Az Alsó-Tisza-vidéki
Vtzügyi Igazgatóság minden
egykori és mostani munkatársának,
együttmííködő partnerének _
és ügyfeIének, e lap olvasóinak
sikerekben és örömökben gazdag
új esztendőt ktván
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A SZERKESZTŐSÉG

AZ ALSO-TISZA-VIDEKI VIZUGYIIGAZGATOSAG LAPJA

Nem: tudom, nem vagyok
igazán imeggyőződve arról,
hogya: most közelgő új év
hoz-e akkora változást, mint
amekkdra ma a várakozás ...
Foly,lk a vita, mikor is
kezdődik az új évszázad, az
új évyzred. Matematikailag
kétség kívül csak 2001. január l-jén 00 órakor, de érzelmileg nyilván akkor, amikor
a képzeletbeli szám1álón az
első szám egyesről kettesre
fordul. :
Hogy szerencsénk van-e
azzal, hogy megértük? Nem
tudom. Minden kor, sőt minden enj.beri élet egyedi, izgalma~ és nagyszerű. Bár
kétségtelen, a XX. század
renget~g változást hozott,
gyöker:es történelmi sorsfordulókat (1918-19, 1945,
1989 és most a 2000. év), soha nem látott technikai fejlődést. De hogy ettől boldogabbak:'vagy éppen boldogtalanabbak lettünk-e, döntse
el mindtmki maga.
Az tény, hogy lassan mögöttünk az 1999-es év, s ez
az év a vízügyi szakmának
kiemeit éve volt. Nem az évszám, hanem az időjárás tette
azzá.
Az első félévet - múlt őszt
követóep - a sok víz, a nagy
víz jell~mezte. A tavaszi árvizek magassága és tartóssága m1egmutatta, milyen
szükség' van a vízügyi szaktudásra? szakmaszeretetre,
helytállásra.
A helyi jellegű - egyéb-

ként súlyos és egyéni tragédiákat is okozó - vízkárokat
leszámítva a nagy rendszerek, a Tisza és mellékfolyói,
gátjai - és gátőrei - jól vizsgáztak. A II. félévben pedig
- a szép, hosszú száraz ősz
segítségével - sikerült a békeidei feladatokat is elvégezni. Fáradtan, de elégedetten
várhatjuk a karácsonyt és az
újévet, a 2000. év új évét.
Apropó, karácsony! Ha
valami miatt más ez az év
vége, akkor éppen a keresztyén időszámítás miatt az.
Hiszen nem egyébről van
szó, mint hogy 2000 éve született Jézus, még ha a születésnap és az újév az évszázadok alatt pár napot el is
csúszott egymástól.
A karácsony az a vallási
ünnep, amit a nem vallásos
emberek is megülnek, így
vagy úgy, de szinte mindenütt összejön a család, kigyúlnak a gyertyák a karácsonyfán, s a családtagok
megajándékozzák egymást.
Szinte ismeretlen emberek
kívánnak egymásnak "kellemes ünnepeket" és egy kicsit
az egész világ igyekszik
megbékélni.
Miért van ez? Miért lehet
ez?
Talán azért, mert a karácsonyi történet nem állítja
megoldhatatlan feladat elé az
embert, se a hívőt, se a hitetlent. A gyermek születése
minden korban és minden
társadalomban öröm, kön_o

A l\4agyar Hidrológiai Társaság november 25-én
Szolnokon konferenciát rendezett a tiszai vjziút
jelenlegi állapotáról és fejlesztési koncepciójáról.
A tanácskozáson Andó Mihály főtanácsosnak,
az ATIVIZIG Árvízvédelmi és Folyószabályozási
Osztálya vezetl5jének előadása is elliangzott,
most ezt idézzük fel.
;.
A tisz,ai víziút állapotával
és fejlesztési elképzelésével
egyre töpb szakmai és társadalmi fórum foglalkozik. Ez
azt mutatja, hogy különböző
okok m,iatt a tiszai hajóút
szerepe lelértékelődik. Sajnálatos, ):togy az egyik ok éppen a jugoszláviai Duna-hidak lerombolása, a dunai vizi
út jelenl~gi állapota.
Ugya~akkor ez a helyzet a
tiszai ví~iút-fejlesztésének is
nagyobö esélyt ad. A "szükség" miatt j ob ban át kell
gondolnunk a tiszai vízi utak
helyzetét, annak fejlesztési
lehetőségeit, hogy amennyiben a piac is versenyképes
helyzetb~ kerül, a dunai víziszállítás !helyreállítása után a
megelőiő éveknél nagyobb
mértékben
vehessük a Tiszát
I
is igénYge.

A Tisza folyó, mint víziút,
létezésénél fogva adott. A
természeti adottságok, az
emberi alkotó erő, valamint a
gazdasági hatások az idők
folyamán változó, de mindig
alapvető helyzetet biztosítanak a vízi közlekedésnek.
Mint víziút az év nagy részé ben igénybe vehető, a
kérdés az, hogy mivel és hogyan. És kérdés az is, hogy
igényeinknek miként felel
meg a folyó állapota.
A Tisza jelenlegi arculatát
az emberi beavatkozások
nagymértékben meghatározták. Két, a folyó fejlődését így a víziutat i's - minőségileg jelentősen befolyásoló
emberi beavatkozásról beszélhetünk.
Az egyik a múlt század
közepén megkezdődött Ti-

nyen feldolgozható esemény.
Gondoljunk bele, más
egyházi ünnepek esetében ez
nincs így! Nagypéntek az
Isten Fiának halálra ftélésével és kivégzésével sokkal
nehezebben feldolgozható,
húsvét a feltámadással, .áldozócsütörtök a mennybemenetellel még a hívő ember
számára is okoz kétségeket,
evilági gondolkodásunkkal
nem érthető, nem fogható
fel.
A karácsony - ebből a
szempontból - kényelmes
ünnep. Megszületett egy kisgyermek, ajándékot adunk és
kapunk, pásztorok és "háromkirályok" örvendeznek.
Ha azonban kicsit mélyebben elemezzük a bibliai
történetet, megdöbbentő
dolgot tapasztalunk. A Biblia
számtalan ember nevét (királyokét és szolgálókét) őriz
te meg az örökkévalóságnak,
annak az embernek a nevét
azonban, akinek a vendégfogadójában, annak is az istállójában Jézus Krisztus
megszü1etett, nem ismerjük.
Pedig ha vallásosak vagyunk, ha másként gondolkodunk, azt nem vitathatjuk,
Jézus születésével új korszak
Tudjuk, Augustus császár
népszámlálási programja miatt túlzsúfoltság volt Betlehemben. A vendégfogadó valószínűleg egy ún. karavánszeráj - tömve volt vendéggel, a főnök, a tulajdonos

lótott-futott, hogy minden
vendégét jól ellássa, közben
dörzsölte a markát, milyen jó
üzletet csinál. Nem volt
rossz ember, Máriát és Józsefet beengedte az istállóba,
hiszen másutt már nem volt
hely, de valószínűleg nemigen figyelt rájuk, a gazdagabb vendégek kiszolgálása sokkal fontosabb volt,
mint ez a szegény ácsmester
és felesége.
S miközben ment az üzlet,
miközben mindenkinek igyekezett a pénzéért maximális
ellátást nyújtani, éppen csak
azt nem vette észre, hogy az
ő házában született meg az
Isten Fia.
Ez a veszély ma is fennáll!
A "kereskedelmi karácsony"
őrült forgatagában, a magunkra erőltetett iszonyatos
munkatempóban, miközben
a karácsonyfán villognak az
elektromos csodalámpák, kínos keservesen próbálunk
minél extrább (ha csak lehet,
minél drágább) ajándékokat
kitalálni egymásnak - s még
azt se mondom, nem jó szándékkal ...
Figyelünk-e arra, a mi házunkban, a mi munkahelyi
közösségünkben ott van-e az
a szeretet, az az egymás iránti törődés, amelynek kétezer
éve minden karácsonykor, de
az év minden napján ott kellene lennie! Mert nem emlékeznénk erre a 2000 évvel
ezelőtti eseményre, ha nem
lenne igaz, hogy "úgy szeret-

A vízügyi családra a XXI. együttműködést, főnökeink
században is nagy feladatok nek a hibáinkat is toleráló
várnak. Sok tehetséges fiatal vezetést.
bontogatja szárnyait, lesz, Jó kedvvel, új erővel folymunka és lesz, aki végre- tassuk 2000-ben!
hajtsa a következő években
is. Mindenkinek kívánok álDr. Kováts Gábor

sza-szabályozás, ani.ely során
árvízvédelrni töltéseket építettek, Tiszaújlak és Titel között 107 átvágást készítettek.
A lassan fejlődő, mintegy 40
átvágást a múlt század vége
felé tovább kotorták. A folyó
lerövidült, esése megnőtt, a
meder beágyazódása miatt
jelentős medersüllyedés következett be.
Elsődlegesen a hajózási
igények biztosítására a folyón a század első évtizedeiben kisvízi szabályozási
munkák indultak meg. Kisebb méretekben napjainkban is folynak kanyarulat
bevédések, gázlórendezések.
A másik emberi hatás a
folyó csatornázása. Az 1950es évek végére olyan helyzet
alakult ki, hogya szabályozások óta bekövetkező
mederváltozások miatt a művek jelentős része hatékonyságát elvesztette. A különböző vízhasznosítási igények
kielégítésére vízlépcsők
épültek.
A tiszalöki, a kiskörei és a
Jugoszláviában épült török-

becsei vízlépcsővel a Tisza
magyarországi -szakaszának
mintegy fele duzzasztással
befolyásolt. A folyócsatornázás hiányzó közbenső láncszeme a csongrádi vízlépcső.
A csatornázott, szabályozott és szabályozatlan folyószakaszok együttese határozza meg a Tisza jellegét, a
viziút-paramétereket, amelyek a csatornázás be nem
fejezése miatt szakaszonként
igen eltérőek.
Az 585 km hosszú magyarországi Tisza-szakaszból
349 km tekinthető szabályozottnak, további 180 km
részben szabályozottnak.
Víziút esetében az "útpályát" jelentő nagyobb folyók - így a Tisza is -"természetes" állapotukban általában már hajóútként is felhasználhatók. A vízi utakat
jefentőségük és méreteik,
valamit a rajtuk közlekedő
hajók teherbírása szerint
nagy- és kishajózásra alkalmas víziutak csoportjába sorolhatjuk. A nagy hajózásra
alkalmas vízfolyások rend-

szerbe sorolásának alapja
lehet az Európai Gazdasági
Bizottság 1992. évi ajánlata.
A tiszai víziút jelenlegi állapotának értékelésekor nem
járunk el helytelenül, ha az
EGB kategória-követelményének teljesülését vizsgáljuk az adott folyószakaszon.
A Tiszáról - mint érdemleges hajóútról - a dunai
betorkollás és Tokaj között
beszélhetünk, vagyis a 0,0-543,6 fkm közötti szakaszról, mely hajóút (erős
fenntartásokkal) Komoróig
(609 fkm) terjeszthető ki.
A hajóutakat elsősorban
geometriai méretekkel jellemezhetjük. A Tisza folyó
egyes szakaszainak osztályba
sorolása nem más, mint
annak megállapítása, hogy a
rendelkezésre álló mederméretek milyen hajók közlekedését teszik lehetővé.
A Tisza kanyarulati viszonyait vizsgálva a magyarországi szakaszon az EGB 62es ajánlása szerinti IV. osztályú hajóúton 197 olyan kanyarulat van, ahol a kanyaru-

kezdődött.

