya belvízmunkákkal.
A Il1~ el szomorító állapot rendezést a korábbiaknál difkb. egy tíz éves időszak alatt ferenciáltabb területi fejleszalakult .Id, és azzal magya- téssel kell folytatni, azaz a
rázható~ hogy az 1980-as "szuperintenzív" termelési
évek második felétől kezdve övezetekben minimálisra
tartósan szárazzá vált az idő- kell csökkenteni a belvízből
járás, b~lvizek ritkábban és eredő termelési kockázatot, e
csak csekély mértékben ke- térségekben a vízrendszerek
letkeztek, s így a védelmi teljesítőképességének nörendszerek igazán nem vol- vekedése is szükségessé váltak prób~ára téve. Ugyaneb- hat, míg az extenzív termelében aZ időszakban kezdődött si övezetekben az is elkép~
meg a r~ndszerváltás követ- zelhető, hogya belvízrendkeztében a mezőgazdasági szerek rekonstrukciója során
nagyüzdmek felbomlása, a nem kell az eredeti névleges
tulajdonyiszonyok megválto- teljesítőképességet helyreálzása és ai birtokszerkezet áta- lítani.
lakulása.'
Abelvízrendezés stratégiRengeteg új tulajdonos', il- ájához feltétlenül hozzátartoletve föld bérlő jelent meg, zik, hogy azt nem szűken érnagyon sok apró birtok ala- telmezve, csak a vízelvezekult ki, mindeközben a nagy- tésre koncentrálva alakítjnk
üzemi c'satornák jó része ki, hanem a vízpótlás szemgazdátlar)ilá vált, a drénháló- pontjait, az öntözővíz-igézatok, beleértve az azokhoz nyek kielégítését is figyetartozó s#vattyútelepeket is, . lembe vesszük,azaz, ahol erüzemképtelenné váltak, sok re lehetőség kínálkozik,
helyen tönkrementek. Ez a kettős hasznosítású rendszehelyzet mindenképpen in- fekét hozunk létre. A száradokolja ~ belvízrendezés új zabb évjáratokban meg kell
stratégiájának kidolgozását, akadályozni a belvíz lefóamelynt;k azonban az ag,- lyását (vízvisszatartó műtárrárstratégiára kell alapvetően gy akkal, .tározókkal), ezzel,
támaszkq<:lnia.
különösen a hátsági területek
Ezt poptosan még nem iS e negatív vízmérlegén tudunk
I

E számunk tartalmából:
A szkok azt mutatják tehát, hogy jól állunk. Jól képzett és l,lagy gyakorlatú, stabil műszaki gárdánk van.
.
(2. oldal)
Annak ellenére, hogy munkánkat mondhatni rendkívüli
körülm~nyek között végeztük, a levegőben nem az idegesség yibrált, hanem az egymás iránti szakmai tiszteletet
lehetetdkiérezni.
(3. oldal)
Ha cx;lalépsz,a szobor mellé, eszedbe jut az újszegedi Ti-

javítani, de a visszatartott vizek telmészetvédelmi, jóléti,
esetleg gazdasági célú hasznosítására is gondolnunk
kell.
A belvízrendszerek további funkciója a településeken
keletkező csapadékvizek, záporok befogadása és elvezetése, továbbá - a folyóktól
távolabbi települések esetében - a tisztított szennyvíznek a folyókba való eljuttatása.
A belvíz főcsatornák, illetve a belvízi szivattyútelepek
nyomócsövei szinte minden
esetben keresztezik az árvízvédelmi töltést. A. belvíz~
rendszerek árvíz idején a
fakadó víz összegyűjtését és
visszaemelését is végzik. A
belvízrendezést végül is a
vízgazdálkodás többi szak-'
ágaza~i területével együttesen kell áttekinteni:, és közös
stratégiát kell kialakítani,
mert a vízügyi ágazatok között - mint láttuk - erős átfedések, összefüggések vannak. A vízügyi-műszaki beavatkozásokat pedig a mezőgazdasági .és erdőgazdasági
beavatkozás okkal kell harmonizálni" de figyelembe
kell venni aterületfejlesztési
elképzeléseket és terveket is,
azokkal is megfelelő összhangot kell teremteni.
Fejlesztenünk kell a mérőmegfigyelő hálózatot és a
belvíz-hidrológiai adatok-feldolgozását, igénybe véve a
legkorszerűbb térinformatikai eszközöket, melyek lehetővé teszik, hogy az eddigiekl1él megbízhatóbban határoljuk körbe a belvízérzékeny, illetve abelvízZel veszélyeztetett területeket.
Ezek az új technikák lehetőséget kínálnak az előrejelzés fejlesztésére és a hatékonyabb belvizvédekezés megszervezésére is.
A közeljövőben láthatóan
bonyolultabbá, szövevényesebbé válik abelvizrendezés
és általában a területi vízgazdálkodás feladata, s mindezt
még nehezebbé teszi az állami szerepvállalás csökkené-

se. A belvízrendezés új stmtégiájának kialakításán ál
nem kerülhetők meg a szervezeti kérdések .sem. A belvízrendezésben érintett, illetve érdekelt szervezeteket
ugyancsak a területi vízgazdálkodás többi szakterületét
szem előtt' tartva lehet eredményesebben működővé átalakítani.
Abelvízrendezés jelentő
ségét kiemelendő megemlíthetjük, hogy az Magyarország területének közel felét
érinti, a Nagyalföldet és a
Kisalföldet. Abelvízkárok
egyes években tetemesek
lehetnek. Például most, tehát
1998 őszén mintegy 60 ezer
hektárt borított el a belvíz
(az ú.n. túlnedvesedett terület ennek négy-ötszöröse).
Ez egyes fölmérések szerint
15-20,milliárd forint kárt
okozott.
Volt azonban olyan esztendő is (1942), amikor Magyarország mai országhatárain belül 600 ezer hektárt
öntött el a belvíz. Ez mai
árakon 200 milliárd forint
kárt okpzna. Remélhetőleg
az 1940-1942: évihez hasonló katasztrofális belvízjárás
már nem fog előfordulni, bár
a hidrológiai szituáció megismétl&jhet, de a belvízrendszerek teljesítőképessége fél
évszázad alatt sokat növekedett, abelvízmentesítés hatékonyabbá vált.
Tisztában kell lenni azonban azzal, hogy a belvízi elöntéseket teljesen megszüntetni nem tudjuk, csupán az
elöntés ek csökkentésére lehet számítani; leginkább az
elöntések időtartamát tudjuk
leröviditeni. Ehhez ütőképes
belvízvédekezési szervezetre
van szükség, de nemcsak az
állami szerveknél, hanem a
vízgazdálkodási társulatoknál és az önkormányzatoknál
is. '
Dr. Pálfai Imre

