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AZ ALSO-TISZA-VIDEKI VIZUGYIIGAZGATOSAG LAPJA

ASzegedet rombadöntő árvjzről az elmúlt 120 év alatt
sokszor megenilékeztek. A katasztrófa körülményei,
előzményei és következményei különféle
kiadványokból és a 'napi sajtóból eléggé közismertek.
Ezeket a szerző most nem ismétli és részletezi, csupán
a döntő momentumokra utal, néhány új, illetve eddig
nem hangsúlyozott szempontra is fölhjva a figyelmet.
A katasztrófát előidéző
eseményeknek két sorsdöntő
pillanatuk volt: az egyik a
petresi gátszakadás (Szegedtőllégvonalban kb. 20 kmre) március 5-én este 7 órakor, a másik a Békéscsaba
felé vivő, ún. Alföldi vasút,
mint lokalizáció s töltés
átszakadása majdnem egy
héttel később, március 12-én
hajnali fél kettőkor. E két
esemény közötti napok drámai küzdelme a lokalizációs
töltéseken folyt - kevés sikelTel.
MárciUKD-án reggel átszakadt a i sövényházi töltés, 7én hajnalban az Alföldi vasút
töltése, a víz elöntötte AIgyőt és Tápét.
Ugyanaz nap átszakadt a
baktói töltés folytatását képező székhalmi töltés is, melyet nyugatról, az úgynevezett macskási részen megkerült a víz, mely még 8-án áttörte a Pest felé vivő Állami
vasutat, és elöntötte Dorozsmát.
Ezzel Szegedet északról és
nyugatról is körbezárta a kiömlött víz, mely kb. 100 millió m'-re tehető. A víz szintjét, amely már 70-80 cm-rel
magasabb volt, mint a folyómederben lévő víz, a fővéd
vonal átvágás ával igyekeztek
csökkenteni: 7-én a Gyevifoknál, 8-án Tápé alatt, 9-IDén a Matyi vasúti hídnál és
az itteni védgátnál vezették
vissza a vizet.
Időzzünk el néhány percig
az említett két kritikus helyen bekövetkezett eseményeknél, s elemezzük a vízbetörések okait.
A petresi gátszakadás okait - teljes alapossággal - a
mai napig sem tisztázták.Általános vélekedés szerint a
töltés gyengesége, elégtelen

méretei és a kivitelezés
hiányosságai okozták a bajt,
mely minden korábbinál magasabb szegedi vízállásnál
(806 cm-nél) következett be.
Ennél azonban csak 14
cm-rel volt alacsonyabb ezen
a szakaszon az 1876. évi árvíz tetózése, s akkor a töltés kibírta a víz nyomását. Négy
olyan körülményt említhetünk meg, amelyek 1879-ben
az 1876-os állapothoz viszonyítva másmilyenek voltak, s
kedvezőtlenül befolyásolhatták a töltés állékonyságát.
J879-ben a folyó magas
vlzál1ása sokkal tartósabb
volt, mint 1876-ban, a viz
már 1878 november közepén
kilépett medréből és folyamatosan, közel négy hónapon keresztül áztatta a töltést, míg 1876-ban "csak"
egy hónapig.
De nemcsak a folyóvíz,
hanem a mentett oldalon fölgyülemlett belvíz is tartósan,
1878 őszétől kezdve áztatta a
töltést, közel három méter (!)
magasságig (1876-ban - mivel az azt megelőző évek
szárazak voltak -, a belvízi
elöntés csekély volt).
Mindezeken túl a töltés
felülről is ázott, mert novembertől kezdve szinte

megszakítás nélkül zuhogott
az eső, vagy esett a hó. Végül - furcsán hangzik, de az 1876-78-ban végzett töltéserősítési munkák is hozzájárulhattak aszakadáshoz,
mert az erősftést - többek
javaslata ellenére - nem a
víz felől, hanem a mentett
oldalon hajtották végre, és
így a plusz teher föltehetően
vízzáróbbá tette a mentett oldali eredeti rézsűt, ami felduzzasztotta a folyó felől átszivárgó vizet, s az ellágyította a töltést - ahogy annak
idején mondták.
Azt, hogy a kiömlő víz
meghágja az Alföldi vasút
töltését, egyrészt a víz Tiszába való visszavezetésével
próbálták megakadályozni.
Ez helyes intézkedés volt, de
gyorsabb és hatékonyabb is
lehetett volna, másrészt a vasúti töltésen hirtelenjében
emelt nyúlgáttal védekeztek.
Március ll-én este a vIz
már tovább nem emelkedett,
az ekkor kitört orkánszerű
szélvihar viszont a nyúlgátat
megbontotta és a víz a vasúti töltést a Makkos erdő mellett átszakította, majd a várost néhány óra alatt elöntötte. A következmények: több
mint 5000 ház összeomlott,
160 halott, 60 ezer menekült.
Az eddigiekből arra lehet
következtetni, hogy 1879.
márciusában Szeged térségében a szélsőséges események
(a rendkívül magas és tartós
Tisza-vízállás, a hatalmas
belvíz, a szakadatlan esőzé
sek és az orkánszerű szélvi-

har) szerencsétlen egybeesése és a megelőző évek építési
munkáinál elkövetett, föltételezhető, de nem bizonyítható hibák együttesen okozták a katasztrófát, melyet a
védekező szakemberek, a katonaság és a lakosság hősies
erőfeszítése sem tudott megakadályozni.
Tanulság ebből, hogy minden eshetőségre, a kedvezőt
len hatások egybeesésére is
számítani kell (ilyen szempontból a pesszimista filozófia areális), és különösen
körültekintően kell eljárni a
védelmi rendszert érintő
mindenféle építési vagy bontási munkánál.
Nagyon fontos, hogy minél jobban ismeljük a meteorológiai, hidrológiai, hidraulikai, talajmechanikai jelenségeket és tÖrvényszerűségeket, mert ezek alapján lehet
meghatározni, megtervezni a
véd elmi ren d s zel' l e gj o b b
megoldását (erről manapság
is folyik a vita), és meg~ozni
a helyes védekezési intézkedéseket.
Végül természetesen elengedhetetlen, hogya szükséges munkálatokat végre is
hajtsák, az ehhez szükséges
pénzt előteremtsék, mert a
halogatás nagy kockázattal
jár. A szegedi árvízi katasztrófa mindezen szempontokból intő példa a jövőre né~
ve.
Dr. Pálfai Imre

Az Oranje Nassau Lovagrend kitüntetést adományozta
Beatrix holland királynő dr.
Hajós Bélának, a KHVM
vízügyi helyettes államtitkárának, aki "kivételes módon
segítette elő a két ország közötti gazdasági kapcsolatok
fejlődését." Hajós Béla

Az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság vezetése
szeretettel meghívja Önt 1999. június 4-én 12 órára
a Központ, az MBSZ (gépüzem), a Szegedi
Szakaszmérnökség nyugdíjas baráti falálkozójára
a Szeged, Csap' u. 71. szám alatti
POTYKA ÉTTEREM-be.
Visszajelzést 1998. május 20-ig az igazgatási osztályra írásban
vagy telefonon (426-933) kérünk.

Szeged, 1999. miijus 5.
Dr. Kováts Gábor igazgató
A csongrádi, szentesi, hódmezővásárhelyi szakaszmérnökségek dolgozóinak nyugdíjas találkozóit
a szakaszmérnökségek szervezik meg!
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A Tisza Szegednél1879 márciusában ...
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Az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság minden évben az 1879. évi szegedi
Nagyárvíz évfordulóján
(március 12-én), ünnepi
megemlékezéssel egybekötve adja át az Alsó-Tisza Vidékért Emlékérem kitüntetéseket és az arra érdemeseknek adományozott címeket.
Az igazgatóság álta11995ben alapított Alsó-Tisza Vidékért kitüntetést 1999-ben
dr. Simon Sándor gazdasági
igazgatóhelyettes, Nagypál
*Elhangzoll az AT/V/ZlG József gátbiztos és Szunyog
székhdzdban 1999. mdrcius lO-én Zoltán osztályvezetőhelyet
rendezett ünnepségen.
tes kapta.
Munkatársi címet kapott:
Rostás Ágnes ügyintéző

"Még csak tetőzés hez közeli az állapot, amikor háború
Szerbiában. Fokozni kell az éberséget, éjszaka
párban járnak az őrök."
(2. oldal)
"Az egyidejű legnagyobb elöntés március 8-án következett be, s - a VÍZIG-jelentések tanúsága szerint - országosan összesen 350 ezer hektárt tett ki. "
(4. oldal)
" ... a medence feltöltésekor - annak ellenére, hogy
elrendelték a teljes Szt. István tér kiürftését - az

.... és 1999 májusában

'"

objektumban maradt s a medence alatt várakozott mindazodáig, míg a medence feltöltése meg nem történt. A hatóság s a bámészkodó tömeg mindezt a dőlési hatósugaron
túlról álmélkodva leste ... "
(6. oldal)
"Kurucz Gyula elnök ünnepi megemlékezését dr. Kováts Gábor, az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság
igazgatója, Szánta István Szeged városi sportigazgató, Pál
Tibor, a Magyar Evezős Szövetség főtitkára és Szavics
Zoltán, Szeged Város önkormányzati sportreferense egészítette ki - egyszersmind az elkövetkezendő időszakra is
hasonló sportsikereket kívánva."
(8, oldal)
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1989-ben részt vett a holland-magyar vízgazdálkodási
együttműködési szándéknyilatkozat létrehozatalában, és
a magyar delegáció elnökeként azóta is intenzíven foglalkozik a kapcsolatok elmélyítésével. Ennek keretében
holland tapasztalatokat is
figyelembe vettek a hazai
vízügyi szervezeti rendszer
korszerűsítésében, a vízügyi
törvény kidolgozásában és a
vízgazdálkodás i fejlesztési
tervek előkészítésében. Hollandiában a folyószabályozásban, valamint az ártéri
mellékgátrendszerek és erdők védelmében, a természetvédelmi területek vízellátásában szerzett magyar tapasztalatokat hasznosították.
(Magyar Nemzet)

(vízgazdálkodási osztály),
Dusik András gépészeti ügyintéző (MBSZ).
Főmunkatárs lett: Bonyákné Győri Márta ügyintéző
(gazdasági osztály), Bíró Feren cn é ügyintéző (hatósági
osztály) és Szendrei János
MB SZ részlegvezető.
Tanácsosi címet kapott:
Lázár Miklós hidrológus
(vízgazdálkodási osztály),
Biatovszky László belvízvédelmi ügyintéző (csongrádi
szakaszmérnökség) .
Főtanácsos lett: Lábdy Jenő csoportvezető (vfzgazdálkodási osztály) és dr. Császár Lajosné osztályvezető
(hatósági osztály).

