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Interjú a megyei védelmi 
. bizottság elnökével, 

dr. Frank JózseHel 

A katasztrófahelyzetre nem lehet igazán jól felkészülni, 
de k~szülni lehet rá. A megyei védelmi bizottságok 
feladata, hogy váratlan helyzetekben is szakavatott 
módon védelmezzék, ha kell, mentsék alakosságot, 

s annak javait. Az idei tiszai árvíz megfékezése, 
s a ciá~szennyezés utáni revitalizáció - mint tudjuk -

óriási er6feszitéseket igényelt a védekezést irányitóktól. 
A és~ngrád Megyei Védelmi Bizottság elnökét, dr. 
Fran~Józsefet arról kérdeztük, milyen tapasztalatai 

és tanulságai vannak a nem mindennapos, 
sokszor drámai eseményeknek. 

. - Nem vtzi/gyi szakember
ként hogyan élte meg a kriti
kus árvtz,i helyzetet? 

- Talán sokan riem tudják, 
hogya rriegyei közgyűlés el
nöke - hivatalból - egyúttal 
a védelnii bizottság vezetője 
is. Nos, Ila az ember nem po
lihisztor,'ezen a poszton ak
kor is értenie kell minden 
olyan dologhoz, amire ilyen
kor szükség lehet. Igaz, jó
magam szeretem a kihíváso
katés amehéz feladatokat, 
azért itt néhányszor úgy 
éreztem, :~sak a szerencsében 
bfzhatunlc Tudjuk, hogy egy 
esetlege& árvíz nemcsak azt 
jelenti, hogy a házakból me~ 
nekülni kell, hanem azt is, 
hogya r&,szorultaknak legyen 
elég ennivalójuk, tiszta vi
zük, meg kell szerveznünk a 
betegellá~st, esetleg a járvá
nyos fer~őzés elleni védeke
zést, az állatok megfelelő el
helyezés~t és még sorolhat
nám. Tehát a védekezés ösz
szetett feladat. 

mérnök, és az egyik védelmi 
szakasz vezetőjeként szintén 
részt vett a munkálatokban. 

Mondhatom, sok mindent 
megtanultam e pár hét alatt, 
ezek közül a legfontosabb 
az, hogy a védelemre béke
időben kell felkészülni .. 
Ilyenkor lehet következetes, 
tervszerű munkával mara
dandó védelmi rendszert lét
rehozni, mert árvíz idején 
már csak homokzsákokból 
lehet gátat építeni, ami igen 
sokba kerül és az események 
után még le is kell bontani az 
ideiglenes védőrendszert. 

- Vagyis megelőzni kell a 
bajt és nem ut6lag orvosoI
ni... 

- Ez lenne az ideális, de 
sajnos) oly gyorsan felej
tünk! Epp hogy lezajlott ez 
az árvízi katasztrófa, máris 
azt .hallom: a tervek szerint, 
jövőre még kevesebb jut a 
költségvetésből vízügyi be
ruházás okra. Isten ne adja, 
hogy egyszer olyan helyzet
be kerüljünk, az árvíz pusztí
tásának költségei a nemzet
gazdaságot veszélyeztessék. 
Mint minden kérdéskörben, 
itt is előre kellene gondol
kodni. 

- Mekkora a felelőssége a 
védelmi bizottság elnökének? 

; 

Arvízi 
krónika 

hétkor kezdtük meg a férhesser\. Sajnos többek ter
kitelepítés t és délutánra mése odaveszett így, de nem 
lettünk kész. Idős, tanyai' tudtunk mit tenni. Tudomá
embereket kellett állataikkal; sul kell venni: aki az árteret 
apró ingóságaikkal kivinni gazdálkodásra használja, 
abból a környezetből, mely- nem biztos, hogy betakarít
ről a szakember tudta, ha az hatja termését, hiszen ez a 
árhullám odaér, menthe- terület a folyó víz számára 
tetlenül víz alá kerül. Aki van fönntartva. 
nem élt át hasonló helyzetet, - Ebben az évben igen sok 
nem tudja elképzelni, milyen teendóje akadt a megyei vé
megrendítő események ré- delmi bizottság elnökének, 
szesei voltunk. hiszen az árvizet megelőzte a 

Más jellegű, de hasonló Tisza cián,zennyezése. Ez 
drámai helyzet alakult ki milyen tanulságokkal szol
Mindszentnél, mikor úgy gált? 
tűnt, minden igyekezet és - A ciánszennyezés alap
megfeszített munka ellenére vetően különbözött az árvíz
elmossa a víz a gátat. Soha től. Az ilyen típusú kataszt
nem felejtem el azt a négy rófa elleni védelemre nincs 
órát, ami alatt Török Imre forgatókönyv. Ez általános 
György a búvárok segítsé- bénultságot okozott. Tanul
gével megállapította, az át- ság, hogy ilyen esetben is 
emelő szivattyúk tömitésével gyorsan kell dönteni és cse
van probléma. Csak a hiba lekedni. Méghozzá központi 
kijavítása után lélegezhet- erőknek, különben senki sem 
tünk föl: a település ezúttal tudja a maga posztján felelő
,,megúszta" a katasztrófát. sen végezni a feladatát. 

- Nehéz volt-e meggyőzni Azonnal nemzetközi szakér
az embereket arr61, hogy tői bizottságot kellett volna a 
menteni kell ct menthetőt, s helyszínre hívni, katasztró
ezért esetleg áldozatot is kell fahelyzetet elrendelni, a mi
hozni? . . nisztériumnak ene megvan a 

- A költözésnél nem volt kompetenciáj a. Így akár 
túl nagy ellenállás. Igaz, töb- nagyságrendjéről mindenféle 
ben hivatkoztak a szomszéd, mendemondák helyett konk
Szolnok megyei' faluban tör- rét választ adhatott volna a 
térit eseményekre, ahol az szakértői csoport, s köny
emberek nem voltak hajlan- nyebb lett volna az Európai 
dók elhagyni hajlékukat. De Unióhoz Jord ulni a pröb
gyorsan megértettük velük: lémával. Ugy sokkal világo
ott egy faluról van szó, itt sabban kiderült volna az is, 
pedig tanyákról, melyeket, ki a felelős a szennyezésért. 
ha körbevesz a víz, nincs - A ciánszennyezett vtz le-
többé menekülési út. vonulása után Csongrád me-

Az igazi problémát inkább gye kezdeméy!yezésére dI
a nyári gátakkal határos ter- régi6 alakult,' mely hét, Ti
mőföldek tulajdonosainak sza-menti megyét kapcsol 
tiltakozása jelentette. Az ár- össze. Ez a társulú.; tehet-e 
teret ugyanis kénytelenek valamit azért, hogya foly6 
voltunk elárasztani, hogyaújraéledjen s hogy az ilyen 
víz a szélesebb mederben el- ttpusú szennyeződést legkö-

zelebl] meggátolja? 
- Ugy gondolom, nagyon 

is sokat tehet. Közösen meg
fogalmaztuk problémáinkat 
és azokkal az Európai Unió
hoz fordultunk. Egyfelől a 
helyreállításhoz kértünk tá
mogatást, másfelől pedig vé
delmet és odafigyelést ene a 
Kárpát-medencebeli problé
már~. Saját érdekünk, hogy 
hathatós támogatókat talál
junk, hiszen földrajzi hely
zetünk sajátos. A jelentős 
nagyságú folyók legalsó sza
kaszai a mi területünkön ta
lálhatóak. Miután a folyók az 
állarnhatáron kívül erednek, 
gyakorlatilag ki vagyunk 
szolgáltatva. De miután 
senkinek sem lehet érdeke, 
hogy Közép-Európa el
szennyezett terület legyen, 
össze kell fognunk. A Tisza 
revitalizációja is csak teljes 
körű együttmúködéssel kép
zelhető el. 

- Ismerve a diplomáciai 
helyzetet, lát erre esélyt? 

- Kár lenne e kérdéskör 
kapcsán országok és nem
zetek közötti ellentétet szíta
ni, hiszen a probléma gyöke
re valójában a nemtörődöm
ség és kulturálatlanság, ami 
sajnos a határon belül is jel
lemző. Hiába megyünk mi 
panaszkodni az unióhoz, ha 
magunk is beleengedjük a 
szennyvizet a folyókba. Tá
mogatást csak akkor remél
hetünk, ha mi is igyekszünk 
kompatibilisak lenni a nyu
gati rendszerekhez. Bízom 
benne, Európának is fontos, 
hogy ezen a felén mi törté
nik, hiszen a nyugatról ér
kező befektetőnek is érdeke, 
hogy megfelelő körülmé
nyek között kamatoztathassa 
tőkéjét. 

Hozzá kell tegyem mind
ehhez, hogy a vízügyi szak
emberek között sem határon 
innen, sem azon túl nem ta
lálkoztam olyannal, akinek 
ne lenne enől hasonló véle
ménye. Ez a ciánszennyezés 
csupán a jéghegy csúcsa, 

amely alatt óriási probléma
halmaz tornyosul, a meg 01-
dáshoz a vízügyi mérnökö
kön és a biológusokon kívül 
más képzettségű szakembe
rek és központi erők is szük
ségeltetnek. Ezeknek, többek 
között deklarálniuk kellene: 
hol vannak olyan szennyező 
gócok, melyek egy egész 
rendszert veszélyeztetnek. . 

- Ha j61 sejtem, a nyugati 
országok ezekbe a csapdák
ba korábban éppúgy belesé
táltak, csak már kiheverték a 
károkat. 

- Ez így van. Sajnos, az 
ipar fejlődésével együtt jár a 
fokozott környezetszennye
zés és az ember szíve fáj, 
hogy a fogyasztói lét oltárán 
lassacskán feláldozzuk a 
tiszta levegőt, földet és vizet. 

- Személyes kötődése i is 
vannak a Tiszához ? 

- Jómagam Atka környé
kén gyerekeskedtem, arrafelé 
minden zegét-zugát ismer
tem a folyópartnak. Télen 
sokszor a Tisza jegén men
tünk át lovaskocsival, nyáron 
pedig kora reggeltől napestig 
a Tiszán játszottunk. Emlék
szem, olyan tiszta volt a vi
ze, hogy sokszor a fenekéig 
le lehetett látni. Ittunk a Ti
szábÓl! Ez ma már hihetet
lennek tűnik, pedig így igaz! 

Olyan már sohasem lesz a 
folyó, mint régen volt, de az 
is eredmény, ha megállít juk 
a szennyező folyamatokat. 
Tenni lehet ezért és tenni is 
kell érte, amennyi csak az 
erőnkből, fegyelmezettsé
günkből és a terIl}észetszere
tetünkből telik. Es persze a 
következő generációkat már 
előre figyelmeztetve, hogy 
maga ellen cselekszik az, aki 
a természet ellen vét. A vilá
got felszólító környezetvédő 
jelmondat már régen el
készült, ismerjük, így hang
zik: csak egy Földünk van. 

Hozzátenném: és Tiszánk 
sincsen másik. 

