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AZ ALSO-TISZA-VIDEKI VIZUGYIIGAZGATOSAG LAPJA 

Tízéves 
a "Vízpart" 

Tíz évvel ezelőtt, 1992-ben indult - és ma szerénytelen
ség nélkül mondhatjuk, sokak által kedvelt és elismert -
lapunk, a "Vízpart". 

Az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság lapja erede
tileg egy "nem szigorú rendszerességgel megjelenő havi
lap". Hatszáz példányban jelenünk meg, a teIjesztés is a 
mi munkánk. 

(Évfordulás összefoglalánkat a 3. oldalon olvashatják.) 

Töltések, szivaHyúk, zsilipek 
Igazgatói gondolatok és gondok 200'-2002 fordulóján 

Egy újabb esztendő elindulás.akor 
köszöntöm a kedves olvasókat, mindazokat, 
akik érdeklődés sel veszik kezükbe lapunkat, 

kíváncsiak arra, hogyan működik 
az Alsó· Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság, 
milyen használható, érdekes információra 

bukkanhatnak írásainkban a területünket érintő 
vízgazdálkodási kérdésekkel kapcsolatban, 

a vizekkel összefüggő eseményeket és 
problémákat érintő tárgykörökben. 

Szeretettel köszöntöm 
jelenlegi és volt munkatársainkat, 

a velünk kapcsolatban lévő társintézmények, 
fó'hatóságok, önkormányzatok vezetőit és dolgozóit, 

a képviselőket, apolitikusokat, 
akik szívesen forgat ják újságunkat. 

ilyenkor, egy év lezárása- évet és bemutatni az új év ki
kor és újév indítás akor bizo- látásait és főbb tennivalóit. 
nyára elvárják a visszapillan- Ez a hagyomány nem 
tás t és az előretekintést. szakadt meg, és most a tisz
MegkÍsérlem ezt megtenni. telt olvasókat az idei, új évi 
Mindenekelőtt azonban ehe- értekezletünk alkalmával el
lyütt ~s megköszönöm igaz
gatósíÍgunk minden egyes 
dolgozójának szorgalmát, 
igyek/(zetét, helytállását az 
ehnúlt évi feladataink végre
hajtása során. Megköszönöm 
azon hatóságoknak, társin
tézményeknek, politikusok
nak támogató segítségét, 
akik elősegítették munkán
kat. Ezúttal kívánok az új 
esztendőre sok boldogságot, 
jó eredményeket, sikereket 
és ezekhez jó egészs,~get. 

Nehezen indult a 2001-es 
esztendő, sokak szerint kilá
tástalanul. Valóban egy meg
próbáltatásokban, úgyszól
ván két éves folyamatos víz
kárelhárítási, védekezési 
munkában 

mondottakra alapozva pró
bálom tömören tájékoztatni. 

A jól sikerült 2001-es esz
tendő értékelésénél két do
logra kellett rámutassak. 
Elsősorban az elérendő céh'a, 
amelyet közel egy esztendő
vel ezelőtt magl,lnk elé tűz
tünk. Ez pedig nem lehetett 
más, mint 

feladataink 
magas szakmai 

színvonalú, 
igényes 

megvalósítása. 
Noha nem voltak teljesen 
ismertek a szakmai felada
tok, csak azoknak fő irány-

túlterhelt gárda vonalai, hiszen nem lehet 
előre tudni, milyen váratlan 

fogott neki 2001. évi felada- események, áro, belvíz és 
tainak ellátásához. A mege- egyéb védekezés ek, milyen 
lőző években rekord ár- és többletfeladatok merülnek 
belvizekkel, cianid szennye- föl, mégis megfeleltünk ezen 
zéssel, termálvíz-kitörés sel követehnénynek - mondha
kellett megbirkóznunk úgy, tom azt, hogy úgyszólván 
hogy amellett folyamatosan nllnden területen. 
hatósági feladatainkat is el Amikor erre az értekez
kellett látni, létesítményke- letre készültem, megkértem 
zelői, fenntartói, fejlesztői egységvezető munkatár
feladatainknak is meg kellett saimat, röviden sorolnák fel, 
felelni. . ők hogyan látják a 2001. év 

Az igazgatóság pénzügyi, eredményeit és milyen gon
gazdálkodási helyzete, költ- dokat látnak, amelyek az 
ségvetése a múlt év elején előttünk lévő évben neh e
nem kecsegtetett sok jóval, zítik munkánkat. A rövid, 
semmiféle derűlátást nem tá- írásos tájékoztatók nagyjából 
masztott alá. Az év valaho- egybevág tak az én ismere
gyan mégis kiegyenesedett, teimmel és ehnondhatom itt 
igen mozgahnas, változatos nagy vonalakban,. hogy me
volt, s eredményes munká- ly ek azok a pozl,tívumok, 
ban igen gazdag. melyeket a 2001. evvel kap-

Hagyomány az igazgató- csol~tban nyugtázhattunk. 
ságnál év elején baráti be- Slkeresen oldottuk meg 
széigetés jellegű, úgyneve- vízkárelhárítási, védekezési 
zett vezérkari értekezletet feladatainkat. Megvalósítot
tartani, elemezni az előző tunk jelentős beruházásokat 

Török Imre György igazgató újévi beszédét tartja. 
A képen balról Andó Mihály mb. főmérnök, 

jobbról Nagy Ferenc gazdasági igazgatóhelyettes. 
(Fotó: Tripolszky Imre) 

és célfenntartásokat, kö
zöttük rendkivül igényes mű
szaki tartalommal aszárazéri 
Phare-projektet, a csongrádi 
töltésfejlesztést, a mindszenti 
szivattyútelep, illetve a 
Kurca-toroki zsilip hely
reállítását, a Körös-torkolati 
partbiztosítást, a vízren
dezési, vízrajzi, valamint 
vízbázis-védelmi kiemeit be
ruházásainkat is. Jelentősen 
fejlesztettük gépparkunkat. 
A szállító eszközök, a hír
közlő rendszerünk, az infor
matikai rendszerünk terén 
nagyságrendekkel léptünk 
előre. Ingatlanjaink, külö
nösképpen a székházak és 
őrtelepek állapotának javí-

. tás ával lényegesen javultak 
sok helyen dolgozóink mun
kakörühnényei is. 

Ha nem is teljesen hibát
lanul, de megfeleltünk ható
sági, öntözési vízszolgáltatá
si kötelezettségeink ellátásá
nak. Vállalataink - a SZEVI
ÉP Rt., a SZEVIÉP Kft., a 
VÍZPART Kft. - eredménye
sen gazdálkodtak és jó mi
nőségű munkákat végeztek. 
Tovább folyt bizonyos fia
talítás és 

fiatal 
szakembereink 
továbbképzése 

minden állománycsoportban, 
különösképpen a mérnökök, 
a gát-, a csatornaőrök és gaz
dasági vonalon dolgozó 
munkatársaink körében. Az 
intézmény gazdasági stabili
tása, likviditása a nehéz idő
szakokban is biztosítva volt. 

Az eddig említetteket két 
fontos erőforrás helyzetének 
értékelése nélkül nem tud
nám igazán bemutatni, ez 
pedig a humán erőforrások 
és a gazdasági erőforrások 
helyzetének bemutatását je
lenti. Az igazgatóság felada
tainak végrehajtásában leg-

fontosabb a szervezeti, a sze
mélyi alap és a gazdasági, 
pénzügyi alap. 

A materiális javak, értékek 
előállitásához minden terüle
ten, igy nálunk is - az anya
giak mellett - az emberi te
vékenység szükségessége vi
tathatatlan és igazgatósá
gunknál a mintegy 430 fős 
létszámot tekintve ezt a sze
mélyi alapot, humán erőfor
rást viZsgálva igen jó képet 
kaphatunk. Az általános 
"káderhelyzet" nagyon jó, 
akár képzettség, akár életkori 
megosztás szerint vizsgáljuk. 
Ugyanakkor jó szellem és 
hangulat jellemzi alapvetően 
ezt a gárdát. Neves, 

.. orszagosan 
elismert 

szaktekintélyek 

vannak úgyszólván minden 
szakmai osztály élén és be
osztottaik között, valamint a 
területi egységeinknél is. 

Ez a gárda a vízkárelhá
dtási védekezést is képes irá
nyítani olyan színvonalon, 
amelyet elvár a térség lakos
sága. Egyetlen egy árnyék 
talán, hogy az anyagi jutta
tások nem állnak arányban 
ezzel a szakmai szfnvonallal, 
de lehetőségeinket maximu
mig kihasználtuk a személyi 
juttatások terén. A teljes 
munkaidőben foglalkoztatot
tak 2000. évi átlagkereseté
vel szemben (78 355 Ft/fő) 
2001-ben a betervezett 
összegnél nagyobbat tudtunk 
fizetni, így a 84 830 forintos 
tervhez képest 89 297 forin
tot havonta fejenként. Ez azt 
jelenti, hogy 

13,9 % átlag
kereset-fejlesztés 
valósult meg. A részmunka
időseknél ez 13,1 %-ra ala-

kul. Természetesen ha azt 
nézzük, hogy az országos 
átlagkeresethez képest hol 
tartunk, akkor a vízügyi 
szolgálaton belül is és az 
összes ágazaton belül is nem 
tartozunk az élbolyba. Ter
mészetesen e számok a vé
dekezést és a közmunkás 
foglalkoztatást - melyek túl
munkák - nem tartalmazzák. 
Minden előirányzott illet
mény kiegészítést, 13 havi 
bért stb. időben, év végéig 
kifizettük. 

Stabil az igazgatóság gár
dája. Ha az ún. fluktuációt 
nézzük, a munkaerő-forga
lom 15,5 százalékos. A fel
vett dolgozók száma az össz
létszám 6 %-a, akilépetteké 
9,4 %, a munkaerő hullám
zás 6 %-ban mérhető. 

Sok a tehetséges fiatal 
minden fronton, javultak a 
képzettségi szintek, rendkí
vül sokan tanulnak. 

A tovább~ 
tanulást 

anyagilag 
támogat juk; 

egyre többen beszélnek 
idegen nyelven. A képzettség 
mellett a tapasztalat is, a 
gyakorlat is nagyon fontos, e 
tekintetben is megnyugtató a 
helyzet. Igazgatóságunk 
úgyszólván minden egyes 
műszaki dolgozója a leg
komolyabb, legkeményebb 
gyakorlatot szerezte meg az 
elmúlt években a vízkár
elhárítás területén. Ú gyszól
ván mindenki átesett a tűz
keresztségen, de a békebeli 
feladatok végrehajtásában is 
biztosított a folyamatos 
beépülés. 

A másik fontos alap a gaz
dasági erőfonások helyzete, 
amely év elején mindig labi
lis, de az elmúlt év végére 
mondható, hogy stabilizáló
dott. A legfőbb gond a fel
adat- és az intézmény-finan
szírozás közötti összhang 
hiánya, amely végül is meg
nyugtató módon alakult 
2001-ben. A likviditás tekin
tetében állandó aggályok és 
gondok végül is csak elője
lekként jelentkeztek, mert 
soha nem kerültünk pénz
ügyi zavarba. 

Nem egyszerű a számviteli 
(a kincstári gazdálkodással, 
költségvetési gazdálkodással 
nehezített) kötöttségek, 
béklyók melletti gazdál
kodás. Ha az év végi számo-

kat év közbeni, hó végi, vagy 
negyedévenkénti számokkal 
összevetjük, bizony, a 
pesszimizmus és az optimiz
mus rendkívül nagy ampli
túdójú változását tapasz
talhatjuk, de az egész évet te
kintve mégis csak igen jól si
került gazdasági szempont
ból ezt az évet befejezni. 

Mire számíthatunk az előt
tünk álló esztendőben? 