a Magyar Köztársaság 1999. évi
1998. XC. tv. 48. §. (1) bekezdésében
foglalt rendelkezésével elrendelte, hogy a költségvetési intézményeknél1999. évben az 1998. évi záró létszámhoz képest 3 %-os mértékű létszámleépítést kell végrehajtani .
Igazgatóságunknál összességében 12 főt érintett a létszámleépítés, ebből 8 fő részére sikerült biztosítani a továbbfoglalkoztatást a SZEVIÉP Kft-n keresztül.
Az igazgatóság eddigi vezetői munkájukat elismerve és
megköszönve dr. Császár Lajosné hatósági osztályvezetőt és
dr. Pálfai Imre vízgazdálkodási osztályvezetőt osztályvezetői beosztásából 1999. március 31-vel felmentette és április
l-től új munkakörbe helyezte. Dr. Császár Lajosné jogi
munkáját a VÍZPART Kft-ben végzi, míg dr. Pálfai Imre
igazgatói szaktanácsadói feladatokat lát el a titkárság állományában. Új munkakörükben is további sok sikert kívánunk!
1999. április hó 1. napjától a hatósági osztály vezetője
Kardos Sándor, a víziközmű osztály vezetője Fejes Péter, a
vízgazdálkodási osztály vezetője Lábdy Jenő. A vízgazdálkodási osztály új csoportvezetője Lázár Miklós.
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1999. március 18-án az
1965. évi dunai és az 1970.
évi tiszai árvízvédekezést
leginkább csak tanulmányaiból ismerő, 20 tagú csapatunk egy kis izgalommal
indult el Bajáról Szegedre,
hogy az előírt segítségnyújtási terv szerint segítse az árvízvédekezés helyi irányítását (10 műszaki, 10 őr).
Indulás előtt rövid vezetői
eligazítást kaptunk, egyeztettük az útvonaltervet és máris
indulás. Szegeden lejelentkeztünk, ismertették beosztásainkat, kivonultunk szolgálati helyeinkre. Délután ismerkedés az őrjárásokkal,
védelmi szakaszokkal, szolgálati felettes einkkel, az ellátási lehetőségekkel.
Számos kérdés feltevése a
helyieknek, tájékozódás az
előttünk ismeretlen sajátosságokról. Este hat órakor
műszakváltás, eligazítás, indul

az első éles
bevetés.
Még hidegek az éj szakák,
4-5 fokos fagyok vannak.
Nehezen jön el a reggel és
még nehezebben akar lejönni
a gumicsizma alábakról.
Másnap estt; 18 órától
növelik a készültséget III.
. fokra. Megnő a feladatok
száma. Az előrejelzések az
1970. évi árvízszintet is
meghaladó vízállás kialaku-

A szegedi Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola vízügyi munkaközössége a környezetvédelmet
és vízügyes szaktárgyakat tanító tanárok és tanulók részére 1999. április 8-9-én
szakmai konferenciát szervezett.
A rendezvényre meghívtuk az országban azonos képzést folytató oktatási intézmények tanárait, tanulóit, valamint a szakmai főhatósá
gok és a szegedi víz ügyes
gazdálkodó szervezetek
képviselőit.

A szakmai bemutatóval
egybekapcsolt konferencia
költségeit, a Csongrád Megyei Közoktatási Alapítványhoz benyújtott pályázatunk
támogatásából fedeztük.
A rendezvény céljaként az
alábbiakat tllztük ki:
Bemutatni, megismertetni
és elsajátítani az intézményünkben a szakmai oktatás
területén használt és alkalmazott műszereket.
Az oktatás területén szerzett tapasztalatainkat megosztottuk a kollégákkal, illetve új ötleteket, információkat
gyűjtöttünk.

A bemutatott eszközöket
szakképzési hozzájárulásból
és pályázati támogatásokból
vásároltuk. Számunkra is

lását sem zárják ki. Régóta
támadja a töltéseket a víz.
Nő a káros árvízi jelenségek
száma, hossza, felülete.
Kisebb izgalom. A csanyteleki őrtelepnél a töltéstől
több mint száz méterre, egy
épület fala közvetlen közelében komoly buzgár jelenik
meg. Ellennyomó medence
épül, a buzgár elcsendesedik.
Két nap múlva újraéled,
növelni kell a medence méreteit. A közismerten veszélyes helyekre egyre több
anyag érkezik. Folyamatosan
töltik a zsákokat, hogy szükség esetén azonnal beépíthetők legyenek. Kitelepül az
osztag Csongrádra, társulatok, önkormányzatok, tűzol
tók és szerződéses munkások
százai serénykednek.
A zalotai őljárásban a hullámtéren lévő tanyát kell bevédeni az elöntés től. Az idős
néni nem hajlandó elhagyni
lakhelyét. Jó pár meglepetés
ér itt bennünket. A feltöltés,
amelyen a tanya épült, erő
sen salakos, elfeledett, eltört
szennyvízcső vezeti be a vizet az istállóba. Mégis sikerül az épületet teljesen megmenteni. Már szinte zavaró a
néni túláradó köszönetnyilvánítása.
Minibuzgárok tucatjai borzolják kedélyünket szélsősé
ges működés ükkel. A töltéshez közeli, ásott kutakban a
víz eléri a terep szintet, ezeket is be kell védeni. A szorítógátak kazettáiban károsan

megnyugtató, ha az iskolánkat támogató gazdálkodó
szervezetek látják, hogy támogatásuk révén a szakmai
oktatás technikai színvonala
emelkedett, tanulóink a legkorszerűbb mCíszereket használják a gyakorlati foglalkozásokon.
A környezetvédelem középiskolai önálló tantárgyként történő oktatása nem
rendelkezik hagyományokkal, amíg a vízügyes képzésnek már több évtizedes tradíciói vannak. E két szakmai
terület szerves egysége jött
létre több középiskolában,
tapasztalataink azt mutatják
ez így működik az Európai
Unió több országának oktatási rendszerében is.
A szakmai bemutató fenti
céljainkat figyelembe véve
több programot tartalmazott.
Elsőként
az iskolánk
tanműhelyének területén
közel 10 millió Ft értékben
kialakított mini vízművet
mutattuk be a jelenlévőknek
működés közben. A víz beszerzése saját kútból történik, a létesítmény működte
tése számítógépes vezérlésű.
A vendégek ezt követően
megtekintették a hordozható,

magas fakadóvizet ki kell vezetni az övárokba, abból a
víz lefolyását akadályozó elburjánzott vízinövényzetet
kell eltávolítani, hogy a víz
mielőbb a szivattyútelepekre
juthasson.
Egyre több mobil szivatytyút is be kell üzemelni. A
töltéskoronán gépi és kézi
munkával vegyesen javítják
a kátyúsodott felületeket.
Külön rendelkezés szerint
közreműködünk egy egységes elv szerinti, egyidejű vízszintrögzítésben.
Még csak tetőz és hez közeli az állapot; amikor háború kezdődik Szerbiában.

Fokozni kell az
éberséget,
éjszaka párban járnak az
őrök. Megismerkedünk a nálunk, a Duna mentén nem tapasztalt talajfelpúposodás jelenségével, a talajkiszúrást
követő gejzír működésével.
Kár, hogy csak fotó- és nem
videóanyag készült.
A helyi erők már 3-4 hete
végzik munkájukat, mutatkoznak a fáradtság kezdeti
jelei. Megnő az éjszakai ellenőrzések jelentősége. Kell
a bnzdítás, ébrentartás, szükség szerint a fegyelmezés.
Időközben több alkalommal
szakmai ellenőrzéseket tartottak, látogatásokat tettek
otthoni feletteseink. Ruha-,
élelem- és készpénzutánpót-

lóink végezték, és telmészetes en a diákjaink ismertették
a működésüket. Nagy él'deklődéssel fogadták a meghívottak a méréstechnikai oktató berendezések bemutatását, a mérési eredmények
számítógépes feldolgozását.
A földmérés iránt érdeklődő
kollégák és diákok számára
ismertettük az ITR elnevezésű geodéziai számítógépes
programot. Bemutatónk zajszintméréssel zárult, illetve
értékeltük a zajdózis-mérés
eredményeit. Végezetül vendégeink a Szegedi Vízmű'
Kft. munkatársainak vezetésével megtekintették a közelmúltban átadott szennyvíztisztító-telepet. Természetesen a sok szakmai program
mellett jutott idő Szeged város nevezetességeinek megismerésére is.
A konferenciát rendező intézménynek nehéz összegezni a tanulságokat, tapasztalatokat. Iskolánk tanulói, tanárai minden igyekezetükkel
azon voltak, hogy vendégeink számára hasznos, tanulságos legyen a bemutatónk
és természetesen kellemes
élményekkel távozzanak
Szeged városából.
korszerű vízminőség-vizsgá
Eitler József igazgató
Kovácsné Jenovai Judit
ló műszereket, A bemutatón
igazgatóhelyettes
a különböző méréseket tanu-
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lás is élkezik óramű pontossággal. Az időjárás kegyes
hozzánk. Már sokkal könynyebb ruhákban sem fázunk.
A felhalmozott, meg töltött
homokzsákokból meg támasztások, bordás terhelések
épülnek. Bekövetkezik a tetőzés, de Szolnoknál még súlyos a helyzet.
Az apadás mértéke igen
lassú.
Találgatás és reménykedés, hogy ha az utolsó percben is, de húsvétra otthon lehetünk. Az apadás során folyamatosan el kell távolítani

az nszadékot a töltés hullámtéri ré;zsűjéről, figyelni kell a
rézsűburkolatot, nem indul-e
a hézagokon, fugákon anyagkiáramlás a meder felé.
És eljön az utolsó éjszaka
és eltelik

meg tudnak hatódni. Komoly
barátságok alakultak ki két
hét alatt.
Szegeden ünnepélyes körülmények között köszönik
meg a vezetők munkánkat.
Egy jelképes koccintás, közös fotó az árvízi emlékmű
rendkívüli
nél, utolsó kézfogások, elinesemény nélkül. dulunk haza.
Ez volt a két hét rövid króOtthonról már elindultak nikája. Szakmailag megméértünk a mikrobuszok. Cso- rettünk, feltöltódtünk.
magolás, mindenkiben egy
FérfImunka volt!
kis utazási láz.
Elbúcsúzunk a védvonalon
Kovács Ákos mérnök
maradtaktól. Még a férfiak is
ADUVIZIG Baja

Köszönjük, Fiúkl
Köszönjük a bajai csapat minden tagjának: Keve Gábornak, Konyár Zoltánnak,
Pencz Tamásnak, Nagy Miklósnak, Kerdine Mehdinek, Bányai Dánielnek, Sipos
Györgynek, Röckl Miklósnak, Schoblocher Istvánnak, Farkas Józsefnek, Szabó
Sándornak, Gyuricza Istvánnak, Horváth Istvánnak, Kormos Kálmánnak, Vargacz
Lajosnak, Bíró Csabának, Szél Pálnak, Drobina Mihálynak, Bubreg Mátyásnak.és a
csapat vezetőjének, Kovács Ákosnak.
Köszönjük a szakszerű, fegyelmezett munkát, a nehéz helyzetekben is szó nélküli
helytállást, köszönjük a barátságot, köszönjük a segítséget. Schoblacher István
barátunk, aki a 11.05. árvízvédelmi szakaszon teljesített szolgálatot, ódát írt
élményeiről. Nem tudom nem leírni. Ime hát:
ÁRVÍZI ÓDA
Mindszenten szenteskedtem,
Kurcatorkon kuruckodtam,
Osztorán ostoroztam,
Sulymostón somolyog tam,
Kucorin kucorog tam,
Szivágyon szigorodtam,
Barátságban gazdagodtam.
A vízügyi szolgálat óriási erejét jelenti az összefogás, egymás segítése. Ez mindig is
így volt, de manapság különösen így van. Jó tudni, hogy ha kell, újra számíthatunk
Rátok.