Pacsika Emília 
Fotó: Veréb Simon 

Tényl~g nem vagyok vízü
gyi szakember, de óriási sze
rencsémie az Ativizig szak
emberei teljes mellszélesség
gel álltak mellettem a nehéz 
órákban;' Dr. Kováts Gábor 
igazgató és Török Imre 
György;főmérnök és mun
katársaik( olyan szakértelem
mel és ~mberi felelősséggel 
irányfto~ták a védekezést, 
hogy döntéseimben teljes 
biztonsággal támaszkodhat
tam tanácsaikra. Könnyítette 
a munkámat, hogy őket jó 
barátaimnak is tudhatom, 
nem behélve arról, hogy 
együtt tevékenykedtem a fi
anunal i~, aki vízépítő szak-

- Azt gondolom, igen 
nagy. Számomra a legkemé
nyebb megpróbáltatás, hi
szen egy ilyen helyzetben 
emberek, családok sorsáról 
kell - úgy lehet - percek 
alatt dönteni. Leírhatatlan 
pillanatok voltak például, 
mikor Csépa környékén 
rendkívüli veszélyhelyzetet 
kellett elrendelnem. Reggel A csongrádi buzgár és a miniszteri szemle (fent) Tripolszky Imre felvétele 



2 

Az árvízvédekezés nélkülözhetetlen eszköze volt 
a rádiptelefon Molnár J6zsef csongrádi polgármester 

számára is (Fot6: Tésik Attila) 

A Tisza - tavaszi áradása- - Miért voltak útban a le-
kor - Cs~ngrádnál994 centi- bontás ra Uélt házak, netán 
méterrel tetőzött, ez a víz- rossz helyre épttették óket? 
szint az, 1970-ben mért re- - Szó nincs erről. Ezek 
kordmagasságot idén 10 cen- öreg házak voltak, melyekrt) 
timéterr~l hajazta. A kritikus az idők folyamán fokozato
pillanatokban a város biztOIl- san "ráépült" a folyton na
sága forgott kockán, ezért gyobbftott és szélesftett töl
olyan dpntéseket is kellett tés. Némely ház pincéje már 
hozni, rn,elyek komoly áldo- évek óta a töltés alatt húzó
zatot követeltek. Tizenhét la- dott, más épületeknek a vé
kóházatikellett lebontani, és gükhöz, a hátsó szobájukhoz 
hatvanhárom ingatlant meg- közeledett a töltés. Ezek az 
csönkít,ani ahhoz, hogya ingatlanok-a piacon nem szá
szakemberek által kijelölt tfz mftanak különösebben érté
méter széles sávot a töltés kes árunak, de akik ott éltek, 
mellett ~zabaddá tehessék. egy élet munkáját, hozadékát 

A nyaralók számára oly féltették. Legtöbb helyen 
kedves Körös-torok is hete- idős tulajdonosok laktak. A 
kig víz álatt állt, az ottani, jól bontásnál magam is jelen 
működé; kemping - kéretle- voltam, szívszorftó emlék ez 
nül- iS2;appakolást kapott. A mindnyájunk számára. 
gondokkal terhes pillanatok- - Mi történt á kiköltözte-
ról és a tervekről, a jelenről tett családokkal ? 
Molnár ;JÓzseffel, Csongrád - Egy részüknek kész
város polgármesterével be- pénzt adtunk, hogy albérletet 
szélgettQnk. találhassanak maguknak, 

- Pol8drmester úr, hogyan voltak, akiket szállodában 
élte meg városa drámai ese- helyeztünk el, többeketroko
ményeit1 nok fogadtak be. Kevés, la-

- Jómagam is azon a kör- kásra alkalmas helyünk volt, 
nyéken Íakom, tehát megle- hiszen már a bontás előtt 
hetőseniközelről érintett. A számos épület összedőlt és 
város érdekében kellett cse- ezek lakóit is el kellett he
lekediüjés a város a nehéz lyeznünk önkormányzati 
döntés Ifleghozatalakor mel- szükséglakásokban. 
lettem állt. Állandó és folya- - Hogy kárpátolják a há
matos tájékoztatással a la- zukat vesztett csongrádiakat? 
kosság a helyi ffldión és a ká- - Vigaszuk lehet, hogy 
beltévért keresztül mindvégig méltányos kártérítésben lesz 
figyelh~tte az eseményeket. részük. Ez azt jelenti, nem 

Amikor egyértelművé vált, annyi pénzt kapnak, ameny
hogy nincs mit tenni, mint nyit a tulajdonuk ért, hisz an
bontani; nlinden család kép- nak az árából nem tudnának 
viselőjével magam beszél- tisztességes hajlékhoz jutni. 
gettem ~l. Nehéz pillanatok A kárvallottak olyan össze
voltak ezek, azt hiszem, mig get kapnak, melyből új házat, 
élek, eni1ékezni fogok rájuk. vagy lakást tudnak épfteni, 
Dönt~semben mellettem vásárolni: Egyébként a véde

állt a vízügyi szakma és az lemre igénybe vett ingatla
ország9s vezetők is, mint nok nagy részén nincs épü
például iKatona Kálmán kor- let. A töltés felújftása meg
mánybi~tos, Hajós Béla he- kezdődött, a telkekből, me
lyettesállamtitkár. Itt kell lyeket fel kellett áldozni a tíz 
megjegyeznem, a sajtó ren- méter széles védelnli sáv kié
geteget :segftett abban, hogy pftéséhez, gyönyörű zöld te
az emberek tisztán lássák az rület keletkezett, melyet sé
esemériyeket. Azt hiszem, tánynak, vagy afféle idegen
senki s~m hibáztatott dönté- forgalmi látványosságnak is 
semértf a vérnyomás om tekinthetünk.-
mégis ~zázkilencvenre szö- - Úgy gondolja, indulhat a 
kött fet Az álmatlan éjsza- turistaforgalom? A Körös-to
kák után rövid kényszerpi- rok környéke, az ott kiépült 
henőt adtam magamnak. kemping, üdülótelep nemrég 

; 
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még vIz alatt állt ... 
- Az árvíz rengetegi gon

.dot okozott, de bárnülyen hi
hetetlen, nénli haszna is vari 
annak, hogy ez a félelmetes 
tömegű víz itt zúdult le. 
Ilyen gyönyörű, kristálytiszta 
homokfövenye nem tudom, 
mikor volt utoljára a Körös
toroknak. Ez az Ativízig sza
bályozó munkájának is kö
szönhető. Egyébként a víz
ügyi igazgató~ág elkészftette 
a csong~ádi védtöltés felújí
tásának fejlesztési tervét, bí
zom benne, hogy ez nem 
csak terv marad, s az elkép
zelések meg is valósulnak. 

, 
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- Úgy tudom, a Tisza új
jáélesztésén és a tisztántartá
sáért is dolgoznak. 

Anagyfaiútpadka megcsúszása (Tripolszky Imre felvétele) 

Kellemes élmény volt számomra - a 
számtalan új, műszaki vonatkozású ta
pasztalat és az előfordult feladatok elsajá
títása mellett - hogy elbeszélgethettem 
Pintér Miska bácsival, az árvízvédeke
zésbena deszk-fehértói segédgáiőri éj
szakás posztot ellátó, volt vízügyes dolgo
zóval. A napi munka után, készenléti órá

Nagyon büszke volt arra, hogy a helyi 
védelemvezetőktől megkapta ezt a bizal
mat, s ilyen rendkívüli esetben is bizonyít
hatta rátermettséget. 

Búcsúzásunkkor arra kért, hogy ha az 
Éduvízig működési területén a közeljövő
ben netán nagy árvízre lehetne számítani, 
eml1tsem meg főnökeimnek, s őt is kérjük 

- A ciánszennyeződés nli
att nem kell aggódniuk az 
idelátogató nyaralóknak. A 
vizet megvizsgáltuk, tiszta és 
újratelepítésén is munkálko
dunk. Nemrég a csongrádi 
szakaszon egy millió előne
veit pontyot, ötezer kecsegét 
telepítettünk a folyóba. A 
pénzt ehhez az akci6hoz finn 
barátainkt61 kaptuk. Látták a 
tévé ben, hogy milyen ka
tasztr6fa történt és testvér
városunk, Raiso önkormány~ 
zata ötvenezer finn márkát 
ajánlott föl a Tisza revitalizá
ci6s munkálataira. 

imban alig vártam, 
hogy néhány szót vált
hassak, egy-egy régi 
történetét elmeséltes
sem vele 1970-es sze
gedi, vagy az 1965-ös 
győri árvízi élményei
vel kapcsolatban. 

!! ;-. 

ArvlZI 

el Győrbe a védekezés
hez, nlivel úgy érzi, még 
,,idegen vizeken" is helyt 
tudna állni. 

emlék Boldog vagyok, hogy 
megismerkedhettem egy 
helyi, a szolgálatot tiszte
lő, volt vízügyes kollégá

A foly6 tisztaságár61 pedig 
úgy kívánunk gondoskodni, : 
hogy szennyvíztisztft6 telep 
építését tervezzük. Ha ez el
készül, a város sZennye nem 
a Tiszát piszkftja majd. A 
körös-toroki kemping ben le
rakódott iszapot is igyek
szünk eltakarítani. Nemsoká
ra lehet jönni hozzánk nya
ralni! 

Öröm volt nézni, hogy csillog a szeme -
szinte újra élve a már megtörténteket - a 
régi emlékek felelevenítése közepette. A 
hetven éves, kifogástalan fizikai és szel
lenli kondícióban lévő, a vízügyi szolgá
latban a "ranglétra" számos fokát bejárt 
Miska bácsi volt fizikai munkás, kotrós, 
d6zeres, gát- és csatornaőr, szivattyútelepi 
gépész is. Úgy érzem, dacára a közöttünk ' 
lévő, viszonylag nagy korkülönbségnek, a· 
beszélgetéseinkben hamar egy hullám
hosszra álltunk. 

val. Úgy érzem, számos hasonló hoz
záállású védekezőre vo1na még szüksége a 
vízügyi szolgálatnak. 

Pacsika Emília 

[ Posta bontás l 

Ezúton is kívánok neki további jó 
egészséget és hosszantartó, eredményes, 
"éles szolgálatban" eltöltött időt. 

Újszeged, 2000. május 4. 

tes "hercegnője", a szőke Tisza hatá
rozza meg így a táj ökológiai-hidroló
giai életét. A varázslatos "uralkodót" 
mindenben segítik hűséges "alattvalói": 
a nlindig is szilaj balparti, s az utóbbi 

Bognár Zoltán 
a 11.06-08 árvízvédelmi szakaszra 

beosztott műszaki, 
Éduvizig Rábai Szakaszmérnökség 

ki. Már csak háromszázan laknak ideig
lenes helyen. 

Kiss Péter Emő vezető szerkesztőtól években - újra? - egyre szeszélyesebb 

Beregi Nagy Edit kolléganőmmel 
együtt hetekig, éjjel-nappal jártuk a Ti
sza-völgyet: Gyulától Felsooereckiig, 
Sárazsadány tól Tiszalúcig, Tiszabercel
től Tiszadobig, Nagykörűn, Szolnokon, 
Tiszajenőn, Nagyréveh, Tiszasason, 
Mindszenten át Szegedig és még sorol
hatnám. 

Magyar Rádió Rt. - Budapest " jobbparti mellékfolyók. 

Dr. Kováts Gábor 
Igazgató Úrnak 
Ativízig - Szeged 

Kedves Igazgató Úr! 

Május 14-én kilépett a készültségből 
az utolsó olyan vízügyi igazgatóság is, 
amely érintett volt a Tisza-völgy 2000. 
évi rendkívüli tavaszi árvizében. 