A Felső-Tisza vidékéről 1998 novemberében érkezett
tudósításokat olvasva illetve hallgatva mindannyiunkből együttérzést és segíteni akarást váltott ki bajba jutott embertársaink sorsa. Nagyon jól tudjuk, mennyire
más meleg szobából nézni a televízió megrázó képsorait, mint hidegben, zuhogó esőben tényleges védekezési feladatokat ellátni az árvédelnli töltésen.
A kialakult árvízi helyzetben az emberi és anyagi értékek megmentésére tett erőfeszítésekkel tanulóink
nemcsak együtt éreztek, hanem tettekkel is kívánták
bizonyítani szakmai és emberi elkötelezettségüket. Ké. kedi János, Taktabáj község polgármesterének írásos
megkesésére - melyben kéri az intézmény igazgátóját,
hogy árvízvédelmi feladatok ellátására 12 fő tanulót vezényeljen ki - végzős diákjaink önként, egységesen jelentkeztek. A fiatalok ellátását (szállás, étkezés) a helyi
önkormányzat biztosította, az utazás költségeit a tanulók saját pénzükből előlegeZték meg, melyet a MÁV
Területi Igazgatósága Kaposvári Péter igazgatóhelyettes közbenjárásával visszatérített.
. ,A szegedi Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola ötödéves környezetvédő-vízügyi szakos tanulói 1998. november 15-től november 19-ig vettek részt
Taktabáj község területén a tiszai árvízvédekezési munkálatokon. A tanulók feladata árvédelmi töltésen terhelő
bordák készítése, valamint zúzott kőből kialakított ideiglenes út építése volt. Az időjárás nem volt kegyes a
védekezési feladatokat ellátó emberekhez. Hideg, nyirkos időben napi 10-12 órát dolgoztak lelkes tanulóink.
Önkéntes diákcsapatukat Forrai Sándor tanár úr kísérte,
irányította. A résztvevők név szerint a következő tanulók voltak: Bánfi Tamás, Czékus József, Cseri Endre,
Felbert Dániel, Holler László, Juhász Csaba, Madácsi
Zoltán, Nagy József, Nuver Attila, Pataki Péter, Paksi
Zsolt, Tóth Zoltán.
Forrai Sándor kolléga szavait idézve "a munka során
a tanulók egy éáletre szóló szakmai élményt, gyakorlatot szereztek".
A manapság sokat bírált, kritizált mai fiatalság maroknyi csapata nemes cselekedetről tett tanúbizonyságot. Az árvízvédekezési feladatokat a szaknla iránti
tiszteletből, "szakmaszeretetből" önként vállalták a diákok, munkájukért anyagi elisme~ést nem kaptak és nem
is vártak.
Hogy sorainkat nem a tanulóink iránti elfogultság vezérelte, azt bizonyítja a Taktabáj község polgármesterének köszönő levele is. ("Tisztelt Igazgató Úr! Kérem,
engedje meg, hogy Taktabáj község lakóinak nevében
köszönetemet fejezzem ki Önnek és intézménye pedagógusainak azért, hogy olyan rendes, tisztességes fiatalokat neveitek és oktattak, mint akik településunkreérkezt~k. A Széchenyi István Ginmázium és Szakközépiskola ötödéves önkéntesei - és a Tanár úr - az árvízvédelmi munkálatokban részt vettek és helytálltak."
Eitler József igazgató
Kovácsné Jenovai Juditigazgatóhelyettes

Postabontás
Felső-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóságtól

Dr. Kováts Gábor úr,
igazgató
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság
Szeged
Tisztelt Kováts Úr!

*Elhangzott a "Magyarország
vizgazdálkodási stratégiája az
ezredforduló után" clmu program
1998. december 9-i vitaülésén.

sza-part, az első edzés öröme, hajód első bizonytalan billenése, az első buzdító edzői szó, az első verseny izgalma.
.
(3. oldal)
Ö találta ki, hogy a Ti,szát olyan töltéssel zabolázzák,
melynek a lejtője a víz felöl négyszer olyan széles, mint
amilyen ma~as legyen.
(4. oldal)
A hagyományos "Szikes tavak" szakmai kirándulást dr.
Molnár Béla professzor (JATE) vezetésével, később
meghirdetett időpontban és progranlffial tervezi a Magyar
Hidrológiai Társaság szegedi területi szervezete.
,(5. oldal)

A kárpátaljai vízügyi dolgozók megsegítésére - az Ön
egyetértésével- szervezétt akció befejeződött.
A mellékelt adományozó levél szerint 10 vízügyi igazgatóság és további 3 csatlakozó szervezet gyűjtéséből összesen
5.760 eFt értékű tartós élelmiszer, ruhanemű kiszállítására
került sor december 16-án.
A 3 teherautó rakományát O. M. Ivanickij igazgatÓ megbízásából Muska Péter beregszászi szakaszmérnök vette át,
a szétosztást ők szervezik meg.
Kérték, hogy hálás köszönetüket, szívből jövő jókívánságaikat tolmácsóljuk mindazoknak, akik önzetlen segítségükkel enyhítettek súlyos gondjainkon.
Üzenetüket ezúton adom át, s magam is köszönöm A. segítséget, illetve az adományokat. •
Nyíregyháza, 1998. december 17.
Üdvözlettel:
Fazekas László
igazgató
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Hogyan is állunk müszakiakkal?
Ha egy szóval kellene válaszolnom a címbeli kérdésre, azt mondanám, jól. Ha kettő
vel, azt:mondanám nagyon jól. Ha bővebben
kellene ikifejtenem, azt mondanám, elég jól,
a körültnényekhez képest és más vizigekhez
képest, !de
sajnos még több gyakorlott
munI
.
kairány~tó technikus és mérnök kellene, mert
az árví~védelmi és belvízvédelmi szervezet
mindenibeosztását kitölteni már ezzel a létszárnmdl nem lehet.
56 m;érnöki és 60 technikusi végzettségű
munkatársunk van, azaz összesen 116 fő. Az
I
igazgat<;íság teljes létszámának ez több mint
egynegyede, a teljes munkaidősöknek közel
egyhar~ada.
A fe~sőfokú műszaki végzettségű munka-

társai~ közül számosan másoddiplomával,
sőt har~addiplomával is rendelkezne~ és
szakmai tapasztalatukat, középvezetői gyakorlatukat figyelembe véve, komoly eséllyel
pályáz~atnának bárhol az országban, magasabb vízügyi vezetői beosztásra is. Néhány
ábrán b:emutatom a felső- és középfokú mű
szaki v~gzettségűek életkor és vízügyi gyakorlat sZerinti megoszlását.
Össz~sen tehát 56 mérnökünk van, közülük 30-an egyetemen, 26-an főiskolán szerezték ~apdiplomájukat. Tényleges műszaki
irányít<$i vagy ügyintézői munkakörben 28
Középfokú

végzettségűek

egyetemet, (közülük 24 másoddiplomás) 21
(12 másoddiplomás) végzett munkatársunk dolgozik. Négyen adminisztratív
munkakörben, 3-an tartós fizetés nélküli szabadságon vannak.
A mérnökök 20 %-a 55 évnél idősebb, 14
%-a 30 évnél fiatalabb, 50 %-a 40-55 év
közötti. 54 %-nak van több mint 20 éves
vízügyi szakmai gyakorlata, 21 százalék
"kezdő" (10 évnél kevesebb gyakorlat).
A 60 technikus közül csupán 30 dolgozik
műszaki beosztásban, (közülük 3 műszaki
rajzoló) 7 fő szakmunkásként, ill. szi..attyútelepi gépészként, 12 fő gát-csatornaőrként, és 10 fő adminisztratív munkakörben
teljesít szolgálatot, 1 fő tartós fizetés nélküji
szabadságon van:
A technikusok közül 8 % 55 évnél idő
sebb, 70 % 40-55 év közötti, és 8 % 30 évnél fiatalabb. 20 év fölötti szakmai vízügyi
gyakorlattal 56 % rendelkezik és 18 % "kezfőiskolát

kevés, nem nélkülözhetjük a SZEVIÉP RT,
Legyen mindnyájuknak jó egészsége és jó
a vízgazdálkodási társulatok, társvizigek, sőt kedve ehhez a feladathoz!
a még ene vállalkozó nyugdíjasaink és egyé. ni vállalkozóként, avagy máshol dolgozó,
Török Imre György
korábbi munkatársaink közreműködését.
műszaki igazgatóhelyettes főmérnök'
.----------------------------------,
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A számok azt mutatják tehát, hogy jól állunk. Jól képzett és nagy gyakorlatú, stabil
műszaki gárdánk van.
Nem rossz, hogy technikusi végzettségű
gát- és csatornaőreink, szivattyútelepi gépészeink is vannak. Egy nagyarányú árvíz- és
belvízvédekezés esetén azonban ez a létszám