Arra is kell számítani, 
amit nem lehet előre kiszá
mítani. Bámúkor lehet várat
lan, rendkívüli feladat. Ko
moly vízkárelhárítási ese
mény (ár-, belvíz- és egyéb 
vízkárelhárítás ). Szakmai 
feladataink nem csökkennek, 
inkább növekednek. A sze
mélyi állomány helyzete 
szakmai képzettség tekinteté
ben és gyakorlatában igen jó, 
ele bizonytalanok vagyunk a 
tekintetben, hogy hogyan 
tudjuk honoráini munkáju
kat. A 7,8 %-os bérfejlesz
tésre minden garancia meg
van, de az igazi nagy ugrásra 
a köztisztviselővé válás, 
valamint az ún. rendelkezés
re állási pótlék kifizetés ének 
feltételei még nem alakultak 
ki. Ha a pénzügyi kereteket 
nézzük, az eredeti 2001. évi 
tervekhez képest jobb a hely
zetünk 2002-ben, de a tény
leges 2001. évi megvalósu
láshoz képest sokkal rosz
szabb. Persze minden évben 
így kezdődik az év és mi op-. 
tirnisták vagyunk. 

Azért sokakat foglalkoz
tatnak egyéb gondolatok is. 
Választások lesznek hama
rosan, vajon az új kormány, 
vagy a megújult régi kor
mány hova teszi a vízügyi 
szolgálatot, értékén mérik-e 
munkánkat a jövőben? Soka
kat érdekelnek az esetleges 
személyi, vezetési változá
sok is amelyek ma még nem 
teljesen ismertek, különösen 
országos szinten. A lényeg 
az, hogy igyekezzünk 

tiszta 
lelkiismerettel, 
a megszokott 

szakmaszerefetlel, 

kötelességtudattal megfelelni 
kötelezettségeinknek. Bíz
zunk egymásban és remény
kedjünk abban, hogy közö
sen sikerül ezt az évet is ki
egyenesfteni, talán nem is év 
végéig, hanem már hama
rabb. 

Török Imre György 
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A 2000. évi árvíz idején a 

Kurca-toroki zsilipnél és a 
közelében lévő mindszenti 
szivattyútelepnél szinte egy 
időben két rendkívül veszé
lyes sebet ej tett az árvíz a vé
delmi rendszerünkön. Egész 
éjjel tartó, megfeszített mun
kával hajnalra sikerült úrrá 
lenni a helyzeten. 

Amikor 2001. november 
20-án az átépült két műtárgy 
avatását ünnepeltük, a térség 
megmenekülését is ünnepel
tük az árvíz beláthatatlan 
pusztításától. 

Az ünnepséget megnyitó 
Himnusz után Kabók Márta 
mindszenti versmondó Ju
hász Gyula: A Tiszánál c. 
vers ét adta elő, majd dr. 
Gyovai Tiborné mindszenti 
polgármester asszony kö
szöntötte a megjelent ünnep
lőket (a KHVM, az OVF, a 
vízügyi igazgatóságok, társu
latok, Csongrád megye és az 
érintett városok képviselőit, 
országgyűlési képviselőket, 

Mindszent lakosságát, a he
lyi és országos sajtót és min
den érdeklódőt). 

A műtárgyak elkészülését 
Frank Szabolcs műszaki el
lenőr jelentette dr. Váradi Jó
zsefnek, a Közlekedési és 
Vízügyi Minisztérium Víz
kárelhárítási Főosztálya ve
zetőjének. Majd Török Inu'e 
György, az Ativízig igazga
tója id~zte fel a borzalmas 
éjszaka eseményeit, ez után 
Huszár.László a műtárgy ter
vezését irányító mérnök is
mertette a konstrukciót. 

A beruházás kapcsán ké
szült korszerű vízmércét 
Lábdy Jenő osztályvezető 
mutatta be. 

Az ismertetők után dr. Vá
radi József mondott avató 
beszédet, majd dr. Gyovai 
Tiborné polgármester asz
szonnyal közösen átvágta a 
nemzetiszín szalagot és le
leplezte a kezelőépület falán 
elhelyezett emléktáblát. 

A Szózat hangjait követő
en a mintegy száz résztvevő 
átsétált a mindszenti szi
vattyútelepre, ahol Plesov
szki Pál fővállalkozó beszélt 
a helyreállítási munkáról és a 
rekonstrukció folytatásának 
szükségességéről. 

Az eseményt sajtótájékoz
tató és állófogadás zárta. 

A következőkben Török 
Imre György igazgató ünne: 
pi beszédét idézzük. 

"Tisztelt Ünneplők! 
Az elmúlt évben (2000-

ben) április l5-ról l6-ra vir
radó éjszaka az Alsó-Tisza 
vidéki Vízügyi Igazgatóság 

két kulcsfontosságú műtár
gyánál, a mindszenti szi
vattyútelepnél és a Kurca-to
roki zsilipnél furcsa módon 
szinte egyszerre következett 
be komoly meghibásodás, 
amely katasztrófaveszéllyel, 
gátszakadással fenyegette 
hazánk legnagyob b ártéri 
öblözetét, közvetlenül elön
tés sel Mindszent, Szentes, 
Szegvár, Mártély települése
ket. Akik a helyszínen vagy 
a védközpontban átélték az 
eseményeket, biztos, hogy 
még sok év múlva is élesen 
fogna;k emlékezni erre az éj
szakára, de élesen fognak 
emlékezni a település, Mind
szent lakói is. 

Megpróbálom most fel
idézni az emlékezetemből 
azokat az órákat. Tanulságos 
lehet ez azok számára, akik 
nem voltak az esemény köz
vetlen részesei, de talán azok 
számára is, akik velem 
együtt végrehajtották ezt a 
legedzettebb vízkárelhárítási 
szakemberek számára is ke
mény feladatot. 

Egy megelőző éjszakai 
szolgálat és egész napos, 
részben terepi, részben véd
központi munka után meg
lehetősen fáradtan adtam át a 
szolgálatot késő délután dr. 
Kováts Gábor igazgató úr
nak, védelem vezetőnek és 
már otthon lepihenni készül
tem, amikor megcsörrent a 
telefon. 

Érezni lehetett igazgatóm 
hangjában a feszültséget. Szó 
szerint talán nem tudom 
idézni, de tartalmilag a kö
vetkezőket mondta. 

»Gyuri, kérlek, utasítalak, 
hogy azonnal menj ki Mind
szentre, már útban van a gép
kocsi érted, a zsilipnél vésze
sen emelkedik az ellennyo
mó medence szint je és ko
moly baj van a 2. sz. szi
vattyútelepnél is, amely leállt 
és eddig a vízbetörést nem 
sikerült megakadályozni.« 

Pár perc alatt készen vol
tam és 5 perc múlva az igaz
gatóság központjába értem. 
Sági János és Vágfalvi Zol
tán kollegáim csatlakoztak 
hozzám. Nem hiszem, hogy 
betartottuk a kötelező sebes
ségi korlátozást, amikor a sö
tét éj szakában Mindszentre 
robogtunk. Még a védköz
pontban, illetve gépkocsiból 
intézkedtem: a védelmi osz
tag Csongrádról vonuljon át, 
töltött és üres homokzsákok, 
vaIamint homokanyag kerül
jön a mindszenti helyszínre, 
a helyi védelemvezetés gon
doskodjon az önkormányzat-

A Kurca-toroki zsilip átépítése munka közben 

tal, túzoltósággal, katasztró
fa-elhárítással együtt térvilá -
gításról, szivattyút kell sze
rezni az ellennyomó meden
ce vízszint jének csökkenté
sére, és mozgósítani a búvá
rokat! 

séreltük a betétgerendák el
helyezését, de nyilvánvalóvá 
vált, hogy a kezelóépület el
bontása nélkül ezt nem tud
juk végrehajtani. 

Mint említettem, négyen 
utaztunk a gépkocsiban gon
dolatainkba merülve, nem 
nagyon beszélgettünk. Azon 
tépelődtem, vajon ténylege
sen mi történhetett a 115 
éves műtárggyal. Eszembe 
ötlött a Kurca-toroki mű
tárgy ikertestvérének, a Kis
tiszai zsilipnek az esete, 
amelyet ugyancsak 1885-ben 
építettek és ez a műtárgy 
1887-ben hidraulikus talaj
törés miatt a mostani vízál
lásnál több mint 3 méterrel 
alacsonyabb vízszintnél rop
pant össze. 

A vizsgálódások során 
megállapítottuk, hogya zsi
lipzárás hibáját a gumitömítő 
lemez begyűrődése okozta, 
elsősorban a 4,3x6 méteres 
tábla felső élén, valamint a 
baloldalon. A nyílás tömíté
sével kísérleteztünk, homok
zsákokból szerkesztett hur
kákkal. Kezdeti próbálkozá
sunk nem járt sikerrel, mert 
az erőteljes beszívás miatt 
nem tudtuk a tömítés t elvé
gezni. 

A műtárgyat avató dr. Gyovai Tiborné és 
dr. Váradi József (Fotó: Mindszenti önkormányzat) 

2000. április l5-én reggel 
a mindszenti vízmércéről 
962 áradó vízállást jelentet
tek, reggelre további 12 cm-t 
emelkedett a víz, megköze
lítve a korábbi maximális 
vízszintet, amelyet később, 
21-én pontosan 1000 cm-es 
magassággal meg is haladott. 
Tehát a dilemma áz volt, va
jon itt is hidraulikus talajtö
rés kezdeti jelenségével ál
lunk-e szemben, vagy a mű
tárgy szerkezete roppant 
meg, esetleg a zsilip nem ké
pes tartani a rendkívüli nagy, 
közel 10 méteres viznyo-

Komolyabb hurkákat kö
töttünk és sikerült végül is 
néhány óra leforgása után a 
felső él mentén abeáramlást 
mérsékelni. Időközben per
sze megfeszített munka folyt, 
a szivattyúk is megérkeztek 
és üzembe helyezésükkel to
vább csökkent az ellennyo
mó medence vízszintje. Véd
tük a medence töltését, ra
gyogóan működött a térvilá
gítás, szinte nappali fényben 
dolgoztunk, köszönet a tűz
oltóságnak, illetve a katasz
trófavédelernnek. Érkeztek a 
védelmi anyagok, fennaka
dás nélkül zajlott a forgalom, 
a helyi rendőrök talpraesett
ségének, irányítási rutinjának 
köszönhetően. 

Éifél felé jártunk, vagy 
mast. talan mar tUl IS voltunk rajta, 

Kis idővel kiérkezésünk amikor egy kicsit kifújhattuk 
után, amikor a helyi véde- magunkat, megkezdődhetett 
lemvezető, Szi11éry László a búváros felderítés, vala
jelentett és elkezdtük tanul- mint az ideiglenes tömítés 
mányozni az esetet, kezdett fóliákkal és homokzsákra
nyilvánvalóvá válni a prob- kattal való rögzítése. 
léma. A zsilip nem tudta tar- Akkor vettük észre, hogy 
tani a víznyomást, nagyon már a negyedik, ötödik fOlró 
áteresztett, olyannyira, hogy teát isszuk, aranyosak voltak 
az ellennyomó medence a mindszenti lányok, élükön 
színültig megtelt. Tudva levő a bájos polgármester asz
a szakemberek számára, szonnyal, aki elTől gondos
hogy itt a megközelítően 10 kodott. Csak később gondol
méteres vízoszlopnyomást az tam bele, milyen fegyelme
ellennyomó medence megfe- zetten, milyen nyugodtan vi
lezi. Amennyiben az ellen- selkedett a lakosság, mennyi
nyomó medence töltéseit re higgadtak voltak, mennyi
rneghágja a víz, azt elszakít- re bíztak bennünk. 

a 2. sz. szivattyúteleppel is 
gondjaink voltak. Gondjaink, 
mégpedig nem kicsik. A szi
vattyútelep meghibásodása 
legalább akkora veszélyt je
lentett ugyanerre a térségre, 
mint a zsilip problémája. 

Az 1960-as évek második 
felében megépült szivattyú
telep Mindszent felé eső 4,5 
m'/s teljesítményű gépegysé
ge dolgozott ez idő tájt, 
emelte a Kurcából az össze
gyülekezett fakadóvizet és 
bel vizet a Tiszába. Ilyen ma
gas vízoszlopnyomás mellett 
az elöregedett és túlterhelt 
berendezés felmondta a szol
gálatot, pontosabban a túl
terhelés-kapcsoló leállította a 
gépet. A leállítás t követően 
azonban a nyomócsőbe épí
tett csappantyú nem tudott 
lezárni, az ék elnYÚ'ódott és a 
nyomócsőből visszazúduló, 
pontosabban a Tisza felől 
terhelésként jelentkező 9,7 
nleteres VIZoszlopnyomas le
szakította helyéről az 1700 
nun-es átmérőjű tolózárat a 
gépházban, annak pincéjé
ben. 