Napra pontosan 30 esztendeje, 1970. 
május 14-én kezdődött és - a hősies, az 
adott lehetőségek keretei között szak
szerű védekezés ellenére - 15-én a Sza
moson már magyar területen is töltést 
szakított a később méltán "nagy" 
jelzővel illetett Tisza-völgyi árvíz. 

Az, amelyet a nyilvántartások veze
tése óta sok helyen a legnagyobb ár
hullámként regisztráltak. Pusztító ere" 
jében mindenképpen a Tisza-történet 
egyik leghatalmasabbak árvize volt: ha
lálos áldozatokat követelt, romba dön
tötte települések tucat jait, 5-6 ezer ott
hont, emberi életek és remények tfzez
reit. 

Ha babonás vo1nék, nlinden bizony
nyal sokat jelentene számomra a har
nlinc éves kijlönbséggel egyező két dá
tunL Pedig nem a babona jelenti a kap
csolatot: az Alföld rapszodikus, búvöle-

Az 1970-es Tisza-völgyi nagy árvíz 
elnevezésből a ,,nagy" jelzőt lassan-las
san j ogosulatlanná teszi az árvízi törté
nelem. Az 1998-as Felső-tiszai és az 
1999-es tiszai árhullámok legtöbb he
lyen megdöntötték a '70-es vízszinte
ket. Amikor pedig a legtöbben már úgy 
vélték: 1999 valóban veszélyes, nagy 
vizei után jó eséllyelremélhetünk nyu
godtabb esztendőket, a kiismerhetetlen 
Tisza "hercegnő" és "alattvalói" 2000-
re, az évezred utolsó esztendejére - ,,il
lően" az alkalomhoz - az évezred árvi
zét időzftették. 

A hét megyére kiterjedő, a magyar 
vízügyi szervezet egészét, az ország 
egyéb szervezeteinek, közigazgatásá
nakjelentős részét, s a civil társadalmat 
is mozgósító, áldozatos védekezés a 
rendkívül veszélyhelyzetben kiemel
kedő sikert hozott: Magyarország meg
menekült az árvízi katasztrófától. 

Emberéletet szerencsére nem kö
vetelt, de egy ilyen rekordnagyságú ár
víznek sajnos, óhatatlanul, vannak vesz
tesei. Bár a károsultakat ez kétségkívül 
nem vigasztalhatja, az adatok imponá
lóak. Az árvíz nliatt a hét megyében kb. 
1800 lakóépület rongálódott meg. 
Ezekből kb. 270 ház vált lakhatatlanná. 
A veszélyeztetett 2q településről ide
iglenesen kb. 2.800 embert telepítettek 

A Magyar Rádió számára több nünt 
20 órányi felvételt készftettünk az ár
vízről: a háromperces helyszíni beje
lentkezéstől az egy6rás músorig hozzá
vetőlegesen 40 műsorszámot. 

Kedves Igazgat6 Úr! 
Amerre az árvíz heteiben megfordul

tunk, mindenütt a védekezők kemény 
munkáját, lelkiismeretességét tapasztal
hattuk. Különösen érvényes volt ez a 
vízügyi igazgatóságok munkatársaira, 
akiknek áldozatvállalásához, szaksze
rűségéhez, emberi és szakmai tisztes sé
géhez a legválságosabb, s olykor bi
zony a kudarc,rémét is megidéző pilla
natokban sem férhetett kétség! 

Gratulálunk a bravúros helytáliáshoz, 
a sikeres árvízi védekezéshez! Köszö
netünket fejezzük ki azért is, hogya 
vízügyi dolgozóktól a legnehezebb pil
lanatokban is hiteles és érdenli infor
mációkat kaptunk! 

Kérjük, hogy munkatársainak a lehe
tő legszélesebb körben tolmácsolja jó
kívánságainkat és köszönetünket! 

Budapest, 2000. május 16. 
Üdvözlettel: 

Kiss Péter Ern6 
vezet() szerkeszt6, Magyar Rádi6 
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A 2000. március 13-május 16. közötti ár
vízvéd4ezés néhány szemléletes, beszédes 
szárnad~ta szemlélteti a feladat nagyságát az 
Alsó-Ti~za vidéki Vízügyi Igazgatóság te
rületén .. 

• Felhasznált anyag: 
Homokzsák: 378 ezer db 
homok: - 31 ezer m' 
fólia: 17 ezer m2 

terfil: 1800 m2 

kohósalak: 2500 tonna 
• Ai. iirvízvédelmi készültség 65 napig terméskő: 6500 tonna 

tartott: [ kavics: 1670 tonna 
I. fok i 21nap szádfal: 2770 m2 

ll. fok 7 nap 
10 nap • Jelentősebb munkák: ill. fok 

Rendkívüli 20 nap 
(április 19-tól 
május 9-ig) 

- Kurca-toroki zsilip bevédése 
- Mindszenti szivattyútelep bevédése 
- Csongrád városi belterület védelme és 

épületbontási munkák 
• Ponivédekezés a Kósdi zsilipnél 65 nap, - Kunszentmárton belterület védelme 

a Kurca~toroki zsilipnél külön + 2 nap. - Nagyfai útmegsüllyedés, holtág rézsű 
bevédése 

• Tetőző vízállások: - Atkai rézsúláb megcsúszás bevédése 
Csongrád: 994 cm (április 21.) - Szivágyi töltésmagasítás 
Mindszent: 1000 cm (április 21.) - Szent-jánosi töltésszakasz speciális pap-
Szeged: 929 cm (április 23.) lanozása 
Szarvas: 892 cm (április 19.) • Dongéri és mindszenti provizórium tele

pítése Kunszentmárton: 985 cm (április 21.) 
Makó: 492 cm (április 14.) .• Közel 18 km út és töltéskorona stabilizá

lása 
• LétsZám: 
A legnagyobb április 22-én: 1936 fő 

• A védekezés módosított becsült költsé
ge: 1 495 millió forint 

• Segítő "vízig"-ek: Baja, Győr, Székesfe
hérvár, Pécs + ÁBKSz .' Helyreállítási igény: 523 millió Ft. 

• Ideg~nek: 
57 fő ukrán, 9 fő székely 

a 
Azá:rNíz egy folyóparti vá

rosban mindenkit érint, ezért 
aztán tet:mészetesen minden
kit érdekel. A műszaki ügye
letnek felkészülten kell vár
nia a ,,rr\ennyi a vízállás, mi 
várható, Inikor jön ki a víz a 
partfal menti útra, elönti-e a 
Sárgát" stb. kérdéseket. 

Külön6sen a védekezések 
kezdeti ~dőszakában\sok kí
váncsiskodóval, de érdemi 
érdeklőqővel istalálkozha
tunk. Fohtos, hogy_az ügye
letet telefonon felker.esők 
mindig megbízható, lehető
leg megnyugtató választ kap
janak. Az ő problémájuk ne
kik nagy gond: elönti-e a kis
kertj üket; üdülőjüket, egyéb 
javaikat az árvíz, ki segít ne-. 
kik a bel\1zzel fenyegetett is
tálló megmentésében, meny
nyire méIgező a szennyezett 
víz stb. 

Válaszainkban az árvfzvé
dekezés folyamán mindvégig 
fontosn~k tartottuk azt is, 
hogy soh,a ne legyünk pánik
keltők, de adott esetben a ve
szélyhelyzetet ne bagatelli
záljuk el, a lakosság gal kap
csolatos gOll9jainkat ne ta
gadjuk le. 

A minden árvíznél tapasz
talható, megrohamozó kér
déseket :részben megelőz
hetjük, tia mielőtt az árhul
lám elöntené a hullámtéri te
rületeket, kötelező felada
tunkként közzé tesszük, hogy 
ismereteink szerint milyen 
mértékű áradás várható, mi a 
következménye a hullámtér 
e1öntésének, és felhívjuk leg
alább a helyi rádió, tv, sajtó 
segítségével az érintettek (er
dészetek, mezőgazdasági ter~ 
me~ők, kiskertesek, MOL, 
hullámt~fi üdülők stb.) fi
gyelmét az értékek mentésé
re. 

Benke György 

Tájékoztatási 
2000. évi tavasz; 

Ha kellően. széleskörű és kívül nagy volt. Az érdekIő
korrekt a tájékoztatás, sok dés kiszolgálása viszont, ha 
bosszúságtól és időrabló te- nem akartullk csak ezzel fog
lefonálástól kímélhet jük meg lalkozni, valamilyen rend
mag unka t. A hidroló giai szer kialakítását igényelte. 
helyzet ismeretében jó elő- A védelemvezetés kérésé
rejelzések készíthetők és a re a rendszeres interjúk adá
megalapozott tájékoztatással sának időpontját és idejét na
a lakosság a várható hely- pi 3 óra időtartamban hatá
zetre megfelelően felkészit- roztuk meg és· bővebb szó
hető. beli tájékoztatást is csak eb-

A tájékoztatási feladatot - ben az időben adtunk. Ezeket 
leginkább rövid információ- az interjúkat - tekintettel 
kat - az árvíz kezdeti idő- arra, hogy a válasz sokszor 
szakában mint mindig, most nagyon megfontolandó volt 
is a műszaki ügyelet látta el, - a védelemvezető vagy he
a későbbiekben ezt a munkát lyettese (kivételes esetben a 
a tájékoztatási szolgálat vette műszaki ügyelet vezetője 
át. vagy a táj ékoztatási felelős) 

Tájékoztatóinkban töre- adta. Az árvíz alatt nálunk az 
kedtünk arra, hogy az írott és interjú időszaka délelőtt 11-
elektronikus sajtón keresztül tól délután 2-ig tartott, a vé
információink mindenkihez delemvezető és helyettesei 
eljussanak, akit érintnek és egymást beosztva, felváltva 
hogy a sajtó maradéktalanul álltak a sajtó rendelkezésére. 
azt az üzenetet közvetítse a A módszer elég jól bevált. 
lakosságnak, amit mi közölni A saj tó - különös.en a 
kívántunk. Tájékoztatásunk rádió és televízió - gyakran 
az adott helyzetet, a várható készít helyszíni riportokat. 
eseményeket a legjobb tudá- Ezt minden esetben csak elő
sunk szerint pontosan és ért- zetes bejelentés alapján te
hetóen ismertette, előrejelzé- hette. Általában a műszaki 
seink megbízhatók voltak. ügyeleten kapott tájékozta-

Az árhullám emelkedésé- tást arról, hova érdemes 
vel a tájékoztatási feladatok menni, hol folyik látványos 
is nőttek. Rendszeressé vált a munka, hol találnak közér
rádió, televízió és írott ~ajtó deklődésre számot tartó ese
mindennapos érdeklődése. A ményt. (Ha szerencséjük 
llI. fokú, illetve rendkívüli. volt, esetleg kísérőt is sike
védekezés időszakában kia- rült biztositani.) Fonto&, 
lakult egy rendszer, amit sa- hogy az adott helyszínen 
ját érdekében . igyekezett szolgálatot teljesítő védelem
minden érdekelt betartani. A vezetőt a várható "szerep
rövid információk adása to- lésről" a műszaki ügyeletes, 
vábbra is a műszaki ügyelet vagy a tájékoztatási felelős 
feladata volt, de a bővebb előzetesen értesítse. 
tájékoztatás már nem terhelte Tudtuk, tudjuk, hogya 
az ügyeletet. média munkáját a lehetősé-

A rendkívüli védekezéssel geinkhéz mérten segíteni 
járó rendkívülHgénybevétel kell. Ezt igyekeztünk is min
időszakában a média érdek- den eszközzel megtenni. Ha 
lődése is természetesen rend- módunkban állt, repülőre ül-

[~ __ K_i_tiJ_· n_t_e_te_~ s_e_k_~l 
Az árvíz védekezés után Katona Kálmán 

minisztertől a Széchenyi István Emlékérem 
arany fokozatát vehette át Góg István gátőr, 
Kovács János gátbiztos, Rakonczai István 
gátbiztos, Herczeg Zoltán szakasz védelem
vezető helyettes, Nagy Lajos csoportvezető, 
dr. Sipos Miklósné szakcsoport vezető és az 
Aduvízig (Baja) segítő csapatából Keve Gá
bor mérnök. 