Fels·őfokú végzettséguek életkor szeríntí
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Harmadfokú készültségben •••
Az utóbbi évek egyik leg- ben hasznos lehet felidézni a zetékeket a talajfelszín alatt szemcséket (pl. homokot)
120 cm mélységben helyez- tartalmaz. Általános tapaszTalán nem tekintik a ked- ték el, így futnak a töltéstest- . talat, hogy még a jó minő
delmével összefüggő - eseménye i volt igazgatóságunk ves olvasók időpocsékolás ben is, követve annak ke- ségű. vezetékek is ezeken a
területén a Maros 5+900 fkm nak, ha bevezetésként rö- resztmetszeti profilját.
hajlftási felületeken megsészelvényét keresztező, egyik viden megismerkedünk a foEbből következik, hogya rülhetnek és a lyuk mindig
200 rn.In átmérőjű olaj veze- lyót keresztező olavezetékek vezetékeknek vannak hajlf- belülről kifelé alakul ki rajték m~ghibásodása, a nyo- környezetével és a vezeték- tott szakaszai, amelyeken tuk.
mában bekövetkezett víz- sérülések "fizikájával és ké- úgynevezett inflexiós pontok
Ez általában csak néhány
szennyezés és annak elhárí- miájával".
találhatók. A nagy nyomáson milliméter átmérőjű, de a
A Maros folyó 5,+900 fkm továbbított folyadék egye- nagy üzemi nyomás miatt jetása.
Az ~998. november 16-án szelvényében három vezeték nesvonalú (lamináris) áram- lentős mennyiségű anyag keészlelt; majd az azt követő húzódik a meder alatt, ame- lása ezeken a helyeken átala- rülhet a talajba vagy a vízbe.
napokban nagy erőkkel foly- lyek a torontáli térségben kulhat örvénylő (turbulens) Hasonló jelenség játszódott
tatott ~árelhárítási munkála- üzemelő gáz- és olajkutakból áramlássá.
le az említett 200 mm áttokat a hazai sajtó, rádió és kitermelt és részlegesen elő
Ez - nekiütközvén a cső- mérőjű vezeték esetében is.
televízió is folyamatosan fi- kezelt nyersolaj at, szeparált falnak - olyan feszültségeket
Ahogy mondani szokták, a
gyelenlmel kfsérte. Így el- gazolint, földgázt szállítják eredményezhet a hajlított ve- szerencsétlenségben szerenmond~atjuk, a munkánk a az algyői főgyűjtőbe és fef- zetékszakasz belső felületén, cse volt, hogy a sérülés nem
széles nyilvánosság előtt zaj- dolgozó üzembe.
hogy anól kisméretű anyag- a folyó alatti inflexiós ponlott, minden intézkedés ünk
Az olaj vezeték átmérője darabok is leválhatnak és a ton tÖi.tént, hanem a bal parti
szakm~i megmérettetésnek 200 mm, a gázvezetéké 300 cső fala belülről erodálódik. hullámtéren, a töltéslábtól
számított.
mm, a vegyes használatú tar- Ez a jelenség a kavitáció, a mintegy 40 m-re.
A k~'elhárítási utómunká- talék vezetéké 200 mm. Eze- fizikai konóziónak egy vállA vezeték sérülését 1998.
latokatja decemberi kemény ken a csöveken a gázt 25 faja.
november 16-án - annak légi
Ezt még fokozhatja az is, illetve "földi" rutinellenőrfagyok miatt fel kellett füg- atm, a nyersolajat 40 atm
geszterli. Ebben a kis szünet- nyomáson továbbítják: A ve- ha a nyersolaj apró szilárd zése során - észlelték a

jelentő'~ebb - a vizeink vé- védekezéssel töltött órákat.

MOL Rt. szakemberei. A
Maros emelkedő víZszintje
miatt az érintett területen található hullámtéri csatornán
keresztül kezdett beáramlani
a folyó vize a vezetéksérülés
helyére és a kiáramló nyersolaj egy 30 x 30 m-es vízfelszínen megrekedt.
A MOL Rt. értesítése
alapján .szakembereinkkel
azonnal a helyszínre mentünk a helyzet felmérésére és
az esetleges azonnali' intézkedések meg tételére. A
MOL Rt. helyszínen jelenlévő szakembereinek tájékoztatása szerint mintegy 20 m 3 _
nyi gazolinnal kevert nyersolaj került kia hullámténe ..
A vezeték üzemét a sérülés észlelése után a MOL
azonnal leállította, a nyomást a sérült vezetékszakaszon atmoszférikus élitékre
'csökkentette, majd a vezetéket leszakaszolta. Így továb-

bi olaj a leszakaszolt vezetékből csak a gravitációsan
leürülő mellnyiségből kerülhetett a hullámténe.
A környezetvédelmi felügyelőség szakembereivel
egyetértésben - akik időköz
ben szintén a helyszínre érkeztek - harmadfokú (a legmagasabb fokozatú) kárelhárítási készültség elrendelését
javasoltuk a védelemvezetés
felé. A készültség november
16-án 16 órától lépett életbe.
A helyszínen azonnal dönteni kellett a szennyeződés
terjedésének megakadályozása érdekében.
Mindenekelőtt el kellett
zárni a hullámtéri csatornát,
hogy több víz ne kerülhessen
be a kritikus térségbe.
A következők során körül
kellett határolni a szennyezett vízfelületet.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Harmadfokú
készültségben •••
d:olytatás a 2. oldalról)
El k~llett távolftani arról a
kiömlött olajat. A MOL Rt.
vállalta; hogy a kárelhárítási
munkálatokat saját személyi
és eszk6zállományával, igazgatóságunk szakmái felügyelete és 'irányítása mellett elvégzi. l'
A Tiszán és aMaroson levonuló árhullám hatását tisztázandó, vízállás-előrejelzést
kértünk vízrajzi csoportunktól a hqllámtér várható elöntésére vonatkozóan. Az elő
rejelzé& szerint a kárelhárításra 2-'3 nap állt rendelkezésünkre,! utána a hullámteret
teljesen elöntötte a folyó.
Megke~dődött a versenyfutás
az idővel ...
A helyzetet nehezítették az
időjárási és terepi körülmények is; Igaz, hogya munkálatok icjőtartama alatt csapadékmentes volt az idő, de az
előtte hullott csapadék erő
sen feláztatta a terepet. A
Deszk-fehértói szivattyútelepig vez,ető aszfaltúttól még
kb. máSfél kilométert kellett
megtenni a gépeknek nehéz
terepel(-, hogy a helyszínt
megközelfthessék. A helyzetünket bonyolította még az
is, hogy egy rendkivül gyúlékony ~s robbanásveszélyes
.anyagg?l álltunk szemben.
Az éjszak:ai órákban - amikor nem lehetett tényleges
munkát 'végezni - a terület

