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SZEPTEMBER AZ ALSO.-TISZA-VIDEKI VIZUGYIIGAIGATOSAG LAPJA 

Á Magyar Hidrológiai Társaság július 7-S-án 
Miskolcon tizenhetedik alkalommal rendezte meg 

hagyományos vándorgyűlését. A rendezvényen 

viselték igazgatóságunkat (a 
dolgozatok az A TIVIZIG 
Múszaki Könyvtárában meg
találhatók): 

i az Országos Vízügyi Fíngazgatóságon és - A Területi Vízgazdálko
dás szekciójában felkért elő
adóként dr. Pálfai Imre .,,Az 
1998-99. évi belvizek kiala
kulása, sajátosságai, össze
hasonlítása a korábbi nagy 
belvizekkel" címmel tartott 
nagysikerú vitaindító előa
dást. 

a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumon 
; kivül a Környezetvédelmi Minisztérium, 

a Föl~művelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium és 
l) Belügyminisztérium is képviseltette magát. 

Bev~zető tájékoztatójában 
dr. Hajós Béla, a KHVM 
vízügyi helyettes államtitká
ra a kÖzelmúlt vfzkárelhárf
tási eseÍnényeit és tapasztala
tait ismertetve elmondta, 
hogy az őszi és tavaszi árvíz, 
az év első felében óriási terü
leteket:borító belvíz, vala
mint a hatalmas nyári zápo
rok-zi~atarok okozta károk 
az eddigi maximumokat át
író, rendkívüli események 
voltak. i 

Egyszersmind azt is bizo
nyították, hogy a védekezés 
ellenük: csak a vízügyi szol
gálat, a: lakosság a helyi vé
delmi s~ervezetek és minden 
érdekelt összefogásával lehet 
eredmépyes. Az államtitkár 
előadásához szervesen csat
lakozv~ dr. Váradi József, a 
KHVM! Vízkárelhárftási Fő
osztályának vezetője a víz
kárelháJ,itás jövőképét vázol
ta feL Hangsúlyozta, hogya 
vízkárelhárftás az ország biz
tonságápak része, egy olyan 
sokszel,'eplős tevékenység, 
amit egységes elvek szerint, 
de a feladatokat megosztva 
kell vég,rehajtani. 

A védekezés szervezését, 
irányft~sát ellátó vízügyi 
szolgálat létszám á tovább 
nem csökkenthető, el kell ér
ni hogy az őri személyzetet 
hatóságI személyként ismer
jék el, tÖbbletmunkáért több-

let jövedelmet kell biztosíta
ni, a védekezé& finanszírozá
sát meg kell oldani. 

Dr. Varga Miklós OVF fő
igazgató előadás ában az EU
-csatlakozással előtérbe ke
rülő kérdések közül a regio
nális vízgyújtő-tervezés ha
zai helyzetét mutatta be a 
nemzetközi eredmények tük
rében. 

Az ünnepélyes megnyitó 
után hét szekcióban kezdő
dött meg a munka, ahol a 
résztvevők az árvízvédelem, 
a területi vízgazdálkodás, az 
ivóvízbázisok védelme, a 
vízellátás, a csatornázás
szennyvíztisztítás, a vízgyúj
tő-gazdálkodási tervezés és 
az· informatika időszerű 
szakágazati kérdéseivel fog
lalkoztak. 

- Az Árvízvédelem szek
cióban Török Imre György 
és Lázár Miklós "Az 1998. 
évi júniusi marosi árvíz sajá-o 
tos ság ai" cfmú, 

- Török Imre György ,,A 
hazai töltésezett folyók hul
lámtereinek használata és an
nak árvízi összefüggései" 
cfmú, 

- A Területi ·vízgazdálko
dás szekcióban Hajdú Dezső 
,,Belvizek és használt vizek 
visszatartásának és felhasz
nálásának lehetőségei a Csu
káséri főcsatorna vízgyújtő
jén" cfmú, 

- Sebesvári Judit "Az 
A TIVIZIG területén 1999. 

A szekcióüléseken a fel- évben kialakult belvíz előz
kért előadók előadásai után a ményei és a belvízi vízho
vezérszónokok ismertették a zammérések eredményei" 
beérkezett dolgozatokat, cfmű, 
majd a szerzők kaptak lehe- - Dr. Kováts Gábor "A 
tőséget szóbeli kiegészítésre. vfzgazálkodási társulatok 
A szekciókon megfogalma- szerepe, tulajdon- és finan
zott ajánlásokat a Magyar szírozási viszonyai" cfmű, 
Hidrológiai Társaság az érin- - Rátky Pál "Az öntözés 
tett állami szerveknek is és abelvízlevezetés össze
megküldi, a dolgozatokat és függései a Kurca kettős mú
az elhangzott előadásokat az ködésű főcsatornán" cfmú, 
érdeklőd ők külön kiadvány- - Az Ivóvízbázisok védel-
ban is kézbe vehetik. me szekcióban dr. Török Jó-

Mérnökeink kimagaslóan zsef "Ivóvízbázisok védel
nagy számban, 15 dolgozat- mének helyzete az Alsó-Ti
tal, illetve előadással kép'- sza vidéki Vízügyi Igazgató~ 

ság múködési területén" 
cfmú, 

- A Vízellátás szekcióban 
Zsódosné Illés Ida és Fejes 
Péter ,,Az üzemeltetés szer
vezeti átalakulásának hatásai 
és következményei az Ati
vízig múködési területén" 
cfmú, 

- A Csatornázás-szenny
víztisztítás szekcióban Kar
dos Sándor "A megvalósít
hatósági tanulmány elbírálá
sának és rendszerének véle
ményezése" cfmú, 

- A Vízgyújtő-gazdálko
dás tervezési szekcióban 
Boga Tamás László ,,A regi
onális vízgazdálkodási terve
zés rendszere Romániában" 
cfmú, 

- Dr. Pálfai Imre "Gondo
latok a területi vízgazdálko
dási tervezés és a területfej -
lesztés kapcsolatáról" cfmú, 

- Az InfOlmatika szekció
ban Húse Zsolt "Komplex 
regresszió alkalmazási prog
ram, avagy 'lerágott csont'-e 
a regregssziós módszer" cí
mú, 

- Márfai László és Ko
vácsné Pék Ildikó (KHVM) 
"N emzetközi követelmé
nyeknek is megfelelő víz
készlet-gazdálkodási statisz
tikai adatbáziskezelő prog
ram fejlesztése" cfmú, 

- Lábdy Jenő ,,Az operatív 
adatforgalom nehézségdi ár
vízi időszakban" címú dol
gozata érdemel dicséretet. 

A következő évi vándor
gyúlés megrendezésére a 
hidrológiai társaság Vesz
prém megyei szervezete ka
pott felkérést. 

Kozák Péter 

, , . 

,A/Iam; ~/;smerések, kitüntetések 
Szent István napján 

Az :államalapítás és első királyunk, Szent István 
ünnepe alkalmából Göncz Arpád köztársasági elnök 
és O~bán Viktor miniszterelnök magas állami kitün
tetéseket adott át. 

A vízügyi szolgálat kitüntetett j ei: 
a 1I1agyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét 

kapta'dr. Hajós Béla, a KHVM vízügyi helyettes ál
lamtitkára, 

a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjét 
kapta;Bodnár Gáspár, a Felső-Tisza vidéki Vízügyi 
Igazgatóság műszaki igazgatóhelyettese és dr. Pa
dos bnre, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazga
tóság igazgatója, 

a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztkitün
tetést: kapta dr. Váradi József Gyula, a KHVM 

VízkáreIhárítási Főosztályának vezetője, 
a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitün- ' 

tetést kapta Galbáts Zoltán, a Körös-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság műszaki igazgatóhelyettese és Kántor 
Iván, az Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi 
Szervezet műszaki igazgatóhelyettese, 

Baross Gábor-dfjat kapott dr. Halász György, a 
KHVM főosztályvezetője, 

Vásárhelyi Pál-dfjat kapott Barcs Sándorné, a 
Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság osztály
vezetője, Varga Dezső, a Dél-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság osztályvezetője és dr. Nagy István, a 
Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója. 

Gratulálunk! 

Túl vagyunk 1999 első fél- szinten helytállt, kezdve a 
évén .... Nem volt könnyu múlt őszi, embert-gátat pró
időszak, de sikeres és tanul- báló tiszai védekzéstől a mai 
ságos. 

Február közepétől szinte 
folyamatosan, minden nap 
szolgálatban álltunk, árvíz, 
belvíz veszélyeztette terüle
tünket, az ott élők javait. A 
vész elvonultán azt hittük, itt 
a nyugalom, ekkor pedig víz
minőségi gondok jelentkez
tek. 

Évek óta mondjuk, a szá
raz periódus nem fog örökké 
tartani, de ilyen hosszú ár- és 
bel vizes időszakra, ilyen in
tenzitású esőkre alig-alig 
emlékszünk. 

A károk óriásiak, de orszá
gos katasztrófa nem történt, s 
ebben a VÍZÜGY helytállá
sa, szakmai és emberi kvali
tás ai országosan elismerést 
nyertek. (Sajnos, egyéni tra
gédiáktól persze nem mentes 
az időszak.) 

Mi "szerencsésebbek" vol
tunk, mint Nyíregyházán, 
Miskolcon, Szolnokon dol
gozó-szolgáló kollégáink, 
nem mértékadó, "csak" na
gyon jelentős védekezési fel
adataink voltak. 

Elmondhatjuk, hogy gátő
reink, csatornaőreink, mér
nökeink és mindenki magas 

napig, s ma újra egy nagyon 
gyakorlott, rutinos csapat vé
di, őrzi, fejleszti a tiszai, ma
rosi, körösi védvonalakat. 