ügyeletes és Márfai László szakcsoport 
vezető. 

Ezüst fokozatot kapott Csányi Péterné 
műszaki ügyeletes, Sáfár István gépko
csivezető, Keresztes József gépkocsivezető, 
Mihály Sándor gépkocsivezető, Kiss Imre 
szakaszmérnökségi műszaki ügyeletes, Ke
mény Lászlóné szakaszmérnökségi műszaki 

A kitüntetés bronz fokozatát kapta Her
czeg István ügyintéző, Rátky Pál szakasz vé
.delemvezető, ifJ. Szanka József gátőr, Btró 
Ferenc műszaki adminisztrátor, Illés Akos 
beosztott műszaki (Szeviép Rt.), Kovács 
László építés vezető (Szeviép Rt.) és Samu 
Béla munkafolyamat irányító, a Déduvízig J 

(Pécs) csatornaőre. 
Fejes Péter szakasz védelemvezetőnek a 

város védelmében kifejtett kimagasló árvíz
védeimi munkájáért Csongrád városa a 
"Pro Urbe Csongrád" kitüntetést adomá
nyozta. Mindnyájuknak gratulálunk! 

Névváltozás és kinevezés 
a miniszreriumban 

Az Országgyűlés 2000. június 20-i ülésnapján a Magyar 
Köztársaság minisitériumainak felsorolásáról szól.ó, 1998. 
évi XXXVI. törvényben szereplő Közlekedési, Hírközlési és 
Vízügyi Minisztérium elnevezést Közlekedési és Vízügyi 
Minisztérium elnevezésre változtatta. 

Az új minisztérium új minisztere Nógrádi László, aki 
2000. június 29-én a Közép-Duna völgyi Vízügyi Igazgató
ság hajóján találkozott a vízügyi igazgatókkal és meghall
gatta a 12 igazgatóság legfontosabb napi problémáit, majd 
teljes bizalmáról biztosította a jelenlegi vízügyi vezetőket. 

ta p a sztal otok 

Ópusztaszeri _ 
kiállítás 

Az Ópusztaszeri Nemzeti 
Történeti Emlékparkban, a 
Feszt y-körkép előcsarnoká
ban nyílt meg a cianidszeny
nyezéskor és a tavaszi tiszai 
árvíz idején készült képek 
vízügyi kiállítása. A doku
mentáció része annak a kiál
lítási anyagnak, amit a víz
ügyi szolgálat a hannoveri 
világkiállításon is bemutat. A 
tárlat júliusban tekinthető 
meg az emlékparkban. 

á r v í z v é CI e-k e z é s b e n 
tettük a riportert. Ez min- felhasznált anyagokat és 
denkor hasznot hozott, az il- költségeket bemutató adato
lető a saját szemével győződ- kat, 
hetett meg arról, amit a tájé- - az egyéb alkalomszerű 
koztatónkban kapott. A repü- közlendőket. 
lés egyébként már magában lA tájékoztatandók körének 
is nagy élmény, jót tett a elérhetőségével kapcsolatos 
kapcsolatoknak. korábbi tapasztalatunk most 

Az igazgatóság 1999. no- is beigazolódott: aki a véde
vember 23-tól belvízvédelmi kezés idején kezdi a kapcso
készültségben voU, 2000. latok kialakítását, annak ha
február 2-től pedig a Tiszán maros an rá kell döbbennie, 
levonult cianid szennyezés hogy a szálak összekuszálód
miatt 10 napig Ill. fokú víz- nak, a ki,-kicsoda, hol talá
minőségi kárelhárítási fo- lom, mi a titulusa, címe, tele
kozatban voltunk, az év fo- fonja, faxszáma stb, kérdé
lyamán az árvíztól függetle- sek hálójában órákig elver
nül is több sajtótájékoztatót gődhet és a védelemvezetés 
tartottunk. haszontalan kerékkötője le-

A sajtótájékoztató csak ak- het. Egy-egy fontos, gyorsan 
kor jó, ha kellő érdeklődéssel közreadandó (címzett vagy 
sikerül megrendezni. Ehhez. általános) közleménynek az 
fontos esemény kell és jó, ha érdekeltekhez eljuttatása 
fontos személy tartja. A saj- nem okozhat problémát ak
tótájékoztatóra bőséges és kor sem, ha ez a sajtónak, 
pontos írásos anyagot készí- valamelyik védelmi bizott
tettünk, ábrákkal, grafiko- sági tagnak, az árvízvédelmi 
nokkal, amit a sajtótájékoz-összekötőknek, az önkor
tató előtt mindenkinek átad- mányzatoknak vagy akár va
tunk. lamelyik országgyűlési 

A rendkívüli védekezés képviselőnek szól. 
időszakában minden nap ké- Ismernünk. kellett tehát az 
szült írásos tájékoztató, amit igazgatósággal kapcsolatban 
- saját belső információs kö- lévő 
rünkön túl - több mint har- - védelmi bizottsági veze
minc helyre (közte 26 helyre tők listáját (pontos titulus, 
a s,*ó, rádió, tv riporterei- rang, cím, telefon - a mobil 
nek) megküldtünk. is!) 

A tájékoztató tartalmazta - a települések polgármes-
- a hidrológiai helyzet is- tereinek, jegyzőinek nevét, 

mertetését, címét, elérhetőségét, 
- a napi (és előző napi) - az árvízvédelmi össze-

vízállás adatokat, kötők elérhetőségét, 
- az előrejelzést, - a térség országgyűlési 
- a legfontosabb védelmi képviselőinek listáját, elérhe-

munkák (kiemelve a küiönö- tőségüket, 
sen veszélyes területeket) le- - a különböző társ szervek, 
írását, vízgazdiÍlkodási társulatok, 

- az árvízi jelenségekről és stb. vezetőit, elérhetőségü
az ellenük folytatott véd e- ket, 
kezésről szóló ismertetést, - s rendelkeznünk kellett 

- a védekező létszámot, a megbízható sajtólistával. 

Minél több újságírót, tele
vízióst, rádióst ismerünk 
közvetlenül, annál könnyeb- . 
ben érhetjük el azt, hogy az 
általunk ismertetett infor
máció nem "kificamodott" 
formában jelenik meg. (Ha 
már megtörtént a malőr, aITa 

válaszolni kell, helyesbíteni 
kell azt. Ez nem könnyű fel
adat. Nem szabad "felkapni 
a vizet", mégis gyorsan, pon
tosan reagálni kell. Ke
ményen, de nem lekezelően, 
kioktatóan, bántóan, vagy 
szakmai gőggel, hanem le
hetőleg közérthetően, egy
szerű hétköznapi nyelven, 
mindenki számára megnyug
tatóan.) A napi tájékoztató 
gyors megküldése a külsők
nek - a rendelkezésünkre ál
ló megbízhatÓ listák ellimére 
- elég nehéz feladat volt. Aki 
nem rendelkezett e-mail cím
mel, annak telefaxon küld
tünk el minden anyagot, ami 
rendkívül hosszadalmas 
módszer, de hát nem tehet
tünkmást. 

Aki be tudott kapcsolódni 
a megfelelő információs há
lózatba, az élvezhette azt a 
szolgáltatást is, amit az igaz
gatóság nyújtott azzal, hogy 
a hidrológiai tájékoztatást 
naponta rendszeresen megje
lenítette a szegedi Internet
oldalon. 

Az árvíz alatt (április 25-
én) lapunk, a Vízpart árvízi 
különszámot jelentetett meg. 

A lakosság a média-infor
mációknak köszönhetően ál
talában higgadtan szemlélte -
az árhullám változását, a 
helyzet megítélését illetően 
azonban a vélemények nem 
mindig egyeztek. Ezek meg
hallgatás ával az ember sokat 
tudhatott meg a közhangulat
ról. (Folytatás a 4. oldalon) 
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, 
(folytatás a 3. oldalról) töltések erősek. De tudták 

azt is, hogy ha mégis meg
haladja az 1970-es szintet a 
víz, akkor nagyon oda kell 
figyelni, mert egy ilyen nagy 
víznél már történhetnek vá
ratlan események. 

; 

VIZPART 

voltak, de a nagy víz min
denkit ámulatba ejtett. A part 
mindig tele volt emberekkel. 
Az Ativízig székházának be
járata me1letti utcai ablakban 
egy demonstráció s monitor 
működött. 

sítva, hogy az apadás nem je
lenti az árvíz végét - a sajtó 
az eseményeket a teljes "le
csengésig" figyelemmel kí
sérte. 

Jó tapasztalatként mond
ható el, hogy a média az ár-

víz alatt az eseményekre -
aZok fontosságának megfele
lően - végig rendkivül fogé
kony volt. 

A kifogástalan kapcsolat 
és a sajtón keresztül a lakos
ságnak adott megnyugtató, a 

; 
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hamis információkat elkerü
lő, korrekt tájékoztatás mind
nyájunk számára hasznos té
nyezője az árvízvédekezés
nek. 

Benke György 

Újszegedról trolival, vagy 
gyalog járok át a Tisza-hfdon 
a mun~ahelyemre. A trolin 
sokfélei'ember utazik, s amit 
ott árvíz idején hall az em
ber, az i fölér egy széleskörű 
közvéleménykutatás eredmé
nyével. ,Oda kell figyelni, mit 
mondanak az emberek. Ne
kem segített abban, hogy mit 
emeljek ki a sajtó számára a 
következő tájékoztatóban. 

A fiatalabbja valahogy 
nem vette komolyan a ve
szélyt. El sem tudták képzel
ni, hogy valami baj lehet, 
eszükbe sem jutott, hogy ha 
a Széchenyi téren járnak, két 
méterrel sétálnak az akkori 
vízszint alatt. Néhány olyan 
(meg vallom, jóleső) meg
jegyzést is hallottam, hogy 
majd a vízügyesek "elinté
zik." 

Az árvíz alatt, a csúcsidő-, 
ben itt is csúcslétszám volt, 
egy-egy pillanatra majdnem 
mindenki megállt. Megtud
hatta a napi vízállást, láthatta 
a vízállás idősorokat, nyo
mon követhette az árvíz ala
kulását és egyéb hasznos in
formációt kapott. 