te lsten a vllágot, hogy az ö
egyszülött fiát adta érette,
hogy aki hiszen őbenne, el
ne vesszen".
Kissé messze jutottam az
1999. év lezárásától, az új év
köszöntésétől.

dott, békességes karácsonyt,
boldog új évet! Köszönöm a
jól végzett munkát, nyugdíjasainknak a megtisztelő
figyelmet és érdeklődést,
mellyel munkánkat kísérik,
partnereinknek a konstruktív

lati sugár alatta van a megadottnak (Rmin=650 m).
A Dombrád feletti 150 km
hosszú folyószakaszon a kis
sugarú kanyarok mintegy felét (93-at) találj uk. A legkisebb kanyarulati sugár 150
méter.
A meder mélység-szélesség viszonyait vizsgálva
megállapítható, hogy duzzasztott szakaszokon ezek a
paraméterek jóval kedvezőbben alakulnak, mint ahol a
csatornázás nem valósult
meg. A meder mélység-szélesség viszonyaiban kedvezőtlen helyzettel Vásárosnamény felett, illetve a Kisköre alatti folyószakaszon
kell számítani.
A magyarországi Tiszaszakaszon gázlók Tuzsér felett (618 fkm-től) és Kisköre-Csongrád között jelentkeznek. Tuzsér felett 8 gázló,
Kisköre alatt 24 gázló nehezíti nem kellő mélység
vagy szélesség miatt a hajózást.
(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az l. oldalról)
A mederállapottól függő
paraméterek figyelembevételével la tiszai hajóút egyes
szakaszai röviden a követ-

mind a hajóútszélesség és a
kanyarulati sugár vonatkozásában egy-két kivételtől eltekin tve biztosítottak. Az
EGB IV. osztályú hajóút
kezókkeljellemezhetők:
mélysé,ge két helyen nem
Kom,oró-Tokaj (612,0-' adott, Ujbecse alatt a 17,5
-543,8jkm)
ikm-nél. A kanyarulati visDuzzasztási határon el- zonyok szempontjából négy
helyezkedő folyószakaszon. kritikus kanyar található.
Elsődlegesen a meder elvánA víziút (hajóút) állapotdoriás; erős meanderezés értékelését amedergeometria
okoz mederállékonysági és mellett még több, jelentős
hajózási problémákat.
tényező befolyásolja. Ezek
Toki/j-Kisköre (543,8- közülaleglényegesebbek:
-403, 2 fkm)
- A víziutat keresztező
A nszalöki és Kiskörei műtárgyak (vízlépcsők, hivízlép~sők által duzzasztott dak, átfeszítések, mederbe
vízsziqt biztosítja az EGB fektetett csövek), amelyek
IV. víziút osztály előú·ásait. meghatározói lehetnek a meA hajózási feltételek közül aderparaméterektől függetlekanyar\llati sugarak jelente- nül egy-egy folyószakasz
nek prablémát, de ez jelenleg állapotának.
forgalomtechnikai eszközök- A hajózást korlátozó terkel kezelhető.
mészeti tényezők:, a vízjárás
KiskJre - Szolnok (403,2- (kisvizes időszakban), a jég
-331,4 }km)
beállása, zajlása és az egyéb
A Tokaj-Szeged közötti meteorológiai tényezők (köd,
szakasz' hajózási szempont- szél), amelyek időtartamban
bóllegkedvezőtlenebb része. korlátozhatják a hajózást.
Az itt tálálható 55 kanyarulat
- A kikötők, rakodók és
közül hat 350 malatti suga- hajóállomások - mint szárazrú. A gázlós vagy hajóút szű- földi csatlakozási pontok kületi szakaszok száma 14, alapfeltételei a hajóforgamelybql négy szakasz ren- lomnak.
dezése szükséges ahhoz,
A folyón három vízlépcső
hogya 'teljes szakasz meg- épült, a törökbecsei, a kisköfeleljep az EGB III. osz- rei és a tiszalöki, melyek hajózsilipjei a vízlépcsőhöz
tálynak.
Szoln;ok-Csongrád (Bok- kapcsolódó folyó szakaszokat
ros) (331,4 -253,8jkm)
igénybe vevő víziszállító
Az adott szakasz termé- eszközök méreteit determiszetes yízjárásból, valamint nálják.
vonalvezetésból adódóan az
A törökbecsei és kiskörei
EGB III. osztályra előírt vfz- hajózsilip EGB IV., a tiszamélység két szakaszon nem löki EGB III. hajótipusok átáll rendelkezésre, jelentős eresztését biztosítják.
hajóútszúkület hét helyen taA csatlakozó folyós zalálható.
kaszok meder-geometriáA kanyarulati sugarak te- jához viszonyítva a kiskörei
kintetében a szakaszon talál- hajózsilip alvízről meghaható 54 kanyarulatból a 350ladja, a tiszalöki hajózsilip
m-es minimális sugárral öt mérete korlátozza a hajók átnem rendelkezik.
bocsátását.
Csongrád (Bokros)-OrA Tisza folyót a torkoszágha~ár (25,8-159,6jkm)
lattól Tokajig összesen 21
A Törökbecsei vízlépcső vasúti illetve közúti híd íveli
által duzzasztott vízszinttel át, ebb ól 4 Jugoszlávia terürendelkező szakasz, EGB IV. letére esik. Ezen a szakaszon
osztályba sorolva. A szaka- a híd alatti szabad magasszon a kategóriára előírt ha- ságok biztosítják az EGB IV.
józási paraméterek négy ka- kategória paramétereit.
nyarulat (kanyarulati sugár)
A Tokaj feletti Tisza makivételével biztosítottak. Ez gyarországi szakaszán továbazonban forgalomtechnikai bi 6 híd van, amely közül a
tivadari (705,3 fkrn) 4.11 meszközökkel kezelhető.
Jug~szláv Tisza-szakasz es szabad űrszelvény jelent
(159,6~,O jkm)
determinációt.
A jugoszláv Tisza-szakaA Tiszai átfeszftések maszon a hajóút EGB IV. osztá- gassága mindenütt biztosítja
lYÚ.- A kategória paraméterei az EGB IV. hajóosztályának
mind a merülési mélység, előírt szabad ŰIszelvényt.
;

zetések engedélyezése és létesítése biztosítja, hogy azok
fektetése a hajóút paramétereit ne rontsák.
Az alacsony vízálláshoz
tartozó, nem megfelelő hajózóútviszonyok mellett a
hajózást kisebb mértékben a
magas vízállás, nagyob b
mértékben a jég beállása és
zajlása korlátozza.
A magas, legnagyobb hajózási vízszint feletti vízállások a Felső-Tiszán 1-3
napig, a Közép és Alsó-Tiszán 20 nap időtartam körül
alakulnak.
A Tiszán a jégzajlás valószínűsége 100%, az állójeges
időszakoké 77-85%. A jég
beállása és zajlása miatti
kényszerszünet biztonsággal
50-60 napra becsülhető. (A
Felső-Tiszán 50-60 nap, a
Közép és Alsó-Tiszán 30-40
nap. )
A Tiszán több, a jégmegállás szempontjából veszélyes hely van.
A víziközlekedést további
meteorológiai tényezők, például: szél, köd is hátrányosan befolyásolják. A szél és a
köd okozta hajózási szünet
10-30 napra becsülhető.
Egy víziút állapotát,jellegét az is meghatározza, hogy
milyen hajók hajóznak rajta.
Hiába a nagy hajók közlekedésére alkalmas folyómeder, ha azok nem tudnak kikötni, kirakodni.
A kikötési, rakodási helyek tekintetében nem túl
kedvező a helyzet.
Akikötök, rakódók és hajóállomások -VÍZIG, MAHART, ADMIRALITÁS és
önkormányzati érdekeltségben vannak, eszközfelszereltségük alacsony színvonalú. A magyar szakaszon csak
Szegeden van nemzetközi
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A záródokumeníum ünnepélyes aláírása (Fotó: Tripolszky Imre)

Szeged adott otthont a Magyar-Román Vízügyi Műsza
ki Vegyes bizottság XII. ülésszakának. A Fonás Hotel
Móra-termében november
29-december 3. között az államk:özi egyezmény alapján
múködő vegyes bizottság - a
legmagasabb szintű vízügyi
vezetők részvételével - tartotta évi soros tanácskozását.
A hosszú, éjszakákba nyúló egyeztetések után december 3-án Anton Vlad államtitkár román és dr. Hajós Béla
vízügyi helyettes államtitkár,
magyar meghatalmazott látta
el kézjegyével a záródokumentumot.
A tárgyalóküldöttségeket
román részről Liliana Mara
asszony, magyar részről Antók Gábor meghatalmazott
helyettesek vezették. Az
ülésszakon a tárgyaló felek
áttekintették a hidrológi'ii, az

informatikai, az árvíz- és
belvízvédelmi, a vízgazdálkodási és a vízminőségi
együttműködés helyzetét,
értékelték az 1999. évben
végzett munkát, meghatározták a 2000. év feladatait.
Igazgatóságunk területét elsősorban a Maros hordalékkúp vízbázisvédelmi együttműködése, illetve az árvízés belvízvédelem területén
szükséges adat- és információcsere érintette.
Az ünnepélyes aláírásra
Szegedre érkezett meghatalmazottak a szegedi román
főkonzul jelenlétében az aláírást követő sajtótájékoztatón
hangsúlyozták, hogy a záródokumentum - előremutató,
közös fejlesztések célkitűzé
sével - mindenképpen sikeres megállapodás. Külön
kiemelték, hogy az 1998. illetve 1999. évi árvíz- és bel-

vízvédekezés sikerében nagy
szerepet játszott az egyre
javuló adat- és információcsere, a határmenti területeken túlnövő kölcsönös területismeret, illetve a területi
szervezetek - így igazgatóságunk - jó partneri együttmű
ködése.
A tárgyalóküldöttségek részére szervezett szakmai
program keretében bemutattuk a hódmezővásárhelyi szivattyútelepet, illetve látogatást szerveztünk az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékparkba.
Az ülésszak megszervezéséért dr. Hajós Béla és Antók
Gábor az Ativízignek külön
köszönetet mondott. Megtiszteltetésnek érezzük, hogy
megszervezhettük.
Tripolszky Imre
osztályvezető'

jelentőségű kikötő.