Reméljük, most egy nyu
godtabb, szárazabb ősz vár 
ránk, persze rengeteg mun
kával. 

Az első félévben elmaradt 
fejlesztéseket, a szokásos és 
védekezés miatt fokozottan 
jelentkező fenntartási felada
tokat csak magas színvonalú, 
szorgalmas munkával lehet 
év végére teljesíteni. 

Előttünk vannak az őszi 
szemlék, itthon és határain
kon túl, s már foglalkozni 
kell a 2000-ik év feladataival 
is. 

Köszönöm mindenkinek 
az r. félévben tanusított 
helytállást és kérem a hason
ló fegyelemmel és szakmai 
odaadással végzett feladattel
jesítést az év hátralévő részé
ben. 

Nem várjuk az ár- és bel
vizeket, de mindig készek 
vagyunk fogadásukra, kárté
teleik kivédésére, itthon vagy 
barhol az ország területén, 
ahol szükség lesz ránk. 

Dr. Kováts Gábor 

Napjainkban - a mezőgazdasági és a lakott területeken 
egyaránt megjelenő és nagy károkat okozó belvizek láttán -
sokat beszélnek aITól, hogy hosszú, száraz időszakokban ál
talában elhanyago\iák a vízelvezető árkok és csatomák kar
bantartását, s e munkákhoz rendszerint csak egy-egy külö
nösen csapadékos, belvizes időszak után fognak hozzá. 

Annak illusztrálására, hogy ez nemcsak napjainkra jel
lemző, hanem régebben is így volt, az alábbiakban idézünk 
egy részletet abból a Nyilatkozatból, melyet Lévay Simon, a 
Szabadkán megjelenő Szabadság cfmű újság 1883. március 
18-i számában tett közé. A Nyilatkozat teljes terjedelemben 
megtalálható Hovány Lajos: A palicsi fürdő és a Böge
csatorna cfmú könyvében (Szabadka, 1998.). A Palicsi-tó 
fölös vizének a Ludasi-tóba való levezetésére az 180Q-as 
évek első felében építették az úgynevezett Böge-csatornát. 
Szárazabb években a kisvizek,et a kanizsai országúton lévő 
kőhíd küszöbe tartotta vissza. Ime az idézet: 

"A 60-as években beállott igen száraz évek alatt a tó vize 
egészen kiapadt, a jártabb kanizsai országúton lévő kő hidat 
a közönség kikezdte, anyagát elhordogatta, nytlása ép úgy 
mint a legnagyobb részt homokos talajon menő levezető 
árok menete is, szél, por, mindenféle gaz, kocsi és marha já
rások által betömve, megrongálva lett a nélkül, hogy azok a 
hatóság által valamikor helyre álltttattak volna. Bekövetkez
tek az 1870-1871 vlzb6 évek, a Palics tavába mindenhon
nan összefolyó temérdek viz a kanizsai út szlne felett a Vér
tóba onnan pedig a levezető árkon a Ludas tóba folyna, de 
az árok betömve, behordva lévén, azon egyáltalán nem, 
vagy csak kis mérték folyhat el. A viz exorbitaus módon 
megnő, körülönti a fürdő intézet alsó nádas épületét, kiönti 
a gépházat, rongálja a palicsszéli birtokosok földjeit, öleket 
meg öleket mos el a jó termő földből. S hol a segitség ? Az 
jön mint eső után a köpönyeg 1872-ben. Nyolcvanhat városi 
napszámos dolgozik a 'palicsi árok' tisztttásán, mint az a ki
tett év tavaszán 2835/polg. szám alatt benyújtott és érvénye
sUett számlábó.llátható. Következnek újra szárazabb, rende
'sebb időjárásli évek, s mintha semmi vIz veszély sem lett vol
na, a régi nóta, régi gondatlanság újra kezdődik; a kanizsai 
kőhld roncsainak még a nyoma is elenyészik, a nagy erővel 
megtisztltott árkot a szél újra behordja, a gaz ellepi, csorda, 
ménes, nyáj, falka keresztül töri, kocsik utat vágnak rajta. 
1880. év tavaszán egyszerre megint megerednek az ég csa
tornái s e csatornák meg nem állnak egész a következő év 
augusztusáig, hozzá járul még ehhez, hogya városban idő
közben foganatosttott nagymérvű kövezés és csatornázás 
folytán millió és millió akóval több viz folyik be a Palicsba, 
mint azelőtt. Nagy a veszedelem, a palicsi árkon a viz le 
nemfolyhat, afennebb már érintetteken kivül, a kanizsai or
szágút teste eltűnt afelette levő 2 lábnyi viz alatt, a közleke
dés rajta megszűnik, mIg 1400-1500 frtnyi költséggel új töl
tést nem készttenek. S a segttség? Az megint jön eső után kö
pönyegnek. A palicsi árkot ... újra nagy erővel tisztitják. EL
megy 2000 forint, a lefolyás el van kész/tve, de a tóboli kifo
lyás mégis marad a régi betemetett állapotban. " 

Vajon hány száraz és nedves időjárási ciklusnak kell még 
elkövetkezni, hogy az ember az eddigieknél előrelátóbban 
és tervszerúbben alkalmazkodjon hozzájuk? 

Dr. Pálfai Imre 
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Mint lminden évben, most 
is az ős~i időszak legfonto
sabb vízügyi feladatai közé 
tartozik az árvíz- és belvíz
védelmi, valamint a folyó
szabály6zási művek, a hidro
meteorólógiai állomások és 
az öntö~ő főművek állapotá
nak felülvizsgálata. 

ilyenkor "vizsgázik" a vé
dekezésre beosztott személyi 
állomány is. A szakasz véde
lemvezetók, az egyes szak
csoportok vezetői, a szakasz
mérnökségek vezetői és sza
kasztechnikusai, valamint a 
gát- és csatornaőrök elméleti 
felkész~ltségükről is számot 
adnak. Ugyanakkor a bizott
ságok megvizsgálják a véd
művek karbantartottságát, az 
őrjárások rendjét, a védelmi 
szertárakban található véd
anyagQk előírás szerinti 
meglétét és az anyagok, esz
közök használhatóságát. 

Az árvízvédelmi töltések-

A Középdunántúli és az 
Alsó-Tisza vidéki vízügyi 
igazgatóságok, környez~tvé
delmi felügyelőségek, vízü
gyi kft-k hagyományos, jubi
leumi, ;25 éve mindig meg
tartott sportnapját 1999-ben 
Szegeden rendeztük meg. 

A círilbeni kijelentés több
ször elhangzott ezen a na
pon, mármint hogy legfonto
sabb a barátság, és ez így 
igaz. Sok-sok régi történetet, 
sztorit felemlítettek a sporto
lók, a rheghívottak, hiszen 
szinte egyedülálló a mai 
(gazdasági, politikai stb.) vi
szonyo.k között két szervezet, 
két vízügyi igazgatóság 
sportbaráti kapcsolata, mely 
25 éve tart. Az egész napos 
versenyen mintegy 180-an 
vettek részt, ami bizonyítja, 
igenis van igény az ilyen 
rendezvényekre. 

A sp6rtágak és eredmé
nyeik: ' 

- Vezetők páros tenisz
mérkőz~se 2:0 Székesfehér
vár javára. Ez a mérkőzés si
mán elúszott, bár vezetőink 
tisztességesen felkészültek. 

- Lövészet csapatverseny: 
S nyerte. A 

győztek, de a 

A két szegedi 
örökifjú kosaras, 

Török Imre György és 
, dr. Kováts Gábor. 

A díj nem vész el, 
csak átalakul ... 

; 

VIZPART 1999. SZEPTEMBER 

pe épített, azokat keresztező 
műtárgyak árvíz esetén igen 
nagy veszélyforrások lehet
nek, lelkiismeretes és szak
sze1Ű vizsgálatuk elengedhe
tetlen. Ugyancsak fontos a 
folyószabálypzási művek, a 
másodrendű védtöltések és a 
belvízvédelmi művek állapo
tának vizsgálata is. 

Mindezen felül vizsgála
tokra a "menetrend" elké
szült, amit itt most vázlato
san ismertetünk: 

- Árvízvédelmi főmúveket 
keresztező műtárgyak felül
vizsgálata: szeptember 20-
":23-ig. 

- Folyószabályozási mű
vek felülvizsgálata a Maro
son: szeptember 24-én, a Ti
szán: szeptember 27-én. 

- Közös érdem védművek 
felülvizsgálata román terüle
ten: szeptember 28. és októ
ber 1. között. 

és üzemi kezelésben lévő 
belvízvédelmi művek: szep
tember 13. és október 15. kö
zött. 

- Árvízvédelmi főművek, 
valamin t hidrometeorológiai 
állomások felülvizsgálata: 
október 4-7-ig. 

- XI. sz. MBSZ Védelmi 
Osztag felülvizsgálata: októ
ber 8. 

- Közös érdekű védfőmű
vek felülvizsgálata magyar 
területen: október 12-15. 
között 

- Vízügyi kezelés ű má
sodrendű árvízvédelmi mű
vek felülvizsgálata: október 
18-19-én. 

- Belvízvédelmi és öntöző 
főművek felülvizsgálata: ok
tóber 25-29-ig. 

A felülvizsgálatok záróér
tekezletét november 9-re, az 
árvízvédelini összekötők ér
tekezletét november ll-re 

- Önkormányzati, társulati tervezzük. 

szegedi csapat fejlődóképes. 
- Sakk csapatverseny 3:1 

Szeged javára. Hosszú idő 
után sikerült újra sakkban 
nyernünk. 