túz- és vagyon védelméről is . Este 17 órára a kiömlött
gondoskodni kellett. Ezt a olaj kb 98 %-át és a szennyefeladatot a MOL Rt. vagyon- zett föld teljes egészét eltávédelmi és biztonságtechni- volították, de a munkákat
kai szolgálata látta el.
félbe kellett szakítani. Az
November 17 -én reggel érintett területről egyéb~ént
kezdődtek el a tényleges ká- 40 m' olajos vizet és 170 m'
relhárítási munkák. A hul- szennyezett talajt szállítottak
lámtéri csatorna előző esti el- el a munkálatok során.
zárásának köszönhetően
November 19-én a kárel~
nemcsak hogy megszúnt a hárítási munkaterületet a
folyó vizének beáramlása, de . Maros áradó vize 20-50 cm- feltehetőleg a szivárgás es magasságban elborította.
következtében - jelentősen A védekezés helyszínén a
csökkent a sérülés helyén re- hullámtéri csatornában makedt víz mennyisége is. Ek- radt mintegy 5 m2 terjedeIkor, figyelembe véve a hely- mú, 1-2 cm vastag .olajfolt
színi viszonyokat, úgy dön- lokalizálás át a védekező
töttünk, hogy szippantóko- szervezet olaj felszívó anyacsikkal elszállftjuk az olajos gokkal megoldotta, a szenyvizet, tolólapos gépekkel le- nyezés teljedésének megaszedjük a szennyezett talaj kadályozására pedig ugyan7
felső, kb. 20 cm-es rétegét. ezen anyagokkal a helyszínt
Az olajos vizet szeparálásra körbezárta.
szállftották el, az olajos föld
A helyszíni szemle tapedig ártalmatlanító telepre pasztalatai al!\p~án javasoltuk
került.
a védlemvezetésnek a kárelNovember 18-án olyan hárftásifokozatmérséklését.
A MOL Rt. szakemberei a
mértékben haladtak előre a
kárelhárítási munkálatok, következő napokban a szahogy a MOL Rt. szakembe- kaszmérnökségünk műveze
rei - egyetértésünkkel - tése mellett helyreállították
megkezdhették a sérült ve- a védtöltést és annak mentett
zetékszakasz feltárását, majd oidali részein a biztonsági
egy biztosítóbil41cs felhelye- sávot.
zésével ideiglenesen megA kár<;lhárítási utómunkászüntették a sérülést. A veze- kat a fagyok miatt kellett feltéket nyomáspróbának vetet- függeszteni. Az időjárás kedték alá, majd leürftették be- vezőbb alakulása esetén el
lőle az olajat és üzemen kí- kell még távolftani a visszamaradt olajos növényzetet,
vül helyezték.
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Meghívó
25 éves

a Szegedi Vízügyi SE

olajos földet, el kell végezni
a helyreállítási mun'kákat a
védtöltés hullámtéri oldalán.
A Szegedi Vízügyi SE elnöksége tisztelettel.
Annak ellenére, hogy
meghívja az érdeklődőket 1999. február 26-án, az
munkánkat mondhatni rendegyesület fennállásának 25. évfordulója alkalmából
kívüli körülmények között
rendezendő ünnepségére.
végeztük, a levegőben nem
az idegesség vibrált, hanem
Program:
az egymás iránti szakmai
12.00-17.00
Sportversenyek
tiszteletet lehetett kiérezni.
Kézilabda, kosárlabda, kispályás
Soha nem volt vita közöttünk
labdarúgás, stb.:
egy-egy intézkedés jogossáVárosi Stadion, Szeged, Etelka sor 3.
gáról, vagy egy mUJ.lkafázis
végrehajtási módjár~.
Teke:
Itt mindenkinek egy volt a
Juhász Gyula Művelődési
célja: a rendelkezésünkre álKözpont, Szeged, Vörösmarty u. 5.
ló rövid idő alatt elhárf~ani
egy környezeti katasztrófát.
Tenisz:
A MOL Rt. védekezésben
Gellért és fiai Szabadidő Központ,
részt vett szakembere~ közül
Szeged, Derkovits fasor
többekkel találkoztunk már
más alkalomrn.al is, de ilyen
17.30
Ünnepi közgyűlés
jellegű "csapatmunkában"
Szeged, ilinyi J. u. 1.
még soha nem vettünk részt.
Bátran állíthatjuk, hogy en19.30
- Vacsora, bál
nek a munkának a sikerét
nagyrészt az ő emberi és
A Szegedi Vízügyi SE mÜlden kedves volt és
szakmai hozzáállásuknak köjelenlegi tagját szeretettel válj uk.
szönhetjük.
A korábbi években az
A vacsorán és a bálon való részvétel költsége:
igazgatóság és az "olajo1000 Ftlszernél y
sok" között létezett egy
Jelentkezni lehet: Kurucz Gyula
együttműködési megállapoFehér Józsefné T.: 426-933
dás a vízminőségi "vészhelyKádár Mihály
zetekre" vonatkozóan. ÉrdeSebesváro Mihály T.: 421-747
mes lenne ezt megújítani, hiszen a mostani "harmadfokú
Minden rég} dokumentumot, relikviát hozzatok
készültségben" szakmai bamagatokkal!
rátokl'a és k01:rekt partnerekKurucz Gyula
re leltünk.
SE-elnök
[
Dr. Fekete Endre

Kései szoboravató
Minden közösség életében
vimnak pillanatok, amelyek
az emlé~ezés percei. Így vagyunk most együtt a 24 éves
Szegedi Vízügyi SE tagjai és
mások, emlékezve a szegedi
evezőséfet 'l28 éves történetére. Arra a nagyívű szonettre, amelynek alapgondolata
Széche~yitől indul, és amelyről 'talán nem is beszélhetnénk !Soós Pista bácsi és
dr. Simáqy Béla nélkül.
Ám tulajdonképpen magunkról: szeretnék szólni,
akik akár nevesen vagy névtelenül, ~ár sikereket aratva
vagy a :z1észtvevő örömével
és bánatával, akarattal és
küzdelerÜmel részesei voltak
és vagytÍnk egy olyan életnek, amit egyszerűen csak
evezésn'ek neveznek, ami
azonban valójában sokkal
több.
i
Az evezés több mint sport,
ez életf6rma, olyan szenvedély, mety örömöt nyújt, hasonlatost, mint vadásznak a
vad hork~ása, mint zenésznek a hang boldogsága, mint
költőnek a rím csengése,
mint anyának gyermeke nevetése. :
Ez a különleges életforma
feltételezi az embert fl, maga
teljességében, hiszen az
evezős tál·s és barát is, barát
és ellenfél is, de mindig az
evezűs kÖzösség tagja: akár

vízen van, akál' baráti vacsorán.
Ez az életforma a természet szenvedélyes szeretete
nélkül elképzelhetetlen. Mindenek előtt itt az időjál'ás: az
evezős hideg- és meleg tűrő
fajta, olyan, mint a házépítő,
akinek akár esik, akár fúj, ki
kell mennie a szabadba, mert
neki építenie kell.
Nekünk meg eveznünk
kell: magunkért, apáinkért,
és ajövő nemzedékeiért.
Az evezős nek, különösen
a szegedi evezősnek nem
adatott meg olyan hírnév,
mint a magyar sport kajakosainak, Mégis a mi háttai
előre hajókázásunknak Van
egy különlegesen nemes,
büszke vonása: olyan, mint
egy vízi díjlovaglás.
Víz nélkül nem születhetett volna hajó, hajó nem
létezhet bennü1ők és kormányos nélkül. A világ változik
és mégis megvannak örök
törvényei. Az, amit elődeink
oly sokszor meg álmod tak, az
állóvfzi pálya, a hétköznapok
és ünnepek materiális valósága, íme itt van előttünk.
Dr. Simády Béla, ennek a
sokévtizedes akaratnak kivitelező gondnoka, Érted is
szól e kései avató. A hivatalos ünnepi átadás mál' régen
megtörtént, de teljessé csak a
mai naptól válik szívünkben.