(Árvíz, belvíz, aszály J 
Érdekes volt a különböző 

korosztályok véleménye. 
Egyesek, akik az 1970-es ár
víznek'tanúi, vagy kétkezi 
munkásai voltak, nagy 
"szakéJ;telemmel" szóltak a 
témáhQz és tudták, hogya A vélemények különbözők 

Az árhull~ levonulásával 
mi is lekerültünk a címol
dalakról, de - megtanulva és 
a közvéleményben is tudato-

A ~agyar Mérnöki Kamara Vízgazdál- gyakorlatban. Ennek érdekében a folyóme
kodási és Vízépítési Tagozata a 2000. má- derbeli változások rögzítése és elemzése, a 
jus 25-i szekszárdi, kibővített elnökségi morfológiai megfontolások, a hordalék-Ie
üléséri tájékoztatót hallgatott meg az idei vonulási viszonyok stb. értékelése, illetve 
árvízekről. A tájékoztató, az azt követő vi- általában a Tiszára vonatkozó potamoló
ta és l:ermészetesen a megelőző egyéb is- giai (folyótani) ismereteink szintetizáltabb 
meretek alapján a következő állásfoglalást megjelenítése. ' 
hozta nyilvánosságra. ' - A szakmai-tudományos határterületek 

200,0. április-májusban a Tiszán eddig elemzése, ezen belül is különösen 
soha ,nem tapasztalt mértékű árvízzel a terület- és településfejlődési vonat-
szemqen sikeres, jól szervezett, műszaki és kozások, 
gazdaSági értelemben hatékony védekezés az ökológiai vonatkozások, 
folyt. A védekezésben és annak sikerében a gazdasági vonatkozások, az ár-
kiemelkedően fontos mentesítés komplex 
szerepük volt gazdasági értékelése 

- ajól kiépített véd- ; és a konkrét árvíz, 
műveknek, ideértve a Allásfoglalás illetve a védekezés 

, Tisza1völgy ármente- gazdasági értékelé-
sftésének évszázados se, ideértve továbbá 
konc~pcióját és az a fejlesztés, a fenn-
azóta 'eltelt idő tapasztalatait is hasznosító tartás, a védekezés helyes aráIiyának a kia-
fej lesitéseknek, lakftását. 

- ai elmúlt évtizedben erőteljesen átala- - A helyenként nem elégséges mére tű 
kult, de szakmai teljesítőképességét meg- védművek és az árvízi jelenségek elem-
őrző védekező szervezetnek, ' zése, az esetleges hibák feltárása. 

-k6runk tudományának, ami a szánútás- - A védekezés szervezeti-szervezési 
technika és a kommunikáció területén ha- szempontú elemzése. 
talmaseszközöket kapott a fejlődéshez Az elemzés terjedjen ki arra is, mit kell 
(különösen a hidrológiai ismeretek bővülé- tenni annak érdekében, hogy a ,,mérnök" 
se, az előrejelzés pontossága, az általa mint individuum még hatékonyabban vé
biztosftott időelőny stb.), gezze a munkáját (képzés, továbbképzés, 

- a logisztika,fejlődésének (a szervezési szakmai szervezetek stb.) A szervezeti, 
ismeretek és módszerek bővülése, hatéko- gazdasági stb. tapasztalatokat szükséges az 
nyabb gépek, szállító és egyéb eszközök, a árvízes szakágazat egészét illetően (a Du-
hírközlés és telefónia stb.), na-, Dráva- stb. völgyeire is) hasznosítani. 

- v~gül, de nem utolsósorban a mindezt Az elmúlt évek árvízei nyomán jelentős 
létrehozó és működtető magyar műszaki fejlesztési döntések történtek, illetve van
gárdának, ideértve mérnök elódeinket, va- nak folyamatban. Remélhető az is, hogya 
lamint a mai irányító és beosztott mérnö- fenntartás-karbantartás lehetőségei is bő
köket egyaránt. vülni fognak, mert csak ezen keresztül ga-

A tagozatnak nincs szakmai kompeten- rantálható a művek védképességének a 
ciája i védekezéssel kapcsolatos egyéb te- megmaradása. A vízmérnöki szakmának is 
rületek (önkormányzati, katonai, rendvé- fontos érdeke, hogy ezek a ráfordítások 
delmi, egészségügyi, környezeti és termé- minél hatékonyabbak legyenek, amihez 
szetvéi;lelmi stb.) megítélésére, de a véde- fontos feltétel, hogy a meghatározásuk és 
kezés sikere azt jelzi, hogya vízügyi-mű- 'lebonyolftásuk rendezett piaci viszonyok 
szaki szervezet a társ szervekkel jól mű- között történjék, a magyar vállalkozó mér
ködött együtt, azok is eredményes munkát nök, tervező és szakértő megtalálhassa 
végeztek. • benne az őt megillető helyet. 

U g~anakkor a védekezés lefolyásának Mindezek alapján a kibővített elnökségi 
vázlatos összefoglaló áttekintése is meg- ülés felkéri az ügyvezető elnökséget, hogy 
mutatja, hogy a teljes folyamat nagymély- 1. Fenti állásfoglalásunkról tájékoztasa 
ségű elemzést igényel a minden részletben az illetékeseket (érintett területi kamarák, 
objektív műszaki-tudományos értékelés és társ szervek, főhatóságok stb.). A tájékozta
ennekalapján a tapasztalatok hasznosítása tás ban különösen az érintett vfzügyi igaz
érdekében. ~ülönösen fontos területei en- gatóságok és fóhatóságok felé fejezze ki 
nek: elismerésünket a: végzett munkáért. 

- Ahidrológiai elemzés, az árvíz kiala- 2. TáIja fel, hogy az árvízi fejlesztések 
kulásának a körülményei, ideértve az el- során milyen feladatai lehetnek a mérnöki 
múlt években (évtizedekben?) növekvő ár- kamarának a mérnökök érdekeinek kép
vízsziIÍ.teket és tartósságot, valamint a ha- viselete érdekében. 
tárainkon túli vízgyűjtő területeken be- 3. Kezdeményezze, hogya Közlekedési 
következett változások értékelését is. és Vízügyi Minisztériummal, a Magyar 

- A: árvíz levonulásának hidraulikai Tudományos Akadémiával, a MTESZ
elemzése, általában az árvízekkel kapcso- szel, valamint az Innovációs Szövetséggel 
latos qidraulikai megfontolások bővítése, közösen nívódíj kerüljön kiírásra az árvízi 
ami azielmúlt időkben mintha kissé háttér- eredmények értékelését és a szükséges fej
be szorult volna mind a tudományos élet- lesztéseket meghatározó műszaki-tudomá
ben, a: képzésben, mind pedig a mérnö~i nyos munkák elismerésére. 

Kevés olyan hely van a vi
lágon, ahol súlyos következ
ményekkel fenyegető árvíz, 
belvíz és aszály egyaránt elő
fordulhat. A Kárpát-meden
ce, s ezen belül különösen a 
Tisza-völgy magyarországi 
része, ilyen hely. Az áJNíz, a 
belvíz és az aszály minél 
jobb megismerése és előre
jelzése rendkívül fontos az 
egész társadalom és li: gazda
ság számára. Bekövetkezé
sükre föl kell készülni, adott 
esetben védekezni kell elle
nük, illetve - amennyire le
het - alkalmazkodni kell 
hozzájuk. 

Az idei esztendő különle
ges tapasztalatai, a rég nem 
látott hatalmas téli-tavaszi 
e1öntések, a minden korábbi
nál magasabb tiszai árvíz, 
végül a most kibontakozó 
aszály, nem csak a szakmai 
körök, de a politikusok és a 
nagyközönség figyelmét is e 
természeti jelenségekre és a 

: velük kapcsolatos teendőkre 
irányították. Szinte mindenki 
megpróbál korábbi árvizek
re, belvizekre, aszályokra 
visszaem1ékezni, értékelni és 
összehasonlítgatni. Ezekhez 
a törekvésekhez társulva a 
következőkben áttekintő ké
pet igyekszem adni arról, 
hogy az Alsó-Tisza vidékén 
a legutóbbi negyven eszten
dőben hogyan is alakult az 
árvízi, a belvízi és az aszály
helyzet, más szóval az egyes 
években volt-e vagy sem ár
víz, belvíz vagy aszály, s ha 
igen, az milyen mértékű, 
milyen erősségű volt. 

E célból mindhárom jelen
ségre egységesen érvényes, 
egyszerű, négy fokozatú 
értékelő rendszert alakítot
tam ki, a következő kategóri
ák szerint: a jelenség az adott 
évben nem fordult elő (O), 
csak mérsékelt vagy közepes 
formában jelent meg (1), 
igen jelentős volt (2), rend
kívüli méreteket öltött (3). A 
minősftéshez a következő 
kritériumokat vettem alapul: 

Árvízmentes az év (O), ha 
egyik folyószakaszunkon 
sem kellett árvízvédekezési 
készültséget elrendelni (leg
f~ljebb egy-két napíg). Az 
árvíz mérsékelt vagy köze
pes méretű (1), ha I és/vagy 
II. fokú készültségre, igen je
lentős (2), ha III. fokú ké
szültségre volt szükség, vé
gül rendkivüli (3), ha a ko
rábbi maximum közelében 
lévő, Jlagy azt meghaladó 
vízállások alakultak ki. 

Belvízmentes az év (O), ha 
egyáltalán nincs belvízelön
tés, illetve ha az az Ativízig 
területén nem érte el az 5000 
hektárt. A belvíz mérsékelt 

vagy közepes mértékű (1), 
ha az elöntött terület 5-25 
ezer ha közötti, igen jelentős 
(2), ha 25-70 ezer ha közötti, 
végül rendkívüli (3), ha az 
elöntés 70 ezer hektárnál is 
több. 

Aszálymentes az év (O), ha 
az aszályossági index értékei 
területünkön sehol sem ha
ladták meg az aszály küszöb
értékét, vagyis a 6-ot. Az 
aszály mérsékelt vagy köze
pes mértékű (1), ha az index 
értékei állomásonként álta
lában 6-8 közöttiek, igen je
lentős (2), ha 8-lD közöttiek, 
végül rendkívüli (3), ha az 
aszályossági index értékei 
lD-nél is nagyobbak voltak. 

A vázolt módon elvégzett 
minősítés eredményeit a 
táblázat tartalmazza. Ebből 
kiindulva sokféle földolgo
zást lehet végezni, és számos 
következtetést levonni. 
Egyrészt önmagában, külön
külön vizsgálható az árvíz, a 
belvíz és az aszály előfor
dulása (függőleges oszlo
pok), másrészt ezek egymás
sal is összevethetők (vízszin
tes sorok). 

Megállapítható például, 
hogy a vizsgált negyven év 
közül 13 volt árvízmentes, 
ugyancsak 13 belvízmentes, 
20 pedig aszály nélkül telt el. 
A leghosszabb árvízmentes 
időszak 1990-tólI995-ig tar
tott, de az 1982-1997 közötti 
16 év alatt is csak mérsékelt 
vagy közepes erősségű árvíz 
volt. Ezzel szemben 1962 és 
1981 között több igen je
lentős és két rendkivüli árvíz 
is levonult (1970- ben és 
1975-ben, bár utóbbi csak a 
Maroson), s az árvizes évek 
sorozata alig-alig szakadt 
meg. 

Abelvízmentes évsoroza
tok közül az 1992-1996 
közötti a leghosszabb, de 
1980-1998 között, tehát 
majdnem 20 évig csak mér
sékelt vagy közepes belvíz 
alakult ki. A 60-as és 70-es 
évekre viszont az erőtelje
sebb belvizesség jellemző, 
két rendkivül belvizes évvel 
(1966, 1975). A jelentősebb 
árvizek és belvizek hosszabb 

szünet után a 90-es évek vé
gén tértek vissza, és 2000-
ben rendkivüli méreteket öl
töttek. A vizsgált negyven 
évben összesen 27 árvizes és 
27 belvizes év volt, de ezek 
csak részben estek egybe. 