- Asztalitenisz női csapat
verseny 3:0 Szeged javára. 
Lányaink még mindig jók. 

- Asztalitenisz férfi csa
patverseny 2:1 Székesfehér
vár javára. Számunkra csaló
dás, de erősített Fehérvár. 

- Női ügyességi verseny: 
Szeged csapata nyerte. A mi
eink szebbek is, ügyesebbek 
is. 

- Vezetői bowlingban 
520:502 Székesfehérvár ja
vára. A fehérvári vezetők 
megtanultak gurftani. 

- Női bowling 478:462 
Székesfehérvár javára. A lá
nyoknak kicsúszott a győzel
mi golyó a kezükb ől. 

- Férfi labdarúgás 5: 1 Sze
ged javára. Hiába, a hazai 
pálya segített. 

- Női labdarúgó mérkőzés 
3:2 Szeged javára. Ha baj 
van, a lányok segítenek. 

- Kosárlabda mérkőzés: 
67:53 Szeged javára. Bár 
Székesfehérvár néger ide
genlégióst is bevetett ... 

- 50 év felettiek labdarúgó 

mérkőzése 1: 1. Igazságos 
döntetlen. 

Az összesített versenyt 
6,5:5,5 pont arányban Sze
ged csapata nyerte, így a 
vándorkupa Szegeden ma
radt! 

A fárasztó napot némine
mű üdítő és vacsora elfo
gyasztásával próbálta feled
tetni a rendezőség. Az ered
ményhirdetésnél 10 egyéni 
díj talált gazdára, a székes
fehérvári alapító sportolók 
közül 15-en kaptak jutalmat. 

A pohárköszöntőn elhang
zottakból dr. Kováts Gábor 
szavait idézem: "Örülök, 
hogy sok-sok fiatal arcot lá
tok a jelenlevők között, és ké
rem, őrizzék meg ezt a jó ha
gyományt, folytassák a ver
senyek megszervezését, ren
dezését, hiszen 25 év múlva 
az 50. éves jubileumi találko
zón részt ktvánok venni. " 

A nap hangulatos zene 
mellett beszélgetéssel, tánc
cal, tombolával zárult. Ké
szülünk a jövő évi székesfe
hérvári folytatásra. 

Kurucz Gyula 

A szegedi hölgyek 
méltán diadalittas 
csapata. 
Nem csupán szépek, 
ügyesek is ... 

Ez év június 21-én gyerek
zsivaj verte föl a siófoki, Ta
mási Áron utcai vízügyi üdü
lő falait. Lelkes fiatalok vet
ték birtokukba a 18. alka
lommal megrendezett gye
rektábor kapcsán az épületet 
és környezetét. 

telt el haszontalanul, a gyere
kekjobban fel tudtak készül
ni az immáron hagyománnyá 
vált tábortüzi műsorra, amit 
szombatra terveztünk. 

A hazautazás előtti napon 
még tettünk egy kirándulást 
Veszprémbe, itt megtekintet
tük az állatkertet. Este a va
csora utáni táborértékeléskor 
minden egyes jelenlévő gye
reknek osztottunk díjat, meg
említve nevezetesebb csele
kedetét, tábortűzi műsorbeli 
szereplését. Mindez nagyon 
jó hangulatban zajlott, csak
úgy, mint az ezt követő, 
szintén éjszakába nyúló, 
táncos búcsúest. 

Visszatekintve az előző 
évek gyerektábori létszámá
ra, azt hiszem, hogy rekord 
született, hisz ebben az év
ben 41 gyereket üdültettünk 
egy csoportban. A rekord 
bizton mondható az időjárás 
alakulásáról is, hiszen ilyen 
keveset és ilyen hideg vízben 
valószínűleg nem fürödtek 
egyetlen előző tábor lakói 
sem. 

Maradt bőven idejük tár
sasjátékokra, videófilmek 
nézésére, esti (táboron be
lüli) diszkózásra, ami rend
szerint belenyúlt a takarodó 
idejébe (22 óra). De ha volt 
elég érdekelt, engedélyeztük 
a későbbi lefekvést is. 

A reggeli ébresztő 8 óra
kor volt, de az álmos abb 
gyerekek akár fél órával is 
megtoldhatták pihenésüket, 
mivel legkésőbb 9 órára kel
lett mindenkinek elkészülnie 
a reggelihez. 

Másnap szomorú szívvel 
váltak el a gyerekek a Ba
latontól és nem kevésbé egy
mástól, s a búcsú pillanatá
ban szinte mindegyik gye
rekben megfogalmazódott az 
a kijelentés: "JÖVő ÉVBEN 
UGYANITT". 

Az első négy napban meg 
sem közelíthettük a tópartot, 
mert ott a strandolók helyét a 
letört ágak, tövestől kitépett 
fák és az óriásra nőtt hullá
mok által kicsapódott víz 
foglalta el. Az épületből is 
csak a harmadik napon me
részkedtünk ki, amikor már 
csillapodott a vihar ereje. Ezt 
követően még két napig a 
városban tett séták és a nosz
talgia -vonatozás tették válto
zatosabbá napi programjain
kat. 

Ez a bezártság azért nem 

Úgy tűnt, hogy a hétvége 
meghozza a várvavárt, kelle
mesebb strandidőt, de sajnos 
a tó vize ottlétünk alatt egy
szer sem haladta meg a 20 
fokot. A szombati tábortüzi 
műsor nagy sikert aratott, 
még az utcáról és a szomszé
dos kertekből is akadt né
zője, velünk együtt lelkesen 
buzdítva a szereplőket. A 
műsor egyik kiemelkedő 
produkciója négy fiú táncpa
ródiája volt, amivel hat lány 
táncát igyekeztek görbe tük
rön át bemutatni. 

Mindezzel a tábor vezetői 
is egyet értettek, hisz az idő
közben ott járt VIOSZ-kép
viselők megerősftettek ab
ban, hogy az üdülőt mégsem 
veszi el a kormánya dol
gozóktól. 

Tehát a most szerzett ta
pasztalatokat leszÚl"ve, a fel
merült hibákból okulva én is 
csak: azt mondhatom: 
"JÖVő ÉVBEN UGYAN-

ITT". 
Jenei Gábor 

A Magyar Hidrológiai Társaság Szegedi 
Területi Szervezete, a Szegedi Akadémiai 
Bizottság, az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi 
Igazgatóság, az Alsó-Tisza vidéki Környe
zetvédelmi Felügyelőség, a Csongrád Me
gyei Mérnöki Kamara, a Magyar Vízügyi 
Kivitelezési Kft., a Szegedi Városi Vízügyi 
Beruházási Kft., a Szegedi Vízmű Kft., a 
VÍZPART Kft. és a Kiss Ferenc Csongrád 
Megyei Természetvédelmi Egyesület, a Be
retzk Péter Tetmészetvédelmi Egyesület yá
lyázatot hirdetett az 1999. évi VÍZ VILAG
NAPJA alkalmából az Alsó-Tisza vidéki ál
talános- és középiskolás diákok számára, há
rom kategóriában, a víz, a vízkárok, a víz
hasznosítás, a szennyvíztisztítás, a vízi kör
nyezetvédelem témakörben. 

A tervezett ünnepélyes díjkiosztás 1999. 
március 22-én az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi 
Igazgatóság területén folyó ár- és belvfzvé
dekezés miatt elmaradt. 

A pályázati felhívás ban megjelölt egy na
pos tiszai hajókirándulást és az ünnepélyes 
díjkiosztást 1999. június 7-én tarthattuk 
meg. A hajóúton Török Imre György, az 
A TIVIZIG műszaki igazgatóhelyettes 
főmérnöke tartott ünnepi megemlékezést a 
Víz Világnapjáról. 

A világnapi pályázatok 1999. évi helye
zettjei: 

I. kategória - általános iskolás diákok 
számára rajz, festmény, plakát, poszter, 
textilfestés. 

I. helyezett: Palánkai Viktória 5/a. osztá
lyos tanuló (Szeged, Béke utcai Általános Is
kola) ,,Az állatok menekftése" c. képe. Rajz
tanára: Dr. Kedves Miklósné. 

II. helyezett: Szabó Katalin 7 la. osztályos 
tanuló (Csongrád, Gróf Széchenyi István ÁI-

talános Iskola és Diákotthon) ,,Árvíz" cfmű 
képe 

III. helyezettek: Stuller Zsuzsa 6/b. osztá
lyos tanuló (Hódmezővásárhelyi Központi 
Altalános Iskola) "Menekülés" cfmű képe és 
Vincze Zsuzsanna 8. osztályos tanuló. 
(Csongrád, Piroskavárosi Általános Iskola) 
"Téli árvíz" c. képe. 

II. kategória - középiskolás diákok szá
mára rajz, festmény, plakát, poszter, 
textilfestés: 

I. helyezett: Nagy Edit Ille. osztályos ta
nuló (Szeged, Tömörkény István Gimnázi
um) "Sodrásban" c. képe. Rajztanára: Csóti 
Zoltán 

II. helyezett: Dankó Judit llN. osztályos 
tanuló (Szeged, Széchenyi István Gimnázi
um és Szakközépiskola) "Neptun" cfmű ké
pe. 