A folyó jelenlegi állapotában megfelelő vonalismerettel a torkolat-országhatárA záródokumentumok cseréje (Fotó: TripoIszky Imre)
-Csongrád közötti szakaszon
1300 tonnás, a Csongrád-Szolnok szakaszon 600 tonnás, Szo1nok-Kisköre között
400 tonnás, Kisköre-Tiszalök-Tokaj között 1300 tonnás, Tokaj-Komoró között
Az Ativízig igazgatója 1999. december I- delmi és Folyószabályozási Osztály helyet600 tonnás, e felett Zál:Íonyig
200 tonnás úszóeszközökkel től a Szentesi Szakaszmérnökség helyettes tes vezetőjévé Frank Szabo/csot nevezte ki a
vízügyi igazgató.
hajózható, az e feletti folyó- vezetőjévé Gyovai Ágnest nevezte ki.
A Csongrádi Szakaszmérnökség helyettes
Munkájukhoz sok sikert kíván a szerkeszszakasz a kisebb úszóeszvezetőjévé Biatovszky Lászlót, az Árvízvé- tőség.
közök paradicsoma.

Kinevezések az Ativízignél
a f~atalítás iegyében

------_

..

~-------------------------'
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évi közmunkaprogram a Szentesi Szakaszmérnökségen - hasonlóan az igazgatóság más egységeihez-

két: szakaszban
valósult meg.
Az első szakaszban a
pályáz~t elnyerése, valamint
a létszámigény leadása után
- 1998 decemberében - a
helyi munkaügyi központok
már a ~ét ünnep között

megkezdték Q
munkanélküliek
kiközvetítését.
December 28-án Szegváron öt közmunkás jelentkezett munkára, akik az osztorai gátőr irányításával megkezdték a védtöltés melletti
cserjeirtási munkákat. dk indították el azt a hosszú sorozatot, rp.ely végül 1999 novembe~e végén fejeződött be.
A közmunkásokkal végzendő munkák jellegét és
célját ~ pályázati kiirások
előre meghatározzák. így
volt ez most is. 1999 első
közmunkás pályázatában
I

az árvízvédelmi
:müvek
fenntartása
I

volt kiemelkedő jelentőségű, melynek szükségességére a novemberi rendkívüli
felső tiszai védekezés fokozottan felhív ta a figyelmet.
AmilCor megkezdtük a létszám toborzásár, még nem
sejtettük, hogy közmunkásaink a töltéseken dolgozva hamarosan maguk is tanúi lesznek egy

rekordmagassághoz
közeli árvíz
elle~i védekezésnek, s így
majd meggyőződhetnek
arról, hogy végzett munkájuk
- a védművek j ó karba
helyezése - milyen fontos
tevékenység.
A ml,mka indításakor arra
törekedtünk, hogya közmunkások lehetőleg közvetlen

a védvonalak
mel161
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munkacsapatokba
szervez6dtek
és a legközelebbi gátjelentkeztek munkára. Kezdeti öttagú létszámuk január közepére 74re, március utolsó napjaira
133-ra emelkedett, melyből
8-10 volt szakmunkás, fő
ként kőműves, ács, illetve
festő. A segédmunkásokkal a
vízoldali 10 m-es sávok cserjézését terveztük elvégeztetni, mely zavartalanul is
folyt csaknem egy hónapig,
míg a havazás, majd az azt
követő ár- és belvízhullámok
át nem szabták terveinket.
Ezt követően foglalkoztatásukat a mindenkori lehető
ségek szabták meg.
őrháznál

Feladat mindig
volt b6ven:
töltéskorona-rendezés,
töltéstartozékok fenntartása,
feleslegessé vált telefonoszlopok bontása, mentett
oldali 10 m-es sávok kaszálása, ezzel a segédőri figyelőszolgálat segítése. A gátő
rök - bár a védekezési feladatokkal voltak elfoglalva-

zett munka minősége. A védtöltéseken a védekezés utáni
helyreállítások folytak, s
egyben felkészülés az őszi
szemlére.
Július-augusztusban belvíz védekezés és III. fokú
vízmrnőségvédelmi kárelhárítás volt a területünkön.
Közmunkásaink ekkor a belvízcsatornákból uszadékot
szedtek ki,

vízfolyási
akadályokat
hárítottak el.
Az őszi hónapokban a
Horgaközi, Nagyjaksoréri,
Szegvár-mindszenti és Ludaséri csatornákon végeztek
cserjeirtást, műtárgy-isza
polást.
Közmunkásaink az év folyamánösszesen

75 ha területet

cserjéztek ki,

A vizekkel foglalkozó tudományos egyesületünk életében mindig jelentős esemény a három évenkénti vezetőségválasztó közgyűlés,

melyet idén november 29-én
Budapesten a Technika Házában rendeztek meg.
A közgyűlés elfogadta az
elnökség beszámolóját, a
Felügyelő és a FegyelmiEtikai Bizottság jelentését,
felmentette a régi elnökséget,
elfogadta a Társaság ügyrendjét.
Megjelent Katona Kálmán
közlekedési, hírközlési és
vízügyi miniszter, s előadást
tartott Magyarország vízgazdálkodásának fejlesztéséről.
Hangsúlyozta a vízkárelhárítás kitüntetett szerepét,
rámutatott azokra a tenni valókra is, amelyek a jó minő
ségű ivóvízellátás, a szennyvízcsatornázás, szennyvíztisztítás területén állnak előt
tünk, különösképpen az európai csatlakozás okán. A
vízgazdálkodás ágazati irányításának jelentősége mellett szólt az önkormányzati,
társulati és a gazdálkodási
szféra szerepéről is.
Üdvözlő beszédet mondott
dr. Borbély János. a Környezetvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára, Kolossváry Gábor, a Földművelés
ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium főosztályvezető
helyettese, dr. Hajtó Ödön, a
Magyar Mérnöki Kamara elnöke és dr. Michelberger
Pál, a MTESZ elnöke.
Megemlékeztek a legutóbbi közgyűlés óta elhunyt tagtársakról, majd kitüntetések
és szakirodalmi nívódfjak átadása következett.
Végül meg választották I az
új vezetőséget. A jelölő
bizottság összeállította a tagság javaslatát, melyet Török
Imre György, a jelölőbizott
ság elnöke (Szegedi Területi
Szervezet elnöke) terjesztett

főként az árvízvédelmi
töltések 10 m-es sávjain,
kisebb mennyiségben a
belvízi műveken. Emellett
számtalan olyan élőmunka
igényes feladat készült el,
melyre saját munkaerőt soha
nem tudtunk volna biztomindvégig jól sítani.
A jövőben hasznosítható
irányították
tapasztalatok közül két
dolgot lehet megernliteni. Az
őket, s meg találták szá- első, hogy a vízügyi karbanmukra a leghatékonyabb el- tartási feladatok jellege
foglaltságot.
Segédőri feladatot közévente
munkások egyik védszakavisszatér"
szunkon sem láttak el. A védekezés végén új feladatként
közmunkás
jelentkezett a katré-eltakarílétszámot
tás, majd a helyreáll1tási
munkákon való részvétel.
igényel. Az egyik évben
A közmunkaprogram első elvégzett munka ugyanis
fele
hatástalanná válik, ha a
következő évvben nincs
hónap
folytatása. Fontos tehát minhosszabbítással den évben újból és újból pályázni, lehetőleg ugyanazt a
létszámot igényeIve. A májúnius végén járt le.
A második szakasz új pá- sik dolog a baleseti helyzet.
lyázattal, új fefadatokkal jú- Dolgozóinkat munkába állás
lius elej én kezdődött. A előtt baleseti 'oktatásban répénzügyi források akkor már szesftettük, mégis történt elő.
csak 20-25 személy folya- nyolc baleset, ami soknak
Titkos szavazással megvám~tos foglalkoztatás át tették mondható, még ilyen nagy
lasztották az új tisztségviselehetővé, a feladatok viszont létszám foglalkoztatása eselőket.
bővültek abelvízcsatornák tén is. A balesetek nagy részét
vágó
szerszámok
(balta,
fenntartásával. A lecsökkent
létszám lehetővé tette a ros- kézifűrész), kisebb hányadát
tálást. A munkaügyi közpon- tüskés gallyak idézték elő.
toktól a dolgozók név szerin- Ebből látszik, hogy sok
ti kiközvetítését kértük - így
biztosítva, hogy
közmunkásnak

egy

szerveződjenek, s a nagy
tömeget adó segédmunkások
a legjobb,
mellett kellő számban és
elosztásban szakmunkások is legmegbízhatób
szerepeljenek, hogy velük az b kö.zmunkások
igényesebb munkákat el
tudjuk végeztetni. Közmunkerüljenek vissza hozkásainkat így Mindszent, zánk.Az eredmény nem maSzegvár, Szentes, Magyartés, radt el, mert a korábbi 25-30
Kunszentmárton és Öcsöd fős havi fluktuáció gyakorlatelepülések biztosították.
tilag nullára csökkent.
A dolgozók lakóhely szeUgyanakkor javult a munkaidő kihasználása és a végrinti

ehhez is tréning
szükséges.
A befektetett energia megtérül a balesetek számának
csökkenésében, de abban is,
hogy a gyakorlatot szerzett,
és a vízügyi munkát megszerető közmunkások fizikai
és őri létszámunk utánpótlását is biztosítha~ják.
ütvös Mihály
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Elnök
Starosolszky Ödön
Alelnökök
Szlávik Lajos,
Karászi Gáspár
Főtitkár
Szöllősi

Zoltán

Főtitkár-helyettesek

Garáné Nagy Katalin
Pintér Ágnes
Elnökségi tagok
Barcs Sándorné
B erczik Árpád
Íjj as István
Kolossváry Gábor
Szalai György
Póttagok
Galbáts Zoltán
Garay György
Váradi József
Felügyel6 Bizottság
Elnöke
Fehér Ferenc

Hidrológiai Közlöny
Szerkesztő Bizottsága
Elnöke
Öllős Géza
Főszerkesztője

Vágás István
Hidrológiai Tájékoztató
Szerkesztő Bizottsága
Elnöke
Papp Ferenc
Főszerkesztője

Vitális György
Oktatási és Ifjúsági
Bizottság elnöke
Darabos Péter
Vízügyi Történeti
Bizottság elnöke
Fejér László
Kitüntetések Bizottsága
Elnöke
Szigyártó Zoltán

Alelnöke
Hrehuss György

Gazdasági Bizottság
Elnöke
Éhn József

Tagok
Búzás Zsuzsa
Csatlós Péter
Markó László

Nemzetközi Kapcsolatok
Bizottsága
Elnöke
Holló Gyula

Póttagok
Bogáth Jenő
Orosz Ottó

Környezetvédelmi
Bizottság Elnöke
Varga Pál

Fegyelmi és Etikai
Bizettság
Elnöke
Litauszki István
Alelnöke
Pados Imre
Tagok
Bognár Győző
Jakus György
Wisnovszky I ván
Póttagok
Gaál Ferenc
Hecsei Pál
Szeniorok Tanácsa
Elnöke Bartha István

A közgyűlés a területi
szervezetekben és a szakosztályokban meg választott
elnököket ugyancsak az elnökség tagjai közé választotta.
Területünkről az elnökség
tagjai:
Dr. Pálfai Imre, a Vízgazdálkodási Szakosztály elnöke
Török Imre György, a
Szegedi Területi Szervezet
elnöke
Csatlós Péter, a Szentesi
Területi Szervezet elnöke
Dr. Vágás István, a Hidrológiai Közlöny főszerkesztője.
Török Imre György