Ez a több mint 8 tonnás al
katrész tollpehelyként repült 
a betonakna sarkába, egy 
földrengéssel beillő robajt és 
mozgást okozva. 5-6 cm fal
vastagságú öntvénydarabok 
röpködtek, a beáramló víz a 
belvízi oldalon különböző al
katrészeket és a gazfogó rá
csot dobálta ki, és óriási erő
vel áramlott a szivattyútele
pen keresztül a Tisza vize a 
Kurcába. Nem lehetett akkor 
tudni, hogy nym repedtek-e 
meg a betonfalak és mennyi
re rongálódtak a gépi beren
dezések. 

Ez a bekövetkezett ese-

ja, ez a biztonsági felezés Hajnalra elkészül tünk a 
megszűnik, akkor képtelen- munkával, megerősített szol
ség tartani magával a nagy gálatot állítottunk fel. Fiatal 
zsilippel a Tisza nyomását, mérnök kolleganőmet, a 
egyértelmű a műtárgy össze- ~dszenti születésű Gyovai mény rövid leírása, és nem is 

A t bí t -tartott sokkal tovább, mint roppanása. gnes z am meg a mu-
A vizsgálódások során jól tárgy további, ún. pontvé- amennyi idő alatt én ezt most 

látszott a folyó felőli oldalon delem vezetésével. Másnapi elmondtam. A szolgálatban 
a zsilipkanu'ában az erős ör- teendői: az ellennyomó me- lévő gépészek is megrémül
vényiés, amely az áteresztés dence helyreállítása, bevé- tek, pedig Szabó Mihály 
helyét kereső rúdjainkat dése és vízszint jének szab á- több mint 40 éves szolgálat
olyan erővel szívta magához, lyozása volt. tal a háta mögött igencsak 
hogy alig bírtuk azokat ki- Az árvíz végeztéig ennél a rutinosnak számított, hiszen 
emelni. A folyó felől nézve a műtárgynál további problé- felmenő i is szivattyútelepi 
bal sarokban volt ez egyér- ma nem merült fel, de meg- gépészek voltak, sőt az egész 
telműen megállapítható. erősítése, helyreállitása ha- család, felesége, gyermekei 
Búvárokat ilyen körülmé- laszthatatlanná vált, és a is szivattyútelepi gépészek. 
nyek között leengedni élet- Központi Országos Műszaki Azonnal rohantak a töltés 
veszélyes lett volna. Irányító Törzs felhatalma- víz felőli oldalára lezámi az 

Az első intézkedések a kö- zása alapján a helyreállítási árvízvédehrll zsilipet, az ún. 
vetkezők voltak: A legmé- munkálatok megtervezésével Réthy-kaput. Igen ám, de az 
lyebb ponton megnyitottuk néhány napon belül meg- egyébként nagyon jó záró
az ellennyomó medence töl- bíztuk a Konstruktőr Mérnök szerkezet ilyen áramlási vi
tését, ezzel mintegy 50 cm- Irodát. De ez már egy kö- szonyok között elmozdult és 
rel csökkentve a vízszintet, vetkező történet, a tervezés a tábla leeresztése után nem 
mentesítettük a medence töl- és helyreállitás munkálatait sikerült a vízbetörést meg
tését a meghágás ellen. A Huszár László vezető terve- állítani, csupán mérsékelni. 
megnyitás sUlTantószerűen ző ismerteti. Érkezésemkor szakértő kol
működött, azt bevédtük. Az Azonban az én történetem légáimmal ezt állapftottuk 
elfolyó víz Mindszent külte- sincs még befejezve, hiszen meg. 
rületi részének mélyebb vo- a zsilipnél végzett erőfeszíté- Mit lehetett tenni? A Kur
nulatai felé áramlott. Megki- seink mellett párhuzamosan cába és onnan Mindszent fe-

lé már két helyen - akkor 
még csak megbecsülni sem 
lehetett, hogy milyen vízho
zammal - ömlött kifelé a víz. 
Az első gondolat itt is a be
tétgerendák elhelyezése volt, 
de hamarosan nyilvánvalóvá 
vált, hogy ilyen áramlási kö
rülmények között kilátásta- . 
lan lenne ezekkel kisérletez
ni. Nem maradt más megol
dás, mint a jó öreg homok
zsákok. 

A védehrll osztagunk Mar
sovszki Gergely vezetésével, 
kiegészülve a helyi lakossági 
erőkkel, elkezdte a vízoldali 
aknába a homokzsákok be
dobálását. Az első órában 
észre se vette a szivattyúte
lep, hogy foglalkozunk vele, 
hiszen ezeket a 20-30 kg-os 
megtöltött zsákokat könnye
dén szippantotta be az 1800 
mm-es átmérőjű csőbe az 
áramló viz. A töltött zsákok 
a csongrádi depó ból érkez
tek, a 11.03. védszakasz vé
delemvezetője, Fejes Péter 
biztosította a szállítmányo
kat, de helyben, a mindszenti 
révnél is töltötték a zsákokat. 
Egyre több helyi embert is 
be kellett vonni a lakosság 
sorai ból és fokozni a zsák 
bedobálás sebességét. 

Ahogy egy időben kelet
kezett a probléma is, nagy
jából egy időben mérséklő
dött. Éjfél után hamarosan 
már több mint 5000 zsák fel
használásával sikerült mérsé
kelni a vízbetörést. Ekkor je
lenthettük először, hogy ja
vult a helyzet, 4-5 órás meg
feszített munka után ekkor 
lélegezhettünk fel először. 

Hajnalra itt is sikerült sta
bilizálni a beteg állapotát, 
ahogy Abdullah barátom, a 
helyi orvos mondaná, aki 
egész éjszaka őrködött a vé
dekező munkások egészsége 
felett és hála Istennek, sem
miféle baleset nem történt. 
Tehát hajnalban, mikor a nap 
felkelt, mind a két mútárgy
nál a közvetlen veszély elhá
rftását jelenthettük a védköz
pontba, dr. Kováts Gábor 
védelem vezetőnek. 

Visszafelé már sokkal las
sabban autóztunk, mint a 
kijövetel alkalmával. 

Természetesen ezzel nem 
fejeződött be a munka, hi
szen még a folyó 5 napig 
áradt, majd további 5 nap kö
vetkezett be, mire a vízszint 
az eseménykor mért vízszint 
alá csökkent és még hetek 
múlva lehetett csak lemenni 
a zsilipkamrába, illetve a 
szivatytyútelep pincéjébe 
tüzetesen megvizsgálni a 
szerkezeteket. 

(Folytatás a 3. oldalon) 
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(Folytatás a 2. oldalról) én szerepem most már csak 
Mindenesetre reggel azért annyi, hogy még egyszer 

örömmel koccintottunk egy megköszönjem azoknak, 
pohárral és szorítottuk meg akik közreműködtek 2000. 
egymás kezét, amikor a vé- április 15-e éjszakáján ezen 
delmi naplóba beírhattuk a nagyon kritikus események 
sikeres beavatkozás tényének során, szakembereknek és a 
rögzítés ét, és kértük a továb- helyi lakosságnak, a szegedi 
bi intézkedéseket. Itt a szi- és a dunántúli vízügye
vattyútelepnél még éjszaka seknek, rendőröknek, polgári 
megigényeltem egy 10 egy- védelmi, katasztrófaelhárí
séges, 5 m3/s teljesítményű tási, tűzoltó szakemberek
provizórium felszerelését. A nek, a búvároknak és veze
győri székhelyű Észak- tőiknek, akik az események 
Dunántúli Vízügyi Igazgató- során gyors intézkedéseink
ság, valamint az ÁBKSZ kel egyetértve a pro'blémák 
biztosította a gépeket és csö- végleges megoldásában is 
veket és nagyszerű szerelő- - haladéktalan döntéseket 
gárdájl,Ik néhány nap múlva hoztak. És hadd jelezzem itt, 
felépítette és üzembe he- hogy további munkálatokra 
lyezte ,ezt az ideiglenes szi- is számítunk a mindszenti 
vattyú<j.llomást, amely azután szivattyú telep, illetve telepek 
hetekig helyettesítette az teljes korszerűsítésekor, 
üzemen kívül helyezett amely fejlesztési feladat lesz 
mindszenti 2. sz. szivattyúte- és amely nem kevés pénz
lepet. Természetesen a hely- igényt támaszt. Akkor leszek 
re állítás itt is soron kívüli boldog, ha a mindszenti 2. 
feladattá vált és az országos sz: telep teljes korszerűsítése 
műszaki irányító törzs jóvá- befejeződik, a provizóriumot 
hagyásával már másnap és az 1. sz telepet elbonthat
megbíztuk a P&P Mérnök juk és ezáltal Mindszent és a 
Irodát a tervezés sel és az épí- Körös-Tisza-Maros ártéri 
tés sel, melynek végrehajtását öblözet biztonságát még 
itt ma ünnepelhet jük. Ez magasabb szintre emelhet
azonban úgyszintén egy má- jük. Ez még egy nagyon szép 
sik történet és erről Plesov- munka lesz, szeretném ennek 
szki Pál vezető tervező fog az eredményét megérni. 
beszélni, majd ha átballag- Köszönöm, hogy eljöttek, 
tunk a szivattyútelephez. Az köszönöm figyelmüket." 

Tízeves 
a "Víz art" 

(Folytatás az 1. oldalról) 
A vízügyi igazgatóságok, 

társ vízügyi szervek, az igaz
gatóság működési területén 
lévő önkormányzatok, or
szággyűlési képviselők, sok 
egyéb, a vízügyi szolgálattal 
kapcsolatban lévő, érdeklődő 
intézmény, a média és - akik 
a leginkább váIják lapunkat 
- nyugdíjasaink kapják la
punkat. 

Az első szám óta a szer
kesztőségi cikkeken kívül 
119 szerzőtől 630 írás jelent 
meg. A szerzők közt elismert 
szakemberek és jeles politi
kusok is megtalálhatók. Ter
mészetesen a legtöbb írás a 
"hazai berkekben" született. 
Húsznál több cikkel -szerepel 
Török Imre György, dr. Ko
váts Gábor, dr. Pálfai Imre, 
Benke György, Lázár Mik
lós, Ágoston István, Kurucz 
Gyula, de szép számot mutat 
dr. Vágás István, Tripolszky 
Imre, Rátky Pál, Lábdy Jenő, 

dr. Fekete Endre, Kardos Im
re, Hajdu Dezső és egy-egy 
profi újságíró: Pacsika Emí
lia, Kalocsai Katalin, Becsei 
Péter, Hollósi Zsolt, Nyilas 
Péter megjelenése is - hogy 
csak néhányukat ernlftsem. 

Olvasható volt lapunkban 
néhány politikus és elismert 
szakember, Göncz Árpád, dr. 
Szabó Iván, Siklós Csaba, dr; 
Baráth Etele, illetve dr. Fi
lotás lldikó, dr. Hajtó Ödön, 
Fejér László, Kolossváry 
Gábor írása is. 

J elent meg cikk a társ
vízigektől - Góg Imre, Goda 
Péter, Fazekas László, Bog
nár Zoltán, Kovács Ákos, 
Szabó Lajos, Horváth Emil 
tollából is. És írtak lapunkba 
az A TIKÖFE (Szűrös Já
nosné), a Szeviép (Hegyes 
Zoltán, Illés Ákos), a Víz
művek (Medgyesi Pál) kép
viseletében is. 

És sokan mások. .. 
Köszönet érte! 

;-

VIZPART 3 

Megúiultak 
belvízvédelmi terveink 

Némi iróniával azt is írhat
nám, hogyabelvízvédelmi 
tervek jövőre esedékes 20 
éves jubileuma - aktualitásá
nak vesztése miatt - elma
rad. Ugyanis az ez év elején 
leváltásra kerülő belvízvé
delmi szakaszterveink 1983-
ban, azaz éppen 19 éve ké
szültek. Az eltelt idő hosszú
sága minden különösebb 
indoklást feleslegessé tesz, 
könnyen belátható, hogya 
tervek megérettek a kor
szerűsítésre. 

A tervek aktualizálás ának 
igénye természetesen már 
korábban jelentkezett. 