Mára a kQrábbi kétkedők
kórusa elhalkult, és a Gróf
Széchenyi István evezőspálya elfoglalhatta méltó helyét
a magyar és a nemzetközi
sportlétesftmények között. A
művet ma már nem csak az
evezősök, hanem számosan
mások is magukénak vallják:
a vfzi vaspapucsos vitézektől
a kajakosokig, a hál'omtusázóktól a sporthorgászokig.
Köszönjük Neked, Béla
bácsi!
Mai lisztem révén hinnem
kell a lélekvándodásban.
Soós Pista bácsi - lelked'
velünk van - hiszem, hogy
mint ahogyan Philemon és
Bauds szerelme él évszázadok óta, amikor az istenek
tölgyfává és bükkfává változtatták őket kívánságuk
szednt, úgy fog élni szellemed az emlékedre ültetett tiszafákban.
Voltak híres .és nagy evezős nemzetek a történelemben, mint a vikingek, vagy
az egyiptomiak a gályákban,
voltak, akik önként ültek be
és voltak kik rabként láncolódtak a padokhoz.
Mi, újkori evezősök önként vállaltuk a rabságot.
Mert az evezős egész élétében rab, szolgája a hajónak,
és a lapátnak.
Az előttünk álló és újból
álló evezős szobor a távolba

tekint. A múltba és a jövőbe
egyszelTe. A "honnan jöttünk
és hová megyünk:' tekintet.
több, mint az a pillanat, hogy
most együtt vagyunk. Több,
mert ez a tekintet emberöltőket köt össze. Ha odalépsz
a szobor mellé, eszedbe jut
az újszegedi Tisza-part, az
első edzés öröme, hajód első
bizonytalan billenés e, az első
buzdító edzői szó, az első
verseny izgalma.
De ez a tekintet elkísér
' ha l'd ea'llsz a
maj'd akkor IS,
szobor mellé évtizedek
múlva, és látod a zászlókkal
díszített, kibójázott pályát;
hallod a zenét, látod a tarka
és hullámzó tömeget, és fiad
vagy lányod vagy később az
ő fiait és leányait kémleled
távcsővel, hogyan készül az
.
indít6bólyánál.
És történeteket mesélsz
ifjúkorodszép napjairól,
arról, hogy volt egyszer egy
evezős ...
Tisztelt Jelenlevők, kedves
Sportbarátaim!
A meg tiszteltetés jog~n
engedjétek meg, hogy jelképesen átadjam nektek a szobrot, Tápai Antal alkotását, a
szobor tekintetét, dr. Simády
Béla megvalósult álmát,
Soós Pista bácsi örök szellemét!
Dr. Csonka Csaba

,
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Akit Szeged a

lővórostól

visszakövetelt

ZELENei BOROS FRIGYES
•

(Arad J825. I. J7. - Szeged '892. II. J7.)
*

A béqsi műegyetem építészeti
szakosztályán szerez mérnöki ol9-evelet, s,a szerveződő vasúti munkálatokn;ál talál munkát. L848-ban
az országgyűlés által megrendelt
vasútép:ítési előmunkálatokhoz,
1849-ben a Szolnok-debreceni vasút felépítéséhez Nádudvarra osztálymérriöknek rendelik ki.

Nem Boros Frigyesen múlt,
. hogy Szeged megmenekül-e vagy
sem, ő hősiesen helyt állt, mint korábban bárnllkor. Az elemekkel vívott harcot abban a helyzetben nem
nyerhette meg; mint mondottam
volt, nem rajta múlt, ő éjt nappallá
téve dolgozott, reumásan, törött
lábbal - példa lehet ma is!

*

*

1851-ben az ecsedi láp lecsapolására készit terveket, de a mimkálatok rnegkezdését a pénzhiány
megakadályozza.
1857-ben.·a Csongrád vármegyei
Tisza-szilbályozási osztály vezetésével bízzák meg, szegedi székhellyel. Pontos Tisza-felméréseket
végeztet, elsősorban a Tisza rondella környékének szűk keresztmetszete az, ami műszakilag ingerli
s valamilyen megoldáson töri a fejét.
I

1881-ben királyi, majd osztálytanácsossá nevezik ki és a minisztériumi tiszai osztályt bízzák rá - n~m
csalódnak benne.
Egészsége tovább romlik, 1882ben nyugdíjazását kéri, visszaköltözik szeretett városába Szegedre.
Még !iz évet élt, s itt hunyja le
örökre a szemét. Enilékezzünk jószívvel reá! Súja a Dugonics temetőben található, bármikor vihetünk
rá virágot - nagyon sokat tett Szegedért!

*

Az 1 ~61-es felmérésen egy'
földkúpot találunk valószíQŰ ennek eltávolítása is
foglalkottathatta. A 60-as évek végén Bor;~s Frigyes Bodoky Károllyal és Klasz Mártonnal közös
. tervezésben elkészíti a Felső-Tiszát
az Ér völgyén át a Hármas-Körössel összekötő csatorna tervét.
1874-ig a csongrádi szab ályozási,átmetszési munkálatokat
végzi, a p átmetszésból 9-erő készít el, C;:songrádtól Martonosig.
Nála jobban senki sem ismeri a Ti-.
szát ezeri a tájon - kivéve talán ~
akkori hf:llászokát. Szeged szabad
paraszt-polgár szelleme a város
sürgönyt küld a közmunka és közfejlődő viszonyai (a vasút elérte
Szegede~ sőt a vasúti híd elkészül- lekedési miniszternek, hogy Botos
Frigyes országos középítési feltével mát Temesvár felé haladt) őt
ügyelőt a szegedi árvízvédelemhez
is magával ragadták.
kirendelni méltóztassék .. Szinte
!
kiköveteli a város elöljárósága,
Terv~ket készít a Budapest- hogy Szegedre jöhessen. És a fő
csongrácji, a Budapest-szegedi ha- mérnök úr jön. Szegedhez ezer
józó csatfxnák, valamint szülőváro szállal kötődik. Bár AradOn szülesát Arad?t Szegeddel és Hódmező tett, a liceumot Szegeden végzi a
vásárhel~yel összekötő öntöző és piaristáknál1841-ben.
hajózó csat-ornák megépítésére voA Csongrádtól Martonosig végnatkozóan.
.
zett 9 átmetszésnél a Tisza medrét
Közvetlen a Kiegyezés után 82 334 ölról 53349 ölre rövidítette
1874-beh országos középítési fel- (160-rólmintegy 100 km-re), de
ügyelőnt)k nevezik ki a közlekedési ezzel a Tisza esését 100 ölenként
tárcánál,: kapcsolata Szegeddel tö- két hüvelykről csak 3 hüvelykre
retlen m:arad, háza van Szegeden. bírta növelni, s így az átmetszésekAz 1876Los árvíznél ő is jelen van, kel az árvízveszedelmet nem háríthősieseni'védekezik az áradás ellen. hatta el. (A beágyazódások sem
SzeretikiSzegeden. A helyi lapok mentek még végbe 1879 tavaszára,
nem a l~gjobban vélekednek az leginkább a lrattyasi átmetszés
uradalm:akat kiszolgáló mérnöki okozott még mindig szűkületet.) munkák 'menetéről, de Boros FriI
gyest sqhasem báptják. Bezzeg
6 találta ki, hogya Tiszát olyan
Herriche~ a makói patikárius fiát. ..
töltéssel zabolázzák, melynek a lej',je
tője a víz felöl négyszer olyan szé1879 'telének vége soha nem les, mint amilyen magas legyen.
látott átadást sejtet ... A szegedi Már a Bach-korszakban szorgalvízvédeUni bizottság február 28-án mazta a szegedi körtöltés megépí-