KÜlöndtjas;k: 
A "Hordalék" c. alkotás (Csongrád Me

gyei Önkormányzat Általános Iskolája). 
Sze?tes 8.a-f. osztály. Rajztanár: Gila Ibolya 

"Ot agyagplasztika" c. alkotás (Sándorfal
vi Alapfokú Művészeti Iskola). Alkotók: 
Tóth Alexandra, Debre Evódia, Kalapács 
Mihály, Dohó Kata, Busa Gabriella. Rajzta
nár: Török Zsuzsanna. 
. "A Tisza" c. alkotás (Hammidó Művészeti 
Iskola Kézműves Tanszak, Szeged). Tan
szakvezető: Herédiné Szűcs ildikó 

III. kategória - középiskolás diákok 
dolgozatai: 

I. helyezett: "Zúgva, bőgve törte át a gá
tot. .. " c. dolgozat. Nagy László Zsolt, 
(Széchenyi István Gimnázium és Szakkö
zépiskola 12tb). Felkészítő tanár: Kovácsné 
Jenovai Judit 

(Folytatás az 5. oldalon) 
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Előző számunkban be
mutattuk az A TIVIZIG
nél működő új Közalkal
mazotti Tanácsot és Csör
gő Gyula írásában szól
tunk a Tanács jogairól, 
feladatairól. 

i 

Az t1j Közalkalmazotti 
Tanács! ,,nem ült a babér
jain", Ílanem elsőszámú 
feladat~t, a dolgozók kép
viselet~t szem előtt tartva 
tárgyalóasztalboz ült az 
A TIVJ2;IG vezetőségével 
(mint munkáltatóval) és a 
Munka Törvénykönyve 
IV. fej~zetében, valamint 
a Közalkalmazottakj0gál
lásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. 14-19. szaka
szaiban foglaltak alapján 
közösen megalkották a 
"Közalkalmazotti Sza
bályzaf'-ot. 

A Sz'abályzatot (tekin
tettel al-Ta, bogy az igaz
gatóság minden dolgozó
ját érinti), teljes terjedel
mében közzétesszük. 

C I.' FEJEZET) 

Által*nos rendelkezések 

1. Je~en szabályzatot az 
Alsó-Tisza vidéki Vízü
gyi Igazgatóság mint 
munkáltató (továbbiak
ban: munkáltató), vala
mint az igazgatóságnál 
megválasztott Közalkal
mazotti Tanács (további
akban: :kT) együttesen al
ko t j a meg. 

2. A Szabályzatot a fe
lek 1999. január 1. napjá
tól kezdődően bárom évre 
kötik. 

3. A; Szabályzatot a 
munkáltató részéről az 
A TIVIZIG igazgatója, a 
Közalkalmazotti Tanács 
részérőI,pedig az elnök ír
ja alá. 

4. A Szabályzat aláírá
sának napján lép batályba. 

A Szabályzat batályát 
veszti: 

C II. FEJEZET ) 
ciális, kulturális, élet- és 
munk'akörülményeiket 
érintő jogaikról és kötele
zettségeikről tájékoztatni, 

li Közalkalmazotti Ta- valamint a munkáltatóval 
nlli;.s. működésének ~ szemben és állami szer-
lei vek előtt őket képviselni, 

A munkáltató elismeri a 
KT rendeltetésszefŰ mű
ködésébez szükségys tár
gyi, tecbnikai, személyi és 
pénzügyi feltételek meg
létébez való jogát. 

Ennek értelmében: 

l. A munkáltató a KT 
működésébez biztosítja a 
működésbez szükséges és 
indokolt mértékben: 

- egy kijelölt helyiség 
állandó használatát, ezen 
belül íróasztal, székek, 
írógép, irattartó szekrény, 
telefon, irodaszerek stb. 
basználatát, 

- biztosít továbbá maxi
mum négy alkalommal a 
közalkalmazotti gyűlés 
megtartására megfelelő 
helyiséget, 

- ezen belyiségek ener
giaellátása, takarítás a a 
munkáltató feladata, 

2. A munkáltató hozzá
járul ahhoz, hogy aKT 
működése nyilvánosságá
nak biztosítása érdekében 
a KT a bíreit, a közlemé
nyeit a belyben szokásos 
módon közzétegye. (VÍZ
PART, birdetőtábla, kör
levelek) 

- Kollektív· Szerződést 
kötni, 

- az érdekképviseleti te
vékenységbez szükséges 
információkat a munkáI
tatótól megszerezni, 

- a munkáltató elé ja
vaslatot terjeszteni, vala
mint vele konzultációt 
kezdeményezni, 

- a munkakörülmé
nyekre vonatkozó szabá
lyok betartását ellenőriz
ni, az észlelt bibák miatt 
eljárá~t kezdeményezni, 

- a munkavállalókat és 
érdekképviseleti szervei
ket közvetlenül érintő jog
ellenes munkáltatói intéz
kedés (mulasztás) ellen 
kifogást emelni. (A kifo
gás balasztó batályú.) 

- az általuk szükséges
nek tartott információkat 
közzétenni, 

- munkaidő után, illetve 
munkaidőben (megálla
podás szerint) a munkálta
tó belyiségeit érdekképvi
seleti tevékenység céljá
ból basználni, 

- a szakszervezeti tiszt
ségviselők munkajogi vé
delmére (a tisztség betöl
tése alatt és azt követő 
egy évig). 

A Közalkalmazotti Ta
nács biányában a KT jog
körét a szakszervezet gya-

3. A pénzügyi feltéte-kotolja. 
lek: a munkáltató vállalja, ~--------.. 

bogy aKT működésével 
és tagjai továbbképzésé
vel kapcsolatos vala
mennyi szükséges és in
dokolt pénzügyi kiadást 
átvállal. 

,A kiadások szükséges
ségét és indokoltság át az 
ATIVIZIG igazgatója és a 
KT elnöke együttesen 
dönti el a KT által készí
tett és együttesen elfoga
dott éves költségvetés 
alapján. 

III. FEJEZET 

li Közalkalmazotti 
Tanács elnökének, tagja
inak, kedvezményei. vé
dettsé~ük 

- ba ~ munkáltató jogu
tód nélkül megszűnik, 
vagy 

- ba .a KT mandátuma li Közalkalmazotti Ta
lejár, vagy fenti időpont ná&.s é..s. II Szakszervezet 
előtt tevékenysége meg- jogkörének elhatárolása 
szűnik. i 

1. Az elnök és a tagok 
részére - a szükséges to
vábbképzések idejére, vé
dekezési időszakot kivéve 
- a munkáltató szabadsá
got biztosít a Mt. 62, §. 
(2.) bek.-ben megbatáro
zott mértékben. 

2. A munkáltató a mun
kaidő alatt évi 4 alkalom
mal lebetőséget biztosít a 
KT-gyűiések megtartásá
ra. 

5. A Szabályzatot mind
két fél bárom hónapos ba
táridőben részben, vagy 
egészben felmondhatja, 
de felmondási jogát egyik 
fél sem gyakorolhatja az 
aláírástól számított 6 hó
napon belül. 

6. A munkáltató gon
doskodik arról, bogy az 
érintett· vezetők, illetve a 
KT tagjai rendelkezzenek 
a Szab<11yzat egy-egy pél
dányáv~. 

A Közalkalmazotti Ta
nács jogköre: 

A KT-t együttdöntési 
jog illeti meg a Kollektív 
Szerződésben megbatáro
zott jóléti célú pénzeszkö
zök felbasználása, az 
ilyen jellegű ingatlanok 
basznosítása tekintetében. 

A szakszervezet jogo
sult: 

- tagjait az anyagi, szo-

3. A KT elnöke és a ta
gok védettsége: 

- a KT előzetes egyet
értése szükséges a KT 
tagjainak és elnökének a 
munkáltató által kezdemé
nyezett más munkahelyre 
történő beosztásáboz, to
vábbá köz~Úkalmazotti 

jogviszonyának a munkál
tató által felmentéssel tör
ténő megszüntetésébez. 

- a KT -t előzetesen ér
tesíteni kell, ba elnöke, 
vagy tagjai ellen a mun
káltató rendkívüli felmon
dással kíván élni. 

- a KT elnökét és tagja
it megillető védettség a 
megbízatás idejére, illetve 
annak megszűnését köve
tő egy évre szól, ba a 
tisztségüket legalább 6 
hónapig ellátják, feltéve, 
ba tisztségük nem méltat
lan magaviseletból adódó 
visszabívással szűnik 

meg. 
~------C IV. FEJEZET ) 

li Közalkalmazotti Ta
nlli;.s. jo~ainak értelmezése 
és II joggyakorlás módja 

1. A KT-t a Munka Tör
vénykönyvében konkrétan 
megbatározott ügyekben 
együttdöntési jog illeti 
meg, melyek a követke
zők: 

- a kollektív szerző
désben megbatározott jó
léti célú pénzeszközök 
felbasználása tekinteté
ben, mint pl. lakásépítési 
és -vásárlási kölcsön, 
munkabérelőleg, kulturá
lis támogatás, munkahelyi 
étkezés, sporttámogatás, 
üdültetés stb. 

- a jóléti jellegű intéz
mények és ingatlanok 
basznosítása 

Az együttdöntési jogot 
sértő munkáltatói intézke
dés érvénytelen. 

2. A munkáltató dönté
se előtt a KT-val vélemé
nyezteti: 

- a munkáltató gazdál
kodásából származó bevé
tel felhasználásának terve
zetét, 

- a munkáltató belső 
szabályzatainak terveze
tét, 

- a közalkalmazottak 
nagyobb csoportját érintő, 
minden munkáltatói intéz
kedés (bérfejlesztés elvei, 
stb.) tervezetét, de külö
nösen az igazgatóság át
szervezésére, szervezeti 
egységek önálló szerve
zetté alakulására, vagy 
megszüntetésére vonatko
zó tervezeteket (a közal
kalmazottak nagyobb cso
portjának tekinthető a dol
gozók 25 %-a) 

- a 'közalkalmazottak 
korengedményes nyug
díjazására vonatkozó el
képzeléseket, 

- a megváltozott mun
kaképességű dolgozók re-

babilitációjára vonatkozó 
elképzeléseit, 

- a munkáltató munka
rendjének kialakítását. 