(Előző rész
a februári Vtzpartban)
Az így kidolgozott szerző
dési és díj rendszernek az volt
a feltétele, hogy az érintett
három év alatt a vízjogi engedélyek nem módosíthatók,
az abban lévő mennyiségek
lefelé nem mozdulhatnak.
A gazdaságok elfogadták a
feltételeket, s létrejöttek a
szerződések, melyek számos
előnyt tartalmaztak számukra. A legfontosabbak ezek
közül a kiszámíthatóság, a
tervezhetőség, az árak fenntartása, s a bónként a következő évre átvihető 1/3-os
vízmennyiség.
A Szarvas-kákai rendszeren más körülmények idézték elő a vízfelhasználás növekedését. Itt a szolgáltatás
átszervezése következtében
1998-ban megnövekedett az
igazgatóság által öntözővíz
zel ellátott terület.
A Kákafoki szivattyútelepről a szakaszmérnökség
rende1le meg vizet, s a beadott igények alapján osztotta szét a területen. Ezzel
az egész Kákai öntözőrend
szer vízellátója a szakaszmérnökség lett, s így a korábbi évekhez viszonyítva lé-

nyegesen több víz szolgáltatására nyílt lehetőség.
Az öntözés sikerét elősegí
tette a mű'vek megfelelő idő
re v.aló felkészítése, az átgondolt és egy kézben tartott
vízkormányzás, valamint az
üzemközi rendszeres fenntartás is.
A szakaszmémökség teljes
tevékenységét e szolgáltiltás
ellátásának rendelte alá. A
dolgozók idény-munkarendjét úgy állapítottuk meg,
hogy a leghosszabb munkaidejű' időszak megegyezzen
az öntözési szezonnal.
A karbantartást végző gépkezelők teljesítményösztönző javadalmazás ban részesültek. A víz megrendelések
összegyűjtse és továbbítása a félreértések és anomáliák
kiküszöbölésére - egy kézbe
került.
A vízlopások felderítését,
kulcsfontosságú zsilipek őr
zését őrző-védő szolgálat látta el.
Az öntözőcsatornákon az
egész idényben állandó vízszintet tartottunk, függetlenül a megrendelésektól és a
megrendelők fizetési fegyelmétől. Ezzel elértük, hogy a
rendszer egyszer sem ürült

el, felesleges utántöltések
nem váltak szükségessé, s az
idényvégi vízveszteség minden eddigi érték alatt maradt.
A sikerességnek tehát több
összetevője volt. Ezekből az
idei évre az a tanulság vonhatá le elsőként, hogya Kurca-rendszer mintájára Szarvas-Kákán is érdemes lenne
hosszútávú szerződéseket
kötni.
Azt, hogy a múlt év eredményei a kedvezőtlen trend
megváltozás át jelentik a
területen, még korai lenne
kijelenteni.
Mindenesetre vannak
bíztató jelek, mert az öntözésre szükség van.
Kvassay Jenő ezt így fogalmazta meg 121 évvel
ezelőtt: az "öntözés hatása
igen nagy, nemcsak fokozza
a talaj termőképességét, hanem függetlenné teszi a gazdát a szeszélyes időjárástól
és a termésben az a biztosság, egyformaság áll elő,
mely minden gazdálkodásnak eszményképe."
Bízunk benne, hogy a mai
idők gazdái is ezeket az elveket vallják.
Ötvös Mihály
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Eb ben· megállapítottuk,
hogy az 1998. hidrológiai
évben országosan 693 mm
csapadék hullott, ami 115
mm-rel több a sokévi átlagnál, s az eltérés a CeglédBerettyóújfalu sávban és a
Felső- Tisza vidékén 150
mm-nél is nagyobb, sőt
Nyfregyházától északra a
200 mm-t is meghaladja.
A talajvíz mélységére vonatkozóan felhív tuk a figyelmet arra, hogy az átlagos
szinthez viszonyítva jóval
magasab b talajvfzállások
vannak a Felső-Tisza vidékén és a Nagykunságban, A
belvizességi indexet háromféle előfordulási valószínűsé
gű november-márciusi csapadékösszeg föltételezésével
22 tájegységre számítottuk ki
és megállapítottuk, hogy ,,Az
index értékei már az 50%-os
valószínűségű várható csapadék esetében is meghaladják
a 0,5 értéket, tehát valószínű
sítik a belvíz kialakulását.
De nagyobb belvfzveszély
pillanatnyilag csak a Szatmár-beregi táj egységben
prognosztizálható, ahol legnagyobbak az index számí_
_
tott értékei."
Az 1998. december ID-én
megismételt előrej elzés
sze~'int "Átlagos cs;padék
föltételezésével a SzatmárBereg és Rétköz tájegységben nagy belvíz jelezhető
előre (PBI=2,0-3,0 között
van), míg a Bodrogköz, Taktaköz, Jászság, Nagykunság,
Kőrös-vidék, Kurca, Dunavölgy, Hanság-Fertő és Szigetköz térségében közepes
belvíz, a többi tájegységben

csekély belvíz fordulhat elő.
lO%-os valószínűségű csapadék föltételezésével a Szatmár-beregi táj egységben
rendkívüli belvíz is kialakulhat."
Az 1999. január 8-án és
február 9-én kiadott előrejelzések lényegében az előző
ket erősítik meg. Utóbbi már
tájékoztat a február' 8-án kialakult hóréteg vastagságáról
is. Mivel a havazás egyre intenzívebbé vált, az OVF elrendelte, hogy a vízügyi
igazgatóságok jelentsék a
hóvastagság és a hóvfztartalom adatait.
Ezek, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálat
adatai alapján az OVF számára heti rendszerességű
belvízi tájékoztatót és előre
jelzést állítottunk össze. Az
első, február 12-én készített
ilyen anyagot az alábbiakban
teljes terjedelmében közlöm:
"Hóviszonyok. Február 6ára Magyarország síkvidéki
területeiről szinte teljesen
eltűnt a hótakaró. 7-én reggel
újabb havazás kezdődött,
először a Duna-Tisza köze
déli részén, majd a következő napokban az egész Alföldön, később (februál;9:én)
a havazás az ország egész területére kiteljedt. A legintenzívebb havazás ID-én zajlott
le.
A február ll-én 7 órakor
mért hóvastagságok a Nagykanizsától Nyíregyházáig húzódó, DNy-ÉK irányú tengely mentén, mintegy 80-100 km-es szélességű sávban meghaladták a 30 cm-t, a
Balaton és Bakony térségé-

ben, a Jászságban és a Nagykunságban, valamint Szabolcs-Szatmárban a 40 cm-t,
sőt néhány helyen az 50 cm-t
is. A Kisalföldön, valamint
az Alföld déli részén a hóréteg vastagsága nem éri el a
20 cm-t (1. ábra). A hóban
tárolt vízkészlet, vagyis a hó
vízegyenértéke, a fent említett DNy-ÉK sávban általában 30 nlill feletti, de több
felé az 50 mm-t, sőt helyenként a 60 mm-t is meghaladja. A Kisalföldön és az Alföld DK-i részén a hóvfzegyenérték nem éri el a 20
mm-t.
A mostani helyzetet az
1966-os állapottal összehasonlítva megállapítható,
hogy a hóban tárolt vízkészlet hozzávetőleg ugyanannyi
mint 1966 január végén,
azonban más a területi eloszlása: a Dél-Alföldön kevesebb, az Alföld É-i és ÉK-i
részén több a mostani víz,
mint volt 1966-ban. Az. Alföld középső részén és a Kisalföldön kb. ugyanaz a helyzet.
Talajvízviszonyok. A Duna-Tisza közi hátság kivételével az 1998. őszi talajvízállás minden tájegységben
magasabb volt, mint a sokévi
átlag. A pozitív eltérés többfelé, főleg az ország ÉK-i részén eléri az 1-1,5 m-t is.
f\.z19<;l8. októberi talajvízállást az 1965. októberivel
összehasonlítva azt állapíthatjuk meg, hogy pozitív és
negatív irányú eltérések kb.
azonos arányban és mértékben fordulnak elő, kivéve
a Duna-Tisza közi hátságot,
ahol 1965 őszén jóval magasabb volt a talajvíz, mint az
elmúlt őszön.
A Felső-Tisza vidékén fordftott a helyzet, itt 1998. októberében a legtöbb kútban

,,Az ATIVIZIG ár'vízi centenáriumi kiállítást nyit meg
1979. március 12-én 12 órakor a Maros-toroki, újszegedi gátórházban. Megnyitó
beszédet mond dr. Vágás
István kandidátus."
Ezzel indult útjára a 8-10
évi szorgos gyűjtó- és rendezőmunka eredményeként az
emlékhely mindennapi látogatottsága. Innen folytatódott
a ma már múzeumi szintre
emelkedett gyűjtési folyamat.
A minap - mint az elmúlt
húsz évben már többször is kezembe került a Vízügyi
Emlékhely vendégkönyve.
Fellapozva, olvasva a több
ezer látogató által beírt méltató, biztató sorokat - "Tisztelet a múlt felkutatásának";
"Aki múliját nem ismeri, jövőjét csak labilisan tervezheti és építheti"; "Aki úgy
szereti a Tiszát mint én, az
gyönyörűségét leli ebben a
gyűjteményben" - egyre inkább visszaigazolódik az,
hogy nem volt hiábavaló az
az ódási gyűjtő-, rendező- és

kiállítómunka, amit közel
harminc éven keresztül szfvvel-lélekkel, s némi szakmai
hozzáéltéssel végeztünk.
A dél-magyarországi vízügyi tervek, dokumentációk,
technikai eszközök rendszeres gyűjtése az 1970-es Tisza-völgyi árvizet követő
időszakban következett be, s
az, 1975-ös marosi árvizet
követően gyorsult fel, már
konkrétan azzal a céllal,
hogy a szegedi nagyárvíz
centenáriumára közkinccsé
tehessük óriási értékű gyűjte
ményünket.
Kiváló helynek ígérkezett
az Újszegeden akkor éppen
meg üresedett gátőrtelep,
amely lakó- és melléképületeivel együtt minden igényt
kielégített a kiállítandó tervek számára, ugyanakkor lehetőség nyilt a technikai eszközök szabadtéri elrendezésére is.
A vízügyi szolgálat akkori
megszállottainak (Pór István,
Ágoston István, Somoskövi
János, Fajka László) volt köszönhető, hogy már a kiállí-

tás megnyitására sikerült hiteles, eredeti dokumentumokkal bemutatni az 1879.
évi szegedi nagyárvíz történetét, illetve ennek inverzét,
1970-ben a Tiszán és Maroson végzett árvízvédelmi
munkák eredményességét.
Ugyanekkor a szabad téren kerültek bemutatásra a
múltbeli, hagyományos árvízvédelrni és belvízvédelrni
felszerelések és technikai
eszközök.
Az 1979-ig és azt követő
en folyamatosan összegyűj
tött anyagok - az állandó kiállítás megléte mellett - lehetőséget nyújtottak arra is,
hogy egy-egy célkiállítás
(Vízügyi társulatok születése
és működése, A Dél-Alföld
vízellátása, csatornázása, A
vízügyi oktatás múltja, jelene) megrendezésére is sor
kerülhetett.
Az emlékhelyünkön kiállított és talonba helyezett gyűj
teménynek nagyszerű kiegészftői - vízügyi múltunk bemutatására - az 1924-ben
üzembe helyezett gőzüzemű

Az 1999. évi téli-tavaszi belvízi helyzetre vonatkozóan
az els<í el<írejelzést az Országos Vízügyi F<íigazgatóság
számára 1998. november 2-án készítettük,
"Az 1998-1999. évi téli-tavaszi belvíz kialakulásának
esélyei Magyarországon" címmel.