Első lépcsőben az OVF 
utasítására 1993-ban elké
szült az Általános Belvízvé
delmi Terv, amely az Igazga
tóság teljes működési terüle
tére vonatkozik. A részlete
sebb, a konkrét védekezési 
tevékenység lefolytatásához 
is segítséget adó szakaszvé
delmi tervek elkészítése 
1994-ben kezdődött. Az eb
ben az évben tartott országos 
szakági értekezleten fogal
mazódott meg a tervek egy
ségesítésének az igénye. 

Az egységes szerkezeti és 
tartalmi előírások kidolgo
zásánál talán még fontosabb 
volt az az igény, hogya ter
vekben alkalmazott fogalma
kat a vízügyi szakemberek 
egységesen értelmezzék. A 
feladat elvégzésére munkabi
zottság alakult, amely össze
állította a szakaszvédelmi 
tervek tematikáját és a ter
vekben alkalmazott fogalma
kat pontosan defmiálta. 

Igazgatóságunk az orszá
gos munkabizottság tevé
kenységében is jelentős sze
repet vállalt és a tervek kor
szerűsítésének kezdeti mun
káival is jól haladt. Az üte
mesen indult munka azonban 
több ok miatt is lelassult. 
Egyrészt ebben az időszak
ban indult az állami főművek 
társulati kezelésbe történő 
átadása, azaz a belvízvédel
mi művek köre folyamatosan 
változott, másrészt súlyos és 
hosszantartó belvizek követ
ték egymást, ami a tervek ké
szítésére fordítható időt je
lentősen csökkentette. A leg
nagyobb gondot azonban 

mégsem ezek problémák je
lentették, hanem a tervek 
alapját jelentő térképek kellő 
kidolgozottsági szintű elké
szítése. 

A korábbi tervekben talál
ható alaptérképek pontossá
ga, átláthatósága, reprodu
kálhatósága már nem felel 
meg a geodéziában jelenleg 
már gyakorlatban alkalma
zott technikáknak. 

A szakaszvédelmi tervek 
elkészítésénH éppen ezért 
taktikát változtattunk és leg
fontosabb célul egy a szá
mítógép által értelmezhető 
ún. digitális alaptérkép létre
hozását tűztük ki. Ez több 
szempontból is előnyös. Tá
maszkodik az igazgatóság 
dinamikusan fejlődő számí
tógépes hálózatára, továbbá 
egy későbbi térinformatikai 
rendszer alapját képezheti, 
amely kiszolgálhatja az igaz
gatóság más szervezeti egy
ségeit is. 

A szisztéma lényege, hogy 
az általánosságban megfelelő 
pontosságúnak minősített 
1:50 OOO-es katonai térkép a 
számítógép számára is ér
telmezhető digitális formá
ban kerül feldolgozásra. 

Minden egyes jellemző 
térképi pont koordinátákat 
kap. A mi általunk használt 
eljárás az ún. vektor grafikus 
eljárás, amely az AUTO
CAD nevű programmal lett 
feldolgozva. A térképi koor
dináták az Egységes Orszá
gos Vetületi Rendszerben 
(EOV) lettek meghatározva, 
amely megegyezik a föld
hivatalok által is kizárólag 
elfogadott rendszerrel. 

Az így elkészült alap tér
képre nagy mennyiségű adat 
telepíthető, típusonként ren
dezetten. Ez legjobban úgy 
képzelhető el, mintha egy ál
talános alaptérképre fóliákat 
fektetnénk és minden egyes 
fóliának magunk határoz
nánk meg az információtar
talmát. (1. fólia - állami ke
zelésben levő vízfolyás ok, 2. 
fólia - szivattyútelepek, át
emelők, 3. fólia - vízmércék, 
hidrometerológiai állomások 
4. fólia ... ) A különböző in
formációs rétegek később 
tetszőlegesen hívhatók elő, 

azaz "egy gombnyomással" 
eldönthetjük, hogy milyen 
információt tartalmaz zon az 
a térkép, amelyet használni, 
pl. kinyomtatni kívánunk. 

Ezek után talán már senkit 
sem lep meg, hogy a térké
pünk tovább "építhető" és a 
különböző objektumokhoz 
további adatállományok (ún. 
attribútumok) csatolhatók. 
Ezzel el is jutottunk a napja
inkban sokat emlegetett 
térinformatikához, amely 
voltaképpen a térképen ta
lálható objektumokhoz ren
delt információkat teszi el
érhetővé. 

Nem távoli az idő, amikor 
egy szivattyútelep ikonjára 
rákattintva megtudjuk annak 
jellemzőit, beépített szi
vattyúk típusa, teljesítménye, 
üzemi vízszintek, működési 
szelvények szerint, vagy akár 
a telepről készült fényképek 
formájában. 

J elenleg az Igazgatóság 
teljes működési területét fel
dolgozó digitális alaptérkép 
készült el, amely a kezelé
sünkben levő vízfolyásokon, 
tározókon, műtárgyakon stb. 
kívül tartalmazza a területün
kön levő, társulati és önkor
mányzati kezelésben levő 
vízfolyásokat, jelentősebb 

vízi létesítményeket.Ez ter
mészetesen még csak a ké
sőbb elkészítendő térinfor
matikai rendszer alapja. Szé
gyenkezésre azonban semmi 
okunk, tudomásunk szerint 
ilyen pontosságú és részle
tességű, a teljes működési te
rületet felölelő digitális tér
kép még egyetlen igazgató
ságnál sem készült. 

A térkép i munkálatokkal 
párhuzamosan haladt a többi 
munkafázis is. Noha év vé
gére gyakorlatilag elkészült 
az összes részletesen ki
munkált munkarész (általá
nos leírások, részletes leírá
sok, rajzi mellékletek, térké
pek), a munkarészek össze
szerkesztése, a dokumentá
ciók felhasználásra kész 
összeállítása még nem kevés 
munkát ad a tervek elké
szítésével foglalkozó munka
társaknak. 

Bízunk benne, hogya 
most elkészült tervek, 
folyamatos aktualizálás és 
fejlesztés mellett - ha nem is 
20 évre, de hosszabb időre -
megfelelő alapot biztosítanak 
az igazgatóság belvízvédeke
zési tevékenységéhez. 

Dr. Dobi Lászl6 
osztályvezető helyettes 

Gratulálunk, Haller Ákos! 

Haller Ákos - párjával, a váci Pető Tiborral- 2001-ben 
háromszoros Világkupa-győztes és világbajnok a páros 
evezésben! Az evezős versenyző 2001 januáIjában igazolt 
a Szegedi Vízisport Egyesülethez. 

Eddigi kiemelkedű sporteredményei: 1999-ben VB és 
VK 5. helyezés párjával, Petővel. 2000-ben a Sydneyben 
rendezett olimpián a duó az 5. helyezést érte el. 2001-ben 
a páros megnyerte a sevillai, bécsi és a müncheni Világ
kupa futamokat, így az összetettben is Világkupa-győzte
sek lettek. 

A luzerni Evezős Világbajnokságon nagy-nagy küz
delemben első helyezést értek el és így először akasztottak 
magyar evezős nyakába világbajnoki aranyérrnet. -

Haller Ákos az újságírók szavazatai alapján a 2001. évi 
"Szeged férfi sportoló ja" címet nyerte el. A szakszövetsé
gek rangsora alapján is evezésben a Haller Ákos-Pető Ti
bor páros lett 2001 legjobbja, az újságírók szavazatai alap
ján a Haller-Pető duó Magyarország legjobb csapata. 

Gratulálunk Haller Ákosnak és edzőjének, Dani 
Zsoltnak az elért eredményekhez, és az elkövetkezendő 
évekre hasonló, kiemelkedő eredményeket kívánunk! 

Kurucz Gyula 
a Szegedi VSE elnöke 

Az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság 
;- ;-

PALYAZATOT HIRDET 
belsö ellenöri munkakör betöltésére 

Az általános belső ellenőrzési fel
adatokat a Titkárság szervezetében, az 
igazgató közvetlen felügyelete alatt, a 
belső ellenőrzési szabályzat tartalmát 
figyelembe véve kell ellátni. 

vetési területen eltöltött 5 éves mun
kaviszony pénzügyi vagy számviteli 
munkakörben. 

- Egészségügyi alkalmasság. 
- Erkölcsi bizonyítvánnyal igazolt 

a személyes elbeszélgetés. 
A pályázat benyújtásának határideje 

2002. február 15. 
A pályázat elbírálásának határideje 

2002. február 28. 
Alkalmazási feltétel: 
- Szakirányú felsőfokú iskolai vég

zettség, vagy felsőfokú iskolai v§g
zettség és emellett mérlegképes köny
velői pénzügyi és számviteli szakel
lenőri, vagy okleveles pénzügyi revi
zori képesítés, okleveles könyvvizs
gálói képesítés. 

- Alkalmazást megelőzően költség-

büntetlen előélet. 
- Magyar állampolgárság. 
A kinevezés próbaidő kikötése mel

lett, határozatlan időre történik. 
Besorolás, bérezés a Közalkalma

zotti Törvény szerint. 
Egyéb járandóság a Kollektív Szer

ződés szerint. 
A pályázat elbírálásához szükséges 

A munkakör betöltésének kezdeti 
időponlja 2002. március 1. 
Bővebb felvilágosítás és a pályázat 

benyújtásának helye: 
Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgató

ság Szeged, Stefánia 4. 6720, Igaz
gatási Osztály (Kurucz Gyula tanácsos 
62/426-933) 

Ativízig, Szeged 
, 
i 

I 
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# 

4 VIZPART 
# 

2002. JANUAR 

( _____ Q_u_i_ck_Da_m_m ______ J 

Úgy gondolom, nem járok 
messze az igazságtól, amikor 
feltételezem, hogy még a 
vízkárelhárításban nagy ru
tinnal rendelkező szakem
berek között sem igen akad, 
akinek ez a név túl sokat 
mondana. Ez nem is megle
pő, hiszen az elnevezés egy 
olyan új műszaki megoldást 
takar, amelyet még "tőlünk 
balra", azaz nyugaton is 
most kezdenek rendszerbe 
állítani. 

Az új eljárással az ÁBKSZ 
Duna-parti telephelyén tar
tott gyakorlati bemutató al
kalmával volt szerencsém 
megismerkedni. A bemutató
ra az OVF által meghirdetett 
,,Biztonságos jövőért" pályá
zaton díjat kapott pályamű
vek ismertetésének keretében 
került sor. 

A szervezőknek az érdek
looesre, ,fl. megjelent SZaKIna
belieknek pedig a bemutató
ra nem lehetett panaszuk. 
Szépszámú szakmai közön
ség előtt jól szervezett elmé
leti-gyakorlati tájékoztatásról 
tudok beszámolni. 

Ami a műszaki eljárást il
leti, egy, a vízkárelhárításban 
tevékenykedőket hosszú idő 
óta foglalkoztató probléma, a 
vizek elöntés ei ellen gyorsan 
és hatékonyan védelmet 
nyújtó elzárás megvalósítá
sára nyújt egyfajta megol
dást. A hagyományos és a 
mai napig megbízható, gya
korlati tapasztalatokkal bő
ven rendelkező, de igen 
munka- és anyagigényes ho
mokzsákos elzárás korszerű
sítésének igényét aligha kell 
különösebben indokoini. 

Az elj árás német mérnök 
kollegától származó alapötle
te önmagában is jól cseng. 
Használjuk a vízelöntés el
leni védekezésre azt az anya
got, amiből éppen a legtöbb 
áll rendelkezésre. A vizet. 
Az eljárás lényege, hogy egy 
könnyű és könnyen össze
szerelhető fémvázra speciális 

geomembrán fóliát illesz- bonthatóság, szerteágazó fel
tünk, amelyet - mint egy használási lehetőségek mel
hosszú, vékony medencét - lett azonban számos kérdés 
vízzel feltöltünk. is felvetődhet. 