3. A KT a munkáltató 
tervezett intézkedésével 
kapcsolatos álláspontját 
15 napon belül közli a 
munkáltatóval, ennek el
mulasztása esetén: úgy 
kell tekinteni, mintha az 
intézkedéssel a KT egyet
értett volna. 

A munkáltató t a közal
kalmazotti tanács vélemé
nye nem köti, attól eltér
bet. 

A véleményezési jogot 
séltŐ munkáltatói intézke
dés érvénytelen. 

4. A KT jogai gyakor
lása érdekében, az ahboz 
szükséges mértékben jo
gosult a munkáltató nyil
vántartásába, dokumen
tumaiba, terveibe betekin
teni. 

EZt a jogosítvány t a KT 
elnöke gyakorolhatja. 

A betekintett dokumen
tumokról másolatot ké
szíthet a KT, de azt a ti
toktartás szabályai szerint 
köteles kezelni. ' . 

A KT elnökét és tagjait 
titoktartási kötelezettség 
terbeli: 

A KT működése során 
tudomásukra jutott ada
tokat, tényeket csak a 
munkáltató jogos érdekei
nek veszélyeztetése, illet
ve a közalkalmazottak 
személyiségi jogainak 
megsértése nélkül bozhat
ja nyilvánosságra. 

C V. FEJEZET) 

li Közalkalmazotti Ta
nács és !! munkáltató kap
~ 

1. Információátadás: 
- a munkáltató vezetői 

értekezletein a KT elnöke 
tanácskozási joggal vesz 
részt, 

- a KT minden olyan 
kérdésben tájékoztatást 
kérbet a munkáltatótól, 
amely a közalkalmazottak 
jogviszonyával összefüg
gő gazdasági, szociális ér
dekekkel kapcsolatos, 

- az információátadás 
után bármelyik fél kezde
ményezbet konzultáció t, 
melyet 5 naptári napon 
belül kell bonyolítani. 

2. Tárgyalás: 
- a felek a közöttük fel

merült vitás kérdések ren
dezésére tárgyalást kezde
ményeznek, 

- a tárgyalást kezdemé-
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nyező fél írásban rögzíti 
álláspontját, a tárgyalás 
általa javas91t belyét és 
időpontját. 

A tárgyalásra az írásos 
dokumentum átadást kö
vető 5 naptári napon belül 
sort kell keríteni. 

A tárgyalás előtt egyez
tetni kell a napirendet és 
tisztázni kell a szakértők 
részvételének lehetőségét. 

Az egyeztetés, a közve
títés és a döntőbíráskodás 
ideje alatt az intézkedés 
végrebajtását fel kell füg
geszteni. 

3. Ha az egyeztető tár
gyalás a munkáltató jog
szabálysértő magatartásá
nak vélelme miatt végző
dött eredménytelenül, úgy 
a KT munkaügyi jogvitát 
kezdeményezhet. 

E szándékár61 a KT. az 
eredménytelen egyeztetést 
követő 3 napon belül írás
ban tájékoztatni köteles a 
munkáltató vezetőjét. 

A kereset benyújtása az 
intézkedésre nézve ba
lasztó batályú. 

VI. FEJEZET 

A Közalkalmazotti 
Tanács megszűnése 

Megszűnik a közalkal
mazotti tanács, ba 

- a munkáltató jogutód 
nélkül megszűnik, 

- megbízatási ideje le
jár, 

- visszahívják, 
- tagjainak száma bár-

mely okból több mint 
egybarmaddal csökken, 

- a közalkalmazottak 
létszáma ötven fő alá, il
letve legalább kétharmad
dal csökkent, 

- több munkáltató, vagy 
telepbely egyesülése 
(összevonása) következté
ben a munkáltatónál több 
közalkalmazotti tanács 
működne, 

- a munkáltató vagy te
lepbely szétválása esetén. 

* 
A közalkalmazotti 

szabályzatot 
dr. Kováts Gábor, 

azATIVIZIG 
igazgatója és 

Csörgő Gyula, 
a Közalkalmazotti 

Tanács 
elnöke 

írta alá. 
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A Kvassay-család egy Kwasow 
nevű lengyelországi nemes lovag
tól származtatja magát, aki 1150 
körül Trencsén vármegyéhen tele
pedett le. A lovag a Vág felső fo
lyásán egy várat épitett, amit magá
ról nevyzett el és aminek nyomai 
tán még most is fellelhetők. E lo
vag utódai közül Demeter (1285) 
Csák Máté párthíve, Dezső 1396-
ban beckói várnagy volt, Péter egy 
1404-es okmányban nobilis Petrus 
de Kwasow - Kwassó uraként -
említtetik. Az ő dédunokája, Mik
lós 1526-ban II. Lajos udvarnoka
ként a mohácsi síkon esett el. 
. Nemességüket Zsigmond és Ru

dolf is megerősítette. K vassay Ist
ván az első, aki a mostani formá
ban használta a nevet (korábban 
Kwassdvszky, Kvassóy alakokkal 
is találkozunk). 1665-ben Kvassó
ról Bars vármegyébe, Brogyánba 
költözött. Fiai közül István az alná
dorságig vitte (1687), József hely
tartótanácsos és altárnokmester 
(1770) s az 1776-os kinevezési ok
irat szerint Máramaros főispánja. 
László i 741-ben Bars vánllegye al
ispánja és országgyűlési követe, 
1760-b~n királyi tanácsos, táblai 
ülnök és alországbíró. 

ilyen I ősök szerepelnek K vassay 
Jenő felmenői között. 6 Budán 
született 1850. július 5-én. Gyer
mekkorát 6rszentmiklóson tölti, 
középiskoláit 1870-ben Győrött, a 
műegyetemet 1874-ben Budapes
ten végezte, ahol a gépészmérnöki 
oklevéUel egyenértékű abszolutori
umot nyert. 

A gazdasági ismeretek meg szer
zése végett az 1874-75-ös tanév
ben - mint ösztöndíjas mérnök - a 
magyaróvári gazdasági akadémia 
hallgatója. 1875. októberében álla
mi ösztöndíjjal külföldi tanulmány
útra indul, beutazza Bajorországot, 
Würtenperget, Badent, Elzász-Lo
tharingiát, Svájc egy részét, Fran
ciaország nyugati, közép és déli ré
szét, majd Piemonton és Lombardi
án át, 1876 őszén tér haza. 

Ez egy esztendő alatt megismer
kedett a kor leghíresebb vízimér
nökeivel, de főként a talajjavítás 
különböző módjai foglalkoztatták. 
Talajtani dolgozatáért 26 évesen·a 
német Geologische Reichsanstalt 
levelező tagjává választja. 

Hazai mérnöki működését a te
mesvári Bega csatorna-hivatalnál 
kezdte, fIlajd 1878. január 2-án kul
túrmérnöki kinevezést nyer. 

Ezen állásában kezdte meg a kul
túrmérnöki hivatal szervezését, 
melyne:\c élére 1880. január 20-án 
állították. 1884-ben miniszteri osz
tálytan~csossá léptették elő, s így 
részt v~hetett az 1885. XXIII. t.c. 
megalkotásában. 

Liberális gondolkodásának érde
me, hogy e vízjogi törvény a folyó
vizeket köztulajdonná tette. 1885-
ben a III. osztályú vaskorona-ren
det kapta. 1890-ben az újonnan 
szervezett országos vízépítészeti és 
talajjavító hivatal vezetőjévé ne
vezték ki, 1892-ben miniszteri ta
nácsos címet kapott, majd 1894-

; 
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ben valóságos miniszteri tanácsos lyókra vonatkozóan rendelkezésre 
lett. álló hézagos anyagok, adatok nem 
Működése a magyarországi föld- csak a gyakorlati követelmények

művelésügy s a folyószabályozás nek nem feleltek meg, hanem a ma
új korszakát jelöli. Fő ereje a biztos gyar vízépítés tudományos színvo
látásmód, ami a kor vízépítési nalának mintegy négyévtizedes le
szükségleteinek zseriiális meglátása maradás ához vezettek! 
s annak gazdaságos kivitelezésében Most lehet csak igazán értékelni 
mutatkozott meg. a Duna, a Tisza s azok mellékfo-

A gyakorlát mellett kiváló 1ro- lyóinak térképezése során össze
dalmi munkásságot is kifejtett. Me- gyűjtött rengeteg. adatot - Huszár 
zőgazdasági vtzmútanával 1879- Mátyás, Lányi Sámue1, Asbóth 
ben elnyerte a MTA 3000 Ft-os Sándor, Keczkés Károly, Vásárhe
Fáy-féle pályadíját. Az MTA "ab- lyi Pál egészséget sem kímélő 
szolút becsű munka" -ként titulálta, munkássága még jobban felértéke-
s európai szintűnek nevezte. lődik, s bámulatra késztet. 