magasabb volt a talajvízállás
mint 1965. októberében.
Talaj fagy. 1999. február
elején a talajfagy a rendelkezésre álló néhány adat szerint
csekély mértékű, általában
3-7 cm, csak néhány helyen
haladja meg a 10 cm-t. 1966.
február elején a talajfagy mélyebb, 10-30 cm között volt.
Az időjárás várható alakulása. A legújabb meteorológiai előrejelzés szerint a hideg idő tovább tart, a nappali
fölmelegedés nem haladja
meg a DOC-t, az éjszakai lehűlés -1O-13°C körülire várható.
A havazás valószínűleg
folytatódni fog, de nem
olyan intenzitással, mint az
előző napokban. A mai nap
csak elszórtan alakult ki havazás, főleg a Dunántúlon.
Fölmelegedés a jövő hét közepétől várható.
Belvíz-előrejelzés. A hóban tárolt vízkészlet szokatlanul nagy mennyisége és a

szentesi szivattyútelep, valamint annak udvarán és szertárában elhelyezett vízgépészeti berendezések és dokumentációk.
Ugyancsak figyelemre
méltó a szentesi szakaszmérnökség házi múzeumában korabeli tároló szekrényekben - rendszerezett, tár'sulati
időkből való, évszázados

talajvíztükör átlagosnál ma- dátuma 1999. február 18. Ebgasabb volta együtt magában ből a hóviszonyokra vonathordozza az átlagosnál jóval kozó részt és a belvíz-előre
nagyobb belvízi elöntés le- jelzést idézem:
hetőségét. Döntő jelentőségű
"Hóviszonyok. Az 1999.
lehet a fölmelegedés, hogy február' 18-án mért hóvastagaz milyen intenzív lesz, és ságok területi eloszlása (2.
kíséri-e olvasztó eső, mert ábra) azt igazolja, hogy az
ezektől függ az olvadás üte- ország D-i és Ny-i területein
me. Ha az 1966. februári hir- a hóréteg vastagsága némileg
telen fölmelegedés megis- csökkent, a 20 cm-es határmétlődne, akkor nem kizárt a vonal feljeb b tolódott. A
200-250 ezer hektár'os belví- Jászságban, a Közép-Tisza
zi elöntés kialakulása sem, a vidékén is csökkent a hóvaslefolyás tekintetében pedig a tagság, illetve a hó felhalmobelvfzelvezető rendszerek zódása ÉK-i irányba tolódott
vfzszállító-képességének a el.
kimerítés e (1966-ban 360
Az Alföld É-ÉK részén
ezer hektár· volt víz alatt).
viszont az újabb havazás ok
Lassú, éjszakai fagyokkal következtében mintegy 10tarkított fölmelegedés esetén 15 cm-rel növekedett a hóréországosan közepes mértékű, teg vastagsága, amely az Alkb. 100 ezer hektár'os elöntés föld ÉK-i sarkában meghaalakulhat ki. A leginkább ve- ladja az 50 cm-t, több álloszélyeztetett térsé~ek a Fel- máson a 60 cm-t, kivételesen
ső-Tisza vidéke, Eszak-Ma- a 80 cm-t is (a legnagyobb
gyarország síkvidéki terüle- értéket, 86 cm-t, Vásárosnatei és a Közép-Tisza vidéke." ménybőljelentették).
A következő tájékoztató
(Folytatás a 4. oldalon)
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vízrajzi és kateszteri gyűjte
mény.
Az 1879-es szegedi nagyárvíz történését viszont ma
már két helyen, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban felépült gátőrház
melléképületében berendezett látványos árvízi bemutatón, valamint az újszegedi
Emlékhely elektromosan

működő maketijein is megtekinthetik a látogatóink.
Az évforduló az emlékezésen túl kötelez bennünket
arra is, hogy nagymúltú és
egyre fontosabb vízügyi
szakmánk fejlődéstörténetét
a jövőben is mindenki számár'a hozzáférhetővé tegyük.

Kardos Imre
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(Folytatás a 3. oldalról)
A hóban tárolt vízkészlet
területi eloszlásánál ugyanazt
a területi eltolódást figyelhetjük meg, mint a hóréteg
vastagsága esetén. Az Alföld
D-i részén a hóvíztartalom
átlagos an mintegy 10 mm-rel
csökkent, a Közép-Tisza vidékén lényegesen nem változott, most is 40-50 mm közötti, az Alföld ÉK-i részén
viszont egy hét alatt jelentősen - mintegy 15-40 mmrel- nőtt.
A legnagyobb hóvíztartalom nagy területen meghaladja ~ 60 mm-t, Nyú'egyházától Eszak felé a 80 mm-t,
helyenként pedig a 100 mm-t
is (a legnagyobb értéket, 110
mm-t Záhonyból és Tiszaszalkáról jelentették, Vásárosnaménynál hósűrűséget
nem mértek). AKisalföldön
és az ország Ny-i felén a hóvíztartalom az előző héten
közölt adatokhoz képest lényegesen nem változott.
Belvíz-előrejelzés. Az elő
ző héten megfogalmazott
előrejelzést érvényesnek lehet tekinteni, azzal a megjegyzéssel, hogy az abban is
jelzett területi különbségek
ma még nagyobb mértékben
fönnállnak, azaz az Alföld
D-i részén jóval kisebb a belvízveszély, mint az ÉK-i részeken.
Komoly mértékű belvízi
elöntésre négy vízügyi igazgatóságnál: a Felső-Tisza vidéki, az Észak-magyarországi, a Tiszántúli és Közép-Tisza vidéki VÍZI G-nél kell
számítani. A február 28-ig
szóló időjárás-előrejelzés
hirtelen és erőteljes fölmelegedésről nem szól, viszont az
előrejelzett eső, ha bekövetkezik, délen fölgyorsíthalja a
hóolvadást.
Belvízi elöntés ek kialakulására előbb az Alföld déli
részén kell számítani, mivel
itt egy-két CO-kal magasabb
hőmérsékleti maximumok
várhatók, mint az ország
északi-észak-keleti részén,
ahol valamivel később jelennek meg, de jóval nagyobb
területet fognak elönteni a
belvizek)".
A február 23-án kelt tájékoztató szerint: "A korábban
kiadott belvízi előrejelzés lényegében érvényesnek tekinthető, vagyis az országos
elöntési maximum 100 ezer
és 250 ezer hektár között
várható. A nagyobb érték ak-

kor következhet be, ha az Alföld ÉK-i felén még meglévő
vastag hóréteg február végéig kitart és utána egy erő
teljesebb fölmelegedés és az
azt kisérő esők hatására olvad el. Mivel a február vége
felé lehullott csapadékok inkább az ország D-i felét érték, a belvízveszély az AlsóTisza vidékén - a korábbi
előrejelzéshez képest - fokozódott (pl. Orosháza belterületén harmadfokú belvízvédelmi készültséget kellett
eh·endelni)".
A február 26-i tájékoztató
megállapítja, hogy "Február
22-23-án 24 óra alatt az ország déli felén átlagosan 20
mm, helyenként 30 mm csapadék hullott, s ez az előző
napi átlagosan mintegy 15
mm-es csapadékkal együtt
elolvasztotta a maradék havat, s nagy belvíz-elöntéseket okozott.
Az Alföld déli felén februm'ban eddig lehullott csapadék mennyisége mintegy 90
mm, ami a sokévi februári
átlag hm·omszorosa. Az Alföld középső és északi részén
többfelé havazott is, itt a hóréteg vastagsága az előző napokhoz képest lényegesen
nem változott, de a 20 cm-es
hóhatár tovább tolódott
északkeleti irányba. A hóban
tárolt vízkészlet valamelyest
nőtt, a hósűrűség általában
0,25-0,32 gramm köb centiméterenként. Jellemző vízegyenértékek: a Közép-Tisza
vidékén 16-27 mm, a Tiszántúli VÍZIG területén 50-70 mm, az Észak-Magyarországi vÍZIG sfkvidéki területein 50-92 mm, a Felső
Tisza vidéki VÍZIG területén
72.-126 mm (az utóbbi értéket Szabolcsveresmarton
mérték)."
A tájékoztató a várható
belvízi elöntésre vonatkozóan leszögezi, hogy ,,A korábban kiadott belvízi előre-

jelzésben megadott 250 ezer
hektáros elöntési felső határ
300 ezer hektárra is növekedhet, mert az Alföld középső és északkeleti részén
még jelentős területeken nem
olvadt el a hó, amelyben igen
nagy a vízkészlet."
A március 5-i tájékoztató a
hóréteg vastagságának gyors
csökkenését jelzi, de "Ennek
ellenére mm'eius 4-én reggel
több helyen, így Záhony, Tiszabercel, Szabolcsveresmmi
és Tiszaszalka mérőhelyeken
még mindig rendkívül magas, 70-85 mm körüli volt a
hóvíztaItalom!"
A belvíz-előrejelzési rész
a következőket tartalmazza:
"Az Alföld D-DK-i részén
az elmúlt napokban bekövetkezett elöntési maximum
kialakulása után az elöntött
területek kiterjedésének folyamatos csökkenése várható. Ezt a folyamatot csak egy
jelentősen csapadékosabb
időszak szakíthatja meg és
fordíthatja vissza. Az Alföld
középső és északi részén az
elöntések további növekedésére kell számítani.
A megmm'adt hóréteg közel teljes elolvadása nyomán
az országos elöntési maximum a hét végére, illetve a
jövő hét elejére vm'ható, 300
ezer hektár fölött. Különösen
a Felső-Tisza vidékén várható az eddigi legnagyobb
elöntésekhez és lefolyásokhoz közeli vagy azt meghaladó állapot kialakulása.
Amennyiben beválik a rövidtávú meteorológiai előrejel
zés, úgy a következő héten
az elöntött területek országos
viszonylatban valószínűleg
lényegesen nem csökkenthetők".

Az egyidejű legnagyobb
elöntés mm'cius 8-án következett be, s - a VÍZIG-jelentések tanúsága szerint - országosan összesen 350 ezer
hektárt tett ki.
A fentiekben ismertetett
belvízi tájékoztatók, illetve
előrejelzések - az OVF illetékesei szerint is - hasznosak
voltak, jól segítették a belvízvédekezésre való fölkészülést és a védekezés irányítását. Az idei rendkívüli
belvízi helyzet tapasztalatai
bizonyára újabb lendületet
adnak az előrejelzési módszer továbbfejlesztéséhez.
Dr. Pálfai Imre

Az 1990-es gazdasági-táI'sadalmi átalakulást követően Igazgatóságunknál hm'madik
alkalommal választották meg a Közalkalmazotti Tanácsot. A szavazatokat összeszárnláló választási bizottság eredményhirdetése
után a következők vehették át tisztségviselői
megbízásukat:
Stienerné Dinnyés Edit (Központ), Csörgő
Gyula (Szegedi Szakaszmémökség), Farkas
Lajosné és Herceg István (Szentesi Szakaszmérnökség), Dési Gábor (Csongrádi Szakaszmérnökség), Magonyné Komlósi Margit
(Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség),
Nagy Antal (Műszaki Biztonsági Szolgálat).
Elnök Csörgő Gyula lett, helyettese
Stienerné Dinnyés Edit.
A következőkben tájákoztatásul ismertetem a Közalkalmazotti Tanács - törvényben
biztosított -legfontosabb jogosítványait:

Együttműködési

jog

E jogkörbe tartozó ügyeket a munkáltató
és a Közalkalmazotti Tanács az erre vonatkozó külön megállapodásban meghatározott
módon, pl.: közös vezetői és közalkalmazotti
tanácsi ülésen tárgyalja meg, készíti elő a
határozatok tervezetét és egyszerű vagy minősített szótöbbségi szavazással hozza meg a
döntést.
Az együttdöntési jog a munkáltató és a
közalkalmazotti tanács közös döntésére utal,

tési és véleményezési jogosultságának gyakorlásával összefüggésben jogosult a munkáltató nyilvántaIiásaiba betekinteni.