*

A Boros-család szürke gránit
obeliszkes sÍ1játó1.néhány lépésre
egy megszólalásig hasonló
obeliszkkel díszített sír található,
melyben ugyancsak egy jeles vízépítő mérnök, Szojka Gusztáv
(1835-1887), a Körös-Tisza-Maros
Álmentesítő Társulat főmérnöke, a
Ferenc József Rend lovagja
nyugszik.
6 volt az 1887-ben összeroppant
. kis-tiszai zsilip műszaki ellenőre.
Naplóbejegyzése tanúsítja, hogy
nem akarta átvenni a műtárgyat,
mégis a -katasztrófa utáni vizsgálatot, felfüggesztést nem -kerülhette
el.
Felmentették ugyan, azonban a'
herce-hurca annyira meg viselte,
hogy 1887. augusztusában agyvérzésben hunyt el.

nagytörr(egű

*

*

tését, amit csak - fájdalom - a katasztrófa után tudott kivitelezni saj át tervei szerint.
Boros Frigyes 1879. III. 4-én
érkezik Szegedre, vízvédelmi
ügyekben országos szaktekintély,
ráadásul rangban sokkal nagyobb,
ilunt Balog Gyula, akit a minisztérium már korábban leküldött
'egyezkedni az Osztrák-vasutak, s
az Alföld-fiumei vasút képviselői
vel.

*

Boros nem tárgyalt és nem alkudozott, hanem diktálta a megálJapodásokat. Elérte, hogya vasúttársaság (Alföld-fiumei vasút) nem
negyedét, hanem harmadát viselje a
költségeknek, s hogy mindenben
támogassa a váI'oS védekezési
munkáit. Lóréval, mozdonnyal ha
kell egyaránt, amiért 60 krajcárt ill.
20 Ft-ot fizetett a város naponta, a
helyszínen - táskából - a főpénz
tárnok, Jakabfi által, aki pedig nagy
spórolós hírében állott.

*

Boros nem volt megelégedve a
helyi kényszer közerővel. Elérte,

hogy a dolgozni nem tudó vagy
nem akaró módos emberek megválthassák magukat. A kézi" szolgálat megváltása 1 Ft, az igásé 3 Ft
lett. Az így befolyt pénzből Horgosról, Szabadkáról, Makóról hozt!ik szabad munkaerőt. A március . A két családi sírtól kissé távo5-ei petresi szakadás után bevá- labb egy harmadik jeles szegedi folasztják a "teljhatalmú vízvédelmi . lyószabályozó és árvizes mérnök,
bizottság"-ba. Logikus intézkedé- Malina Gyula (1853-1918) sírja
seit a hirtelen leerkezett Herrick helyezkedik el.
akadályozza.
A téglakeretes sírdombon ízléses, fehér homokkő obeliszk emel. Közben reumája úgy gyötri, kedik, csúcsán kopja-jellegű kiképhogy menni sem tud, úgy teszik be zésseI. . Malina Gyuláról lapunkban
a ladikba s úgy veszik ki, ha szá-o már útunk, ő a Folyammérnöki Hirazra akar lépni - elejtik, lábát tö- vatal vezetőjeként és társulati igaztik-, csak késő este kerül az ispo- gatóként kiemelkedő személyiség,
tályba - sínbe teszik, de már viteti sokat alkotó és publikáló szakis magát a tápai átvágáshoz, hogya ember volt.
kiömlött vizeket azonnal visszavezessék a főmederbe, s a víz ne ázA sírfeliratok tanusága szerint a
tassa a baktói, valamint a vasúti három család rokoni viszonyban
töltést... Makkosháza-Tápé-Mak- állt egymással, Boros Frigyes és
kosháza naponta többször, ladik- Szojka Gusztáv sógorok voltak feleségeik révén - Malina Gyula
kal ...
A végkifejletet ismeljük, 1879. pedig Boros Frigyes veje volt.
Ill. 12. éjfél után 2 óra. Az ár beÁgoston István
tört... I

*

*

*

;

;
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Tripolszky Pista
I)ácsira emlékezünk
(1912-1998)
Szeptember 29. szomorú nap volt a
szegedi vízügyi dolgozók nagy családj ának.
Ezen' a napon búcsúztunk Tripolszky István kollegánktól, az ATIVIZIG hosszú éveken át szolgált nagy tudású, tekintélyű, tisztelt és 'szeretett gazdasági igazgatóhelyettesétől, niindannyiunk Pista bácsijától.
196 ~~ben, egyetemistaként ismerkedtem
meg v(jle, akkor nem is gondolva arra, hogy
10 évvel később azonos rangban, de menynyivel :kevesebb tudással és tapasztalattal,
termel~si igazgató-helyettesként beszélhettem; meg vele a víz ügy mindennapos

5

Még egyszer
gratulálunk, Misi!
Lapunk legutóbbi számában Andó Mihály
kollegánknak, az Árvízvédelmi és Folyószabályozási Osztály vezetőjének "Honvédelemért Érdemérem" kitüntetéséhez gratuláltunk.
Ugyanezen számban olvashattuk élvezetes
írását és munkatársaink további beszámolóit
a felső-tiszai árvízvédekezésről. A "szegedi
kontingens" 90 fős létszáma, közöttük a szakaszmérnökségek, az MBSZ, a központ, a
Tisza-Maros szög( Vízgazdálkodási Társu"
lat, a SZEVIÉP Rt. szakemberei és magánvállalkozó gépkocsivezetők derekasan hely t-

álltak a valóban kemény, embert próbáló
munkában. Vezetőjük, Andó Mihály mérnök
mindannyiójnk nevében vehette át 1998. december 21-én Budapesten a Közlekedési,
Hírközlési és Vízügyi Minisztériumban Katona Kálmán minisztertől a "Vízgazdálkodásért" miniszteri kitüntetést.
Gratulálunk!
A szegedi kontingens minden tagja igazgatói dicséretet és pénzjutalmatkapott.

műszaki

Török Imre György
igazgatóhelyettes főmérnök

gondja~t.