A "Csekélyesésa folyók szabá- A Kultúrmérnöki Intézmény a 
lyozása" c. munkájával 1888-ban szervező Kvassay első jelentős 
ismételten alcadémiai díjat nyer (s alkotása, mely működését 1879-
1000 Ft-ot vele). -1880-ban kezdte meg. Nemcsak a 

1874-ben A műegyetem, 1875- hegy- és dombvidéki területek víz
ben Vizeinkről, 1877-ben Rétmííve- rendezésében nyitott új korszakot, 
lés, 1886-ban Kommentár a vtzjogi de a síkvidéki területek vízrendezé
törvényhez, 1888-ban A Tiszavölgy sét is célul tűzte ki. A 60. évfordu
szabályozásáról, s Emlékirat vtz- lóra út jelentés szerint a kultúrmér
szabályozásaink ügyében címmel nöki munkával érintett területek 
publikál. nagysága 2 millió katasztrális hold-

Beindítja a Vtzügyi Közleménye- ra növekedett. 
ket - a Földművelésügyi Minisz- Tevékenységüket az ármentesítő 
térium kiadványaként, s külföldön és belvízszabályozó társulásokhoz 
is több szakmai cikke jelenik meg. hasonlóan korlátozta a hazai vízJo
Lefordít ja De la Grené francia gi viszonyok rendezetlensége, ami 
mérnöknek a belhajózásról írt különösen a vízhasznosító k'Írsula
alapvető munkáját: Hajózás a szá- tok létrehozása elé emelt szinte le
raiföldi vizeken (1885-88.) Művei küzdhetetlen akadályokat. Így ke
még: Árvízvédelem, A Budapesti rült Kvassay a korszerű vízjogi tör
közcsatorna, A nemzetközi Duna és vény megalkotását sürgetők tábo
Magyarország. rába, ahol egyike lett azoknak, akik 

A m!1egyetem c. röpirata nagy a törvény meg születésénél a leg
horderejűségét bizonyítja, hogy többet tettek. 
1878-ban végre önálló tanszéket Az intézmény működés ét 1884-
kapott a vízépítés s megkezdődött a -1888 között a halászati és tógaz
mezőgazdasági vízgazdálkodás ok- dasági ügyek felelősévé is tették. 
tatása is. Korszerűsödött az oktatás. Ennek működési feltételeit az 
s létrejött az egyetemi tanács. 1888. XIX. t.c. a halászati törvény 

A Tisza-völgy szabályozásáról biztosította. Majd 1890-ben újabb 
az odáig senki olyan határozottan területek kerültek hatáskörébe, úgy 
és tömören nem foglalta össze a Ti- mint a vízellátás, csatornázás, 
sza-szabályozás tanulságait, a V á- szennyvíztisztítás témakörei. 
sárhelyi-féle s a folyó sajátos adott- Kvassay Jenőtól ered a század
ságaival számoló mederszabályo- forduló legjelentősebb öntözés i ter
zási terv, a Paleocapa-féle elméleti vének gondolata is: a Maros horda
felfogás és a meghívott külföldi lékkúpjának kedvező adottságait 
szakértők általánosságban mozgó, hasznosítani kívánó Arad-csanádi 
óvatos véleményének értékelését és öntözőcsatorna terve. (A rossz bir
bfr,álatát. tokviszonyok a társulat megalakn-

Igy tudta Kvassay a múlt század lását nem tette lehetővé, pedig az 
80-as éveinek vízügyi szükségleteit öntözés beindítása oly fejlődést 
kielégíteni, úgy mint megkezdeni a vonhatott volna maga után, hogy 
válságos helyzetbe került mezőgaz- Féja Gézának a "Viharsarok" szót 
daság műszaki fejlesztését szolgáló meg sem kellett volna alkotnia ... ) 
mezőgazdasági vízrendezési mun- Elsők között ismerte fel a hazai 
kálatokat, másrészt sürgősen fel- rizstelmelés jelentőségét, s a kínál
számolni a Tisza-szabályozás vég- kozó lehetőségeket. Felismerését 
rehajtása során elkövetett hibákat. néhány év múlva a délvidéki ma
A már 40 éve folyó munkálatok ta- gyar rizstermelők nemzetközi sike
pasztalatainak hasznosítása nem rei, elsősorban az 1900. évi párizsi 
csak a Tisza-szabályozás befejezé- világkiállftásnak a magyar rizs mi
séhez volt nélkülözhetetlen, hanem nőségének elismerés éről tanúskodó 
az elkövetett hibák elkerülését is aranyém1e bőven igazolták. Sajnos 
biztosítani kellett a kis vízfolyás ok a rablógazdálkodás (kisstílű embe
s vízgyűjtők rendezésénél, a kultúr- rek mohóság a) a korábban virágzó 
mérnöki munkálatoknál. Kvassay rizstelepek elsorvadásához vezet-
ismeri fel azt a tényt is, hogy míg tek. ~ 
Vásárhelyi a tervek készftésének Az 1889-től létrejött Országos 
idején egyedülálló adatanyaggal Vízépítészeti és Talajjavító Hivatal 
rendelkezett, a folyószabályozási - 1899-től Országos Vízépítési 
munkálatok végrehajtása során ez- Igazgatóság - az új tfpusú víz
zel az adatgyűjtéssel. felhagytak, s ügyek legfőbb letéteményese lett. 
az 1880-as évekre a magyar fo- Ezzel kezdődik Kvassay negyven 

éves közéleti pályájának legered
ményesebb időszaka. Erélyesen 
felszámolta a Bach-korszakból örö
költ s a kiegyezés utáni időszak 
egészségtelen légkörében eltorzult 
felelőtlen és szűklátókörű vízügyi 
politika legsúlyosabb következmé
nyeit: befejezte a Tisza-szabályo
zás nagy munkáját. 

A második "Vízberuházási tör
vény" középpontjában Kvassay ví
ziútfejlesztési javaslata állott. Szé
chenyi jó félévszázaddal korábbi 
elgondolását fejlesztette tovább, 
célba vette a csepeli "kereskedelmi 
kikötő megépítését, a soroksári Du
na-ág csatornázás át, valamint a Du
na-Tisza csatorna megépítésének 
lehetőségét is. A Nemzetközi Du
na-bizottság székhelyévé Budapes
tet kívánta tenni. Jelentős részered
mény volt, hogy az 1916. évi Du
na-konferenciát Budapesten szer
vezhette meg. 

Szakirodalmi munkásság áért a 
MTA 1918-ban Wahrmann-díjjal 
tüntette ki. Egész életművének elis
meréséül a Magyar Mérnök- és 
Építész Egylet 1911-ben tisztelet
beli tagjává választotta. 

1902-ben meg szervezte a föld
művelésügyi minisztériumon belül 
a Folyócsatornázási Osztályt. ami 
szintén a hajózás távlati céljait se
gítette volna. 

Elsőként ismerte fel a Balaton
ban rejlő óriási egészségügyi, kul
turális és gazdasági lehetőségeket, 
s az ezzel j áró vízépítési feladato
kat, ezért megszervezte a Balatoni 
Kikötőépítési Felügyelőséget. 
Kvassay, mint balatoni kormány
biztos közvetlenül irányította ezen 
munkálatokat, amikhez a kikötők 
építésén túlmenőleg a partvédelem 
megkezdése, az üdülőtelepek vízel
látása, valamint az élelmiszer ellá
tást biztosító növénytermesztés, s 
az ehhez kapcsolódó öntözési fela
datkör is tartozott. 

Széchenyi István után Lóczy La
jossal és Cholnoky Jenővel együtt 
ő állította ismét a Balaton-fejlesz
tés műszaki feladatait az érdeklő
dés előterébe. 

K vassay nagyratörő, széleslátó
körű elgondolásai azóta jórészt 
megvalósultak, vagy a közeljövő
ben lehetünk tanúi megvalósulá
suknak a Balaton mentén, a Dunán, 
vagy a Tisza s mellékfolyói terü
letén - az ország szinte minden ré
szében. 

Elhalálozása (1919. VI. 6.) után 
nem egész egy évvel, 1920. N. 20-
án összeült népes értekezlet egy
hangúlag döntött emlékének meg
örökítése ügyében. Az ügy egyik fő 
mozgatója éppen Zielinszki Szilárd 
volt. (Zielinszki támogatás ával lett 
a Duna-ág felső torkolatánál levő 
hajózsilip "Kvassay-zsilip", az oda 
vezető út pedig Kvassay Jenő út.) 

A döntés értelmében megfestet
ték Kvassay díszes arcképét (Má
nyai József) s a vízügyi főosztály 
főnökének szobájában helyezték el. 
A vízitársulatok s vízügyi hivatalok 
egy-egy színes másolatot kaptak. 
Horvai János szobrászművész elké-
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szítette Kvassay bronzszobrát, 
amely a Mezőgazdasági Múzeum
ban Vásárhelyi Pál szobra mellé 
került. Horvai alkotta azt a díszes 
plakettet is, amelyet a Csepel-szi
get csúcsán létesítendő mű oldalá
ba kívántak elhelyezni. 

Kvassay Jenő emlékét egy szak
középiskola is őrzi, hiszen a Buda
pesti Híd- és Vízműépítő Techni
kum évtizedek óta az ő nevét vise
li. 

Sírja 6rszentmiklóson található, 
ahol később unokaöccse, Sajó Ele
mér - aki szakmailag vitte tovább 
nagybátyja nagyívű tevékenységét 
- eltemettetett. Jellemző Kvassay 
liberális gondolkodására, hogy 
szakmai utódául Bogdánfy Ödönt 
jelölte (ő is lett), míg unokaöccsét 
csak utolsó helyen nevezte meg. 
Tudta, hogy nevelése, Sajó Elemér 
az ő támogatása nélkül is az őt 
megillet? magasságokig küzdi fel 
magát. Ugy is lett, Sajó Elemér a 
magyar vízgazdálkodás nagy alak
jává nőtte ki magát, s a magyaror
szági vizügyek legfőbb irány1lója 
lett. 