Tájékoztatáshoz való jog
A Közalkalmazotti Tanács a munkáltatótól minden olyan kérdésben tájékoztatást
kérhet, amely a közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő gazdasági
és szociális érdekeivel kapcsolatos.
A munkáltató a tájékoztatást nem
tagadhatja meg.

Munkaid6kedvezmény,
távolléti díj
A Közalkalmazotti Tanács tagjait munkailleti meg annak érdekében,
hogy elláthassák azokat a feladatokat, amelyek csak munkaidő alatt végezhetők.
A tagok részére a mentesítés idejére a
munkáltató távolléti díjat fizet.
A Közalkalmazotti Tanács tagjának munkajogi védelmére a választott szakszervezeti
tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat kell
megfelelően alkalmazni.'
A munkáltatónak és a dolgozónak közös
érdeke az igazgatóság zavm·talanműködé
sének, eredményes ség ének biztosítása, mert
idő-kedvezmény

nem azonos tehát az egyetértési joggal, csak így lehetséges a megfelelő bérezés, a
amely egy adott döntésnek csupán hatályos- szociális juttatás körének meg tartása illetve
bővítése.
sági feltétele.
A Közalkalmazotti Tanácsot a Munka
Törvénykönyvében konkrétan meghatáI'ozott
ügyekben illeti meg az együttdöntési jog.
Ezek a következők:
A Közalkalmazotti Tanács új tisztségvise- a kollektív szerződésben meghatározott lői első ülésükön áttekintették az érvényben
jóléti célú pénzeszközök felhasználása, te- lévő ügyrendet, amit a törvényi lehetőségek
kintetében, mint pl. lakásépítési és vásm'lási figyelembevételével a jelenlegi helyzetnek
kölcsön, munkabérelőleg, kulturális támo- megfelel~en átdolgoztak.
gatás, munkahelyi étkezés, sport támogatás,
üdültetés stb.
- a jóléti jellegű intézmények és ingatlanok hasznosítása.
Az együttdöntési jogot sértő munkáltatói
Az Igazgatóság és a Közalkalmazotti Taintézkedés érvénytelen.
nács között megkötendő Közalkalmazotti
Szabályzat kidolgozása is folyamatban van,
ami a közalkalmazottak jogállásáról szóló
A munkáltató döntése előtt a Közalkalma- törvényt és annak módosftásait is figyelembe
fogja venni.
zotti Tanáccsal véleményezteti
A Közalkalmazotti Szabályzat a Köz- a munkáltató gazdálkodásából származó
alkalmazotti Tanács és az Igazgatóság partbevétel felhasználásának tervezetét,
- a munkáltató belső szabályzatának ter- neri viszonyának, együttműködési formáinak
dokumentuma, amely a két fél megálvezetét,
- a közalkalmazottak nagyobb csoportját lapodása alapján jön létre. A szabályzat aláérintő munkáltató intézkedések tervezetét,
írására napokon belül sor kerül.
- a korengedményes nyugdíjazás és a
megváltozott munkaképességűek rehabilitáAz
eiójára vonatkozó elképzeléseit,
- a közalkalmazottak képzésével összefüggő terveket,
A Közalkalmazotti Tanács 1999. évi első
- a munkáltató munkarendjének kialakítájelentős szereplése az igazgatóság vezetői és
sát.
A Közalkalmazotti Tanács a munkáltató a szakszervezet között létrejött bérmegtervezett intézkedésével kapcsolatos állás- állapodás és létszámleépítés tárgykörében
pontját 15 napon belül közli a munkáltató- tartott megbeszélés volt.
Véleményünket elmondtuk, a gazdasági
val. A munkáltatót a közalkalmazotti tanács
lehetőségek figyelembevételével a béremevéleménye nem köti, attól eltérhet.
,.
lés mértékét és a létszámleépftésre vonatA véleményezési jogot sértő munkáltatói kozó elképzelést elfogadtuk.
Az Igazgatóság Közalkalmazotti Tanácsa
intézkedés érvénytelen.
minden dolgozónak jó munkát és jó egészségetkíván.

Ügyrend

Közalkalmazotti
Szabályzat

Véleményezési jogkör

els6 döntés: bérek,
létszámleépítés

Betekintési jog

Hóvastagság (cm) 1999. február lS-án, 7 órakor

A Közalkalmazotti Tanács az együttdön-
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valójában folyik. A környezetvédelmi tudatformálás
szerintem alapkérdés, ezt én
igyekszem nagyon komolyan
venni.
A szakhatósági tevékenységünk pontosan szabályozott, feladatainkat szigorú
meghatározottsággal kell végeznünk. De az is létkérdés,
hogy milyen közegben, mert
a mozgásterünket befolyásolhatja.
- Mi a véleménye, a környezetvédelmi területek közül
melyik váltja ki a legnagyobb
Két hónapja van új vezető
az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség
élén Gyapjas József személyében. A rövidre fogott
szakmai önéletrajzből kitű
nik, hogy 1984-ben érettségizett a Radnóti Gimnáziumban. Könnyen számolható,
hogy fiatal vezetőt kapott a
felügyelőség. A valósan
szakmai életrajzból már az
érintett emel ki néhány momentumot.
- A József Attila Tudományegyetem kémia-fizika
szakán végeztem 1991-ben.
Egy évig voltam Franciaországban szakiránY1LnLuPkán,
majd 1994-ig a JATE Kisérleti Fizikai Tanszékén dolgoztam. Közben posztgraduális képzés keretében okleveles környezetvédő diplomát szereztem.
Nemzetközi környezetvédelmi képzésben is részt vettem. 1995-ben tanulmányúton voltam külföldi alapítványi támogatás s al Brüsszelben, ahol vízminőségi vizs-

gálatok keretében szénizotóp
vizsgálatokat végeztem.
Jártam nemzetközi természetvédelmi kurzuson az
Egyesült Államokban, de
megemlíthetem a Duna-delta
Bioszféra képzéshez tartozó
kurzust is.
- Mindezek után nem kérdés, hogy elméleti indtttatással pályázott. De hol maradt
a gyakorlat?
- Nem volt hangsúlyos kitétel a pályázatban a szakmai
vezetői gyakorlat. Gazdálkodási téren egyébként vállalkozási ügyvvezetőként tevékenykedtem.
- Személxes ambts:ióLbflJl,
pályázatáball mit helyez elő
térbe?
- A környezetvédelmi felügyelőségnek szerintem igen
csekélyek a nyíl ván os kapcsolatai. Így éppen azok az
emberek, a személyekre bontáson túl pedig például a civil szervezetek tudnak igen
keveset a környezetvédelmi
tevékenységről, akiknek érdekében a hatósági munka

Harmath Péter mérnök
kollega három évtizedes
vízműves pályafutása során
nemcsak Hódmezővásárhely
ivóvízhálózatának üzemeltetés éről és fejlesztéséről gondoskodott, hanem nagy szorgalommal és hozzáértéssel
kutatta és állította helyre
hozzá hasonló megszállott
társakkal a ma már műem
léknek számító régi ártézi
kút-felépítményeket.
Ezek sorában a gyönyörű
Bakai-kút díszeleg a város
központjában. Ez az Alföld
első mélyfúrás ú ártézi kútja
volt, Zsigmondy Vilmos tervei alapján Zsigmondy Béla
vitelezte ki és 1980-ban, a
kút létesftésének 100. évfordulóján állították helyre.
Ugyancsak Zsigmondy
Béla munkája a Nagy András-kút, melynek felépítményét ugyancsak Harmath Péter és társai állították helyre
a kor divatja szerinti csinos
bronz figurával. (ilyen, illetve ehhez hasonló a Duran
cég által szállított figura

található egy-egy szegedi és
kunszentmártoni díszkúton
is.) 1988-ban a Susán városrészben a Császtvay-kutat
hozta helyre. A következő ez év április l-én a Délvilág
is hírt adott róla - a Kolokán-kút volt, mely 1926-ban

civilérdeklődést?

- A lakosság köréből talán
a leggyakoribb a zajártalommal kapcsolatos panaszok
köre. A hulladékproblémák
sem elhanyagolhatók, de
zömmel a kommunális hulladékokkal összefüggésben, az
pedig nem a felügyelőség hatáskörébe tartozik.
- Nem került szóba a v/z...
- Pedig szóba kerülhetne.
Ha szakmai oldalról közelítünk, akkor azt kell mondjam, a hatóságok között a
feladatokban átfedés ek vannak, ami a vízüggyel is kapcsolatos. Külön egyeztetések
szükségesek, nogy ki melyik:
területet fogja hatósági jogkörből
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Az elmúlt év decemberében az új minisztériumi vezetés megpályáztatta a Csongrád
Megyei Földművelési Hivatal vezetői posztját. A feltételek ismeretében, az általa fontosnak ítélt feladatokat hangsúlyozva vett
részt a megmérettetésen Antal József növényvédelmi szakember, apátfalvi gazda, aki
azáltal is ismerszik, hogy van egy honosított,
államilag elismert paprikafajtája..
- A bíráló bizottság a megmondhatója,
hogy a borotvaél túl vastag
volt az eldöntéshez, a volt
Csongrád megyei hivatalvezető, vagy én nyeljem el pályázatommal a vezetői
posztot. Végül nekem szavaztak bizalmat. Párhuzamosan a volt hivatalvezető
nek felajánlották a helyettesi beosztást, hogy a szakmai
munkáját folytatni tudja.
Magam is jónak láttam volna, ha együtt tudunk dolgozni, hiszen a szakmai
múltjának megfelelően, például a meliorációs kérdéskörben igen eredményesen
tudta volna vinni a tevékenységet. Néhány hét gondolkodás után mégsem vállalta a "másodhegedűs" szerepet. Pedig vallom azt, hogy egy
hegedűs még nem zenekar és az együttesben
töBben kellenek.
- Milyen alapelvek vezérlik egyébként

adódóan ellátni. Egységes eligazítás e tekintetben
nincs, így az egységes szakmai gyakorlat is nehezen alakítható. Az Ativiziggel az
egyeztetés és feladatmeghatározás előadói szinten szükséges leginkább, hiszen a
problémák ott jelentkeznek.

Önt a munkájában?
- Munkámat a következetes becsületesség
vezérli. Jogosulatlan előnyhöz ne jusson senki, de végre kapjanak levegőt a kistelmelők,
a gazdák, akik az állami pénzért jogosan folyamodhatnak. Az idei trendet most úgy j ellemezném: aki ide konekt módon benyújtotta a pályázatát, az pozitív elbú'álásban részesült. Volt egy -két példa, amikor féh'evezető
B.P. igénylés történt és előfordult, amikor nem

épült, közadakozásból, az
egykori Kolokán-malom helyén. Sokáig nem találták a
terveket, pontos helye is ismeretlen volt, ezért kilenc
évig tartott a helyreállitás.
A következő kút talán a
Pálfy-Révész-Holló utca ke-

reszteződésében

egykor állt
kút lesz, amelyen már dolgozik kiváló kollegánk. A Kolokán-kút egykori tervrajzai
közül az itt közöltet Harmath
Péter küldte lapunk olvasóinak.
Török Imre György

megfelelő felhasználás miatt a támogatást a
kamatokkal együtt vissza kellett követelnünk. Számbelileg azonban ez elenyésző
volt.
- A hivatal tevékenységéből mit tart kiemelendőnek?