Az így kapott kb. 1 m ma- A fólia sérülése esetén a 
gas, 2 m széles és 6 m hosz- pl. gát pillanatok alatt el
szú, vízzel telt medence veszti vízvisszatartó képessé
olyan súlyú és stabilitású, gét. 
hogy a gyakorlati tapasz- A gyártó jelenlévő kép
talatok alapján is 50--70 cm- viselői erre a víz, mint kitöl
es víznyomást biztonsággal . tő anyag földdel történő he
megtart, bármilyen altalajra, lyettesítését javasolják. Ez 
így akár aszfaltra legyen te- valóban orvosolja a problé
lepítve. Az ismertetett me- mát, ekkor viszont azoktól az 
dencék tetszőleges számban előnyöktől kell éppen meg
egymáshoz csatolhatók, így válnunk (olyan helyen is 
az elzárás hosszának semmi megépíthető, amely csak 
sem szab határt, legfeljebb a gyalogosan megközelíthető, 
gát ára ... De erről majd ké- gyorsanelbontható stb.), 
sőbb. amelyek a homokzsákos el-

A gyártást és forgalmazás t zárással szemben egyértel
végző német cég természete- műenjelentkeznek. 

sen nem ragadt le ennél az Az előremutató műszaki 
egy típusnál, hasonló elven megoldás gyors elterjedését 
működő, de többféle mére t- mégsem a felmerülő műszaki 
ben lS Keszseggel szalllt KeroeseK, vagy a magyar VlZ
rendszereket attól függően, ügyes szakma esetleges, az 
hogy milyen magas vfzosz- új iránti tartózkodása, hanem 
lop visszatartását kívánjuk a cseppet sem elhanyagolha
gyorsan megoldani. tó anyagi kérdések akad á-

A jelenleg gyártott ele- lyozhatják. 
mekkel maximálisan 2 m-es A legkisebb, azaz 0,5 m-es 
vízoszlop visszatartás át sza- gát folyóméterenkénti ára a 
vatolják. tavalyi árakon netto 47 ezer 

A Quick Dammnak, vagy forint. Ha most elvégezzük a 
magyarul talán mobil gátnak már mindenki számára unal
nevezhető rendszert már mas számítást, hogy egy né
Magyarországon is kipróbál- met munkaerő egy havi dí
ták. Sarkadon készítettek egy jából közel 10 fm gát finan
jelentősebb elzárás t, amely a szírozható, ugyanakkor ma
jegyzőkönyvek tanúsága sze- gyar kollegájának bére éppen 
rintjól vizsgázott. egy méternyi gát árával ver-

Anélkül, hogy belebonyo- senyez, könnyen belátható, 
lódnék az eljárás részletes hogyajelenlévő szakembe
műszaki analizálásába, álljon rek miért nem ostromolták 
itt azért néhány gondolatéb- megrendeléseikkel a forgal
resztőnek szánt megjegyzés. mazót. 
A mobil gátnak kétségkívül Persze ne legyünk pesszi
számos előnye van. A szer- mis ták, ha bérek gyors emel
kezet stabilitását biztosító és kedése útján nem is, de más 
formáját adó váz rendkívül lehetőségek átgondolásával 
könnyű, könnyen szállítható (licenc alapján hazai gyártás 
és egyszerűen, gyorsan épít- stb.) még lehet, hogy egyszer 
hető. A kitöltő anyag (víz) a mi védelmi osztag-tele
szivattyúval pillanatok alatt pünkön is lesz néhány száz 
be~ölthető. A csekély szállí- méter Quick Danlffi. 
tási költség, időmegtakarltás, Dr, Dohi Lászl6 
jó vízzáróság, könnyű el- osztályvezeW helyettes 

~--------------------------------------------------------------, 

Ezüst Széchenyi Emlékérem 
Varga Ferencnek 

Október 23-i nemzeti 
ünnepünk alkalmából dr. 
Fónagy János közlekedési 
és vízügyi miniszter Var
ga Ferencnek, az Alsó-Ti
sza vidéki Vízügyi Igaz
gatóság nyugdíjas mérnö
kének Ezüst Széchenyi 
Emlékérmet adományo
zott. 

Feri bácsi 40 éve dolgo
zik a vízügyi szolgálatban, 
mint tervező és kivitelező 
mérnök. 

Sok szép műszaki mun
ka dicséri sokéves tevé
kenységét. Hogy csak né
hányat említsünk: a Kö-

rös-éri, majd az Alpár
nyárlőrinci belvízrendszer 
rekonstrukciója, a Maros 
jobb parti töltéserősítés, a 
Szeged belvárosi partfal 
építése. 

A munkálatok során a 
földművek, a keresztező 
műtárgyak építési, műsza
ki ellenőrzési feladatait 
látta el nagy precizitással. 

Irányította közúti és va
súti hidak, vízépítési mű
tárgyak, partfalak, rés fa
lak építését, illetve mély
építési munkáit. Magas 
kitüntetéséhez őszinte 
örömmel gratulálunk! 

Fehér-tói megkerülö csatorna 
avagy a természetvédelem és a vízügyi érdekek 

érvényesítésének lehet6sége 

Az 1876-os árvíz Cson
grád város egy részét elön
tötte. A lakosság javaiban te
temes kár keletkezett, sőt, 
emberéletet is követelt. A ti
szai véd gátak építése ezen 
időponttól a Csongrád-sö
vényházi Tisza-szakaszon 
felgyorsul. Az 1880-as évek
ben sikeresen védekeznek az 
évről évre magasodó árvi
zekkel szemben és árvfzmen
tes időben építik a védtölté
seket. 

Az eredményes tiszai vé
dekezések közepette az 
1889-es év kegyetlen ku
darcot tartogatott. A Duna
-Tisza közi homokhátságon 
a csapadékos időjárás követ
keztében összegyülekező 
belvíz elemi erővel zúdult le 
a ÉNy-DK irányú völgyele
tekben és árvízszerű elöntést 
okozott a mélyártér tiszai töl
téseinek védett területén. 

Ezt követően rohamléptek
kel kezdődött a fennsiki terü
letek belvízrendezése, a 
Dongér-Csukásér-félegyhá
zi vízfolyás és az Alpár
nyárlőrinci csatornák kiépíté
se és a fennsík peremén öv
csatornaszerű összekötésük. 

A homokhátság vízállás os 
területeit, tavait a mélyvonu
laton létesített csatornákkal a 
belvízlevezető művek szer
ves részévé tették, csökkent
ve ezzel a vízgazdálkodási 
célú használat lehetőségét. 

Ily módon alakult ki a 
mir1tegy 500 ha-os Fehér-tó 
vízelvezetése is. A Fehér-tó 
a tiszai mélyártér szélén he
lyezkedik el az LNV hatáste
rületén, ezért a terület esésvi
szonyai mérsékeltek. A tó 
mértani közepén keresztül 
vezetett csatorna gyakorlati
lag esés nélküli, tavi szaka
sza 2 km hosszú. A tavat el
hagyva 100 méteren belül a 
befogadó Csukáséri csator
nába torkollik. 

A létesítés időszakában a 
megépült mű kielégítette az 
akkori' szükségleteket. Az 
1960-as évek intenzív mező
gazdasági termelése azonban 
nagyobb méretű csatorna 
építéséhez vezetett, melyre 
már az építéskor igénybeve
vőként jelentkezett Kiskun-

félegyháza és Kecskemét vá
rosa is a kommunális vizek 
elvezetése érdekében. 

A két város kommunális 
vizei állandó, de napszakon
ként változó mennyiségű 
vízszállítási szükségletet je
lentenek. A szennyezett víz 
állandó jelenléte, az elbur
jánzó növényzet, a lerakódó 
kolloid anyag, továbbá a hát
ság homokfelszfnéből a sze
lek által felragadott talaj a 
csatornákban lerakódó anyag 
a belvízi művek rohamos 
tönkremeneteléhez vezetett. 
A lecsökkent vízszállító ké
pesség már kis mértékű csa
padék esetén is elöntés eket 
idézett elő a környező terüle
teken. 

A Duna-Tisza közén be
következő aszályos évek kö
vetkeztében az 1960-as 
évektől csökken a talajvíz 
szmtje és egymás után szá
radnak ki a semlyékek, víz
állásos területek. 

A Fehér-tó azonban átala
kul. A tó területe még 1960-
ban legelő, illetve kaszáló, 
melynek termését a környék 
állatállományának ellátására 
használják. A vízügyi művek 
fokozódó elhanyagoltsága 
következtében egyre nő a 
nyári időszakban is megma
radó vízborítottság, eltűnik a 
kaszálható fűállomány, he
lyét nyílt vízborítás, nád, 
gyékény, sás foglalja el. 

Az aszály miatt kiszáradó 
területek madárvilága foko
zatosan a Fehér-tóra költö
zik, ahol költőhelyet, a fióka
neveléshez élelmet talál. 

Az őstermészet térhódítása 
- és az állapot jogi védett
sége - miatt térben és időben 
csökken a vízügyi beavatko
zások lehetősége, a gaztala
nftási, iszapolási, vízkor
mányzási feladatok ellátása. 

A homokhátság vízellá
tottságát a meglévő adottsá
gok jobb kihasználásával je
lentősen lehet javítani. Ez el
sősorban a csapadék megtar
tása, és az egyéb, például 
hulladékvizek visszatartása 
lehet. 

A Fehér-tó vízszintszabá
lyozása érdekében a Kiskun
sági Nemzeti Park saját be-

ruházásként épített tiltós mű
tárgyat a kivezető csatorna
szakaszra. 

A tó vízgazdálkodás át ja
vító további lehetőségek: 
megoldandó a tó tiszta vizű -
tavaszi hóolvadáskori - fel
töltése, a költési időszakban 
közel állandó vízszintpótlás 
és a fölös víz elvezetése, 
tartása, továbbá a szennye
zett vizek, a rendkivüli viz
szennyezések tlÍ.voltartása az 
élőhelyektől. 

Ezen feladatok műszaki 
megoldását szolgálja a Fe
hér-tó felett a Félegyházi 
vízfolyásból kitorkoló meg
kerülő csatorna, mely a csu
káséri befogadóba vezeti a 
csatorna vizeit. 

Megmarad azonban a Fe
hér-tón keresztül vezető régi 
csatorna is, mely továbbra is 
szolgálja a tó feltöltését, le
csapolását és a belvízi ára
pasztást. Vagyis a tó tovább
ra is a belvízi tározás, a víz
megtartás fontos eleme ma
rad. Mértékadó csapadék 
esetén belvíztározás az első
rendű feladata, nagyobbrészt 
azonban kielégíti a termé
szetvédelem igényeit - sza
bályozható vizes élőhelyként 
működik. 

Az új csatornaszakasz 
3,144 km hosszú. Vízkor
mányzó műtárgyai segítsé
gével a régi nyomvonalról 
elvezetni képes a környezeti 
károkat előidézhető szenny
vizet, a fölösleges vízmeny
nyiséget. Léte lehetővé teszi 
a Félegyházi vízfolyás üze
meltetését a természetvédel
mi terület zavarása nélkül, 
mely üzem a vízügyi szolgá
lat igényeit az év nagyobb 
részében kielégíti. A termé
szetvédelmi területen maradt 
csatornaszakasz fenntartása 
igazodhat a természetvéde
lem igényeihez. 

A 3 km-es csatornán 10 
műtárgy található. A tulaj
donjog megszerzése, a föld
munka, a műtárgyak építése 
tervezői köItségbecslés alap
ján 95 millió forintba kerül. 

A teljes befejezést 2002-re 
tervezzük. 

Hajdu Dezs(5 
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Az esztergomi Duna (Vaidasági barátság J 
Múzeum úidonságai "Kedves Gábor Barátom! Tíz év telt el 

azóta, hogy közös vizeink áIja, melyet csak 
a határ metsz mesterségesen ketté, egymás 
közelébe sodort bennünket. 

Az elmúlt év őszén, októ
ber 9-én 'nyílt meg az'eszter
gomi Duna Múzeum új ál
landó kiállítása. A szakszelŰ 
gondossággal, jobbnál jobb 
ötletekkel, kitűnő ízléssel be
rendezett múzeum látványos
ságaival elvarázsolja a láto
gatót. Köszönet érte az alko
tóknak! 

A múzeumi séta során 
megismerkedhetünk a ma
gyarországi vízi munkálatok 
történetével, hazánk vizeinek 
természetes állapotával, vi
zeink káftételeivel, az elemi 
csapás súj totta lakosság 
megsegítésére szervezett 
adománygyűjtésekkel. 

Az üvegpadló alatt elhe
lyezett, hatalmas Magyar
ország-térképen mindenki 
megkeresheti szívének ked
ves városát, vidékét. A fala
kon elhelyezett térképeken 
nyomon követheti a magyar
országi folyószabályozások 
történetét. 