Kvassayt a Kerepesi temetőben 
ravatalozták fel, hol Bo.sdánfy tar
totta a gyászbeszédet. Orszentrnik
lósra az ottani gazdák gyorslábú lo
vai vitték, magyar legény ült a 
nyergesen, magyar gazda a bakon. 
Második ravatala szülei házánál 
volt. A falusi temetőbe a helybeliek 
százai, rokonai, barátai kísérték, 
Viczián Ede búcsúztatta. 

Kvassay munkásságát az az epi
gramma összegzi talán legjobban, 
amit egy pergolás, virágedények
kel, díszített emlékművön helyez
tek el, s a balatonföldvári kikötő 
melletti parkban állítottak fel s avat
tak 1929. szeptember elsején, fia 
dr. Kvassay László és a nagy mér
nök nővére, K vassay Márta jelenlé
tében. (Másik nővérének, Máriának 
Kossuth Lajos fia, Ferenc volt a 
férje, kinek Mária özvegysége utá
ni második felesége volt. .. ) 

,lisl család sarja volt, lett új korszaknak 

h6se. 

S új fénnyel ragyogá be ő a régi nevet. 

Ősei fegyverrel védték a szent honi földet, 

ő tudományával szállt csatasikra azért. 

Nagy folyamot, kis vadvIzeket zabolázva 

serényen 

Sok meddő földből alkata dús televény t. 

Hú fia a honnak, lelkes Wve aBalatonnak, 

Emlékét hálánk lengje örökre körüll" 

(Dr. Lampért Géza) 

Felhasznált irodalom: 

Pallas Nagy Lexikona 
Nagy Iván: Magyarország családjai 
A magyar vízszabályozás története 
Vízügyi közlemények 1928, 1929, 
1930. 
Vízgazdálkodás 1969/5. 
Magyar Tudós Lexikon A-Zs. 
(1997.) 
Kvassay Sándor Alex csodaország
ban (1996) 

Ágoston István 
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A Magyar Köztársaság 
1999. évi jubileumi, 100. Or
szágos Evezős Bajnokságát 
1999. július 15-18. között 
rende~ték a Gróf Széchenyi 
István evezős és kajak-kenu 
pályán. 

Az elmúlt 10 évben mind
össze ,kétszer nem Szeged 
adott lotthont az országos 
evező~ bajnokságnak. Három 
évvel ezelőtt a veterán eve
zős VB, míg tavaly a Kajak
,Kenu VB miatt nem a Maty
éren találkoztak az ország 
legjobbjai. 

A Maty-éri víztározón 
1981-ben elkészült evezős 
pálya átadása óta egyre ran
gosabb sporteseményeknek 
adott qtthont: 1982-ben lEV, 
1989-ben Evezős Ifjúsági 
Világbajnokság, közben 
évente Szegedi Regatta né
ven nemzetközi evezős ver
seny, 1994-óta "Dr. Simády 
Béla" emlékverseny, és már 
évek óta országos ifjúsági és 
felnőtt evezős bajnokság ke
rült itt 'megrendezésre. A pá
lyát a világ legjobb evezősei, 
kajak-kenusai, sporthorgá
szai és motorcsónakosai is 
megismerték, elismerték és 
megszerették. 

A 100. országos evezős 
bajnokságot a Magyar Eve
zős Szövetség az ország leg
jobb evezőspályáján, Szege
den rendezte. 

A négy napos viadalon 22 
egyesület sportolói állt ak 
rajthoz! a kicsiktól (12 éve
sek), a veteránokig (70 év fe
letti versenyző is akadt). Az 
előfutamokat minden nap 9 
órakor kezdték, míg a finálé
kat délután 2 órától rendez
ték. Az első nap 74, a máso
dikon 78, a harmadikon 79, 

míg a zárónapon. vasárnap ják Ferenc, Gelányi László 
31 futamot indítottak. A baj- kormányos (képünkön) 
nokságon a díjak átadására a - férfi felnőtt kormányos 
sportág legeredményesebb nélküli négyesben: Török 
versenyzőit kérték fel, így a Zoltán, dr. Csonka Csaba, 
nézők az új bajnokok mellett Lele László, Kitka Gergely 
a korábbi kiválóságokkal is Ezüstérmet szerzett a 
megismerkedhettek. - férfi könnyűsúlyú kor-

Szombaton a Magyar Eve- mányos nélküli négyes: Tö
zős Szövetség, a sportegye- rök Zoltán, dr. Csonka Csa
sületek vezetői, sportolói és ba, Lele László, Kitka Ger
meghívott vendégek megko- gely 
szorúzták Soós Istvánnak, a _ férfi felnőtt kormányos 
szegedi evezés feltámasztó- kettes: Dani Zsolt, Kónya 
jának, és dr. Simády Bélá- Gábor, Gelányi László kor
nak, az evezős pálya meg al- mányos 
kotój~nak, emléktábláját Na _ férfi felnőtt nyoIcasok 
Maty-err: athelyezett e~ez~s versenyében: Dani Zsolt, dr. 
s:ob?rnal. (Jo~b. olda~ ~e- . Csonka Csaba, Kónya Gá
punkon dr. Brelmch Miklos, bor Keller Péter Lődi Ró
a ~ES~ tiszt~letbe~ ör?kös ber~, Sobják Fe;enc, Lele 
elnoke es Soos Istvan lanya László Kitka Gergely kor-
koszorúz.) N" mányo~: Gelányi Lász16. 

A Magyar Evezos Szovet- B ' l tt N' 'f' , , , ronzermes e a n01 l l 
seg fogadasan a versenyren- , '''li 
d Sk l 'kl t h tt k 't kormanyos nelku kettesben ezo em e apo ve e e a K N ., • O l 'K' 
Dávid Imrétől, a Magyar Aloroslk'krso ~~. es, .oknya 
E N S" t' l "k't"l íz, a l az l jUsagl et-
v~zos zove seg e no e o, párevezős ben is hajóba ültek 

aki nagy-nagy szeretettel" " . 
tisztelettel szólt a szegedi es a ~lcsere,tes negyedik he-
evezősökről és az evezősver- lye.~ ertek celba. 
seny rendezőiről, megkö- , ?römteli, hogy a: 1999-~s 
szönve munkájukat. eV.l ver:.s.enye~ ;eterm; evez~-

A verseny négy napja jó s~ll1k ujra h~Joba szalltak es 
időben kellemes kulturált negy aranyermet szereztek. 
körülmények közö~t telt, eve- Versenyzőink: M.at~sovics 
zősversenyen ilyen nagylét- An.dl~ea, Nagy I!diko, Nagy 
számú szurkoló- és nézőse- Ildiko II., Nagy Eva, dr. Tar
regre még nem volt példa nai Zoltán, Varga László, Ja
Szegeden. kócs György, Tarjáni Tibor, 

A Szegedi Vízügyi SE dr. Joó Attila, 
evezőseinek eredményei: Az elért eredményhez gra-
Első helyezettek, ezzel a tulálunk a sportolóknak és a 

versenyszám 1999. évi felkészítő edzőknek: Sebes
rnagyar bajnokai: vári Mihálynak és Sobják 

- női tanuló egypárevezős Ferencnek. 
versenyszámban: Kitka Nóra További sportsikereket 

- férfi felnőtt kormányos kívánunk mindenkinek! 
négyesben: Lődi Róbert, Da- Kurucz Gyula 
ni Zsolt, Kónya Gábor, Sob- Szegedi Vízügyi SE elnöke 

, A bajnok férfi felnl5tt kormányos négyes A koszorúzás •.• 

A verseny zár6száma után a nyoIcasok a dfjkiosztáskor 
(Tripolszky Imre felvételei) 

Nem, ez nem elírás! Hogy 
egy kicsit más megvilágítás
ba helyezzem a kérdést, ah
hoz el kell mondanom, hogy 
Cardigan Wales keleti part
ján fekvő kisváros, Cardiff
tól mintegy 300, Londontól 
pedig 550 km-re keletre. 

Egy jónevű hazai, szenny
víztisztító telepeket tervező 
cég meghívására ötödma
ganIffial szakmai tanulmány
úton vehettem részt az Egye
sült Királyságban. 

Július 15-én indultunk Bu
dapestről, miután a bemutat
ni kívánt szennyvíztisztítási 
technológiáról hallhattunk 
egy rövid ismertetőt. Aznap 
éjjel már Cardiff-ban alud
tunk, ahol másnap egy épülő 
telepet néztünk meg. Ennek 
a beruházásnak érdekessége 
volt az alkalmazott technoló
gián kívül a mérete is (6 m'/s 
ilyen esetben már nagyon je
lentősnek számít). Csak az 
arányok pontosabb érzékelé
se érdekében: a Szegedre ter
vezett kapacitás mintegy 3 
m'/s. 

Igaz ugyan, hogya tisztí
tási eljárás volt a dolog érde
kessége, de nem állhatom 
meg, hogy ne említsek né
hány olyan részletet, amely 
szintén jelentős műszaki tel
jesítménynek számít. Ezek 
közé tartozik a mintegy 15 
km hosszú, 20-30 m mély
ségben vezetett 1,5-2,1 m át
mérőjű főgyűj tő, melyet 
alagútépítési technológiával, 
kitakarás nélkül építettek. 
Ha vágányokat is tettek vol
na bele, akkor lehet, hogy 
metróalagútként is hasznosít
ható lenne! 