;
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December 18-án 136 éve, hogy
született s ez év márciusában 55
éve, hogy meghalt Bogdánfy Ödön,
Kvassay Jenő munkásságának folytatója, \l magyar hidrológia atyamestere. Szociális érzék,enysége
sodorta a Tanácsköztársaság hivata1váUa1ói sorába, hol helyettes
államtitkárként a vízügyek fő szervezője lett. (Nyisztor György volt a
mezőgazdasági népbiztos.)
Nem a szakmai elhivatottság, hanem a politikai nyílt határozottság
érdekelte egyéniségéből a hatalmat,
amikor 1920-ban nyugdíjazták ...
Bogdánfy még 24 évet élt ezután s
döbbenten láthatta, hogy nem Luis
BIanc eszmevilága hatotta át a
szovjet tipusú tanácsköztársaságot,
hanem egy ezidáig soha sem tapasztalt diktatórikus tan, ami
Oroszországban 10 milliónyi áldozatot kö,vetelt, s ő naivan bedőlt. ..
Ha tovább tart a tanácshatalom,
Bogdánfy bizonyosan áldozattá válik, hiszen

, európai
gondolkodása,
I szociális
érzékenysége

Még tanulmányútja megkezdése
elkészíti Magyarország első
hidrológiai és csapadéktérképét s
1896-ban javításokkal publikálja.
1897-ben Franciaországi tanulmányutam címen jelenteti meg
Frankföldön szerzett tapasztalatait.
Bejárja Provence-t, Lombardiát, s
megismeri a francia paraszt mentalitását. A francia paraszt már vetéskor hisz a jó aratásban, "ha én
megadok mindent a földnek, miért
ne adná ő azt nekem vissza?" nyilatkozza a gall földmíves széles
mosollyal. "Mi nem imádkozunk
az esőért, hanem csináljuk" mondja hamiskás nevetéssel egy
másik provence-i. .. Franciaországi
feljegyzéseiben olvashatjuk a következőket is: " ... nem tudok szabadulni attól a gondolattól, hogya
magyar parasztság segítségünk nélkül nem lábol ki a nyomorból és a
keseruségből. Utat kell mutatnunk,
miképp lehet a földjét termékenyebbé, a földmunkás sorsát könynyebbé, a parasztság életét megelégedettebb é tenni. Kire várna ez
a szép feladat, ha nem miránk, kultúrmérnökökre ... "
Lefordítja H. Girardon alapvető
munkáját "A folyók kisvízi medrének szabályozásáról" , mit a Vízügyi Közleményekben publikál
1896-ban. Ez évben írja meg a
mindezidáig egyetlen nagylélegzetű, magyar szerkesztésű lexikon, a
Pallas Nagy Lexikonának összes
vízépítészeti szócikké (XV-XVIll.
kötet). Megírja a "Vízépítészet az
1896. évi ezredéves országos kiállításon" c. munkáját s 1897-ben ki
is adja azt.
Lóczy Lajos felkérésére közreműködik a Balaton tudományos tanulmányozásának munkálataiban
és 1898-ban már publikálja is "A
Balaton környékének csapadékviszonyai" c. tanulmányát. Barátsággá szövődött kapcsolatuk, jelentős
művét, ,,A természetes YÍzfolyások
hidraulikája" címűt Lóczy Lajosnak ajánlja (1906).
Munkássága más szakterületeken
is számottevő, az 1897. nl. 15-i
MTA-ülésen olvassák fel tanulmányát az "Ombrométriai tanulmányok a magyar korona területén"
címmel, valamint "A téli csapadék
és a Tisza tavaszi árvizei" címűt,
ami 1898. november 14-00 ülésen
kerül a Magyar Tudományos \ Akadémián bemutatásra.
előtt

ene predesztinálta. De ne találgassunk!
Ősei Apafi Mihálytól nyertek nemességet az 1600-as évek közepén,
végén. Amúgy Bogdánfy abban a
városban született, ahol először
mondották ki Európában a vallásszabadság tézisét (1568-ban, miközben Franciaországban vallásháború tombol) - Tordán.
Génjt1iben hordozhatta a szabadság eszméjét, volt honnan merltenie, hiszen a tordai országgyűlések történelmi levegője lengte körül gyermekkorát. Alsóbb iskoláit
Déván,la középiskolát Nagyváradon, a műegyetemet Budapesten
végezte, hol 1885-ben nyert oklevelet. Mérnök gyakornokként
részt v<1tt a Borossebes-gurahonci
vasút nyomvonalának kitűzésénél,
valamint a Borosjenő-csermői vasút és a mezőhegyesi Élővíz-csa-.
torna építésénél.
1890-ben állami szolgálatba lépett. Előbb az erdélyi kultúrmé'rnökségen működött, majd 1893-tól
a Földművelésügyi Minisztérium
Vfzrajzi osztályára kerül, hol a Péch
József szervezte vezette árvíz-előrejelző szolgálat tevékenységének
továbbfejlesztésén dolgozott.
Sorban jelennek
Felismerve szakmai elhivatottsámeg nagy művei,
gát, a I<ormány 1894-ben Franciaországbíl küldte az ottani árvíz-elő
1901-ben a "Hidrológia", amiért
rejelző ~zolgálat tanulmányozására.
Már korábban is írt, de tanulmány- a Magyar Mérnök és Építész Egylet Nagy Aranyérmét nyeri. 1904útjáról I
ben jelenik meg "Hidraulika" c.
műve, mi hézagpótló munkaként
rendszeresen
volt akkoriban nevezetes. Azért
jelennek meg cikkei iródott mindkettő, mert 1901-től
magántanári kinevezést nyer a Jóműs~aki és közgazdasági té- zsef Nádor Műegyetemen, hol a
mában különböző napi és szakla- hidrológia előadója lett s tapasztalta a lemaradást a nyugati, elsősorpokban.!
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des Ponts et Chanssées Vízügyi
Közleményei" c. kivonatsorozata,
mely"1831-től 1930-ig teIjedő 100
év anyagát tartalmazza 10 kötetben, tudomány történeti és gyakorlati szempontból is páratlan jelentőségű munka.
Érdemes a Vízügyi Közlemények XIX., XX., xxn., XXVI. évfolyamait felütni!
Az I. világháború alatt a balolszerkeszti
dali mérnök-mozgalmak jelentős
a Vízügyi
alakjává vált, a Tanácsköztársaság
Közleményeket, alatt a vízügyi szolgálatot vezette s
a vízügyi program kidolgozója-Iett.
Valószínű, hogy azért esett rá a
23 éven át több mint 50 cikket ir
választás, mert 1889-ben írt egy
a legkülönbözőbb témákban.
Egy-két cím az ötvenegyne- politikai állásfoglalásként értelmezhető tanulmányt ,,A földmíves
hányból:
- Bega csatorna forgalma 1891- szocializmus és az Alföld öntözése" címmel, amiben radikálisan
1910
- Budapesti 1838-i árvíz kiöntése
bírálja a
- Elsüllyedt "Maine" páncélhajó
kormányzat
kiemelése
- Escaut szabályozása Anvers és gazdaságpolitikáját
Knissehaus között
és messzemenően elítéli a nagy- Francia Felső Rhone-on tervezett vízierőtelep
birtokrendszer fenntartását. Többek
- Halhágcsók helye
között ezeket írja: " ... a föld
termőképességének csökkentése, a
- Jégnyerés ártézikút vizéből
- Kultúrmérnöki hivatalok 1910- lakóság szaporodása, az igények
növekedése, másrészről az a köben
- Le Havre kikötőjének megna- zöny, mellyel a jövedelem fokogyobbítása
zása és megosztása iránt úgy a ha- Meteorológiai és árvízjelző tóságok, mint a társadalmi rétegek
szolgálat az Egyesült Államokban viseltettek, okozták elsősorban,
- Néhány város vízfogyasztása hogy az alföldi szegényebb néposztály helyzete tarthatatlanná lett
és az ivóvíz ára Olaszországban
és a magyar földmíves népnél a
- Svéd tavak szabályozása
- Odera egyik átszakadt gágának szocializmus eszméi termékeny
helyreállítása
talajra találtak ... "
•
- Tigris és Eufrátes siksági sza"Birtokhoz kell juttatni a földmívest. .. ", ... át kell vinnünk a
kaszának vízjárása
- Városi csatornaszennyvíz tisz- köztudatba a hitbizományi és holtkézi birtokok megszüntetésének
tltásának mai állása
- Wilhelmi-féle kiszélesített ala- szükségességét. .. " - íJja.
Később megjelenő gazdaságpú betoncölöpök ...
Fantasztikus, hogy milyen széles politikai cikkeiben, tanulmányaiban is hasonló határozottsággal hirskálán dolgozott!
deti eszméit és foglal állást az általa jónak tartott megoldás mellett.
Érdemes újraEbből a szempontból figyelemre
olvasni,
méltó a "Törv~nyjavaslat a telepítésről és az ingatlan feldarabolásámost is
ról és annak indoklása" c. tanultanu/hatunk,
mányis.
A Tanácsköztársaság vízügyi
okulhatunk belőlük.
Bogdánfy kiváló szolgálatokat programjának keretében határozták
tett a ,-;A vízierő" c. kétkötetes ké- el a 'Csepeli kereskedelmi és ipari
zikönyvének 1914. évi közrebocsá- kikötők építésének folytatását,
tásával is, mivel mindazodáig csak amelyet a háború miatt abbahagyidegen nyelvű könyvek szolgáltak tak. I
Különös hangsúlyt kapott a
útmutatóul a vízierőtelepek tervekomplex
vízhasznosítás keretein
zéséhez és megépítéséhez a magyar
vízerő haszno.sításunk fejbelül
vízimérnökök számára. Ez volt az
lesztése, mivel
első magyar munka, mely ezt a kér-

endrei Duna-ágban s a mosoni Duna-ágban is egy-egy vízierőmű
megépítését. Több kisebb erőmű
építését is számbavették, Siófoknál
és Rumnál. Tervbe vették a DunaTisza csatorna megépítését is, ami
a Pest környéki mélyfekvésű
területek lecsapolását is magába
foglalta volna.
Bogdánfy fő célja Magyarország
fel virágoztatás a volt, ez hatotta át
munkásságát. 1920 után nem ezt
értékelték. Nyugdíjazták, megfosztották rendkívüli rendes tanári címétől, kizárták a Magyar Mérnök
és Építész Egyletből s sok más
igazságtalan intézkedést hoztak ellene.
Bogdánfy Ödön féIreállításának
elsősorban a magyar műszaki élet
vallotta kárát, mivel mellőztetésé
vel nem állt módjában folytatni azt
a munkát, amellyel továbbra is termékenyen járult volna hozzá a vízügyek általános fejlődéséhez.
Szilárd jellemére vallott, hogy
nem szaladgált senkihez sem, nem
kért senkitől sem közbenjárást. .. A
rá mért vád akra nem rimánkodva
felelt,

dést a maga egész terjedelmében
felölelte s a hazai viszonyok
az energiaszempontjából tárgyalta. A szerző
gazdálkodás
értékes művével másodszor érdeelsóbbséget
melte ki a mérnökegyleti aranyélvezett '
érmet, majd a műegyetemi c. rk. tanári címet 1916-ban.
a Tanácsköztársaság politikáBogdánfy Ödön érdeme, hogya
hidraulikai tudományok francia jában. Így került sor a soroksári
fonásait a magyar szakkörök szá- Duna-ágon tervezett erőmű építémára megnyitotta. Az "Annalese sére, továbbá tervezték a szent-