- Egyfelől azt, hogya kOlmánytól a mező
gazdaság támogatására szánt összegből minél több ide kerüljön. De feltétlenül és csakis
becsületes úton. Azt, hogy ezek a pénzek
~~~ célt tévesszenek, azt nem
szeretném. Előbb-utóbb az
államnak adóbevétele is
kell hogy legyen a most
támogatottak
tevékenységéből és beruházásaiból. Másfelől azt is megemlíteném, hogya földkérdés helyretétele még
nem kielégítő, a tulajdoni
bejegyzések is nagyon akadozva haladnak. Szeretném
elérni és minden eszközzel
elősegíteni, hogya tulajdonbejegyzés a jövő év végére a 90 százalékos arányt
élje el.
- A partner hivatalokkal,
például az Ativiziggel milyen viszonyra, munkakapcsolatra törekszik?
- Szeretném, ha abban valamilyen módon
előbbre jutnánk, hogyavízgazdálkodásban
tiszta helyzet uralkodjon, egy-egy öntözőfürtön ne legyen számtalan tulajdonos,
ami gyakorta úgy néz ki, mintha nem is lenne tulajdonos. Most meg bizony vitás
eseteink is vannak a vízügyi hatósággal.
Közös érdekből nem peres esetekre van
szükség. Együttműködésre törekszünk.
Azért és annak érdekében, amit Torgyán miniszter úr a szentesi táj értekezleten kimondott: az öntözővíznek előbb-utóbb ingyenesnek kell lennie a gazdák számára.

P.B.

..

Húsz esztendővel ezelőtt
az 1879. évi árvíz centenáriuma alkalmával avatták fel a
szegedi vízügyi emlékhelyet
a Maros-toroki gátőrtelepen.
Sokat gyarapodott azóta a
gyűjtemény mind a szabad
téren, mind pedig a levéltár,
tervtár vonatkozásában. Bő
vült a támogatók köre is a
szegedi Vízművek révén, és
ezáltal fejlődött, gazdagodott
a megtekinthető anyag.
Az állandó kiállítás - az
árvizeket bemutató - kiállítás mellett a főépület emeletén egymást váltogatták az
időszaki kiállítások, közöttük
a Széchenyi-vándorkiállitás,
majd a vízmesterképzés, társulati mozgalom, a szegedi
vízellátás, csatornázás és fürdők, az MHT története tárgykörében rendezett kiállftá-

sok. Számos látogató szerzett
kellemes benyomásokat, sokan igazi látványosságnak
minősítették ezen kis múzeumot. Erről tanúskodnak a
vendégkönyv lapjai.
Az idő múlásával azonban
a pénztelenség sajnos itt is
gondokat okozott. Az épületek, a telep, a kiállítási tárgyak, egyre elhanyagoltabb
állapotba kerültek. Eljutottunk lassan oda, hogy úgy
szólván bemutathatatlanná
vált ez az értékes gyűjte
mény. A szegedi Vízművek
új francia igazgatója nem
mutatott semmilyen érdeklő
dés t és megvonta támogatását.
Aki azonban múltját nem
becsüli, j övőj ét nem érdemli.
Összeszedtük magunkat...
(Folytatás a 7. oldalon)

;
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Évekre előre kijelölte azt
az utat, amelyet a frissen alakuló Mérnök Kamarának követnie kell és vázolta a halaszthatatlan feladatokat.
Tette ezt olyan éleslátó
tárgyilagossággal, hogya beszéd után a korábban a kibuktatását szorgalmazók is
csodálattal hajoltak meg
rendkívüli egyénisége előtt.
Ez a több mint egy órás beszéd volt szinte a testámentuma, a gyöngélkedő ember
egészsége tovább romlott s
még ugyanez év április 28-án
elhalálozik.
Kevesen tudják, hogy ő
alapította a műszaki egyetem
atlétikai és labdarugó clubját.
(MAFC) Önzetlenül támogatta az arra érdemes hallgatókat, diákotthon alapításán fáradozik, amit sajnos
anyagiak hiányában nem tud
megvalósítani.
Szóljunk a Szegeden és
környékén fellelhető alkotásairól bővebben, valamint arról is, hogy mit is épített itt a
Dél-Alföldön.
A szegedi Szt. István téri
víztorony 1903-1904 között
épült Zielinszki Szilárd elképzelése szednt. A statikai
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Fővárosi Közmunkák Tanácsának tagjává kooptálják,
1911-ben a Magán Mérnökök Országos Szövetsége
örökös tiszteletbeli tagjává
választja, miután előzőleg
éveken át ennek az egyesületnek elnöki tisztségét töltötte be. (Ez évben épül fel
tervei alapján a sokat emlegetett margitszigeti víztorony.)
1917-ben előadója a Miksa királyi herceg elnöklete
alatt összeülő Országos Mérnökgyűlésnek, amely Zielinszki Szilárd évtizedekre kiteIjedő munkálkodása és agitációja eredményeként a
Mérnöki Kamara megvalósítása érdekében összeült. A
háborús időszak nem kedvezett a kezdeményezésnek - a
királyi ház támogatása ellenéresem.
A háború alatt a hadvezetőség többször kikérte tanácsát erődítési ügyekben, bejátja az északi harctereket, a
király 1917-ben mérnök ezredessé nevezi ki. Az összeomlás után, a kommün súlyos napjaiban fedezi a nemzeti, hazafias érzelmű ifjúságot a zaklatások ellen és

valósítás ánál is oroszlánrészt
vállalt.
Az 1000 m 3-es víztorony
teljes magassága a zászlórúddal együtt (ez is vb.-ból
készült) 54,9 m. Az alapozási szint a terepszint alatt 2,9
m mélyen található, a medence fenékszintje pedig 32
m-es nívón helyezkedik el.
(A Tisza O + 00 pontj ához
viszonyítva 37,35 m.) A 10
cm vastagságú alaplemez a
3100 tonnát kitevő teljes
súlyt 1,4 kg/cm2 talaj igénybevétel mellett, adja át az
agyagos teherbíró talajra.
A hajlító nyomatékok felvétele végett az alaplemezt
bordák erősítik, amelyek az
alá~ámasztó szerkezetet alkotó 20 db vasbeton oszlopot
kötik egyben össze. Ezek az
oszlopok egy legbelső négyzet és két külső koncentrikus
szabályos sokszög sarokpontjaiba épültek. Ez az elrendezés jellemző a terepszint felett 27-40 m magasságig, innen kezdve felfelé a
nyolcszögből körbe megy át
a vízszintes metszet.
Az oszlopok 7,00 m szabad hosszal, merevftés nélkül
adják át a rájuk hát'uló ter-

m, magassága 6,1 m. A hengeres medencefal peremének
vastagsága 10 cm, az alsó
fele és a fenéklemez pedig
15 cm vastagságú.
A medencét egy 90 cm
széles folyosó (hőszigetelő
légűr) veszi körül, s az ezt
határoló körfal súlya 1,4 méternyire kiálló konzolok közvetftésével terheli az oszlopokat. A medence magj át
csigalépcső fúrja át, amely
az egész tornyon beépített
rendkívül kellemes kiosztású
lépcső folytatásaként lehető
vé teszi, hogy az építmény
legfelső pontj áig - a zászlórúd aljáig - fel lehessen jutni.
Maga az építési engedély
1903. XII. 12-én lett megkérve, s XII. IS-én már meg

Társulatok mérnökeinek kezdeményezésére emelték.
1976. júniusában robbantották fel, mivel az épülő híd
útjába került. Ma egy emléktábla emlékeztet rá az új híd
szegedi hídfőjében. A híd
építésével Szeged és a Tisza-part jelképpé nevesedett
emléke tünt el végérvényesen, örökre ...
További művei az AlsóTisza vidékén
- hódmezővásárhelyi Sas
Szálló vasbeton szerkezete
- Hármas-kőrösi bökényi
duzzasztó vasbeton szerkezete (hajózsilip és gát), 19051907.
Az itt szerzett tapasztalatot
szerte a világon hasznosították. Jellemző, hogy az Ob és
Jenyiszej folyók duzzasztó-

Hazatérve, régi professzora, Kisfaludi Lipthay Sándor
tanársegédnek hívja - így
mellette dolgozhat. Miután
Franciaországban megismerkedEltt az új beton-technológiával, a vasbetonnal- tudását hasznosítva a gyakorlatban is kamatoztatja azt vasúti
és hídépftési munkákon.
A századfordulón irodát
alapít Budapesten az Alkotmány u. 31. sz. alatt s a Hennebique tűzálló, vasvázas betonszerkezetek társaságának
műszaki képviselője lesz a
magyar korona országaiban.
A műegyetem akkreditálásával az első adandó alkalommal doktorál: ő az első
ebben a minőségben - 1901et írunk.
1902-ben újabb tanulmányútra indul, újabb friss,
modern ismeretek. Irodája
ontja a terveket (temesvári
Béga-híd, Lőrinci fonoda
víztornya, Szeged: Szt. István téri víztorony, hogy csak
a leghíresebbeket említsük).
Úttörő tevékenység ét elismerve 1906-ban a műegye
tem út- vasútépítési tanszékére hívják meg nyilvános
rendes tanárnak. Ezért irodája vezetését Jemnitz Zsigmondra bízza.
Nyugati mintára mérnök
kamarát kíván létrehozni, a
mérnök társadalom jogainak
biztosítására, védettségére,
ami egyelőre nem sikerül,
sok a gáncsoskodó, szellemét
meg nem értő ember.
Katedrára kerülésekor kinevezik az Országos Középítési Tanács tagjává, 1907ben pedig a vízügyi műszaki
nagy tanácsnak, valamint a

megóvja a Műegyetem rend- számításokat teljes egészé- helést. Az oszlopokra tákívül értékes gyűjteményeit, ben Jemnitz Zsigmond vé- masztott körhenger alakú
többek között a Wartha-féle gezte, ki a részlettervek meg- medence külső átmérője 15,1
fegyvergyűjteményt a kifosztástól.
Pályája továbbra is felfelé
ível: 1920-ban az Országos
Középítési Tanács, 1921-ben
a Fővát'osi Közmunkák Tanácsának elnöke lesz. Része
van az 1919. januáIjában kimondott, a kisméretű tégla
gyáttását priodzáló rendelet
kiadásában, hiszen a kombinált szerkezeteknél a tipizált
tégla létfontosságú. A nagyméretű tégla gyártásának ezzel nagytömegű megjelenését tekintve - befellegzett.
1921 őszétől a budapesti
kereskedelmi kikötő építésénél elévülhetetlen érdemeket
szerez, az ipari kikötő kivitelezésénél pedig már mint
kormány biztos működik közre, nagy megelégedésére az
iparnak s aszakmának egyarimt.
Szakírói tevékenységéért a
Kisfaludy Társaság "Greguss" -díjj al tünteti ki. (Ezt a
díjat a műszaki tevékenységet művelők között osztották, szabatos, közérthető stílusukért.) Ez időtájt a Magyar Történelmi Társulat is
tagjai közé választja. Sikeres
ember, de nagy álma a Mérnök Kamara csak nem tud
megszületni.
1923-ban a Magyar Mérnök és Építész Egylet tiszteletbeli tagjává lesz, s végre