Érdekes volt - azonban a 
hazai gyakorlatban nehezen 
megvalósítható -, hogy az 
elfolyó, tisztított szennyvíz a 
tengerbe kerül, a fenéken ve
zetett 1,5 km hosszú vezeté
ken, így a parttól távol és a 
fürdésre alkalmas területen 
kívül kerül végső befogadó
jába. Gondolom a hígftó víz 

- mennyiségével nem lesz 

probléma ... 
Az építkezés Cardiff. ipari 

negyedében folyik, ahol több 
legyet is ütöttek egy csapás
ra: a szennyvíztisztító telep 
egy hatalmas "tájseb" helyé
re kerül, melyet a környező 
ipari üzemek kohósalakjával 
fognak feltölteni. Így meg
szabadulnak egy táj sebtől, 
valamint egy csomó meddő
hányótól! Maga a város ha
talmas, több mint 800 ezer 
ember lakja és jelentős ipari 
létesítményeknek ad otthont. 
A század elején az Egyesült 
Királyság egyik legjelentő
sebb kikötővárosa volt. A 
Wales-ban termelt szenet ha
józták ott be! 

Még ugyanezen a napon 
eljutottunk Cardiganba is, 
ahol egy körülbelül Makó 
nagyságú település szenny
víztisztítását oldották meg 
ugyanilyen technológiával. 
Érdekességek itt is adódtak! 
Az első meglepetést az okoz
ta, hogy a telep egy dombte
tőre kelült. Erre nem is iga
zán tudtak kielégítő magya
rázatot adni, azt mondták, 
hogy ott volt hely ... 

Az üzemeltető a technoló
gia adta lehetőségeken belül 
teljes szabadságot élvezett, 
abszolút a saját belátására 
volt bízva, hogy mikor, mit 
és hogyan csinál. A befolyó 
és az elfolyó víz minőségét 
is napi 24 órán keresztül fi
gyelik és rögzítik, így visz
szamenőleg is ellenőrizni 
lehet a telep teljesítményét 
egyetlen gombnyomás segít
ségével. Amit ezen a telepen 
láthattunk, az nagyon meg
győző volt a technológia mű
ködőképességét illetően. 

Nem akarom a tisztelt ol
vasókat a tisztítási technoló
gia részletei vel untatni, nagy 
vonalakban annyit mondhat
nék róla, hogy folyamatos 
üzemre beállított, szakaszos 
üzemű technológia (SBR). 
Ez így elsőre kicsit non
szensznek tűnhet, nekem is 
annak tűnt, meg gondolom 

még jó pár emberkének, hisz 
éppen ezért szervezte a ter
vező cég ezt a tanulmányu
tat. Lényeg az, hogya tech
nológia működik és nem is 
rosszul! 

A szakmai program ezzel 
véget is ért. Még egy napig 
maradtunk Cardiff-ban, ahol 
megnéztük a kastélyt, amely 
nagyon szép állapotban ma
radt meg, részt vettünk egy 
városnéző utazás o n, majd 
elutaztunk az egyik környék
beli kisvárosba, amelynek 
több mint 700 éves kastélya 
- romos állapota ellenére -
még mind a mai napig igen 
izgalmas érdekesség a benne 
lévő múzeumokkal, régi 
fegyverekkel együtt. 

Volt szerencsém csiszol
gatni angol nyelvtudásomat, 
közelebbi ismeretségbe ke
rülni az angol sörrel, a skót 
és ír whiskyvel, valamint az 
angol konyhával - amiről 

egy vicc jut eszembe: Hol 
van a mennyország? Ahol 
angolok a rendőrök, fi'anciák 
a szakácsok, németek a szer
vezők, svájciak a szerelők és 
olaszok a szeretők! És hol a 
pokol? Ahol németek a ren
dőrök, angolok aszakácsok, 
olaszok a szervezők, franciák 
a szerelők és svájciak a sze
retők! Nos, nyugodtan kij e
lenthetem, hogy az angol 
szakácsokat illetően a fenti 
vicc nem áll messze az igaz
ságtól. 

A tanulmányút szakmai 
szempontból igen tanulságos 
volt, sok olyasmit láttam, 
amit idehaza még nem volt 
szerencsém, valamint egy kis 
tapasztalatot szereztem ab
ból, hogy az Európai Unió 
elképzelései ezen a területen 
hogyan realizálódnak egy 
tagországban. Ízelítőt kap
tam az angolok környezet-tu
datos magatartásából, vala
mint az üzemeltető cégek, a 
fogyasztók és az állam kap
csolatából. 

Fejes Péter 

(Folytatás a 2. oldalról) 
ll. helyezett: "A 120 éves Szegedi Nagy 

Árvíz, az árvízvédekezés" c. dolgozat. Husz
ta Edina (Deák Ferenc Gimnázium ll/h-g). 

Különdtjas: "Szülőfalurn" jelige, címe: 

lll. helyezett: "Az Alsó-Tisza vidéki Nagy 
Árvíz 1970." c. dolgozat. Zahorán István, 
(Széchenyi István Gimnázium és Szakkö
zépiskola ll/v). 

IV. helyezett: ,,zsuzsi" jeligéj ű dolgozat, 
címe: "Szeged 1879-es katasztrófája". Orosz 
Annamária (Kossuth Zsuzsanna Gimnázium 
és Szakközépiskola, Szeged). 

V. helyezett: "Szegedi árvíz 1970." c. dol
gozat. Szűcs Kitti (Kossuth Zsuzsanna 
Gimnázium és Szakköz'épiskola, Szeged 
lO/a.). 

Sándorfalva és Szatymaz szennyvíztisztítása. 
(Paksi Zsolt, Széchenyi István Gimnázium 
és Szakközépiskola, Szeged) 

A hajóút során az ATIVIZIG szak
emberei, valamint dr. Csizmazia György 
biológus és dr. Molnár Béla professzor a 
Tiszáról, a Tisza élővilágáról tartott 
folyamatos ismertetőt. A résztvevő diákok 
vízminőség-vizsgálatot végeztek mozgó 
laboratóriumrnal. 

Az egész napos kirándulás végén 
mindenki fáradtan, de élményekben 
gazdagabban távozott. 

Kurucz Gyula 
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Az éy első felében kialakult árhullámok és a belvizek levonulása, visszahúzódása után jú

nius h~nap folyamán a csapadéktevékenység ismét fokozódott. A lokálisan kialakult 
felhőszakadások eredményeként 100 mm fölötti csapadék esett az igazgatóság működési 
területéte, ami közel 35 mm-rel haladta meg a havi sokéves átlagcsapadékot. Júliusban a 
sokéve~ havi átlagcsapadék (50 mm) közel háromszorosa hullott. A csapadék jelentős 
hányada a hónap első harmadának végén, valamint a harmadik dekád első felében esett. 

I 

i Ativizig területi csapadék (mm) 

maximum minimum átlag 

Időszak sokévi átl. viszonyított 
, helye helye csapad.(%) eltérés (mm) 
; 

tárgyhavi 210 Nagykarika 77 Székkutas 149 149 +100 
nov. l-'tól - - - - 582 140 +172 

A ha~i napfény tartam a sokéves átlagtól kissé elmaradt, felhőszakadásokkal egyidejűleg 
a borult ég is jellemző volt. A hónap első pentádjában és a második pentád elején a sokéves 
átlagos Iközéphőmérsékletet meghaladó 35 oC körüli maximális értékek alakultak ki. A kez
deti tartósan magas hőmérsékletek után a hónap hátralévő részében az évszaknak megfele
lően, de a havi sokéves átlagtól kismértékben elmaradó hőmérsékletek alakultak ki. 

I" , 

: 

Állo-
Tárgyhavi napfénytartalom (óra) TárgyhaVi léghőmérséklet (oC) 

más 
okévi havi átl. viszonyított . maximum minimum átlag 

% eltérés dátum dátum eltérés a sokévi 

havi átl.-tól 

Szege~ 271 87 -39 35 6. 13 17. 21,3 -1 

A téij-tavaszi árhullámok levonulása után folyóink vízjátéka a közép és kisvfzi mederben 
zajlott, !a kisebb árhullámok kialakulását a vízgyűjtőket érő lokális felhőszakadás ok indu
kálták, inelyek minden esetben gyors lefutásúak voltak. 

I Tárgyhavi felszíni vízállás (cm) , 
Vfzmérce maximum minimum közép 

, 
dátum dátum mederteltség (%) eltérés 

Körö~, Szarvas 472 4. 397 31. 451 52 -11 
Maro~, Makó 230 15. 36 28. 80 16 +15 

TiszaI' Szeged 343 18. 181 9. 254 29 +68 , 

A leh~llott csapadék hatására a talqjvíztükör szintjének emelkedése ismét megindult. Az 
áradás általában 5-40 cm körüli volt; stagnálás, vagy kisebb vízszintcsökkenés csak elvétve 
fordult ~lő. Az alacsony talaj vizű Duna-Tisza közi hátság kivételével a havi középvfzállá
sok jóval meghaladták a sokéves átlagot. A talajnedvesség a felső 1 méten~s zónában általá
ban 80-90 % között alakult. 

I Talajvízkút Tárgyhavi közepes talajvfzá1lás (cm) 

száma 
'" 

helye terep alatt változás az elmúlt eltérés a sokéves 

, hónaphoz viszonyítva havi átlagtól 

453 Vásárhely 132 +2 +177 

473 ; Mezóhegyes 303 +38 +100 

883 I Kkfélegyháza 253 +9 -18 

Vízállás idősorok 
Tisza, Szeged és Maros, Makó -1999. 
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Havi középh<5m.'érsikÍetek 'és Iuipos órák száma 
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Havi C5Rp:uiékössugek alllkull\5tl 
!lZ Athdzig terület~n 

1998/99. 
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• 
u.ukMS havi Ülli 

titf!!V~vl hlWl összeg 

Havi csapadékösszegek eloszlása - Ativízig -1999. július 
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