Nagypn fiatal, 40 éves vagy az alatti volt
az akkQn vezetés, Pista bácsi bölcsességére,
higgadfságára nagyon nagy szükségünk volt,
ugyanakkor 6 hozzá fiatalodott ehhez a "csikó" csapathoz és remek összhang alakultki.
De n~m csak gazdasági igazgató-helyettesünk volt...
Mint'ia szerb nyelv remek ismerője, a nagyon intenzív és fontos jugoszláv-magyar
kapcsolatok nélkülözhetetlen szereplője volt,
sokkal több, mint tolmács, szakmailag, emberileg iélő híd a két ország vízügyi szolgálata között.
Töb~ mint 20 év telt el azóta, hogy Pista
bácsi nyugdíjba vonult.
Azonban soha nem szakadt el tőlünk. A
nyugd~jas találkozók, a nyugdíjas klub-

összejövetelek állandó résztvevőjeként, mindig nagy érdeklődés sel fordult felénk, közöttünk volt. És hát a Tripolszky név ma is jól
cseng a vízügynél, hiszen a ,,kis" Tripolszky
szakaszmérnökként, osztályvezetőként őrzi
az édesapa által meg szerzett rangját e nem
mindennapi névnek.
Fáj a búcsú, de Tripolszky István nem élt
hiába. Az Úristen által neki kimért idő alatt
olyan példát adott, amire a vízügyi család
még sokáig emlékezni fog.
Pista bácsi! Nyugodj békében, emléket!
megőrizzük.

Dr. Kováts Gábor
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Egy a két éVtized nyugdíjas-találkozói közül

Az MHT szegedi területi szervezetének
1999. évi munkaterve
Márc~us:

Az 1879-es szegedi nagy
árvíz 120. évfordulójának
megeml'ékezései (a városi
önkormáuyzattal és ci Mérnöki Kamara helyi tagozatával
közösen).

Április:
Wie1insky Szilárd (többek
között a szegedi és a margitszigeti víztorony "tervezője)
emlékülés (a Mérnöki Kamara helyi tagozatával közös
rendezvény).

Víz VÚágnapja-ünnepség
Május:
Ár- és belvízvédelmi hid(a januárban ldírt diák dolgozat és rajz-plakát pályázat dí- rológiai helyzetértékelés szájainak übnepélyes átadásá- mítógépes segítése (vitaülés
program bemutatóval és fejval, szruqnai előadásokkal)

lesztési tervek ismertetéséMezőhegyesi öntözési
vel)
bemutató (a Mezőgazdasági
Vízellátási Szakosztállyai
Erdélyi tanulmányút (az közösen)
Ativiziggel és a Mérnöki Kamara helyi tagozatával közöSzeptember:
Tisza-napok (regionális
s~n)
konferencia a Tisza vízminőségi állapotának értékeléséJúnius:
re).
. Az MHT miskolci vándorgyűlése, előadásokkal való
Rendező szervek: MHT
Szegedi Területi Szervezete,
felkészülés.

SZAB Föld- és KörnyezettuE programtervezetet rugaldományi Szakbizottsága.
masan kezeljük és bővítésének, ill. szűkítésének lehetőOktóber:
sége
mindenkor fennáll, alA hagyományos "Szikes
kalmazkodtunk
az országos
tavak" szakmai kirándulás
dr. Molnár Béla professzor nagy rendezvényekhez.
(JATE) vezetésével, később
meghirdetett időpontban és
programmal.
Török Imre György
a Szegedi Telületi
Szeged csatomafejlesztési
programja (előadóülés)
Szervezet elnöke

;

;
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Hidrometeorológiai helyzetjelentés
Decerhberben csapadékszegény és nagyon hideg volt az időjárás. Működési területünkön ~z 5-7 csapadékos napon a Tiszától keletre hullott a legkevesehb csapadék, itt
néhol ai sokéves átlag harmadát mérték. A Duna-Tisza közén nagyobb mennyiségek
voltak, de a havi összegek itt is mindenhol az átlag alatt maradtak. A csapadék zöme
az első ~ekád közepén, hó alakjában jelentkezett, amikor a területet 3-5 cm-es .hótakaróborít9tta be. A hó a hónap közepére elolvadt, majd 22-től újabb, 5-10 cm-es hóréteg
alakult ki,
, ami meg is maradt.

.

Ativizig területi csapadék (mm)
minimum

maximum

i

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

Időszak

j:

helye

34

tár havi
nov. l-tp!

helye

12

Csen ele

. Makó

20

50

64

72

-20
-25

A havi napfény tartam északon átlagos, délen kissé az átlag feletti lett A hónap folyamán
rendkivül alacsony volt a hőmérséklet. Átmeneti enyhülés t a középső hrumadbeli felmelegedés h~zott, de a fagy ekkor is csak a nappali órákra engedett föl. Az utolsó dekádban még
a koráb9inál is erőteljesebb volt a lehülés, tartósan -10-15 oC-os napi mini.mumokkal.

Állo-

okévi havi átl. viszonyított

más

%

eltérés

119

+10

víz

Tárgyhavi légMmérséklet (oC)

Tárgyhavi napfénytartalom (óra)

.maximum

átlag

minimum

eltérés a sokévi

dátum

dátum

havi átl.-tól
Szegedi

62

14.

7

-15

24.

-3,0

-4,1

A hó~ap első felének vízszingeit a novemberi árhullám apadó ága határozta meg. A hóolvadás ~att a vízutánpótlás nőtt, így a hónap közepétől átmenetileg ismét áradtak folyóink a vízszintemelkedésazonban nem volt jelentős. pecember elején először a Körösön és a Tiszán, majd a második dekádtól a, Mru'oson is megjelent a jég. A jégkifejlődés a hónap közepén megállt, később ismét felerősödött és az utolsó napokra a mellékfolyókon a jég megszakításolckai be is állt. A Tiszán erősen zajló és álló jeges szakaszok is előfordultak. Összességében a Tiszán és a Körösön 29-30 napig, aMaroson 15 napig volt jég, melyből a Tiszán és
a Marospn 5 napig, a Körösön 12 napig álló jég volt.
Tárgyhavi felszíni vízállás (cm)
Vízmérce

maximum

minimum

dátum

625

l.

102

Marosi Makó

119

l.

Tisza, ,Szeged

638

l.

-22
162

;TaIajvízkút
száma

helye

24.
16.
30.

254
27
309

36
18
46

+100
+5
+106

Tárgyhavi közepes talajvízállás (cm)
terep alatt

változás az elmúlt

eltérés a sokéves

hónaphoz viszonyítva

ha vi átlagtól

453~.