eljő az 1924-es év, s március
12-én a Magyar Mérnök és
Építész Egylet soron következő ülés én nagy beszédet
mond, megcsillogtatja rendkívüli tudását, műveltségét.

is született a testületi döntés
az épftés megkezdhetőségére
vonatkozólag. Az 1904-es
befej ezés után a használatbavételi engedélyt 1905. XII.
lO-én bocsátották ki.
A terveket 1907. február
13-án helyezték irattát·ba. A
használatba vételi engedély
kiadása a mű felépítéséhez
viszonyítva rendkívül soká
lett megejtve s a hatóság
csak Zielinszki személyes felelősségére adta ki azt.
Jellemző Zielinszki magabiztosságára, hogya medence feltöltésekor - annak
ellenére, hogy elrendelték a
telj es Szt. István tér kiürftését - az objektnmban maradt
s a medence alatt várakozott
mindazodáig, míg a medence
feltöltése meg nem történt. A
hatóság s a bámészkodó tömeg mindezt a dőlési hatósugaron túlról álmélkodva
leste ...
Magát az építkezést Freud
Henrik és Fia vállalkozása
hajtotta végre, s nem a
"Kökörcsin" Kft. Az időtájt
az emberek még nevüket adták a produkcióhoz ...
Másik szegedi alkotása a
volt Bertalan emlékmű, amit
1903. XI. 15. avatott Miklós
Ödön. A 26 m magas vb.
obeliszk Bertalan Lajos
bronz portréjával készült amit már I. világháború alatt
elloptak. Maga a portré a város felöli oldalon volt, alatta
a fölirat: "KARTÁRSAI ÉS
TISZTELdl 1903.", a másik
oldalon: "BERTALAN LAJOSNAK TISZTELdI"
A szegedi vát'osképet 73
évig meghatározó obeliszket
a Tisza-völgyi Ármentesítő

művei

Édesapja az 1831-es lengyel felkelés leveretése következtében került Magyarországra, nemes ember.
Hamar beilleszkedik a magyar társadalomba, megnő
sül, felesége Böhm Terézia.
Ezen házasságból születik
meg a kis Zielinszki, Szanislaus-nak anyakönyvezve, mit
sohasem használt még magyaros formában sem Szaniszlónak, következetesen
Szilárdnak aposztrofálta magát. Több helyen y végző
déssei találkozunk neve után.
Mi azt az elvet valljuk, ahogyan ő írta: Zielinszki Szilárd pedig egyértelműen, pecsétnyomóján is sima i betűt
használt.
Korán elkerül a család
Mátészalkáról, ottani helytörténészek sem tudnak közelebbit - bár érdeklődtünk
ez irányban. Középiskoláit
már Budapesten végzi s az
egyetemet is, ahol kitűnő
eredménnyel végez. Kiváló
előmenetele meghatározza
sorsát, állami ösztöndíjat
kap, beutazza Európát, gyarapodik szakmailag s nyelvtudását is tökéletesíti, sőt

a bökényi duzzasztó
és haj ózsilip másai, csak
sokkal nagyobbak. Egyszerűen lemásolták!
Végezetül álljon itt Zielinszki Szilárd egy gondolata, amit ő maga a mérnökegylet egyik összejöveteién
mondott munkásságát·ól.
" ... az esztétikai hatás eléréséhez szükséges, hogya
mérnök, szerkezete kialakításakor együttműködjék az
építésszel. Hosszú éveken át
építészek tanácsait meghallgatva létesítettem nagy mű
veket és állítom, hogy az
anyagnak és a konstrukciónak megfelelő fmmát csak
így lehet adni!"

Ágoston István
További művei, szakirodalmi munkássága:
- Ganz Vagon- és Gépgyár szerelő- és motorcsarnoka
- Pesti Hengermalom
-lábatlani cementsiló
- sajóládi három nyílású vb. hid
- a, városligeti tó feletti
vas hid
- a hosszúvölgyi vasúti
hid (viadukt)
- A műszaki címek és
a műszaki gyakorlat
rendtartása - Bp. 1900.
- A román cementek
összehasonlító vizsgálata
Bp. 1901.
- A budapesti pályaudvarok föld alá helyezése
(doktori disszertáció Bp. 1901.)
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Alig húzódott vissza gátjainktól a tavalyi őszi árvíz
roppant víztömege, három
hónapos pihenő után ismét
nekirugaszkodott a Tisza,
hogy próbára tegye védmű
veinket. Árvízét ezúttal viharos erejű, hideg szelek,
szűnni nem akaró hózáporok
előzték meg: az Alföldön és
a hegyekben a télvégére
majd' háromszor annyi havat
felhalmozva, mint amennyit
általában várhatunk ezeken a
tájakon.

*

A hómennyiség március
közepéig csak az 1000 m
alatti vízgyűjtőrészeken
csökkent jelentősen, különösen a Kraszna, a Körösök és
a Maros mentén. 1000 m felett a hókészlet még növekedett is.

*
Március hátra lévő részében és április elején a csapadék már nem játszott szerepet a vízjárás alakításában.
Szokatlanul hosszú száraz
idő köszöntött ránk. Ebben
az időszakban száz évenként
fordul elő ilyen. Közben hideg- és meleg frontok váltogatták egymást térségünkben, a hó csak nagyon lassan, több hullámban olvadt,
mérsékelt vízutánpót1ást adva folyóinknak.

A már február eleje óta
szaporodó hóréteget a hónap
utolsó harmadában fedte be a
rendkivüli mennyiségű, friss
hó. A nyugati áramlással, 20a és 23-a között érkező melegfront főleg a Tisza vízgyűjtő északi részére hozott
*
szélsőségesen sok havat,
ahol a magasabb térszíneken
Számottevő csapadék ápria hótömeg vastagsága az 1- lis második dekádjában je-1,5 m-t, vízkészlete a 200 lentkezett újra. Ezek a hóolvasztó esők már a magas hemm-t is meghaladta.
gyeket is elérték, bár a hő*
mérséklet gyors ingadozása
Az utóbbi három évtized miatt 1000 m fölött még
legnagyobb hókészletét az mindig előfordult havazás. A
alacsonyabb vidékeken sok 17-19-én lehulló, 25-35
helyen már a csapadéktevé- mm-es csapadék azonban
kenység közben is olvasztot- elegendő volt ah40z, h()gy
ta eső. Nem sokkal később, -ismét Jelentősebb ál:-adásokat
februál' utolsó és mál'eius el- indítson el folyóinkon.
ső napjaiban pedig a felmele*
gedő levegő is csökkentette,
A csapadékhajlam kétaz alacsonyabb fekvésű területekenjelentősen.
hál'om napos szünet után újra
Ekkor a O oC-os hőmér- feléledt, de ekkor a Tisza
séklet magassága 1500-2000 vízgyűjtő nyugati, alacsony
m-re emelkedett, így a mflga- és hómentes részein voltak
sabb hegyekben is megindult csak nagyobb mennyiségek.
az olvadás.
Április végére így is a télen
*
felhalmozódott hó legnagyobb része eltűnt, a télvégi
A melegebb időt előbb egy maxirnumnak alig tizedrésze
rövid, majd március 12-e maradt meg a magasabb csúután egy tartósabb hideghul- csokon, és az északi kitettsélám szakította meg, ezért az gű hegyoldalakon.
*
olvadás lassú ütemben folytatódott. A hőmérsékletinga
A jórészt az összegyüledozást kisebb csapadékok is
kisérték, a magasabb régiók- kező hóléből és csak kiseb b
ban hó, máshol eső alakjá- részt a kisérő csapadék köban. A fagyhatár napról nap- vetkeztében kialakuló árhulra változott, időnként a teljes lámok idén tavasszal a Köterületen, máskor csak a ma- zép-Tiszán és a Bodrogon
gasban okozva O°C alatti hő okoztak, eddig soha nem látott magasságú vízszinteket.
mérsékleteket.
(\~
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A Tiszán és mellékfolyóin
,\ II/í alllkjálmli llÍrtllt \,!lI!;.(')i.dl:/ aMi\sl:hif ~ »ug~dl S/~I'S'':lIyll~z lártu»e)
február végén elinduló árTiS:I-ll "fl.gyüjtiin
hullámsorozat először a Fe- Hóban tárolt vízkészlet
hér- és Fekete Körösön ért el (km')
kimagasló, III. fokú árvízvédelmi készültség feletti vízállásokat.

*
Ekkor a többi folyó még
nem emelkedett ilyen magasságba. Még a Hármas-Körös
sem, ahol az áradás Szarvasnál, február utolsó napján
megállt a II. fok szintjén.

*
A

következő

hullám annál
lett. Az ekkor,
március első két hetében levonuló víztömegek töltötték
meg mindenhol a folyómedreket, öntötték el tartósan a
hullámtereket. A felső szakaszokról a hóol vadás ütemében érkező több, kisebbnagyobb árhullám eredője a
Szamoson, a Sajón, és a Felső-Tisza egyes szakaszain II.
fok feletti, a vásárosnaményi
Tisza-szakaszon, a Körösökön és a Berettyón III. fok
feletti magasságban tetőzött.

jelentősebb

*
Külön meg kell említeni a
Bodrog árvízét, pIely azon
-túl, hogy saját-YédvOllalai
mentén szükségessé teLle a
rendkívüli ál'vízvédelrni készültség eIrendelését, betorkolása alatt a Tisza vízét is
olyannyira felduzzasztotta,
hogy egészen Tiszaugig az
eddig mért legmagasabb vízszint (LNV) fölé emelkedett
a folyó.
A Bodrogon, annak ellenére, hogy vésztározó-nyitás
is történt, mintegy fél méterrel az LNV feletti árvízszint
alakult ki. A Közép-Tiszán is
hasonló volt a helyzet, sőt itt
helyenként több, mint 70
cm-es (SzoInoknál65 cm-es)
LNV-meghaladás is előfor
dult.

*
A nyári gátakkal, magaspartokkal is tűzdelt közép-tiszai védelmi szakaszokon a
levonulás folyamata rendkivüli módon lelassult, közel

Im, ~\'I t:l~3~~1 ~niz d,hlLlh\mk~llI'l
'1Íj<~

Dátum (hónap, nap)

A hó alakjában tárolt vízkészlet alakulása
a szegedi szelvényhez tartozó Tisza-vízgyűjUín
1999. február 19-május 7.
két hétig volt LNV feletti
vízszint. Az árhullám haladása csak akkor gyorsult fel
kissé, amikor a vezsenyi kanyarban (a nyári gát meg hágását követően) egyenes átfolyás alakult ki.

*
Ez az esemény az Alsó-Tiszára is kihatott, a folyó hamarabb és alacsonyabb szinten tetőzhetett. A korábbi tetőzés csökkentette annak veszélyét, hogy az esetleg idő
közben ismét megáradó Körös vagy Maros magas teltségű Tisza-mederbe érkezzen, és ezáltal az Alsó-Tiszán is rendkivüli vízállásokat okozzon.

A Maros (a tiszai árhullámmal egyidóben elinduló)
árvize egyébként március
13-án (tehát az Alsó-Tisza
kulminálása előtt) tetőzött
Makónál, 431 cm-rel, az I.
fokú készültség tartományában.
A Tiszára leginkább hatni
képes déli mellékfolyó ezúttal a Tiszának alárendelt
szerepet játszott: a Tisza
duzzasztott vissza, egészen