Egy képzeletbeli város ut
cáján végigsétálva meg te
kintheti a föld alatt elhelye-

zett közműveket, a bérház 
ablakán betekintve láthatja, 
hogyan és mire használta a 
XX. század elején egy város
lakó a már csővezetéken ér
kező vizet. 

A gyerekek a kiállítás leg
izgalmasabb és legemlékeze
tesebb élményeit a számukra 
berendezett "játszószobá
ban" szerezhetik. A kisebbek 
a színes pancsoló játékoknál 
az önfeledt szórakozáson túl 
meg tapasztalhat ják a víz tit
kait is. Vizet szivattyúzhat
nak, zsilipelhetnek a kis ha
jókkal, hullámzás t, örvénye
ket kelthetnek. 

A nagyobbak egyszerűbb 
fizikai és kémiai kísérleteket 
végezhetnek a szoba "mini 
laboratóriumában". A játék 
és "tanulás" során felmerült 
kérdéseikre múzeumpeda
gógus segítségével kereshe
tik meg a választ. 

A múzeum egyébként le
véltár és könyvgyűjtemény is 
egyben. Gyűjteményei érté
kes ritkaságokat őriznek, 
például Széchenyi István 

gazdasági levelezésének egy 
részét, első hazai mérnök
képző intézetünk, az Institu
tum Geometrico et Hydro
technikum eredeti tanköny
veit, vagy a polihisztor olasz 
hadmérnök, Luigi Ferdinan
do Marsigli gróf 1726-ban, 
Amszterdamban kiadott Du
na mappációját. 

A múzeum egy XVIII. 
század második felében 
épült, pompás barokk épü
letben található, a Kölcsey u. 
2. szám alatt, novembertől 
áprilisig 10-16 óra között, 
májustól októberig lQ-18 
óra között látogatható. (Tel.: 
33/500-250, szünnap: kedd) 

A Párkányba átívelő, újjá
épült Duna-híd Esztergom új 
"látványossága" (különösen 
este nyújt megragadó lát
ványt a hídról a kivilágított 
Esztergom). Különleges ér
zés "csak úgy" átsétálni a 
szomszédokhoz. 

A várost és a Duna Múze
umot mindenkinek szíves fi
gyelmébe ajánlom. 

Benke György 

Amikor dr. Kováts Gábor eltávozott az 
Ativízig éléről és a Magyar Mérnöki Kamara 
elnöke lett, több baráti találkozón köszönt el 
azoktól, akikkel vélhetően valamivel lazább 
kapcsolat köti ezentúl össze.·' 

Az egyik ilyen találkozón régi munka
társai (köztük nyugdíjasok is), megyei és vá
rosi, román és vajdasági barátai is részt vet
tek. A hangulatos ebédnél elhangzott kö
szöntók közül Göblös József zentai vízügyi 
igazgató szavait idézzük. 

A jugoszláv-magyar országhatár hivata
losan elválaszt minket, de valójában olyan, 
mint egy behegedt Seb, amely szoros köte
lékké erősödött évekig tartó közös munkánk 
során. Jól kitapostuk a Zentától Szegedig 
vivő utat. 

Köszönöm, hogy Benned nem csak jó 
munkatársra, de igaz barátra is leltem, akire 
minden körülményben számítani lehet. 

A tíz évig tartó balkáni őrület, gyűlölkö
dés és vérfürdók idején sem feledkeztél meg 
a határon túl rekedt kollégákról, az' ottani 
árvíz sújtotta Horgos és Kanizsa magyarok 
lakta vidékéről, és felkináltad segítség teket, 
egyrészt azonnali mentési akció révén, vala
mint a Vereskereszt-madarásztói főcsatorna 
magyar segítséggel történő felújítása formá
jában. Sajnos, e nagy eszme megvalósítását 
lehetetlenné tette a balkáni gondolkodás
mód. Hálás vagyok sok jó szakmai tanácso
dért, a kötetlen, de tartalmas beszélgetése
kért és nem kevésbé a derűs, tréfás elmefut
tatásokért. 

Egy igazi vízügyes erről a következő mó
don adna jelentést: Becsületes, igaz barátom 
lettél és meghívód e baráti találkozóra 
ugyanezt jelenti számomra. 

Kedves Gábor! Hű maradtál önmagadhoz 
is, nem vonulsz le a pályáról, éppen csak át
igazoltál. Még sok örömet és sikert kívánok 
új beosztásodban és azt, mint őseink hitték: 
emelkedjék fehér füst az ég felé, szerencséd 
jelképéül. Jóska." 

Úi gazdasági igazgató
helyettes az Ativízignél 

Sportbál! 
Szeged város sportolóinak, sportegyesületi tagjainak 

immáron hagyományos sportbálját 

Dr. Bertényi Ivánné, Gróf Ali
ce, minden vízügyi dolgozó Aliz 
nénije 1903. január 8-án született. 
Ha még élne, századik évében jár
na. Rövid betegség után, 2001. de
cember 12-én hunyt el, s gyászolói 
2001. december 28-án helyezték 
örök nyugalomra a családi kriptá
ban. Halálával nem csak egy kol
légát vesztett, hanem kivételes 
emberrel is szegényebb lett az 
igazgatóság. Tiszteletet érdemlő 
emléke tovább él kollégáiban, ba
rátaiban. Az Alsó-Tisza vidéki 
Vízügyi Igazgatóság az elhunytat 
saját halottjának tekintette. 

,,Bertényi" - ahogy sokszor hal-
o lottam tőle telefonos bemutatkozá
sakor - Szegeden' született régi 
polgári családban. Gyermekkora 
még a monarchia idejére, fiatal-

Dr. Simon Sándor gazdasági 
igazgatóhelyettes 2001. december 
31-vel közös megegyezéssel meg
szüntette közalkalmazotti jogviszo
nyát. Török Imre György, az Ativí
zig igazgatója január l-től - belső 
ellenőri teendői alóli felmentése 
után - Nagy Ferencet nevezte ki az 
igazgatóság gazdasági igazgató he
lyettesévé. 

diplomát kapott, 1990-ben környe
zetvédelmi szaküzemmérnöki ké
pesítést, 1997-ben a Pénzügyi és 
Számviteli Főiskolán szakközgazda 
oklevelet szerzett. 

2002. FEBRUÁR 16-ÁN 
rendezik meg az Ifjúsági Házban. 

A vízügyi szolgálatban 1972 óta 
munkálkodik. Először a Dél-Bács
Kiskun megyei Vízmű Vállalatnál 
helyezkedett el üzemvezető-helyet
tesként, majd 1974-ben 'a Csongrád 
megyei Víz- és Csatornamű Válla
lat állományába került. Az Alsó-Ti
sza vidéki Vízügyi Igazgatósághoz 
1999-ben került belső ellenőrként. 

SVÉDASZTALOS 
VACSORA! 

TÁNC-MŰSOR-ZENE! 

Belépő: 3999 forint, 

Nagy Ferenc 1948-ban Mind
szenten született. Középiskolai ta
nulmányait Baján, a Tóth Kálmán 
Gimnázium és Vízügyi Szakközép
iskolában végezte. Baján szerezte 
meg felsőfokú vízgazdálkodási víz
ellátási és csatornázási technikusi 
szakoklevelét is. 1975-ben a BME 
Vízgazdálkodási Főiskolán vízel
látás-csatornázás i üzemmérnöki 

Nős, két gyermek édesapja. 
melyet karitatív célra használnak fel. 

sága a két világháború, s az azok 
közötti időszakra esik. Élete má
sodik fele sem volt egyhangú, hi
szen legalább három rendszervál
tást "ajándékozott" neki a sors. 

Fiatallányként élte meg az első 
világháborút, az antant csapatok, 
majd Horthy bevonulását. 1921-
ben érettségizett a mai Tömörkény 
gimnáziumban. Megélte a 20-as, 
30-as évek szegedi történéseit, s 
tanúj a volt a Rákosi-, a Kádár
korszak és 1956 eseményeinek. 
Életéből mintegy 90 évig az édes
apja által 1913-ban építtetett, ma 
is közismert Gróf-palota lakója 
volt. Itt született meg 1930-ban 
egyetlen, mai is élő leánya, Hanna. 

A második világháború után rö
videsen (1948-ban) meghalt a fér
je, a lánya leérettségizett, s Buda-

A kinevezéshez gratulálunk, 
eredményes munkálkodást és a fe
lelősségteljes munkához jó egész
séget kívánunk! 

Jelentkezés, bővebb felvilágosítás: 

pestre költözött. Alice kettesben 
maradt édesanyjával az apai ház
ban, a részére kiutalt egyszobás la
kásban. 

Munkaviszonyának kezdete -
munkakönyvének adatai szerint -
a Szegedi Konzervgyárban erre az 
időszakra esik. 

(Aliz néni] 
Igazgatóságunkhoz, illetve jog

elődjéhez, a Kultúrmérnöki és 
Belvízrendező Hivatalhoz 1954. 
február 6-án került, és itt dolgozott 
haláláig. Munkabírása, szorgalma, 
kötelességtudata, jó kedélye le
gendás volt igazgatóságunknál. 
Közmegbecsülésnek örvendett; 
sokunk példaképe volt. Szerettük, 

Kurucz Gyula (21-251; 20/9552-321) 

mert mindig szellemes és elegáns 
volt; megjelenése, megszólalása 
oldani tudta a feszültséget a legne
hezebb pillanatokban is. Igényes
ségével, munkaszeretetével példát 
mutatott a mellette felnövő nem
zedékeknek. Szorgalmát és mun
káját tö~bször magas kitüntetéssel 
honorálták. 1968-ban Kiváló Dol
gozó oklevelet, 1973-ban a Munka 
Érdemrend bronz fokozatát kapta 
meg. A vízügy iránti elkötelezett
ségét 1995-ben az "Alsó-Tisza 
Vidékért" emlékéremmel ismerték 
el. 

Színes, változatos, a XIX. szá
zadból a modern XX. századba át
ívelő élete volt. Barátai között tud
hatta többek között Móra Pankát, 
Tömörkény Erzsébetet; de a két 
világháború közötti időszak több 

szegedi hírességét is. Sokszor me
sélgetett a "régi" Szegedről, a vá
ros nevezetes alakjairól, akiket 
személyesen is ismert; Szent
Györgyi Albert Szegeden töltött 
éveiről, Kuncz Aladárról, hogy 
csak a legismertebbeket említsem. 
A világ iránt a korral meg nem 
szűnő érdeklődését, kíváncsiságát 
tanúsítja, hogy utolsó éveiben is 
eljárt a Dugonics társaság üléseire. 
Idős korában is érdekelte minden, 
tudta és kíváncsi is volt rá, hogy 
mi történik a városban, a világban, 
a közéletben és a tudományban. 

Élete, mely csaknem egy év
századot ölelt fel, példaértékű 
mindannyiunk számára. Emlékét 
kegyelettel megőrizzük. 

Dr. Sipos Mik16sné 

I 
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VIZPART 

Madárlelke volt ... 
ln memoriam Csizmazia György 

Ezen a címen jelent meg egy kis· könyv a 
múlt év végén Szegeden, a PressKontakt ki
adásában. A könyv kicsi, de benne nagy 
szívvel gondozott, elbűvölő természeti és 
emberi csodálatosságokról olvashatunk. 

Más- rendesebb - helyi újság nem lévén, 
évtizedek óta "átfutója" vagyok a Délma
gyarországnak. A helyi hfrekről végül is va
lahogy értesülni kell. A 80-as években egy
szer azon kaptam magam, hogy egyes iráso
kat kivágok és elteszek. Korábban is megtet
tem ezt néha egy-egy "szo-csó"-val (ez ná
lam a szovjet "csodákat" jelentette: kis hir az 
ugrálva közlekedést lehetővé tevő rugós rúd
ról, a kezével látó asszonyról, a leg-Ieg-Ieg 
akármikről - a mai "nap vicce" p0ros nyo
mába nem jön ezeknek), de - és most el
nézést. kérek, amiért ezt a mondato t ide ke
vertem - amit akkor felfedeztem, az a min
ket körülvevő igaz csodákról szólt, csodála" 
tosan. Vízről, virágokról, erdőről, mezőről, 
madarakról, bogarakról. .. de olyan, szívből 
fakadó "szeretet-írással", hogy az ember lát
ta, lÍallotta, ízlelte, szagolta, mindenével 
érezte azt, amit olvasott, és megtelt gyö
nyörűséggel. Engem egyszerűen rabul ejtett. 