Az aszályokat tekintve 
megállapítható, hogy átlago
san mfuden második év aszá
lyos volt, de természetesen 
nem egyenletes, hanem na
gyon szeszélyes időbeni el
oszlásban. A leghosszabb 
aszálymentes időszakot 
1977-1982 között, míg a 
legaszályosabbat - egy év 
megszakftással - 1990-1995 
között éltük át, négy rendki
vül aszályos évvel p990, 
1992,1993, 1994). 

Az árvíz és a belvíz lát
hatóan gyakran együtt jár (a 
vizsgált időszakban ez 22 év
ben következett be), s ilyen 
években rendszerint nincs 
aszály, vagy csak annak mér
sékelt formáia fordul elő. Az 
is csak akkor, hogyha az ár
víz és a oelvíz nem volt 
rendkivüli (2 vagy 3 jelű). Ez 
a "szabály" most megdőlni 
látszik, hiszen a rendkívüli 
áfvíz és belvíz után, valami
lyen fokozatú aszály is lesz, 
illetve már van is. A külön
böző fokozatú árvíz, belvíz 
és aszály 64 lehetséges kom
binációja közül a vizsgált 
negyven évben 17-féle kom
bináció fordult elő, leggyak
rabban (ötször) az 1-1-0 vál
tozat. 

Látható, hogy 0-0-0 kom
bináció egyik évben sem 
volt, tehát a három vizsgált 
természeti jelenség valame
lyike minden évben elő
fordult, s ez valószinűleg így 
lesz a jövőben is. Az árvizek, 
a belvizek és az aszályok 
ezen változatossága mind
egyikre kiterjedő, átfogó 
szemléletet és annak meg
felelő gyakorlatot igényel, 
előtérbe helyezi a többcélú 
létesítmények és módszerek 
alkalmaZását, valamint a hu
mán erőforrások és tárgyi 
kapacitások ésszerű kihasz
nálását. 

Dr. Pálfai Imre 

ÁRVIZES, BEL VIZES ÉS ASZÁLYOS ÉVEK, ALSÓ-TISZA VIDÉKE, 1961-2000 

Év Árvíz Belvíz Aszály Év Árvíz Belvíz Aszály 
1961 O 1 1 1981 2 1 O 
1962 2 1 2 1982 1 1 O 
1963 1 1 1 1983 O O 2 
1964 1 1 1 1984 O O 1 
1965 1 1 O 1985 1 O 1 
1966 2 3 O 1986 1 1 1 
1967 1 2 1 1987 1 1 O 
1968 O O 2 1988 1 O 1 
1969 1 2 O 1989 1 O 1 
1970 3 2 O 1990 O O 3 
1971 O 2 1 1991 O 1 O 
1972 l O O 1992 O O 3, 
1973 O 1 1 1993 O O 3 
1974 2 2 O 1994 O O 3 
1975 3 3 O 1995 O O 1 
1976 1 1 1 1996 1 O O 
1977 1 ·1 O 1997 O 1 O 
1978 1 1 1 1998 l l O 
1979 2 2 O 1999 2 2 O 
1980 2 1 O 2000 3 3 ? 



, ; 

2000. JULIUS 

A Magyar Hidrológiai Társaság 
Hidraulikai és Műszaki Hidrológiai Szakosztálya 

, 2000. április 14-én Budapesten 
kerekasztal beszélgetést rendezett, amelyen 
, dr. Mosonyi Emil akadémikus 

"Vízgazdálkodás a XXI. században" eimmel bevezet6 
el6adást tartott. Az el6adást vita követte, majd 

dr. 9rlóci István és dr. Vágás István munkásságát 
méltatták születésük közelg6, hetvenedik évfordulóján. 

, Orlóci Istvánt Szesztay Károly, .' 
Vágá,s István munkásságát V. Nagy Imre professzor 

, méltatta az itt következ6 gondolatokkal. 
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(~ ___ E_g_y_h_e_~t_B_a __ rc_e_lo_n_. a_~b_a __ n ___ J 
Május 28-án, két csoportban érke:z.tünk a jelentősen a tervezett szegedi szennyvíz

katalán fővárosba. A KÖM és az ISPA ma- tisztító telep kapacitását. Nagyon so
gyar irodája által közösen szervezett tanul- kallottam a hallott értéket, de akatalánok 

hatatlannak tekintett hidrau- mányúton 18-an vettünk részt, elsősorban a szerint nincs tévedés a dologban. 
likai adottságai. KÖM különböző szakemberei, KÖFE igaz- A negyedik napot barcelonai séta töltötte 

Vágás Istvánt a Budapesti gatók, illetve vezetők. A vízügyi igazgatás t ki. A városházán bemutatták, hogya város 
Műszaki Egyetem 1989-ben hatan képviseltük. Ketten a minisztériumból, régi negyedének felújítására milyen tervek 
címzetes egyetemi tanárává a többiek pedig "vízig"-ektóljöttek. születtek, azokat ki, hogyan finanszírozza, 
nyilvánította, a Magyar Hid- A tanulmányút célja a spanyol tapasztala- majd mindezt meg tekintettük a területen is. 
rológiai Társaság pedig szak- tok átadása, illetve bemutatása volt. Képet A hét zárásaként az addigi összes szereplő 
lapjának, a Hidrológiai Köz- adtak arról, hogy csatlakozásuk után az EU összegytílt a katalán önkormányzat egyik 
lönynek főszerkesztőjé'vé környezetvédelmi előírásainak teljesftése ér- épületében és közös értékelő-lezáró ülést tar
választotta. A Társaság ille- dekében milyen beruházás.okat indftottak, tottunk, abol mindenkinek lehetősége nyílt a 
tékes bizottsága a 2000. évi azokat hogyan finanszírozták, hogyan üze- megválaszolatlan kérdéseit feltenni. 
közgytílésnek javasolta tisz- meltetik stb. Az út során találkoztunk a spa- Itt tudtam meg, hogy Spanyolországban a 
teleti taggá választását. nyol állainigazgatás különböző szintjén, kü- vízgyűjtő területre szervezett vízügyi 

"Vágás István 1930. június tóságon osztályvezetői, terti- A Magyar Tudományos lönböző szakterületein dolgozó emberekkel, igazgatási egységek nem a mindenható helyi 
4-én szÜletett Losoncon. Év- leti vízügyi felügyeleti fő- Akadémia Hidrológiai Bi- a különböző területeken jelentkező prob- - katalán - tartományhoz tartoznak, hanem 
folyamt'ársam volt a Buda- osztályvezetői, illetve fő- zottsága, majd Vízgazdálko- lémáJckal és azok elhárításának lehetséges közvetlenül a spanyol kormányhoz, azonban 
pesti Maszaki Egyetemen munkatársi feladatokat látott dási Bizottsága 1990-ben vá- módj aival. . a szomszédos országok határai még mindig 
1948-1952 között a kezdet- el nyugdíjba vonulásáig, lasztotta meg tagjává, utóbbi A program öt napig tartott. Első nap a el-el vágják a vízgytíjtő terület önálló 
tól mérnöki oklevelünk meg- 1992-ig. Itt vízügyi gyakor- bizottságnak 1997 és 2000 katalán önkormányzattal, a közigazgatás fel- vízügyi igazgatását. , 
szerzésé~g. lati, probléma-megoldási te- között elnöke is volt. épftésével ismerkedtünk, illetve egy regio- Az is kiderült, hogy minden önkormány-

Késő!?b munkatársak vol- vékenysége vált elsődleges- Az 1995 és 20nt' közötti nális, önkormányzati összefogásban meg va- zat önállóan üzemelteti a víziközmtíveit, de 
.tunk a yituki-ban 1956-65 sé, amelyek többek között a időszakra két ciklusban meg- lósult szelektfv hulladékgyűjtési hálózat né- mind háttérkiszolgálóval köt szerződést, aki 
között. ~özös egyetemi éve- Tisza árvízi jellemzésében, választották az akadémiai hány állomácát tekintettük meg. az üzemeltetés feltételeinek biztosftásához 
ink alatti személyében az évf- előrejelzéseiben hasznosul- doktorok közgyűlési képvi- Másnap egy hulladékégető és egy használt szükséges gépekkel, emberekkel, anyagok-
olyam e'gyik olyan képes- tak, és megbízhatóan járultak selőjévé. elemeket újrabasznosftó telep került sorra. kal és pénzzel rendylkezik, s ezekből a 

é ~ h 11 t" 't . t h ' S ed Mak" E nu'no~se'gekben to"bb'szo"r Ezután egy szennyvizes proJektet ismerhet- háttérszolgáltatókból nagyon kevés van. s gu a ga oJa Ismer em ozza zeg vagy o va- J 
" k d ' . . tünk meg. Barcelonában egyesített rendszerű A város ivóvize felszíni vízkészletből meg, akire biztosan számít- rosa, valamint az Alsó-Tisza ez emen yez te a vízligyl 

k "1 k"l" b" N 'd ~ hálózat mtíködik, mely J·elentős. záporok ese- származik, ami szintén egész Spanyolorhattunk, egy-egy nehezebb vidéke árvízvédekezéséhez, sza teru et u on ozo 1 o-
bI . k tén sok problémát okozott, így földalatti zá- szágra jellemző. Barcelona ivóvízszük-

vizsga előtt. különösen az. 1970. évben. szertípro émállla meg-, ld " b' 'kk 1 porvíz-tározókatépítettek, melyek közül az ségletét a hegyekben lehulló csapadékvíz 
Felfigv, eIt rá Németh End- Az 1966. évi belvíz- és ár- o ásat, es a lzottsago a ( d egyiket volt szerencsénk belülről is megte- összegytíjtésével és a településre vezetésével 

re profes,szor, az akkori I. sz. hullám, az 1970. évi nagy ár- együtt .ren szeresen állást kinteni. Méretei igen jelentősek voltak. Bel- oldják meg, abogy tették ezt már a rómaiak 
Vízépfté,s. tani Tanszék veze- víz és az 1981-ig egymást foglalt a Bős-Nagymaros akk h k l~ h d ól . magassága ora, ogy a eze o í r - IS. 
tőle is, és 1952-1954 között su~ru~n ko"veto~ tI' szal' ar' hulla' - vízlépcső témakörében. 1 k 1 k d nk d 1 hl" b d 1 k 