Ágoston István

ban a francia szakírók s az ottani
gyakorlat, valamint a magyar felsőoktatás között. E két művét
egyetemi jegyzetként használták.
Megszervezte a Magyarhoni
Földtani Társulat Hidrológiai Szakosztályát (a Magyar Hidrológiai
Társaság elődjét), amelynek első
főtitkára lett. Folyamatosan

vállalta tetteit,
ó csak építeni akart
s Magyarország nyomorult népét
a parasztságot) felvirágoztatni.
Az ellene emelt vád alapja az
volt, hogy túlságosan baloldali s
népi szellemmel áthatottak ténykedései ...
Szerintem nem volt kommunisztikus az, amit vallott, csak a szabadságvágy tüzelt benne s az
egyenjogúság eszméje hatotta át
tetteit, hiszen tordai volt ...
Már nyugdíjas, amikor kiadják
"Az Alföld hidrológiája" c. munkáját (1924.). Foglalkozott még
léghajózás sal, repüléssel, tengeralatgárókkal s légvédelemmel is.
Lefordította J. J. Rousseau egyes
műveit, cikkeinek száma megközelíti az ezret, csak a Természettudományi Társulat közlönyében
1906-1942. között több mint 500,
népszerű tudományos cikket írt a
legkülönbözőbb témákról. Ilyen
ember volt. Nagy tudású, széles
látókörű, európai műveltségű, talán
egy kicsit naiv, aki még hitt az ember születésénél fogva lévő egyenjogúságában, s a teljes emberi
szabadságban. Rosszul tette?
(elsősorban

Irodalom:
- Pallas Nagy Lexikon
-Magyar Vtzgazdálkodás 79/3
- Tolnai VilágltJXikona
- Új Idők Lexikona
- Új Magyal' Nagy LeXikon
- A lnagyar vtzszabályozás torténete
-Fold és Ember 1921.
- Vtzligyi Kozlemények 1932.
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Kissé csacska a kérdés?
Nos valóban így lehet. Hogy
akkor miért választottam
mégis ezt címnek? Olvasd
végig ezt a kis cikket és hamaros an számodra is világossá válnak a háttérben
meghúzódó rejtett összefüggések!

A bajai kikötőépítés

A Ro-Ro kifejezés két angol szó, 'a hajóra beállás és
hajóról kiállás rövidítéséből
származik. Elsődleges célja a
Magyarországon áthaladó
kamionf?rgalom egy részének víziútra terelése.
A bajai kikötő országos
közforgalmú kikötővé minő
sítését egy 1992. évi törvény
írta elő, 'meg teremtve a lehetőséget további állami forrású fejl~sztésre.
A fejl~sztési elképzelések
megvalóSitása - az előtanul
mányokkal, majd később a
tervezéssel - 1993-ban kezdődött. :A KHVM Önálló
Hajózási Osztálya által
1997-bed benyújtott és elfogadott al~pokmány a létesítmény m~gvalósftására közel
711,8 millió forintot biztosított, ~ apótmunkákkal
a későbbiekben 788.8 millió
forintra xhódosult.
A bonyolító KHVT Kht.
előminősítési pályázatot írt
ki 1997. ~prilisában, amely a
beérkezett 11 pályázó közül
6-ot miqősített megfelelő
nek. A bíráló bizottság a hat
pályázó által beadott anyagok alapján a Szegedi Víz-

ügyi Építőipari és Szolgáltató Kft.-t (amely időközben
SZEVIÉP Szerkezet és Vízépítő Rt-vé alakult) hirdette
ki nyertesnek. Az 1997. július 23-án megkötött szerző
dés t követően augusztus 7-én
a munkaterület átvételével a
SZEVIÉP megkezdte a RoRo kikötő kivitelezését. A
szerződés szerint befejezés
vállalt határideje 1999.
június 30. volt.
Amikor augusztus elején
átvettük a Bajai Vízirenjőr
ség és az ÁTI depó közötti
munkaterületet, még csak
homályosan körvonalazódtak
az előttünk álló két év tennivalói. Sok időnk nem volt
az akklimatizálódásra, mivel
a Baja tisztított szennyvíz- és
csapadékvizének sodorvonali
bevezetésével kapcsolatos
előkészítő munkák szinte az
első naptól megkezdődtek.
Ugyanis a korábban épített
első bevezetés túlterheltté
vált, valamint nem megfelelő
hossza miatt a Sugovicába
visszaáramló szennyvíz ott
káros hatásokat idézett elő.
A sodorvonalba vezetett új
csőpár (500-as és 600-as

KPE cső, 75 mm hosszban)
behúzása Magyarországon
egyedüli, szabadalmaztatott
technológiával készült. A
munka minden bizonnyal
jelentős esemény volt a város
életében, a behúzás t az önkormányzat népes delegációja szemlélte végig.
A következő hetek a résalapozás előkészítésével teltek. Ennek során közel 5000
m' helyi anyagot kellett elszállítanunk és deponálnunk,
a tervben szereplő lavírsfk (a
réselőgép munkaszintje)
előállitásához.

A konkrét alapozási munkálatok november l-én kezdődtek, igen nagy iramban,
tartva a kemény téltől és a
Dunától. A szereucsének köszönhetően, vagy a SZEVIÉP vezetőinek "befolyásos
kapcsolatai révén" igen kedvező időjárás és vízállás ok
kísérték a téli hónapok munkálatait. Így az időjárásnak
és a megfeszített mnnkarendnek köszönhetően 1998. áprilisára befejeződött a mélyalapozás.
(Folytatás a 6. oldalon)

Minisztérium, nemzeti parkok és más VIZIG-ek is.
Hogy mit vártam ettől a
dologtól? Valami olyasmit,
hogy szépen egyesével elő
vess:z;ük a vonatkozó EU
irányelveket, és azokat elemez zük, meghallgatj uk a
holland tapasztalatokat, a
*
fölmerült problémákat, a kriLétezik egy, a holland tikus kérdéseket. Ez nem törkormány által finanszírozott tént meg.
program, mely a hangzatos
*
és számunkra ismerősen
Egész más megközelítést
csengő MATRA nevet viseli, alkalmaztak a hollandok. A
- mely egy holland rövidítés, szabályozások hátterében
így ne kérjétek, hogy meg- meghúzódó logikára, az
irányelvek kialakulásának
fejtsem.
Nos, ismerős azért is, mert politikai hátterére, illetve az
tudjuk, hogy Rudolf-tanya EU egészének bemutatására
merre van, de találkozhat- helyezték a fő hangsúlyt.
tunk e névvel más összefügNagyon sokat tanultunk.
gésben is, lévén hogy igaz- Megismertük az Unió műkö
gatóságunk területén is te- désébe kellemesen illeszkedő
vékenykedett már olyan projekt-tervezési módszereszakértői csoport, mely ezen ket, a bírálat megkönnyítésére kialakult eljárásokat, kapforrásból is merített.
Részt vettek a Dóc-Sán- tunk tippeket a sikeres pádorfalva-Szatymaz-Balástya lyázatok írására, valamint
térségének csatornázását és szóba kerültek finanszú'ozási
szennyvíztisztítás át megcél- kérdések.
zó megvalósíthatósági tanul*
mány elkészítésében. A
Talán a legnagyobb nyeMA TRA program célja az reség a személyes kapcsolaeurópai uniós csatlakoz.ás tok terén jelentkezett. Megiselőtt álló országok hathatós merhettem más országok hasegítése a csatlakozás előse sonló területen dolgozó szakgítése érdekében.
értőit, a máshol leszűrődött
tapasztalatokat, a megismert
*
E program keretében szer- problémákat és azok elhárívezett a wageningeni (Hol- tásának lehetőségeit.
Természetesen egyéb
landia) IAC - International
Agricultural Center - kur- hasznos tudásra is szert tetzust, melynek célja a csat- tem. Például el tudom monlakozásra váró országokban dani csehül, hogy "sziasztok
minél szélesebb körben is- lányok", vagy észtül azt,
mertté tenni az EU környe- hogy "Isten hozott a kocsmázetvédelmi politikáját, illetve ban". A magyar kollegákkal
a környezetvédelmi szem- is sikerült jobb személyes
pontok bemutatását a mező kapcsolatba kerülnöm, és
gazdaság és a vízgazdál- hasznos magyar kifejezéseket is tanultam!
kodás kérdéseiben.

*

Ezen a három hetes holland kurzuson volt szerencsém részt venni. A kurzus
november 7-tőr november
27-ig tartott, Wageningenben
és az ADEPT - Accession
Orientated Dutch European
Proficiency Training - nevet
viselte.

*

Maga a név is szójátékon
alapul. Az "adept" szó jelentése szakértő, hozzáértő,
ügyes, stb. Pályázatot kellett
benyújtani még augllsztusban, melyet kint bíráltak
el, így 43-an vettek részt a
tanfolyamon. A résztvevők
öt országból, Csehországból,
Észtországból, Magyarországról, Szlovéniából és
Lengyelországból érkeztek.

*

A kil~nc magyar résztvevő
révén képviseltették magukat
az Országos Vízügyi Főigaz
gatóság, a Környezetvédelmi
Minisztérium, a Földműve
lésü~yi és Vidékfejlesztési

És hogy miért e cím?
hogy az
EU-csatlakozás útjában nem
a meglévő adminisztratív és
gazdasági problémák állnak,
s okozzák a fő nehézséget,
hanem az emberek bizalmatlansága és országaink ismeretlensége.
Meggyőződésem,

*

Nem tartom fontosnak egy
olyan ismertető átadását EUvárományos országokból
érkező résztvevők számára,
amely elmagyarázza, a boltban hogyan kell vásárolni,
mire való a kiskosár és hogy
távozás előtt fizetni kell ...

*

Persze ennél sokkal roszszabb a Bécsben többször látott "Magyarok, ne lopjatok!" felszólítás, de Hollandiában ez nem a tapasztalatokon, vagy a rosszindulaton
múlott, hanem egyszerűen a
tudatlanságon.

*

Amíg Magyarországról
csak az jut az emberek eszébe az EU-országokban, hogy
"puszta, gulasch", addig nem
kell meglepődni az olyan
kérdéseken, mint. amit a
buszsofór kérdezett az egyik
kirándulás alatt. Nevezetesen, hogy létezik-e nálunk
hűtőszekrény? Szinte sajnálom, hogy azonnal megrökönyödve, csak annyit nyögtem
rá: yes!