Talán egy-két részletból megérti, aki akar
ja, miért is vágtam ki sorban ezeket a ,,képe
ket" hajdanán és miért örülök, hogy most 
egy kötetben megtalálom őket. 

Tessék csak figyelni, hogy varázsol el 
minket Csizmazia György a téli Tisza part
ján: "A folyó fölött vadlibák idegen tájak 
üzeneteit hozzák. A töltésen csak pipiske sir
dogál- »kicsi szűr-kicsi szűr« - fázós 
hangja' is decembert jelez már. S a folyó? -
hidegszőke álja partnak feszül, szín és illat 
telében a régi őserőből hoz mutatóba ... A 
téli árral tövestől kidőlt fákkal, ágerdők hal
maiból épít kusza gátakat fordulókban, 
pihenő kikötők építményeinél. Messzi erdők 
találkozásait segíti az őserő nagy vize. Törve 
fűz, s dőlt nyár a boldog Bodrog selyem
füves ligeteiből, tölgy és éger az Ung köves, 
kanyargós titkairól hoz emlékezetet." Hát 
nem gyönyörű? 

Egy másik idézet, egy másik ,,kép": "Én 
sem vettem volna észre, ha Sándor nem szól 
a múlt héten: Egy hatalmas kacsa úszkál a 
tőkések közt a Tiszában. De míg nem lestem 
meg, nem mertem az igazhitű olvasót riaszt
gatni véle ... Pedig a mostani, januári tavasz
ban van elég furcsaság: illatozik a Móra
park jerikólonc bokrán a szívbolondító illatú 
porcelánvirág, amiről »párosan« szépen ir 
Maupassant. 

Aztán a rakpart panelrepedéséből piros 
kendős katica után iramodik egy másik piros 

hátú ... S ha utóléri, nem hiszem, hogya há
rom oldalú kerekasztal eseményeiról cserél
nének eszmét. Bogarak ... No, de állj meg 
gondolat, mert elröpül a kacsa ... hosszú 
szárnyain lassan, de erőteljes csapásokkal 
landol a klinikák előtt, vadrucák társaságá
ban. Hosszú püspöksüvegével vidáman inte
get... no, ki vagyok én?" 

És egy újabb gyöngyszem, a Zsuzsanna
napi pacsirtaszó ... "Üresnek tűnik a város, 
mintha mindenki elbújt volna, pedig csak a 
vasárnapi takaróbujkálás melege ásít... Piac 
hóvirág ain nektárt keresnek kicsi fekete ro
varok, s vidáman csak-csakol egy csókapár 
az öreg híd vasívén ... csillogó szemmel ké-
szülnek valahová ... városszéli vizek nyúj-
tózkodó partjára, távol a dóm éles szemű 
vándorsólymától. .. hol végre csak egymásra 
figyelhetnek, s kéken tarkálló tojásokról ál
modozhatnak. A Móra-park őstölgyein fel
hangzik a cinkék régen várt nyitnikék-nyit
nikék dala. Bujkálnak az odúk körül, és 
hangjuk elkísér végig a Tisza partján. A hi
deg habok hátán, nászruhás récék közt cso
koládéfejű dankasirályok fürdenek, ők ráér
nek, messzi még az idő, mikor »veszekedni 
kell« a fehértavi Korom-szigeten minden kis 
talpalatnyi helyért, a fészekért. 

Oda már megjöttek a bíbicek, s ez a népi 
csízió szerint jót jelent. Ezt erősíti a magyar 
néphit szerint a mezei pacsirták »megszóla
lása« Zsuzsanna napján. Ezért is indultam 
városi-vál'osszéli barangolásra, a talán miatt. 
A tápai kaputól a töltésen bandukolva, zöl
dellő fű bordái közt pipiskék futnak, tűn6dve. 
forgat ják búbos fejüket vakondtúrások 
ormán. Tápéi »havasok« közt ördög szekér 
fut, s a pirosodó fűzkfupit felett gencsmadfu' 
száll. .. nemes Tápé címermadara. 

... Gencsmadárral és tápaiakkal gondolok, 
mikor rég hallott gyurr-gyurr hangok éneke 
kopogtat bennem; Szól a mezei pacsirta ... 
nem csak megjöttek hát, de végre meg is 
szólaltak, s hqlk udvarló hangjuk már a kis 
talajmélyedést bélelgeti a vérrneleg, március 
végi lüktetéshez ... " 

És a tavasz, a "madártavasz" - ahogy ő 
látja a Stefánián: "Nyitnikékezik már a cine
ge, s a legtöbb madárfajnál, így hóolvadás 
után, már egymás mellett repülve, énekelve, 
a vágy szervezetük ritmusának összesimítá
sát végzi. Hajnali derengő 5-kor már szól a 
feketerigó önfeledt, diagnosztikus, klinika
kerti éneke. Tavaszköszöntő-pfu'hívogató, 
dalból font kerítés. A napkeltét sirályok me
leg szava, varjak vidám kartyolása kíséri. A 
jegenyenyáron egy hím párjának ágacskát 
nyújt át, a kiválasztott elfogadva »igent« 

mond, ettől a csillogó hím gyöngédségi »ro- ránduló gyerekeket, majd újra búgni kezd, 
hammal« csőrével simogatja, igazgatja jö- hívja pátját, hiszen május van - garabonciás 
vendóbelije tollazatát. május. 

A sirályok is érzik a közelgőt, a hídív és a Fészket bélelő, pihés fiókák, repülős ri-
végtelen levegőég találkozásában kavarogva gók, etető madárszülők tarka világa. Csupa 
szárnyal a heves udvarlás. Sokuknál nászru- szépség, csupa illat hímes dísze varrogat ja a 
hájuk barna álarca elkészült a harmadik el- szögedi táj májusi takaróját. Barna pára csa
riasztásához. Mert sirályéknál, amikor egy- pong a halovány (holtág) fölött, fent tündér
rnáshoz simulva az ijesztő álarcú buksijukat fátyol sárga csillagai szegélyezik a nyárfa
egymástól elfordítják - ez az igazi egymás- pihés borzongó hullámokat." 
ratalálás jele. A Boszorkánysziget kék égka- "Tessék kisétálni a tápéi kapun túl, lefe
puján egy ölyvpár légigyakorlatai hömpö- küdni a Tisza selyemfüvében, az akácillatú 
lyögnek föl s alá. Pár pillanatra összecsap- margarétás májusban, fehér pelyhes »hó
nak, majd szétválnak, hogy szédítő zuhanás- esésben«, tücsökzene zsong ... s megérez
sal, nagyívű röptük után újra összetalálkoz- zük, minden relatív - a telmészettel való ta
zanak. Igy korbácsolják szenvedélyüket és lálkózásban is!" 
így kedvesek egymásnak. Meg kell állnom az idézetekkel, mert még 

Rakpart lépcsőjén két pacsirta »gurul« - azon kapom magam, hogy az egész könyvet 
fényes szemükben csak egymást látják, au- leirom. Pedig még el kell mondanom, hogya 
tók surrannak, s most hallgat a pacsirtaszó - könyvecskében nem csak Csizmazia György 
most szemük fénye ölelkezik. A Tisza bor- írásb a szorított gyönyörű gondolat-képei 
zongó hullámai súgják helyettük a fényesedő szerepelnek, hanem mintegy negyven jó ba
figyelmeztetést arról, hogy ők is vannak, ők rát és tisztelő emlékirása is Róla, a Vele való 
is élnek, az örök, tavaszi Tiszáról, ahol örö- találkozásokról, együttlétekről, közös élmé
kös a felhők járása az égen és a lelkekben nyekről. Mind-mind szívből jövő, szeretettel 
egyaránt." teli írás. Méltó kísérői a gyönyörű "ké-

Tovább lapozva ... a május: "Susogó-ringó peknek". 
zöld, duzzadó, csillogó szőke víz, a Tisza Köszönet azért, hogy kiadták ezt a szá
szelídsége uralkodik a májuson. A szerelmes momra nagy értéket jelentő kis könyvet, ezt 
fülemülék elteltek már szülői gonddal, de a gondosan összeválogatott gyűjteményt az 
hajnaltól késő éjszakáig még hallani a mada- Ember és a Természet csodálatos szerelmé
rak énekét. Kakukkszó játja a gátak kanyar- ről és egy emberről, akit nagyon sokan sze
gós útjain, s a nyárfasorb,an vadgerle lázasan rettek és tiszteltek, de legjobban a mindnyá
bókol: turr ... turur-turr ... Magasra száll, s junkat átölelő Természet szerette Őt. .. és saj
egy lágy keringés után megül a közeli tele- nos, elvette tőlünk. 
gráfoszlop csúcsán. Figyeli a kerékpáros ki- Benke György 

Pályázati felhívás KözalkalmazoHak 

A Magyar Hidrológiai Társaság Szegedi Területi Szer
vezete, az Alsó-Tisza vidéki V.ízÜgyi Igazgatóság pályáza
tot hirdet a 2002. évi 

vÍZ VILÁGNAPJA 

megünneplése alkalmából az Alsó-Tisza vidéki általános 
és középiskolás diákok számára a vízzel, a vízkárokkal, a 
vízhasznosítással, a szennyvíztisztftással, a vízi környe
zetvédelemmel összefüggő témakörben. 

A 2002. év kiemeit témája: "Viz és fejlő"dés" 
Pályázni lehet: 
I. kategória: Általános iskolás diákok számára rajz, 

festmény, plakát, poszter, textilfestés. 
II. kategória: Középiskolás diákok számára rajz, fest

mény, plakát, poszter, textilfestés. 
Az I-II. kategóriában iskolánként 10-10 pályázatot fo

gadunk el. (KéJ.jük az iskolákat az előzsúrizés megtartásá
ra!) 

ill. kategória: Általános iskola felső tagozatos diákok 
számára maximum 10 gépelt oldal terjedelmű dolgozat. 

IV. kategória: Középiskolás diákok számára maximum 

10 gépelt oldal terjedelmű dolgozat. 
A négy kategórián kívül pályázatokat lehet benyújtani 

egyéb képzőművészeti és irodalmi, zenei alkotásokkal is. 
A pályázat díjai: kategóriánként egy első, két második 

díj. A kiirt kategóriáktól eltérő legjobb pályaműveket és 
legjobb felkészítő tanárokat különdíjjal jutalmazzuk. 

A helyezett és különdíjazott versenyzők és felkészítő 
tanáraik, valamint akit a zsűri javasol, egy napos ópuszta
szeri, Nemzeti Emlékparkbeli kiránduláson vehetnek részt. 

A pályázatokat 2002. március l-én 13 óráig kell eljuttat
ni az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság titkárságára 
(6720 Szeged, Stefánia 4.). A pályázat jeligés, ezélt azokat 
zárt borítékban, illetve zárt csomagolásban, a jelige fel
tüntetésével kérjük leadni. A pályázatokat pártatlan zsűri 
birálja el, a díjazottakat az iskolán keresztül értesítjük. 

Az ünnepélyes díjkiosztás az Ópusztaszeri Nemzeti 
Történeti Emlékparkban lesz, ahol II legjobb pályaművek
ből kiállítást rendezünk, és a legjobb dolgozatot irók kö
zött helyi villámversenyt szervezünk. 

Török Imre György 
a MHT Szegedi Területi Szervezete elnöke, 

Ativízig f()mérnök, mb. igazgató 

továbbtanulási 
~ ~ 

tamogatasa 
A 6/1998. számú igazgatói utasítás szabályozza 

a vízügyi igazgatóság közalkalmazottainak 
továbbtanulási támogatását. 

A továbbtanulási igényeket 
2002. január 25-ig lehet leadni 

az Igazgatási Osztályra. 

Ajelentkezéseknél fel kell tüntetni 
a tanulmányok célját, 

a képzési időt, 
a kötelező távollét időtartamát, 

az anyagi feltételeket, 
ajelentkező közvetlen előljárójának véleményét. 