J abo öz e e tü - nyugo tan e etett vo - A hétvegen sza a on csatango hattun , 
tanársekédjeként vehetett mok tapasztalatai, hidroló- 1997-ben és 1998-ban tag- na gumiköteles ugrásokat végrehajtani, ezzel így megc~odálhattuk: 'a híres Gaudi-házakat, 
részt a tanszék oktatási és giai és hidraulikai elemzései ja volt a miniszterelnök által egy kis plusz bevételhez juttatni az üzemel- a Nemzeti Múzeum előtti szökőkútrendszert, 
kutatási munkáiban. Igazolva alapján került sor "A Tisza a hágai ítélet végrehajtására tetőt... az Olimpiai stadiont és falut, valamint Bar
a tansz~kvezető bizalmát, árvizei" c. szakkönyvének felkért, az Akadémia elnöke Ugyanezen nap progranljában szerepelt az celona egyéb nevezetességeit. Természete
Vágás I~tván laboratóriumi megírására és kiadására, to- által vezetett tanácsadó testü- épülő szennyvíztisztító telep. Segítségével sen a Földközi-tenger sem maradhatott ki a 
ipari kí~ér1etei nyomán ja- vábbá a tárgyban írott több letn~k.,' " "megakadályozható lesz, hogy Barcelona és programból, személyesen kívántam meggyő
vaslatoléat dolgozott ki az tanulmányának megjelené-' ~aga~ Is~ant, mmt szak- agglomerádója szen'nyvize tisztftatlanul ke-, ződni arról, hogya megvalósftott beruházá
ivóvíz- ~s szennyvíz ülepítő sére. Ezekben adta közre a. mru-erkolcsl szempontból el- rüljön a tengerbe, mert jelen pillanatban ez a sok elérték-e a kívánt célt, azaz partközeli 
medencék új felf9gású áram- Tisza folyóra vonatkozó, a kö~elezett t~~om~nyos ku-' helyzet. vizeinek minőségjavítását. 
lástani hatásfokának beve- nemzetközi szakirodalomban tatot, ru:tf~, kozéletl feladato- Ez jelentős beruházás, költségvetésére Örömmel jelenthetem, hogy az eredmény 
zetésére,: mqjd kapcsolatokat eddig nem ismert új megálla- kat ellato munkatarsunkat többször is rákérdeztem, mert" az a 30 pozitív! Nagyon jól éreztük magunkat a 
talált a vÍzgytíjtő-karakterisz- pításait, amelyek szerint: / üdvözöljük hetvenedik szüle~ milliárd peseta, amit emlegettek, az egy ki- tengerparton. 
tika, az ~gység-árhullám, va- _ a Tisza árhullámaiJevo- tésnapján, s mindannyiunk csivel több, mint 45 milliárd forint. Ugyan
Iamint a, medencéken átfo- nulásuk során nemcsak egye- jókívánságait tolmácsoljuk." akkor a telep kapacitása nem haladja meg Fejes Péter 

lyatott jelző-folyadék moz- sülni, hanem több részre da
gásána:K: elmélete között, . rabolódni is képesek, 
amelyeket utóbb a folyami - az árvízi hurokgörbe ha
árhullárriok elméletére is ál- zánkban megalapozott elmé
talánosftott. letét tovább lehet fejleszteni 

, , . 

Uira indult •.. úira indult 
1956""11965 között Vágás a "negatív forgásirányú" ár

István a Vituki kutatójaként vízi hurokgörbe elméletével, 
az öntözés talajvízre gyako- amelynek az Alsó-Tiszán 
rolt hatáSait, az öntözőcsator- van lényegesebb szerepe, 
nák sziv~gását, a talajvízku- - a Tisza folyón egyes 
tak vizéb,ől történő öntözések esetekben kimutathatók a 
hidrauliJ,(ai feltételeit vizs- felső szakaszon elenyészni 
gálta. Kandidátusi érteke- látszó, a folyó alsó szakaszán 
zésének ; témája 1966-ban a ismét feléledő, eközben 
sekély fúrású öntöző csőku-, "rejtett tetőzés ű" árhullá
tak vízi\dó képességének mok, 
meghatározása volt. Ebben - az árhullámok tetőzésé
felhaszn;álta a Bolyai -geo- nek levonulási sebessége és a 
metria euklideszi síkban ér- víz 'áramlási sebessége nagy
vényesfthető tételeit, ame- ság szerint is eltérő, sőt irány 
lyek al~pján 1982-ben és szerint sem mindig meg-
1999-b~n összefoglalta a egyező. Emiatt a Tisza árhul
nem-éuklideszi műszaki sík- lámainak a legnagyobb része 
geometria vízügyi alkalma- nem a folyó dunai torkolatá
zásának főbb alapelveit. ban, hanem feljebb, gyakran 

. VágásI Istvánt korábbi tu- a folyó középső szakaszán 
dományos eredményei, to- fejeződik be, 
vábbá ,,Az átfolyás elmélete" - a Tisza és a hozzá ha
cfrnmel 1979-ben megvédett sonló, kis eséstí folyók tető
akadémiiji doktori értekezése .ző vízállás ainak az árhullá
alapján b!sősorban elméleti mokban tapasztalható hala
beá1lftottságu kollégánknak dási - levonulási - sebes sé
tartottuk. gét sokkal inkább a hidroló-

A vízügyi szakterületen giai és hidrológiai statisztikai 
személy~nek, képességeinek tényezők nagy szórásokkal 
lényegi átértékelésére került jellemezhető eseti függvé
sor azonban akkor, amikor nyei irányítják, mint a folyó-
1965-tól:Szegeden az Alsó- meder közvetlen hatás únak 
Tisza vicléki Vízügyi Igazgá- látszó, állandónak és változ-

-Székesfehérvárra - a Nagy Csapat! 
A Közép-Dunántúli és az 

Alsó-Tisza vidéki vízügyi 
igazgatóságok, környezetvé
delmi felügyelőségek, víz
ügyi kft-k, rt-k hagyományos 
sportnapját 2000-ben Szé
kesfehérváron rendezték jú
nius 9-én. 

A 40 tagú szegedi kül
döttség nagy reményekkel, 
elszántsf.í.ggal indult, s igen 
jó hangulatú, hosszú, forró út 
végén - még mindig re
ményekkel telve, de fáradtan 
- érkezett Fehérvárra. Egy 
kis hűsítő-frissítő, könnyű 
ebéd és indulhatotta sport
prógrám! 

Első megmérettetés: a ve
zetők teniszmérkőzése, mely 
biztos székesfehérvári győ
zelmet hozott. 

A lövészetben is a hazaiak 
győztek, a szegedi leányok 
és férfi céllövők derekasan 
lövöldöztek, de az összesített 
eredmény 575:439 Székesfe
hérvár javára. 

Na majd most következik 
a javítás, az asztalitenisz 
mérkőzés! Bumm!! Még egy 

vereség, amire nem szárÍútot
tunk, hiszen a női-férfi ve
gyes csapatunk megaiázó, 
6:1-es vereséget szenvedett. 
Győzött Fehérvár. (Talán 
nem sikerült jól az előfölké
szülés?) 

Szeged nyerte. Összesítésben 
ekkor 3: 1 Székesfehérvár 
javára. 

Jönnek a lányok, ők min
dig segítenek, ha baj van! 
Bumm-bumm!! Erre nem 
számoltunk, a női tekét 

Fiainknak tekében és 
kosárlabdában, 

boszorkáinknak fociban 
sikerült megérdemelten 
gy6zede/meskedniük. 

A kJJpa azonban aházigazdák 
vitrinjében 6riztetik egy évig ... 

De itt a javítás újabb lehe
tősége: következett a két te
keméIkőzés, melyet rendsze
rint Szeged csapata nyert. 
Idegtépő küzdelem a férfiak 
mérkőzés e, Fehérvár végig 
előnyben, de a szegedi szív -
és tudás - végül győzedel
meskedett. A férfi mérkőzést 
szoros 558:554 arányban 

(373:307) Fehérvár nyerte. 
. S máris itt vannak az 
aranykezú fiúk, a férfi ko
sárlabda csapat. Észtveszejtő 
izgalom, iram és szurkolás, 
hangzavar, a végeredmény 
65:62 Szeged javára. 

Még minden lehet. Kö
vetkezett a női ügyességi 
verseny. Dart, bowling, bil-

liárd: csodás csaták, óvás, el
lenóvás, de a végeredmény 
2: 1 Székesfehérvár javára. 

A női labdarugó mérkőzés 
- úgy érzem - a szegedieket 
kárpótolta az előző veresé
gért, hiszen az,EB-re készülő 
férfi labdarugó csapatokat 
megszégyenftő ügyességgel 
és kondícióval (egyébbel is) 
rendelkező szegedi lányok 
3: l-re lemosták Fehérvár 
csapatát. 

. Sajna-bajna, a férfi együt
tes 5: 1 arányban vereséget 

, szenvedett, és így az össze
sftett végeredmény 6:3 Szé
kesfehérvár csapata javára: 

Így a kupát egy évig ők őr
zik. 

Az eredményhirdetést és a 
vacsorát követő táncver
senyben egyenlftettek a sze
gediek! "Súlyemelgetésben" 
döntetlen. 

Hajnalban érkezett a meg
gyötört szegedi csapat haza, 
de szent ígéretet tettünk, ké
szülünk a jövő évi vissza
vágóra! 

Kurucz Gyula 

I 
'I 
i 
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Veszprémben tartotta 
XVIll. ofszágos Vándorgyű
lését a Magyar Hidrológiai 
Társasák. A három napos 
rendezv~nyen a hagyomá
nyoknak ~egfelelően az Ati
vízig mUnkatársai tartalmas 
dolgozatpkkal, nagy érdek
lődést kiváltó előadásokkal 
váltottak ki elismerést. 

A "Víirajz időszerű kérdé
sei" sze~cióban Lábdy Jenő 
"A vízrajzi szolgálat elmúlt 
10 évének eseményei, a víz
ügyi igazgatóságok szemszö
géből", Kozák Péter (Her
czeg Á~páddal közösen) 

"Autodesk Mapguide víz
ügyi felhasználásának lehe
tőségei" címmel tartott 
előadást. 

A ,,Felszín alatti vizek hid
rológiája" szekcióban Ágos
ton Bence-dr.Török József 
"Sérülékeny távlati vízbázi
sok védelmének időszerű 
feladatai az Ativízig műkö
dési területén" , Márfai Lász
ló "A cianidszennyezés át
vonu1ásának folyóhidrológiai 
következtetései" címmel 
értekezett. 

A "Társadalmi kapcsola
tok (PR) jelentősége és 

tapasztalatai a vízügyi szol
gálatban" szekcióban Benke 
György Ede "A társadalmi 
kapcsolatokjelentősége és az 
idei év tapasztalatai az Ativi
zig vízkárelhárítási PR-mun
kájában", Hüse Zsolt "Kö
zönségtájékoztató informáci
ós rendszer" témakörben 
adott elő. 

A ,,Belvízvédelem, belvíz
védekezés" szekcióban dr. 
Pálfai Imre ,,Belterületi bel
vizek", Török Imre György 
"Karbantartás vagy belvízvé
dekezés" c. dolgozatával vett 
részt. 

Vízrajz; tájékoztató - 2000. május 
I 

Csapa4ék: 
Májusban működési területünkön a csapadék területi átlaga 18,1 mm volt, amely a 

sokéves átlag harmadát sem érte el. A november l-tól lehullott csapadékösszeg a sokéves 
átlagot mintegy 10%-kal meghaladta. A csapadék területi eloszlásáról elmondható, hogy 
jelentős imennyiségű csapadék hullott az igazgatóság északnyugati részén, valamint 
CsanádpjUota környékén. A legkevesebb csapadék Batida környékén (6,4 mm), legtöbb 
pedig Cs~ngelén (56,2 mm) hullott. 

Léghőmérséklet: 
Májusban a hőmérsékleti értékek a sokéves átlagnak megfelelően alakultak. 