Vásárhely

275

473

Mezóhegyes

436

+4

+7

883

Kiskunfélegyhá

313

+1

-91

/'

••

Ontöz.ésa szentesi
'szakaszmérnökségen

közép
mederteltség (%) eltérés

dátum

Körösj.Szarvas

Az 1999. év kiemeit témá- legjobb felkészítő tanárokat
ja a 120 éves Szegedi Nagy különdíjjal jutalmazzuk, a
Árvíz, az árvízvédekezés: helyezett és különdíjazott pá,Jön az árvíz, jön az árvíz ..." lyaműveket országos e1bú'á(Petőfi) lásra is felterjeszg ük.
I. kategória:
.
A helyezett és különdíÁltalános iskolás diákok jazott versenyzők és felkészámára rajz, festmény, pla- szítő tanáraik, valamint akit
kát, poszter, textilfestés.
a zsűri javasol (mintegy 90
II. kategória:
pályázó) egynapos tiszai ha"
Középiskolás diákok szá- jókiránduláson vehetnek
mára rajz, festmény, plakát, részt.
poszter, textilfestés.
A pályázatokat 1999. márI. és II. kategóriában isko- cius 3-án 15 óráig kell eljutlánként 10-10 pályázatot fo- tatni az Alsó-Tisza vidéki
gadunk el. (Kérjük az isko- Vízügyi Igazgatóság titkársáre~zEk Pet~~l Ter:nle~zetvedh~l- lákat az előzsűrizés meg- gára (6720 Szeged, Stefánia
ml gyesu et pa yazatot 11'-' tartás"
)
4.) A pályázat jeligés, ezért
d t
ara.
e
III. kategória:
azt zárt borítékban illetve
Középiskolás diákok szá- zárt csomagolásban, a jelige
az 1999. évi
mára maximum 10 gépelt feltüntetésével kérjük leadni.
teljedelmű dolgozat.
A pályázatokat pártatlan
A három kategórián kívül zsűri bírálja el, a díj azottakat
VI~ÁGrAPJA pályázatokat
lehet benyújtani az iskolán keresztül értesítmegünneplése alkalmából az egyéb képzőművészeti és jük.
Az ünnepélyes díj kiosztás
Alsó-Tisza vidéki általános- irodalmi, zenei alkotásokkal
a szegedi Deák Ferenc Gimésközépiskolás diákok szá- is.
A pályázat díjai: kategóri- názium dísztermében lesz,
mára, három kategóriában, a
vízzel, a vízkárokkal, a víz- ánként egy első, két második 1999. március 22-én 14 órakor. A legjobb rajz pályahasznosítás, a szennyvíztisz- díj.
A kiírt kategóriáktól eltérő művekből ugyanott kiállítást
títás, vízi környezetvédelem
témakörben.
legjobb pályaműveket és rendezünk.
A Magyar Hidrológiai
Társaság Szegedi Területi
Szervezete, a Szegedi Akadémiai: Bizottság, az AlsóTisza vidéki Vízügyi Igazgatóság, az Alsó-Tisza vidéki
Környezetvédelmi 'Felügyelőség, a Csongrád Megyei Mérnöki Kamru'a, a Magyar Vízügyi Kivitelezési
Kft., a Szegedi Városi Vízügyi Beruházási Kft., a Szegedi Vízmű Kft., a VÍZPART Kft. és a Kiss Ferenc
Cson,grád .Megy~~ Terrné"
szetved~lmi Egye~ulet, ~ Be-

+14

+86

A taülj felső 20 cm-e a korábbi telítettség~ből vesztett, így víztartalma 90 % körülire
csökken,t. A 20-50 cm-es réteg továbbra is teljesen át volt ázva, míg fél méternél mélyebben a lassú feltöltődés következtében a nedvesség elérte a 85 %-ot. A talajvíz emelkedése
mérsékl9dött, sok helyen meg is állt. Az áradás most inkább a Duna-Tisza közére volt jellemző, ahol általában 5-10 cm körüli volt a növekedés. A Tiszántúlon alig volt vízszintvál. tozás. A,z előforduló áradások és az egy-két helyen megindult apadás csak néhol haladták
meg a 10 c m - t . '
.

.~i csapadékösszégek alakulása az Ativizig területén

7998-ban

.

A szentesi szakaszmérnök- egyéni gazdálkodók 1997 rás későb b bepótolta a hiség 1998-ban a Felső-Kurcán: után is százával küldték be a ányt, ugyanis júliustól októ4,4 milli~ m', a Szarvas- vízjogi engedélyeket terület- ber végéig példátlan méretű
Kákai öntöző,endszerbencsökkentési, szüneteitetési csapad~kosságot tapasztal10,3 millió m' öntözővizet vagy végleges megszüntetési tunk. Addigra azonban a
emelt ki és adott át a telmelő indokkal az igazgatóságra. gazdaságok már felvették az
gazdaságoknak. Ezek az ér- Az öntözővíz csökkenésével öntözővíz jó részét.
Nagy jelentősége volt
tékek több mint három, il- természetesen fordított aletve ötszörösei az 1997-es rányban növekedtek a költ- mindezeken túl a korábbiév hasonló adatainak. A szá- ségek: a termelőkilek átadott akhoz képest új alapokra hemok azt jelzik: a szakasz- 1 m' öntözővíz ára 1992-től lyezett szerződési és díj rendmérnökség, s ez:z.el együtt az 1997-ig 300 %-kal emelke- szernek is, melyet az igazgaigazgatóság elmúlt évi öntö- dettI
tóság a Kurca-rendszerre
z.ési tevékenysége sikeres
Nem volt neház megjósol- dolgozott ki. Ennek új eleme,
volt.
ni, hogy ez a tendencia az hogyatermelőkkel három
A nagyságrértdi növekedés öntözés teljes megszllnésé- éves szerződést kötöttünk,
hatására több kérdés is hez vezet, méghozzá egy melynek múlt évi díjtételei
fölmerült: az öntözési kedv olyan területen, ahol az ilyen megegyeztek az 1997-es díhirtelen megnövekedése csak gazdálkodás évszázados ha- jakkal, ami önmagában ára két év eltérő időjárásának gyományokkal rendelkezik.
csökkenést jelentett. A hátraköszönhető-e, vagy jelentMinek tulajdonítható tehát lévő két év díjaira pedig
keztek más körülmények is, a múlt évben tapasztalt nö- olyan megegyezés született,
melyek kedvező hatást gya-' vekedés?,
hogy azok nem növekedhetkoroltak az öntözésre? Ha' Egyrészt természetesen az nek jobban, mint a KSH által
voltak ilyenek, milyen tar- időjárásnak. Az elmúlt év hivatalosan közzétett inflácitósak lesznek? Reményked- aszályosnak indult: június ós érték.
hetünk-e abban, hogy az ön- végéig a sokéves átlag alatt
Változás történt az alapdíj
tözésterületén a 90-es évek maradt a csapadék, de volt fizetésében is, mely szerint a
eleje óta tartó hanyatlás ineg- olyan hónap - február -, termelők a vízjogiengedéáll, netán újra növekedés in- amikor egyetlen mm csapa- lyükben meghatározott teljes
dul el?
dék sem hullott a területün- területre járó dfjon felül a leHogy az öntözéssel kap- kön. Veszély fenyegette töb- kötött vízmennyiség egyharcsolatos aggodalmunk meny- bek között a zöldborsóter- madát is alapdíjként előre 'kinyire megalapozott, arra csak mést és a kukorica kelését. fizették azzal, hogy fel nem
néhány adat: területünkön Az egyik gazdaság pl. már használás esetén azt átvihetik
1992-ben 18,6 millió m' ön- március közepén kért zöld- a következő évre, s bónként
tözővizet használtak fel a borsóra öntözővizet, jóval az felhasználhatják. (Befejező
gazdaságok. Ez a~ érték a intézmény s vízszolgáltatás rész á következő. számban)
költségemelkedések és más megindulása előtt. Az időjáÖtvös Mihály
kedvezőtlen hatások eredmé- , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : . . .
nyeként 1997-re 9,6 millió
. VíZPART
m'-re 4Sökkent. Mivel a gazAz Alsó-Tisza-Vidéki Vfzügyi Igazgatóság lapja
daságok szabadulni akartak
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