*

Mert utólag
végiggondolva, azt kellett volna
kérdeznem, hogy Hollandiában vannak-e hajók, vagy
hogy ott mindenki facipőben
jár-e? Ez az a terület, ahol
igazán sokat kell még tennünk, de ez az a terület, ahol
igazán sokat kell még tenni*
A rendkívül zsúfolt és ük a jelenlegi tagországokmegterhelő programba nem nak is!
nagyon fért bele semmiféle
*
magánkezdeményezés, de a
Természetesen ilyen apróholland szervezők gon- ságokon nem akadtunk fönn,
doskodtak kirándulásról is. úgyhogy a résztvevő öt orÍgy eljutottunk Rotterdamba, szág képviselőjével azonnal
láttif: a mély fekvésű terüle- elhatároztuk, hogy ha beteket a tengeri viharok okoz- látható időn belül nem veszta áradástól védő "Delta- nek fel minket az ,,European
Union" -ba, akkor mi megalaPlaan"-t.
Jártunk Brüsszelben az EU kíg uk az "European Onion"oktatási intézményében, ahol t (hagyma), ami kicsi, büdös,
a szervezethez tartozó alkal- de a mienk!
mazottaktól első kézből szár*
Egyébként, hogy a címre
mazó információkat is kaptunk, voltunk Hágában, a feltett kérdésre is választ
Mezőgazdasági Minisztéri- kapjatok és hogy a szerkezeti
umban - itt holland sajátos- kerete is meglegyen a cikknek, most elárulom, hogy:
ságokkal ismerkedtünk.
Természetesen Amszter- nem, Hollandiában nem
dam sem maradhatott ki, mindenki hordja a címben
ahol hajóval jártunk végig említett lábravalót, de
néhány csatornát és ismer- nagyon sokan tényleg fakedtünk a város nevezetes sé- cipőben járnak! .
Azt mondják kényelmes,
geivel. Jártunk fapapucskészítő üzemben, sajtgyárban, biztonságos és olcsó!
szélmalomban, farrnon és
még sok egyéb helyen.
Fejes Péter

;
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A Makó-Térségi Víziközmű Kft.,
a Makó és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati
, Társulás, a Magyar Hidrológiai Társaság,
a Víz-és Csatornaművek Országos Szakmai
Szövetsége, a Csongrád Megyei Mérnöki Kamara
rendezésében 1999. október 21-én Csanádpalotán
emlékülést tartottak abból az alkalomból,
'hogy 30 évvel ezeUítt az országban els6ként
a makói kistérségben valósult meg
a közműves vízellátás.
A rendezvény védnökének sikerült megnyerni
dr. Pepó Pál környezetvédelmi és területfejlesztési,
valamint Katona Kálmán közlekedési-hírközlési
és vízügyi minisztert.
Az emlékülést Lehoczky
János: nA vizek fohásza"
cimű versének soraival, majd
Perneki László Csanádpalota
polgármesterének köszöntő
szavai,val nyitották meg,
majd dr. Dán János országgyűlési képviselő, a rendezvény levezető elnöke szólt a
szép számban megjelent
hallgatósághoz.
Medgyesi Pál ügyvezető
igazgató videófilmet vetített
le a m,akói kistérség közműves ,vízellátásának 30 évvel ezelőtti megvalósftásáról. Bemutatta a kistérség ben
lévő 16 településen (Ambrózfalva, Apátfalva, Csanádalberti, ,csanádpalota, Földeák, Kir'ályhegyes, Kiszombor, Kövegy, Kübekháza,
Magyarcsanád, Makó, Maroslele~ Nagyér, Nagylak,
Óföldeák, Pitvaros) meg lévő
alaplétesítményeket (kút,
hidroglóbusz, gáztalanító berendezések, hálózati szivattyúk stb.), amelyek már
30 éve kiépültek.
Beszélt a múltról, felvázolta a jelen és a jövő lehetőségeit;

A kistérség 16 településén
1969-ben fejeződött be a vezetékes vízellátás megvalósítása (és ez országos elsőséget
jelent). ,
Eredetileg csupán két településnek készült közös vízellátó rendszere, ma viszont
már három ilyen működik. A
cég a mintegy 55 ezer lakos,
valamint intézmények és
vállalkozások kiszolgálására
46 500 m'/nap víztermelő
kapacitással rendelkezik,
évente 1270 ezer mega watt
villamos energiát használ fel
és 545 km vízvezetéket üzemeltet.
Néháriy településen a
nyers víz kedvezőtlen minő
sége miatt csak igen költséges technnológiával lehet
eltávolitani a vasat, a mangánt, a metánt.
Akistérségben közüzemi
szennyvíztisztító csupán Makón működik. A kétszintes
ülepítők együttes kapacitása
3000 m'/nap, mely a 26 kilométernyi elválasztott rendszerű csatornán gyúj ti össze
aszennyvizet. Befejeződött
az a tervezési munka, mely
lényegében az egész város

szennyvízelvezetését és korszerűsítését, 6000 m'/nap kapacitású szennnyvíztisztító
építését készíti elő. Ez képes
lesz Kiszombor, Marosiele,
Földeák,Magyarcsanád,
szennyvizeinek fogadására
is. Terv készül továbbá Csanádpalota, Kövegy, Pitvaros, Csanádalberti, Ami?rózfalva, Nagyér települések
szennyvizeinek együttes tisztítására.
Királyhegyes a csanádpalotai, Kübekháza a dél-újszegedi rendszerre csatlakozhat.
Nagylakon és Óföldeákon
pedig a meglévő üzemi tisztítók készíthetők fel a települési szennyvíz tisztitására.
A kft. első intézkedései a
vízellátás és a szennyvízelvezetés folyamatosságának
és kellő biztonságának elérését szolgálták.
Külön szólt az előadó a
vízbázisok védelmének fontosságáról és arról, hogy ma
Csongrád megye hátul kullog a szennyvizek tisztításában - holott 30 éve fordított
volt a helyzet -, illetve arról,
hogy az ivóvízbázisok védelme miatt kútrekonstrukcióra és új kutak fúrására van
szükség.
Előadása végén elismerő
hangon szólt az egykori
vízügyesek, kiemelten: Forgó László, Kardos Imre,
Vánkay László, Wolf Mihály
munkájáról.
Dr. Kávási Sándor, a KTM
politikai álllamtitkára a csatornázási és szennyvíztisztítási program támogatásáról,
valamint a már megnyilt és a
jövőben megnyíló lehetősé
gekről szólt. Beszédében elemezte az EU -csatlakozás
fontosságát, hangsúlyozta,
hogy a levegőtisztaság, a vizek védelme és a hulladékgazdálkodás terén még van
mit javítanunk.
Kiemelte, hogy az EU feltételekhez köti a támogatásokat, mely összegeket az
1 főre jutó GDP, népességszám és népsÚ!Úség alapján
osztanak szét. Pályázni legalább 15000 lakosú településeknek, illetve régióknak
lehet. Előzetes tan ulmányokhoz, monitoringhoz is
lehet támogatást kémi, ezek
az összegek 2000. január 1-

től hozzáférhetők. Dr. Hajós
Béla helyettes államtitkár
(KHVM) az uniós kihívás, a
vízellátás-csatornázás területét érintette előadásában.
Négy célkitűzést említett:
-Biztonságos ivóvízellátás: e tekintetben a minőségi
követelmények miatt 410 településen új program kidolgozása szükséges.Leginkább
Fe, Mn, As, ammónium és
nitrát figyelembevételével,
hiszen az EU-ban szigorúbbak a határértékek.
-Vízbázisvédelem fontossága: az 1995-ös joganyag
megfelel az EU-nak, eleget
teszünk az uniós követelményeknek. A vízbázisvédelemnek 3 fázisa választható szét: a diagnosztikai
fázis (érzékeny területek kijelölése), a vízbázisok biztonságba helyezése, valamint
ezek biztonságos üzemeltetése.
Szennyvíztisztítás,
amely statisztikailag igazolja a lemaradást. Az EU
irányelvei szerint a csatlakozásig minden 15000 lakosnál
népesebb településen legyen
hálózat és tisztítás.
Az államtitkár végül az árvizek és az aszályok ellensúlyozásáról beszélt.
Móré László a BM képviseletében az önkormányzatok címzett és céltámogatásairól adott rövid ismertetőt.
Elmondta, hogy 1991-1998
között 340 milliárd Ft-t fordítottak az önkormányzatoknál a vízgazdálkodásra, valamint szólt arról, hogya
közműolló zárása a megvalósítandó cél.
Simonfai György és Kejner Péter a környezetvédelmi
minisztérium képviseletében
a környezetvédelmi célelő
irányzatban felállított prioritási sorrendről, ennek fontos-

ságáról
szóltak.
Kiemeltena
támogatja
a minisztérium
természetközeli szennyvíztisztítást (pl. gyökérzónás).
Ezt követően dr. Koltay
J ózsef mérnök emlékezett
vissza az elmúlt 30 évre. Dr.
Kováts Gábor, az ATIVIZIG
igazgatója a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács-Környezetvédelmi Kabinet
nevében a szétszakadt
szennyvizes beruházások
kérdéséről, a lehetőségek
feltárásának fontosságáról
szólt.
Dr. Dán János zárszava
után a meghívottak a Kövegyi Vízműnél emléktáblát
avattak fel a 30 éves évforduló alkalmából. Itt Kávássy
Sándor politikai államtitkár
emléklapokat adott át több
évtizedes munkájuk elismeréseként többek között dr.
Kováts Gábornak, Kardos
Imrének, Vánkay Lászlónak
és Wolf Mihálynak.
Agoston Bence
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Október 23-án, a forradalom évfordulóján közismert és népszerű kollegánk,
dr. Pálfai Imre a Vásárhelyi
Pálról elnevezett miniszteri,
szakmai díj kitüntetésben részesült. A Budapesten megtartott ünnepség után 6t az
igazgatóság vezetői, valamint közvetlen munkatársai
is köszöntötték
Aligha kerülhetett volna
méltóbb helyre ez a kitüntetés, mint kiváló kollegánk
kezébe, aki szakmai munkássága és emberi magatartása
alapján egyaránt megérdemli
ezt a megbecsülést. Hadd
mutassam be most 6t a vízPART olvasóinak.
1935-ben Orosházán született és ott végezte általános
és középiskolás tanulmányait. 1960-ban vízépítő
[