Makóig. Hasonló visszaduzzasztás alatt állt a HármasKörös is, mely Szarvasnál
március lO-én, 857 cm-rel,
kevéssel III. fok fölött tetőzött. Az Alsó-Tisza áradása a Maros torkolatig a III.
fokú készültségi szint felett
(Mindszentnél máreius 24én, 891 cm-rel), alatta II. fok
felett (Szegednél március 25én, 817 cm-rel) állt meg.

Az apadó ág ban a vízállások az ál'adó ágnállényegesen lassabban változtak,
mivel a "Vízszintcsökkenést a
vízgyűjtő felső részeiről jövő

Dátum (hónap, nap)

Az 1999. évi tavaszi árvíz árhullámképei (Tisza) -1999. február 19-május 7.

melyek elérték a figyelőszolgálat eIrendelésére mértékadó szintet (I.
fok). Hatásukra az (időköz
ben az I. fok tartományába
süllyedő) Alsó-Tisza a Maros-torkolat fölött ismét
meghaladta a II. fokot.

*

Ez utóbbi események már
közvetlen előzményei a jelenlegi helyzetnek, amikor az
idei nagy hóról és árvízről
készítem beszámolómat. A

Tisza most SzoInokig apadó,
lejjebb stagnáló. A Szamos,
a Körös és a Maros mérsékelten, de ismét árad.
Vajon milyen árvízi szituáció előtt állunk? Meddig
kell még őriznünk ezt az elhúzódó télvégi-tavaszi árvizet? Talán, mire a kedves
olvasó ezeket a sorokat átfutja, ismerni fogjuk a választ.
Szeged, 1999. május 7.
Lázár Miklós

*

*

:·1.

jelentősebbek,

kisebb utóál'hul1ámok zavarták. Ezek közül az április
második felében keletkező
felső-tiszai, bodrogi és marosi ál'hullámok voltak a leg-

(Folytatás az 5. oldalról)
Összeszedtük magunkat és
az állandó kiállítás, a szabadtéri bemutató felfrissítését
újrarendezését határoztuk el.
Mindenhez hozzá kellett
nyúlnunk.
Az épületekhez, a parkhoz, és a kiállított, valamint
raktározott iratokhoz, tervekhez, tárgyakhoz. A felújított
főépületbe újabb kutatással
bővítve, korszerűsítve, költözik át az állandó kiállítás,
amelyet június 2-án 11 órakor avatunk az 1970. évi
Nagyárvíz szegedi tetőzésé
nek évfordulóján. Megújul a
park és megújulnak az abban
kiállított tárgyak, felavatjuk
ez alkalommal Vedres István
szobrát is.
Debütál ezúttal új társunk,
a Délalföldi Erdészeti Részvénytársaság is. Vedres István pályafutása is példázza,
hogy az erdészet és a vízügy
rokonszakma. közeli a barátságuk. Szeged város egykori
földmérője ugyanis az erdő
gazdálkodás és vízgazdálkodás terén is egyaránt na-

gyot alkotott.
A telep egy részét, nevezetesen a parkot és a szertár
épületét átenged tük erdész
barátainknak, felújították,
korszerűsftették az épületet,
megfiatalították a kertet, elő
készítették azt egy őszi-téli
parkosításra.
Ugyancsak június 2-án
nyitja meg kapuit itt a Délalföldi Erdészeti Tájékoztatási
Központ, amely arra hivatott,
hogy elsősorban az ifjúság,
de felnőtt érdeklődők számára is a természettel, az erdővel, az erdész szakmával
kapcsolatos ismereteket
nyújtson.
Reméljük, hogya felújított, kicsinosftott, most már
vízügyi és erdészeti bázis jól
szolgálja mqjd mindkét szakma értékeinek megbecsülését
és bemutatását. És mi, ezen
szakmák művelői tiszta lelkiismerettel, emelt fővel nézhetünk ifjú követőink szemébe.

Török Imre György
főmérnök

;
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1999. február 26-án ünnepelte a Szegedi
Vízügyi SE 25 éves fennállását.
Délután kispályás labdarúgásban, tekében,
teniszben rendeztek versenyeket.
16 órakor a veterán és jelenlegi evezősök
találkoztak az evezős vízitelepen, és vitatták
meg a szakosztály múllját, jelenét és jövő
beni elképzelését.
17 óra 30 perckor közgyűlés volt, melynek napirendi ponljai:
1. Alapszabály-módosítás
2. Fegyelmi szabályzat elfogadása
3. Póttag-választás
4. Tagdíj-megállapítás,
5. Maty-éri pálya helyzete
_
6. A Vízügyi SE gazdálkodásáról beszámoló.
A napirendi pontokat a közgyűlés megvitatta és elfogadta.
Elfogadta az alapszabály-módosítást, a fegyelmi szabályzatot, az elnökség póttagjának hivatalosan Baranyi Sándort és dr.
Csonka Csabát választotta meg. 1999.
március l-től az Evezős Szakosztály és a
Tömegsport Szakosztály havi tag'clfja 700
Ft/hó, a pártoló tagok havi tagdíja 500
Ftlhó.
Tripolszky Imre a Maty-éri Kht. helyzeté-

a Maty-éri pálya fejlesztéséről, jelenlegi
állapotáról számolt be. A közgyűlés határozatilag felhatalmazta az elnökséget a
Maty-éri pályával kapcsolatosan a Vízügyi
SE-tulajdon értékesítésére, de szerződés aláírása előtt rendkivüli közgyűlés t szükséges
összemvni.
A Vízügyi SE gazdálkodásáról szóló
beszámolót a taggyűlés elfogadta.
18 óra 30 perckor a közgyűlés ünnepi
közgyűléssé alakult át, melynek keretében az
elmúlt 25 év sportem1ékeit idézték fel. Kurucz Gyula elnök ünnepi megemlékezését dr.
Kováts Gábor, az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi
Igazgatóság igazgatója, Szánta István Szeged városi sportigazgató, Pál Tibor, a Magyar Evezős Szövetség főtitkára és Szavics
Zoltán, Szeged Város önkormányzati sportreferense egészítette ki - egyszersmind az
elkövetkezendő időszakra is hasonló sportsikereket kivánva.
Az alapítás óta eltelt időszak sportvezetői
és kiemelkedő sportolói - Wolf Mihály,
Tóth István, Török Imre György, dr. Kováts
Gábor, Oláh Ernő, Tripolszky Imre, Szenczi
Mária, Benke György, Mazán János, Keller
Péter, dr. Kónya Sándor, Némethy Gyula,
Bajnóczy Ferenc, Sebesvári Mihály, Kádár
Mihály, Károlyi Tamás, Kéry Tibor, Dézsi
Péter, dr. Csonka Csaba, dr. Pá!inkó Gabriella, dr. Vastagh Ágota - tárgyjutalomban részesültek.
Az ünnepi ülést vacsora és bál követte,
melyen összességében mintegy 220-an
vettek részt. A hajnali búcsúzáskor ,,25 év
múlva ugyanitt" jelszóval köszöntek el
egymástól a résztvevők.

Tizenhatodik alkalommal
rendezték meg a Gróf Széchenyi István Evezős és Kajak-Kenu Pályán a nemzetközi evezős regattát,
mely egyben a dr. Simády
Béla Em1ékverseny volt.
Az eseményen négy ország több mint félezer evezőse ült hajóba. A két napos
verseny előtti, hagyományos pénteki válogatón a
szakvezetők a kanadai világbajnokságra utazó válogatott keretet állították
össze.
A verseny rendezői a Magyar Evezős Szövetség, a
Szeged Városi Sportigazgatóság, a Szegedi Vízügyi
SE, valamint a Csongrád
Megyei Evezős Szövetség.
A verseny kitűnő időjá
rási viszonyok között, jó
rendezés ben és sportszerű
szellemben zajlott.
A Szegedi Vízügyi SE
evezőseinek

eredményei:

r. helyezést ért el: férfi
könnyűsúlyú egypárevezős

Kurucz Gyula Vízügyi SE elnök ben Kitka Gergely és női ifjúsági kormányos nélküli
kettesben Kónya Aliz és Kő
rösi Orsolya,
II. helyet szerzett a férfi
kormányos nélküli négyevezősben Kitka Gergely, Dani
Zsolt, Kónya Gábor, Lobozár Antal,
Ill. helyezett lett női ifjúsági egypárevezősben Kónya
Aliz és a férfi kormányos
nélküli négyesben Török
Zoltán, Lele László, dr.
Csonka Csaba és Kitka Gergely,
IV. helyezett lett a férfi
kormányos nélküli kettesben
dr. Csonka Csaba és Lele
László, férfi ifjúsági egypár-

Kitka Gergely aranyérmét Csonka Gábor szegedi
alpolgármester adta át. (Fotó: Tripolszky Imre)
evezősben

Lobozár Antal és
a női ifjúsági egypárevezős
ben Kőrösi Orsolya.
Az összesített pontversenyt a Csepel SC, a legjobb
szegedi versenyzőnek járó
kupát Kitka Gergely nyerte.
Az eredmények ismeretében
reményekkel várjuk a 100.
alkalommal megrendezendő

Magyar Köztársaság Országos Evezősbajnokságát,
ami 1999. július 15-18. között lesz Szegeden.
Minden érdeklődő, sportszerető kollegát, barátot szeretettel várunk a 100. magyar
evezősbajnokságon.

Kurucz Gyula
Vízügyi SE elnök

Május 28-án: jubileumi sportnap
Újra itt van ... , újra itt van ... a NAGY CSAPAT! A Közép-Dunántúli és az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság, a környezetvédelmi felügyelőségek és a vízügyi kft-k
25 éve hagyományos, jubileumi sportnapja az idén május
28-án, Szegeden lesz.

Program:
10 óra KDT-VIZIG-KÖFE-KFTküldöttségének
érkezése az ATIVIZIG szegedi, Irinyi utcai
székházához; Fogadás az I. emeleti tárgyalóban
Programismertetés, technikai értekezlet
10.30 Vezetókpáros teniszmérkőzése
Izometria Sportstúdió, Szeged, Gömöri u. 2.
10.30 Lövészet csapatverseny (4-4 nő, 4-4 férfi,
légpuskával3 próbalövés, 10 értékelhető lövés)
Szeged, Etelka sori lőtérő
10.30 Sakk csapatverseny (1-1 nő, 3-3 férfi)
Szeged, Irinyi János u. 1. (a továbbiakban:*)
10.30 Női asztalitenisz csapatverseny
2-2 fő, 2 egyéni, 1 páros mérkőzés*
10.30 Férfi asztalitenisz csapatverseny
2-2 fő, 2 egyéni, 1 páros mérkőzés*

12.30 Ebéd az Irinyi János utcai ebédlőben
13.30 Szállás elfoglalása
Hotel Petró, Szeged, Kállay A. u. 6-10.
14.00 Női ügyességi verseny 5-5 fő
Városi Sportuszoda Szeged, Temesvári krt. 33.
14.30 Vezetői bowling 5-5 fő
Vidámpark, Szeged, Temesvári krt. (**)
14.30 Női bowling 5-5 fő**
16 óra Férfi labdarúgó mérkőzés
Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola
Szeged, József Attila sgt. 26. (***)
16.50 Női labdarúgó mérkőzés***
17.30 Kosárlabda mérkőzés***
18.30 50 év felettiek labdarúgó mérkőzése***
20 óra Eredményhírdetés
Irinyi János u. 1. szám alatti ebédlő
Vacsora, barátkozás, táncverseny ...
Minden érdeklődőt, szurkolót szeretettel várunk a
sportrendezvényekre.
Sportszerű vetélkedést és jó szórakozást kíván a
Szervező Bizottság nevében sportbaráti üdvözlettel:
Kurucz Gyula
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