A foly~k vízjárása: 
A tav!jSzi árvíz után a folyók vízállására május 10-ig lassú, majd később igen intenzív 

apadás volt jellemző, melynek következtében a folyók a hónap. közepétől középvízi 
medreikpe húzódtak vissza. Az apadás mértéke a Tisza esetében májusban a szegedi 
vízállásokat tekintve 726 cm, a Marosnál a makóiakat tekintve 332 cm, a Hármas-Körös a 
kunszení}nártoni adatok tekintetében 878 cm volt. 

Talaj'1z: , 
A talajvízadatokat vizsgálva megállapítható, hogy szinte egységesen süllyedés indult 

meg, mirltegy 10-15 cm-es nagyságrendben. 
Készitette:a Vizrajzi Csoport 

[ Mátrai programaiánló J 
Ha üdvözölhetjük a Mátrá

ban, Rudolf-tanyán, júliusra 
és augusztusra bőséggel 
kínál programokat ez a szép 
vidék! Minden megtalálható, 
ami szemet-lelket gyönyör
ködtet geológiai képződmé
nyek változatossága" nö
vény- és állatvilág faj gaz
dagsága, megőrzendő tájvé
delmi egység, hegyi falvak, 
hajdani kultúrtörténeti ér
tékek. 

A gyalogos- és autós túra
útvonalak által érintett legis
mertebb, természeti értéke
ket hordozó táj védelmi kör
zetek és helyi jelentőségű vé
dett területek: siroki Nyújes
tó, siroki vár és környéke, 
verpeléti Vár-hegy, Parád
Recsk vadgesztenye fasor, 
parádi ősjuhar, Ilona-völgyi 
fasor, recski Jámbor Arbo
rétum, Sósi-réti Borhy-va
dászkastély, gyöngyössoly
mosi Bába- és Csák-kő, pa
rádfürdői park, Fajzatpuszta 
és a gyöngyösi Orczy-kert. 

A Mátra és környékének 
kulturális-és idegenforgalmi 
programajániata: 

Július 21.: Szlovák gaszt
ronomlal nap, Mátra
,szentimre, Hotel Narád 

Július 22.: Nemzetiségi 
népdal- és néptánctalálkozó, 
Millenniumi zászló átadása, 
Galyatető, Nagyszálló előtti 
szabad tér 

Július 28.: Szlovák gaszt-

ronómiai nap, Mátraszentim
re, Szlovák csárda 

Augusztus 5.: Falunap 
Mátraszentirnrén, cimer- és 
zászlóavatás, 'Mátraszentirn
re, Park, posta előtti tér 

Augusztus 11.: Szlovák 
gasztronómiai nap, Mátra
szentlászló, Vöröskő étterem 

Aug. 13-20.: Gyöngyösi 
Millenniumi Napok, Gyön
gyös városa 

Aug. 13.: Millenniumi nap 
(Millenniumi zászló, átadása, 
Fő tér avatása kulturális 
programokkal) Gyöngyös, 
Főtér 

Augusztus 13-20.: 
GYÖNGY Nemzetközi 

Néptáncfesztivál, Mátra 
Művelődési Központ 

Augusztus 18-20. : Gyön
gyösi Borfesztivál (Mátráal
jai borok bemutatói, borpa
vilonok, kézműves kirako
dóvásár, kulturális pro
gramok) Gyöngyös, Fő tér 

Augusztus 20.: Szent Ist
ván-nap, Folkmise és Ke
nyérszentelő, Gyöngyös, 
Szabadtéri színpad 

20 óra: Őrtüzek. A nép
tánc történeti rétegeinek, jel
lemző tánc típus ainak bemu
tatása a Vidróczki Néptánc
együttes közreműködésével, 
Gyögyös, Szabadtéri színpad 

Augusztus 20.: Falunap 
Mátraszentistvánban 

Augusztus 25-27.: XV. 
Mátrai Veteránautó Találko-

zó, Gyöngyös, Fő tér 
Augusztus 27.: Szent 

István-szobor szentelése, 
Gyöngyös, Szent Bertalan 
templom 

Gyalogos és autós tÚfaút
vonalak közül a Galyate
tő-Piszkés-tető-Bőgős-rét
-Mátraszentimre útvonalat 
ajánljuk. 

A Piszkés-tetőn létesült 
csillagvizsgálótól induló 
gyalogút igen meredek lej
tővel, a villanypásztával pár
huzamosan Bükkösben vezet 
le a Bőgős-rét buszmegálló
hoz, azzal átellenben a feny
vesekkel is tarkított Bőgős
réti tisztásra jutunk, amely 
autósok, gyalogosok kedvelt 
pihenőhelye. Itt szalonnasütő 
helyet, nyugatii szélén 
nyomós ku tat is találunk. 

A Bőgős-rétről fenyőfák 
között kényelmes sétaúton 
juthatunk el' Mátraszentirnre 
északi végébe. A sétány t 
idős bükkök kísérik. 

A közelmúltban irnpozán
san felújított Rudolf-tanyán a 
vendégházainkban található 
két szoba közül az egyiket a 
padlástérben alakítottuk ki. 
A megfelelő önellátás érde
kében konyhai részt válasz
tottunk le gáz- és vizes
blokkal, 'h űtőszekrénnyel 
kiegészítve, s fürdőszoba áll 
minden vendégünk rendelke
zésére. Sok szeretettel várjuk 
kedves Vendégeinket. 

Ft,ntos döntések, beruházások, kilátások 

A Szegedi Vízügyi SE 
2000. iúnius 16-i közgyülése 

Mind~n sportegyesület életének meg
határozó eseménye a közgyűlés, mely 
összegzi az elmúlt időszak munkáját, 
eredményeit, és meghatározza az elkö
vetkeze~dő időszak fő feladatát. 

Ilyen lcözgyűlésre került sor június 16-án 
Török Imre György levezető elnök, az 
Ativizig! műszaki igazgatóhelyettes főmér-

I 

nöke, sp\>rtegyesületi alapító tag közre.r;nűkö-
désével. •• 

A közgyűlést megtisztelte jelenlétével a 
sportegyesületi tagokon kívül Szegedi 
Megyei; Jogú Város Önkormányzata 
képviseletében Szánta István;'a Szeged 
Városi Sportigazgatóság igazgatója, az 
Ativízig 'részéról dr. Kováts Gábor igazgató, 
a Tiszay~cht Kft. részéról Popovits József, a 
Vízparti Kft. részéről dr. Fekete Endre, 
valami* a Szegedi Vízisport Egyesület 
elnöke, Vass György és a Szegedi Vízisport 
Egyesület igazgatója, Petrovics Kálmán. 

" 

A közgyűlés napirendi pongai: 
1. Beszámoló az elmúlt négy év mun

kájáról 
2. BeSzámoló az elmúlt négy év pénzügyi 

helyzetéról, gazdálkodásáról, az SE vagyoni 
helyzeté;ról . 

3. Az pvezós Szakosztály jövője 
4. Alapszabály-módosítás 
5. Tis~tújítás 

i 

E sorÓk írója sportegyesületi elnökként az 
első három napirendi pontban meghatá
rozottak~t ismertette. A legtöbb hozzászólás, , 

észrevétel az Evezős Szakosztály jövőjét 
illetően hangzott el. 

Alapos elemzés, érvek és ellenérvek után, 
az 1. és a 2. számú napirend elfogadását 
követően, a következő határozatok születtek: 

1. számú közgyűlési határozat 

A Szegedi Vízügyi SE közgy1l1ése támo
gatja Szeged Megyei Jogú Város Önkor
mányzata vezetőinek, a Szegedi Vízügyi ,SE 
elnökségének azon közös javaslatát, hogya 
Gróf Széchenyi István Evezős- és Kajak
kenu Pálya (Maty-éri többcélú tározó), a 
hozzá tartozó infrastruktúrával együtt önkor
mányzati tulajdonba kerüljön. 

A LIMIT Tanácsadó és Vagyonértékelő 
Kft. által 1999. június 15-én készített 
szakértői vélemény alapján a Szegedi' Víz
ügyi Sportegyesület vagyoni értéke a Maty
éri Gróf Széchenyi István Evezős- és Kajak
kenu Pályán 140 millió 517 ezer forint. 

A Vízügyi SE vagyoni értékét a következő 
létesítmények alkotják: 

Épület, építmény: 
hajótároló 540 m2 alapterülettel 
irányító torony 48m2 alapterülettel 
barakk-hajótároló 240 m2 alapterülettel 
közművek, út, lelátó, versenypálya 

Szeged városi önkormányzati tulajdonba 
kerülés (eladás-átadás) esetén az önkor
mányzat a Szegedi Vízisport Egyesület Sze
ged, Felső-Tis~apart 4. szám alatti telepén 
70 millió forint értékű sport célú beruházást 

készít elő és finanszíroz három év alatt. A 
beruházások 50-50 %-ban (a jelenlegi tag
létszámnak megfelelően) a Szegedi 
Vízisport Egyesület és a Szegedi Vízügyi 
Sportegyesület tulajdonába kerülnek, 
amennyiben a 2. számú közgyűlési határozat 
elfogadásra kerül. 

2. számú közgyűlési határozat 

A Szegedi Vízügyi Sportegyesület Evezős 
Szakosztálya kiválik a Szegedi Vízügyi 
Sportegyesületből és kéri felvételét a Sze
gedi Vízisport Egyesületbe. Eszközeit, in
góságait lelfár szerint magával viszi. 

3. számú közgyűlési határozat 

A Szegedi Vízügyi Sportegyesület kötele
zettséget vállal, hogya Felső-Tisza parti Ví
zitelepen 2000-2002-ben megvalósuló beru
házásokat - a Szegedi Vízügyi Sportegye
sület tulajdonába kerülő épület, teniszpálya 
stb. - együttesen üzemelésre - együttműkö
dési szerződés keretében - a Szegedi Vízi
sport Egyesület részére átadja úgy, hogya 
vízitelep sportcélú épületeit, pályáit a Sze
gedi Vízügyi Sportegyesület tagjai meg-

határozott időben díjmentesen igénybe ve
hetik. 

4. számú közgyűlési határozat: 

Amennyiben Szeged Városi Önkormány
zattal az 1., 3. számú határozatban foglaltak 
nem valósulnak meg, úgy a Szegedi Vízügyi 
SE és a Szegedi Vízisport Egyesület a Maty
éri vagyont közösen értékesíti és az értéke
sítésből származó bevétel 50-50 %-ban a 
Szegedi Vízügyi SE-t és a Szegedi Vízisport 
Egyesületet illeti. 

Elhangzott még a Számvizsgáló Bizottság 
beszámolója, majd rövid szünet után a 4. 
számú napirendi pont szerint az Alapszabály 
módosítására került sor, és az 5. napirendi 
pont keretében tisztújításra. 

A Sportegyesület elnöke Kurucz Gyula, 
tagja Kádár Mihály és Fehér Józsefné lett. 

A Számvizsgáló bizottság elnöke Gazdag 
Erzsébet, tagjai Kalmár Andrea és Máté 
József. 

Reméljük, hogy az új elnökség vezeté
sév::l is hasonló lehetőségek lesznek a spor
tolásra, és a határozati javaslatok megva
lósulásával hosszú távra működőképes és 
sikeres evezős szakosztály fog működni 
Szegeden. Kurucz Gyula 

VíZPART 
S Az Alsó-Tisza-Vidéki Vfzügyi Igazgatóság lapja 
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