mérnöki, 1971-ben mezőgaz
dasági-vízgazdálkodási szakmérnöki diplomát szerzett a
Budapesti Műszaki Egyetemen és ugyanott 1975-ben
műszaki doktori cimet.
Első munkahelye a Szarvasi Öntözési és Rizstermelési Kutató Intézet volt, rövid
ideig az állami gazdaságok
tervezési csoporgánál is dolgozott Bács-Kiskun és Békés
Csongrád megyében, de
1964-től folyamatosan az
ATIVIZIG műszaki kollektíváj át erősíti.
Sokáig mint tervező, csoportvezető, majd osztályvezető-helyettesi, utóbb irányító tervezői munkakörben,
1971. július l-től 1999. március 31-ig a Vízgazdálkodási
Osztály vezetőjeként járult
hozzá igazgatóságunk szak-
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mai munkájához. Újabban az
igazgató szakmai tanácsadója. Számos kitüntetés birtokosa. Kiváló Dolgozó, Kiváló Újító, a Vízgazdálkodás
Kiváló Dolgozója, az Árvízvédelemért Érem, a Kiváló
Munkáért kitüntetés, Miniszteri Dicséret, több alkotói díj birtokosa. Az Alsó-Tisza Vidékért arany emlékérmet is az elsők között nyerte
el. Készségesen vállal társadalmi munkát, pozipiót, első
sorban a Magyar Hidrológiai
Társaságban és más tudományos testületekben.
Imre barátomat a vízügyhöz kerülésem óta, (1966) ismerem, sokat dolgoztunk
együtt és együtt jártunk a
Budapesti Műszaki Egyetemre, szakmérnökire. Utaztunk is együtt sokfelé itthon
és külföldön és a beszélgetések még a munkakapcsolat-O
nál is jobban alkalmasak
egy-egy kollega megismerésére. Széles látókörű, a
vízügyi szakma minden
területét magas szinten ismerő, egyes területét kiemelkedően, országos és nemzetközi mércével is kimagaslóan művelő szakembert tisztelek benne, aki mindig készséges segítőtársa, tanácsadója munkatársainak.
Magam is rendkívül sokat
tanultam tőle. Teszi a dolgát
mindig szerényen, néha csak
a háttérben, máskor onnan
kissé előrelépve, de nem tolakodóan, nem könyökölve.
Oktatóként, előadóként,
szakcikkek írójaként is példaképünk lehet. Általános
műveltsége, tájékozottsága a
világ dolgairól bámulatra
méltó és követendő.
6szintén, jó szívvel gratulálunk neki a megérdemelt
kitüntetéshez.
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(Folytatás az 5. oldalról)
A támfalak felmagasftása, valamint a
rámpa megépítése következett. Amederben
dupla Larssen-lemezsorral, vízkizáráson alapuló technológiával a Duna vízszintje alatt
4-6 morel zajlottak a munkálatok. Mivel
megbízatásunk a Too-emlékmű és a Ro-Ro
kikötő közti partszakasz rendezésére és átépítésére is kiterjedt, úszó egységünk megkezdte a folyóról végzendő feladatok kivitelezését.
A teljes vasbeton szerkezet nyár végére elkészült. Az építkezés során több mint 7000
m' betont használtunk fel. A speciális anyagokkal szükség szerint ellátott betont jórészt
saját ELBA-20 típusú betonüzemünkben, a
BME tanárainak ellenőrzése alatt készítettük.
Az őszi hónapokban az időközben pótmunkaként elnyert határőrizeti épület és
BVM elemekből építendő kerítés kivitelezése kezdődött meg. Az 1998. év végi tél már
nem volt oly kegyes hozzánk, még áprilisban is árvízvédekeztünk. Májusban töretlen
lendülettel kellett nekiveselkednünk a még

hátralévő,

"apró" simftásoknak. A rámpa gépészeti berendezései és a több mint 60 tonnás, mobil ék a helyükre kerültek. A határőrizeti épület, az elektromos kapuk, sőt egy
szelet a majdani térburkolatból is elkészült.
A Türr-emlékmű előtti partszakaszon, illetve
a kialakított sétányon is megtörténtek az
utolsó kapavágások. Minden készen állt a június 30-i műszaki és július 15-i ünnepélyes
átadáshoz.
Két éves bajai működésünk méltó elismeréseképp Orbán Viktor miniszterelnök és
Katona Kálmán, a KHVM minisztere tette
tiszteletét Baján. A ceremónia során a jó minőségben és csak magyar erő bevonásával
elkészült kikötő kivitelezéséért elismerő oklevelet és plakettet vehetett át Baranyi Sándor, társaságunk elnök-vezérigazgatója és
Mészáros István, a szerkezetépítési létesítmény felelőse. A SZEVIÉP Rt. munkájának
elismerését tükrözi az is, hogya nyáron kiirt
második ütemet megnyertük, amely újabb
másfél éves bajai jelenlétet jelent.
Illés Ákos
építésvezeW

;
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Az Ativízig működési területén
~ 2210 km2 nagyságú, árvíz által veszélyeztetett
ártéri részt (ahol 32 település van)
322 km elsőrendű árvízvédelmi vonal védi.
Ebből 305 km földtöltés, 3 km támfal
és 14 km magaspart.
A kezelésünkbe tartozó belvíz csatomák
össze~ hossza 1682,5 km, ebből kettős működésű csatorna
249,9 km.
A torkolati szivattyútelepek összkapacitása
80,4 m'/s, a közbenső helyeké 30,1 m'/s.
Az átlagos levezetési idő 16 nap.
Az

elsőrendű

árvízvédelmi
218 km van az
előírt méretre kiépítve (ebből
186 km Csongrád megyében,
22 km Jász-Nagykun-Szolnok megyében van). A töltések egyharmad része (több
mint 100 km) magassági hiány, vagy állékonysági problémák miatt nem felel meg
mindenben a követelményeknek.
Foly&nk közül a Tiszának
az Atiyízighez tartozó 94,2
km-es szakaszából 21,5 km,
a Mar~s 49,6 km-es' magyarországi szakaszából 24,3
km szabályozásra szorul.
A belvízcsatomák állapota
fokoz~tosan romlik, a karbantartásra még mindig kevés ös~zeg jut, az iszapolási
és gaztalanítási munkák folyamat6s elmaradása következtében a csatomák víz szálIÍtó képessége csak 40-60
százal~ka a névleges nek. A
szivattyútelepek üzemképesek, de egyre nagyobb ráfordítás sal tarthatók üzemben. A hordozható szivattyúk
legnagyobb része is felújításra, illetve cserére szorul.
A számok azt mutatják,
van mit csinálni. Van még
gát, amit erősíteni kell, van
folyószakasz, ami szabályozásra szorul és van tennivaló
annak érdekében is, hogy
egy ideihez hasonló belvíz az
Ativízig területén ne okozzon milliárdos károkat.
Az árvízvédelmi töltések
erősítését - leginkáb b az
anyagi~ függvényében - az
töltésekből

Ativízig évek óta folyamatosan végzi. Jelenleg a területünkön folyó legjelentősebb
árvízvédelmi beruházási
munka a Tisza jobb és bal
parti védtöltésének megerő
sítése a Szeged-országhatár
közötti szakaszon.
Az adott szakasz töltései
az ország legmélyebb területeit védik. Túl azon, hogy
igen jelentős értékek védelméről van szó, mindkét part
védtöltése nemzetközi szempontból is jelentős, magyarjugoszláv közös érdekű szakasz. A fokozott biztonsági
követelmények miatt (mivel
az öblözet átlagos terepesése
az országhatár felé lej t) az
előírt magassági biztonság itt
másfél méterrel magasabb a
mértékadó árvíz szintjénél.
Az 197 O-es nagy árvíz
után a Tisza Szeged alatti
védtöltésein is végeztünk az 1970-es LNV-re (az eddigi legnagyobb vízre) alapozott, jobbára csak fejelésből
(töltésmagasításból) álló munkákat, a ma ismert biztonsági igényeknek megfelelő töltéserősítés azonban
nem történt meg teljes egészében.
A mértékadó árvízhez
képest kisebb-nagyobb (20-60 cm közötti) magassági
hiányok és rézsű-állékonysá
gi gondok tapasztalhatók. E
problémák megszüntetését
célozza az a nagyszabású,
teljes egészében mintegy 4
milliárd forintot igénylő töltéserősítési munka, amit
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1996-ban kezdtünk el és ami
napjainkban is folyik (befejezése természetesen a következő évezredre is átnyúlik).

Ez év végére a jobb part
7,5 km-es szakasza készült
el, az országhatár és a 7+500
töltés szelvény között. Az eddig elvégzett munkára felhasznált pénz megközelfti a
négyszáz millió forintot. (Az
idén 207 millió forint értékű
munkát végeztünk el.)
Az erősítési munkát a jövőben a balparti töltés országhatár és a 3+240 szelvény közti szakaszával kívánjuk folytatni, ahol szintén
jelentős magassági hiányok
és állékonysági problémák
veszélyeztetik az árvízvédelmi biztonságot.
A védtöltések "tartozékai"
a gátőrtelepek, amelyek jó
része több évtizede épült.
Mai viszonyaink között elvárható, hogya - többnyire
mindentől távollévő - gátőr
járásokban szolgálatot teljesítő gátőrök szociális és kulturális körülményei is megfeleljenek a kor követelményeinek.
Anyagi lehetőségeink szerint igyekszünk gátőrtelepe
ink folyamatos felújításáról
gondoskodni. Ennek a "sorozatnak" volt része az idén
átépített Ányási gátőrtelep is.
A munka elkészült, átadása
megtörtént.
A Tisza és Maros folyó alsó része - elsősorban az algyői olajmező miatt - vízminőségi szempontból különösen veszélyeztetett szakasz. Nemzetközi kötelességünk is, hogy egy esetleges
olajszennyeződést a lehető
leghatékonyabban lokalizálni
tudjunk. Ezt a célt szolgálja
az a megelőző program, aminek során terveink szerint a
Tiszán (Szeged térségében)
három és a Maroson egy megfelelő olajterelő és leszedő berendezés rögzítésére
alkalmas - parti létesítmény-

próbája a Tiszán (Fotó: Pocsai Sándor)
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pár épül ki. A három tiszai
párból egy az elmúlt évek
során, a második pedig az
idén készült el (a jobb part
175+000 fkm, illetve a bal
part 174+800 fkm szel vényében'). A többi a pénzügyi
lehetőségek függvényében a
jövőben épül. Egy-egy pár
kiépítése mai áron számolva
30-40 millió forintba kerül.
Különösen ár- és bel vízvédekezéskor - de a békés
hétköznapokon is - rendkívül fontos a megbízható 00közlés. Bár a védekezések
során szerzett tapasztalatok
szerint a mobiltelefonok egyre nagyobb szerepet kapnak,
a vezetékes hírközlés ma
még nélkülözhetetlen. Ennek
érdekében készült el az elmúlt időszakban a 31+250
tkm (algyői híd) és a 20+950
tkm között 10,3 km hosszú
kábel, 18,5 millió forint értékben.
Folyószabályozási tevékenységünkben az utóbbi
évek legnagyobb munkája a
Tisza Körös-toroki szabályozása.
Egy mellékfolyó betorkollása akkor kedvező, ha sodorvonala a befogadó folyó
sodorvonalához érintőlegesen csatlalcozik, lehetőleg
annak tetőponti szelvényében. A Hármas-Körös befolyása ennek a követelménynek nem felel meg, a
két folyó ütközik. Az ütközés következtében a torkolat
alatt visszaáramlások alakulnak ki, a Tiszán visszaduzzasztás tapasztalható.
A torkolat felett és alatt a'
Tisza folyó bal partja kagylósodik, beszakad. Ugyan akkor vele szemben a jobb parton a csongrádi strand porondja növekszik. E jelenségek miatt a hajózó út leszűkül.
Az adott káros állapot csupán a"partszakasz közvetlen
bevédésével nem javítható
meg, hanem a kiváltó okot is
meg kell szüntetni, ezért az
egész torkolati szakasz teljes
rend~zéséFe van szükség. Az

a Tisza jobb partján (Fotó: Baka László)

optimális megoldás érdekében az Ativízig 1997-ben
megbízta az Észak-Dunántúli
Vízügyi Igazgatóság nicki
kisminta kísérleti telepét,
hogy mozgómedrű hidraulikus kisminta-kísérlettel vizsgálja meg az adott szakasz
folyószabályozási viszonyait.
A munkát a kísérletek eredményére alapozott tervek
szerint kezdtük el.
A haram évre tervezett,
mintegy 700 millió forintos
munka első üteme - a csongrádi kisvízi kő terelőmű elkészült. A munka megkezdésének pillanatától figyelemmel kísértük azt a folyamatot, hogya kisminta-kísérletek nyomán épült terelő
művet az élő folyó hogyan
fogadja be a valóságban.
Bíztunk abban, hogy ez simán, minden problémától
mentesen megtörténik, de a
folyó nem egészen így akarta. A terelőmű mögött olyan
káros munkába kezdett, aminek következményeként a
part leszakadásának veszélye
alakult ki. A jelenség - főleg
a közeli néhány üdülő érdekében - azonnali beavatkozást igényelt, a megcsúszás
miatt a terelőmű mögötti
partszakaszt 70 m hosszban
sürgősen be kellett védeni.
A bevédésre azért is nagy
szükség volt, mert a terelő
mű megépítésével és az "orr"
levágásával a kanyarulat tetőponti mederalak fejlődése
felgyorsult.
A partszakasz tervezett
ütem szerinti bevédése mindenképpen fontos. Az is
(már most) világosan láts~ik,
hogy a kanyarulat bevédését
a Körös-torok alatt folytatni
kell. Reméljük, ezzel a folyót
is jobb belátásra bújuk.
Az év végéig - amíg az
időjárás engedi - a munkálatok második üteme folyik,
partvédő mű épül a Tisza
balpart Körös-torok alatti
szakaszán. ElTe a munkára
az idén 164 millió forint áll
rendelkezésünkre. A terv
szerinti teljes befejezés

2000-ben várható. A jövő évi
munka 500 millió forintos
nagyságrendű.

Az év első felét kitöltő
belvízvédekezés a vízrendezési művekre és azok állapotára is ismételten, nyomatékosan felhívta a figyelmet.
A Kormány 2197/1997.NII.1l.1 számú határozatában jóváhagyta a síkvidéki
vízrendezési művek hároméves rekonstrukciós programját.
A kiviteli munkák jelenleg
is folynak, az elmúlt két
évben rendelkezésre álló 153
millió forintból a Királyhegyes-szárazéri, Kutas-éri,
Sártó-ökröstói, a Sóstói,
Krakk-éri, Cigányka-éri, Dorobánti, Gojdár-pamukéri
csatomákon végeztünk mű
tárgyfelújítási és mederkotrási munkát, összességében
mintegy 80 km hosszban és
sor került a Pusztai szivatytyútelep felújításá:l~a is. A
munkák 2000. évi befejezésére további 120 millió forint
az előirányzat.
Kiemelt munkánk a Kurca
belvízrendszer fejlesztése. A
Kurca főcsatorna 19+40030+587 km szelvények közötti rekonstrukciós munkái
1997-ben kezdődtek.
Mivel a Kurca Szentes városát érintő szakaszán a mederkotráshoz kapcsolódóan
partkialakítás és partrendezés
valósul meg, a beruházási
munka költségeinek 50%-át
Szentes város önkormányzata biztosítja. A kivitelez,és
folyamán közel 160 ezer m'
mederiszapot távolítunk e~ és
egy vízkormányzó műtárgy
felújítását is elvégezzük. A
kiviteli munkák 2000-b.en
fejeződnek be.
A védművek fejlesztésében a hosszantartó árvíz-, illetve belvízvédekezés ellenére idén is sikerült egy kicsivel előrelépni. Javult a
csatornák állapota, nőtt az
árvíz által veszélyeztetett
területek biztonsága, jó évet
zárunk.
Benke György
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Az elmúlt évben a Tisza
volt
. csapadék, működési területünkön 'az elmúlt 20 évben a
legtöbb'. A kialakult évi csapadékösszeg előfordulási valószínűsége kb. 10%. A Tisza vízrendszerében rendkívüli, egyes folyószakaszokon az' eddigi LNV -ket lényegesen meghaladó árvizek
vonultak le, az Alföldön óriási területeket öntött el a belvíz.
vízgyűjtőjén bőségesen

i

Id6iárás

Az igazgatóság területére
12 hónflp alatt 696 mm csapadék hullott, a sokéves átlagnál 25 %-kal több. A csapadéktöbblet a tél végén, tavasszal és nyáron jelentkezett; kiemelkedően csapadékos vol,t a február, és az április közepétől júliusig terjedő idő~zak. Száraz hónap
volt a december, a január, és
különösen a március, de októberben is kevés volt az eső.
Az elmúlt télen működési
területiÍnkön elég korán, már
november végén lehullott az
első hó. Megszakltásokkal
43-46 napig volt hótakaró,
mely legnagyobb, 40 cm-es
vastagságát a februári nagy
havazások idején érte el. A
vízgyűjtő hegyvidéki részén
az utóbbi 30 év legnagyobb
hómennyisége (9 km3 ) halmozódott fel, a sokéves átlag
háromszorosa. Február végén, a magasabb térszíneken
1-1,5 m vastag, 200 mm csapadéknak megfelelő vízkészletű hótömeg is előfordult.
A léghőmérséklet szélső
séges ingadozásának köszönhetően a hó leolvadás a több
ütemben, de zömében február végén és március elején
történt.' A gyakori hideg ellenére enyhe volt a tavasz,
átlagos 'hőmérsékletű a nyár,
majd ősszel ismét az évszaknak megfelelőnél melegebb
volt az idő.
Nem jelentősen, de elmaradt a sokéves értéktől a napos órák száma. A napfénytartam 4%-os hiánya főleg a
nyári hónapokban gyűlt
össze. '

Víziárás
Az elmúlt hidrológiai év
már rögtön az elején árvízi
és belvízi eseményekkel kezdődött. A Felső-Tisza rendkívül h,eves árvize dec iméterekkel az LNV fölötti, a
Közép-Tisza ahhoz nagyon
közeli ~zintekre emelkedett.
Komoly víztömeget hozott a
Bodrog is. A Körösökön és a
Maroson csak kisebb áradások voltak, így az Alsó-Tisza
mentén'nem alakult ki a felső szakaszokhoz hasonló
helyzet.
A vízállás a legmagasabb
a Tisz~ Maros-torok fölötti
szakaszán lett, ahol elérte a
n. fokú árvízvédelmi szintet

(Mindszent: 780 cm). A többi véd szakaszon az I. foknak
megfelelő tetőzések voltak
(Szeged: 705 cm, Szarvas:
709 cm), a Maros a medrében maradt (Makó: 201 cm).
A közép-tiszai kritikus helyzet enyhítésére megnyitották
az alpári nyári gátat, melynek következtében az alsó-tiszai áradás is egy-két nappal
hamarabb megállt.
Még a tiszai árvizet megelőzően, a tavaly őszi nagycsapadékok számottevő belvízi elöntéseket okoztak az
Ativízig területén. Az október közepétől december elejéig tartó, az I. fokú készültségi szintet elérő belvízvédekezést jelentősen segítette a
november végére lecsökkenő
csapadékhajlam és a hirtelen
lehűlés.

A novemberi lehűlés hatására az első jég már nagyon
hamar, egyes folyószakaszainkon az átlagosnál egy hónappal korábban, november
20-a körül megjelent. A jeges időszak február elejéig,
közepéig tartott, ami átlagosn,.ak tekinthető.
A jeges napok száma is átlagosan alakult: a Tiszán 61
napig, aMaroson 33 napig, a
Hármas-Körösön 54 napig
volt jég. Januárban a Maroson, egy Makó alatti torlódás
számottevő visszaduzzasztást okozott.
Alig húzódott vissza gágainktól az őszi árvíz, rövid téli
pihenő után, február végén
újabb árhullámsorozat vette
kezdetét. A tipikusan hóolvadásos, télvégi-tavaszi áradás
ezúttal a Bodrogon és a Közép-Tiszán okozott eddig soha nem látott magasságú vízszinteket.
A Bodrog és a Tisza Tokajnál egyesült árvize egészen Tiszaugig LNV fölött
vonult le, helyenként fél méterrel is meghaladva a korábbi legmagasabb árvízszintet.
A magas vízállás ok me1tett
fokozta a veszélyhelyzetet
azok rendkívüli tartóssága is:
a Közép-Tiszán közel két hétig volt LNV feletti vízszint.
Az árhullám az Alsó-Tiszára
érve némileg ellapult, a levonulást érdemben a Körös
és a Maros árhullámai sem
akadályozták (sőt a Tisza tartotta duzzasztott állapotban
mellékfolyóit).
Amellékfolyók mérsékelt
szereplésének köszönhető,
hogyavédvonalainkon kialakult le ma asabb vízszint

lakult legmagasabb vízszint
is a III. fokú készültségi tartományban maradt (Mindszent: 891 cm, Szarvas: 857
cm).
A Maros-torkolat alatti Tisza a n. fokot (Szeged: 817
cm), a Maros időközben levonult mindkét árhulláma az
I. fokot (Makó: 434 és 423
cm) érte csak el. A kisebb
utóárhullámok miatt a magas
vízszintek az Alsó-Tiszán is
nagyon hosszú ideig, egészen május közepéig megmaradtak.
A korábban bemutatott
időjárási tényezők századunk
egyik leghosszabb belvizes
időszakát okozták igazgatóságunk területén. Változó területi eloszlásban, január
közepétől egészen augusztus
elejéig volt beavatkozást
igénylő káros elöntés.
A belvfzképződésnek nagyon kedvezett, hogy a talaj
felső rétegei tavaly ősztől
idén nyárig lényegében végig vízzel telftettek voltak. A
föld a legtöbb helyen sem a
hirtelen leolvadó télvégi hótömeget, sem a tavaszi, nyári
nagycsapadékokat nem tudta
befogadni.
A párolgás fékezésével az
elöntések fennmaradását tovább támogatta a napfényben
szegény és viszonylag hővös
nyári időszak is.
Az időjárás lényegesen
módosította az idei talajvízjárást is. A téli, tavaszi
emelkedések kétszer is megszakadtak: először a fagyos
decemberi, majd a száraz
márciusi, áprilisi idő miatt.
Az intenzívebb áradások
csak május-júniusban indultak be, és a szokásosnál két
hónappal később, július ban,
augusztusban tetőz tek.

Kilátások
A hosszú távú meteorológiai előrejelzés szerint az
előttünk álló tél eleinte az átlagosnál hidegebb, januártól
enyhébbnek ígérkezik. Több
csapadék decemberben és
márciusban várható, máskor
átlagos, vagy annál kissé
szárazabb lesz az idő.
A vízgyűjtők jelenlegi, az
átlagosnál kissé jobban telftett állapotát alapul véve,
rendkívüli vízkár-események
kialakulására a következő
hónapokban is lehet szárnítani.
Lázár Miklós
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