Kurucz Gyula tanácsos 
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Integrált Raina-program 
, 

Arvízvéde/em és ártér-rehabilitáció a Felső-Rajna vidékén 

Utunkcélja a Felső-Rajna vidéke 
volt, ahol a német szakemberek se
gítségével bepillantást nyerhettünk 
az Integrált Rajna-program kulcs
fontosságú elemeibe. 

Arról a Németországban tett szakmai útról szeretnék röviden beszámolni, melyen 
a múlt év novemberében sikerült részt vennem. 

si Minisztérium és a Felső-Rajnai 
Vízügyi Hivatal között. Ha a víz
hozam Karlsruhénál eléri a 3800 
m 3/s értéket, az árhullámcsúcs 
csökkentése céljából felkészülnek a 
polderek elárasztására. Ezalatt le
zárják a poldene bevezető összes 
utat, s közben értesítik a lakosságot 
az eseményekről. A polderen belül 
élő állatok menekülését sem zavar
hatja emberi tevékenység. 

A Tisza Program Régió szervezésében létrejött utazáson tizenhatan vettünk részt. 

A Baden-Württemberg tarto
mányt keresztező Rajna folyó 
Karlsruhe-Basel közötti szakasza 
teljes egészében csatornázott, azaz 
a mintegy 155 km hosszú szaka
szon 1932 és 1977 között tíz víz
lépcső épült meg. 

Több megye és szakma képvisel<5je gyűlt egy csokorba, hogy értékes szakmai tapasztalatokat szerezzen. 
. Ezen élményekMI ragadnék ki néhány érdekesebbet a teljesség igénye nélkül. 

A folyó szabályozása 1828-1872 
között indult meg a mellékágak le
vágásával, a mocsaras-lápos terüle
tek lecsapolásával. A folyót tölté
sek közé szorították, melyek sok
szor szorosan követik a kialakított 
új medervonalazást, kevés teret en
gedve a szétterülni kívánó árvizek
nek. 

A második lépcsőben a folyó 
fent emlitett szakaszának csatorná
zására került sor, melynek több oka 
is volt. Elsődleges cél egy bizton
ságos hajózó út meg teremtése volt, 
mely a gazdasági fejlődést hivatott 
előrelendíteni. Másodsorban a 
vízenergia kiaknázása kecsegtetett 
nem kevés haszonnal a környéken 
élők számára. 

A jótékony folyószabályozási 
hatások mellett idővel káros jelen
ségek is felütötték fejüket. A víz
lépcsők környezetében a folyó va
lahai főmedrében a korábbi vfz
mennyiség töredéke csörgedez, így 
a környék talajvíz szint je 15-20 
méteres mélységbe süllyedt, a talaj
vízből táplálkozó falvak nem túl 
nagy örömére. 

Az ártér területe a múlt századié
hoz képest 87 százalékkal csök
kent, s az utóbbi évek nagy árvizei 

ezen a vidéken is átírták a legma
gasabb vízszintek értékeit. 

S végül, de nem utolsó sorban az 
élővilág sokszínűsége kopott meg 
kissé a vízi élettér beszűkülésével. 

A hajózásra, mint szállítási esz
közre olyannyira ráépült az ipar és 
a mezőgazdaság, hogy hiánya (pél
dául árvíz esetén) napi több millió 
márkás veszteséget - azaz költség
növekedést - jelent csak a Rajna 
folyó tekintetében. 

Mindezen ismeretek birtokában 
az IRP célja a pozitív hatások meg
tartása mellett a negatív hatások 
kiszűrése, új mérnöki és biológiai 
módszerek bevezetése, melyek az 
árvízvédelem és a természetvéde
lem problémáit együttesen kezelik 
és a kitűzött célokat közösen való
sítjákmeg. 

Utunk egyik állomása a Kehl
Strasbourg melletti ún. jóléti víz
lépcső megtekintése volt. 

A vízlépcső 1967-ben épült a né
met-francia határon. A 2x3 (6x20 
m) nyílású szegmens gátak közé 
egy 85 m széles, fix küszöbű gát 
épült. Az átlagos hajózási mélység 
6 nL Az alvfz-felvízszint különbsé
ge 13,5 m. 

A műtárgy közelében található 
az altenheirni polder, egy vízvisz
szatartásra kijelölt terület. Az ún. 
polder kettős célokat szolgál. Egy
részt növeli az árvízi biztonságot, 

ugyanis 18 millió m3 vizet képes 
tározni az árhullám levonulásának 
idején, másrészt természetvédelmi 
célokat valósít meg azáltal, hogy a 
vízi élettér kialakítását lehetővé te
szi. 

A Baden-Württemberg tartomá
nyon belül összesen 13 ilyen víz
visszatartásra kijelölt terület létezik 
a Rajna mentén. Az említett alten
heirni polder már működik, árvíz 
idején rendszeresen eláraszt ják a 
beeresztő műtárgyon keresztül, 
mely 150 m3/s kapacitással bír. A 
polderen túl a víz szétterülése ellen 
gátrendszer védi a környező telep ü
léseket. A polderen belül a maxi
mális elöntési mélység 3,4-3,5 m 
között változik. A prograrnnak kö
szönhetően máris megnőtt a biodi
verzitás a környék élőhelyein, ille
tőleg csökkent az árvízveszély az 
alvízi szakaszon. 

Az árvíz levonulása után a vizet 
visszajuttatják a folyóba akieresztő 
zsilipen keresztül. A polderen belül 
található holtágak, vizes élőhelyek, 
medrek egész évben friss vízután
pótlást kapnak az ún. ökológiai ár
vizek útján, melyek a kisebb fu'hul
lámokat jelentik a folyó életében. 
Ökológiai célzattal gátáthelyezése
ket hajtanak végre, bővítve ezáltal 
a hullámteret a folyó mentén. Szin
tén a hullámtéren belül, a holtága
kat összenyitják az élő medenel, s 

a lemetszett ágak újra a folyóé 
lesznek. Hallépcsőket, csobogókat 
alakítanak ki, hogy a halak - mint 
például a lazac - elérjék újra régi 
ívási helyeiket. 

A végső cél a tennészetes ártéri 
erdők és növény társulások vissza
állítása a hozzájuk tartozó állatvi
lággal egyetemben. 

A közös akaratot nemzetközi 
egyezmények támogatják, melyek 
további területek kijelölését terve
zik hasonló célokkal. 

A művelésből kivont mezőgaz
dasági telületeket az állam megvá
sárolja, illetve a polderen belül 
gazdálkodókat kárpótolja az elön
tés miatti terméskiesésért. 

Végül néhány szó az árvízi elő
rejelző rendszenőI. A központi ár
vízi előrejelző szolgálatot a tarto
mányi környezetvédelmi hivatal 
működteti Karlsruhéban. A szolgá
lat a nap 24 órájában folyamatosan 
figyeli a vízhozamok alakulását a 
szövetségi állam valamennyi jelen
tősebb vízfolyására telepített moni
toring rendszeren keresztüL A köz
pontban készítik el az árvízi előre
jelzést a fontosabb vízmércéken 
tett leolvasások, a területi csapa
dékadatok és az Országos Metero
lógiai Intézet csapadékelőrejelzése 
alapján. Folyamatos információ
áramlás van az előrejelző központ, 
a Környezetvédelmi és Közlekedé-

A polderek elárasztása után a 
környező településeket nem érheti 
kár a talaj víz emelkedése miatt, 
ezért nyíltárkos csatornarendszere
ket, mesterséges tavakat és szi
vattyútelepeket építettek, amelyek 
meggátolják, hogy a talajvízszint 
egy bizonyos érték fölé emelked
jen. 

A gátakat a helyi tűzoltó brigá
dok ellenőrzik. Az árvíz levonulása 
után megkezdik apolderek leürí
tését, az esetleges károk helyreállí
tását. 

A kehli vízlépcső segítségével 
55 millió m3 vizet képesek vissza
tartani a Felső-Rajna mentén, ami 
maximum 50 cm vízszint csökke
nést jelent árvíz esetén. Az IRP 
távlati célja, hogy összesen 170 
millió m3 víz tározása válj on lehet
ségessé Baden-Württemberg tarto
mányon belül az elkövetkező évek
ben. 

Remélem, érzékeltetni tndtam az 
Integrált Rajna-program sokSzfnű
ségét. A kitűzött célok elérésére 
fordított erőfeszítések hosszútávon 
megtélülnek. Gazdagodik az élővi
lág, csökken az árvízveszély , s 
mindez a víz mellett élő emberek 
életrninőségét javítja. 

Frank Szabolcs 

/' 
2001. július 23-24-én páIját ritkító felhő-

szakadás volt Orosházán. A helyi lakosok 
elmondása és az Országos Meteorológiai 
Szolgálat (OMSZ) adatainak egybehangzó 
tanúsága szerint az esőzés 23-án este hat 
óra tájban kezdődött, s - erősen váltakozó 
intenzitás sal - 24-én délelőtt kilenc óráig 
tartott. 

Az Ativízig szivattylltelepénél lévő 
OMSZ-állomáson (a város déli határában) 
15 óra leforgása alatt példátlan mennyiségű, 
154 mm-nyi (!) csapadék hullott. Ez a sok
évi átlagos július havi csapadéknak több 
mint kétszerese. A város északkeleti határá
ban található Mágocséri szivattyútelepnél 
ezen két nap alatt 134 mm csapadékot mér
tek. A tulajdonképpeni felhőszakadás két 
"felvonás ban" játszódott le. Először 23-án 
18-19 óra között, amikor egyetlen óra alatt 
közel 50 mm, másodjára pedig 24-én 5 és 7 
óra között, amikor két óra alatt 80 mm eső 
zúdult a városra. Ilyen szélsőséges csapa
déktevékenység Orosházán a meteorológiai 
észlelések kezdete, azaz 1890 óta még nem 
fordult elő. 

ként viselkedtek. Ezért a lehulló csapadék
nak az esőzés tartama alatt be nem szivárgó 
hányadát 0,6-ra becsülhetjük. Ha a 15 óra 
alatt lehulló csapadékot területi átlagban 
140 mm-re vesszük, akkor a felszínen kelet
kező vízmennyiség 84 mm-re adódik, ami 
más mértékegységben - egyenletes időbeni 
eloszlás sal számolva - hektáronként 15,5 lis 
vízterhelést jelent. Az érint~tt vízgyűjtő te
rület (a városnak a Szeged-Békéscsaba va
sútvonaltól délre fekvő része) kb. 650 hek
tár, így elméletileg mintegy 10 m3/s víz
hozam elvezetéséről kellett volna gondos
kodni. 

Orosházi Élet augusztus 3-i tudósítása sze
rint a városi önkormányzathoz kétszáz kár
bejelentés érkezett. Összesen 71 ala
csonyabb fekvésű otthonba folyt be a víz, 
többek között olyanokba is, amelyeket a ko
rábbi belvíz is megrongált, s amelyek hely
reállftását neIIl1'ég fejezték be. Többfelé az 
állatokat is biztonságosabb helyre kellett 
menekíteni. Az "égi áldás" azonban nem 
csak a mélyebb fekvésű helyeken, hanem a 
városközpontban is problémát okozott, itt
ott 30-40 cm mély elöntés ek alakultak ki. A 
víz befolyt az autókba, az autók vetette hul
lámok pedig "bementek" a boltokba (pL a 

metve", "Eltömődött átereszek miatt a víz 
nem tud lefolyni", "Csatornából visszafelé 
folyik a víz". 

A városi védelmi bizottság július 24-én 
reggel ült össze, és azonnal harmadfokú ké
szültséget rendelt el. A bajok elhárításán 
teljes erővel dolgozott az ugyancsak ké
szültségben lévő Dél-Békés Megyei Víz
gazdálkodási Társulat, a Városgazdálkodási 
Kft., a tűzoltóság és a katasztrófa-védelmi 
szervezet. Egy tucat szivattyút működtettek, 
vízfolyásgátló akadályokat távolítottak el, 
mentették a menthetőt. Az Ativízig az érin
tett belvízvédelrni szakaszon 24-én 10 órá
tól elsőfokú, majd - a befogadó főcsatornák 
mederteltségének fokozódásával - 12 órától 
másodfokú belvízvédekezési készültséget 
rendelt el. 

A csapadékból keletkező selvezetendő 
vízmennyiség meghatározása - ilyen jellegű 
mérések hiányában - csak feltételezésekkel 
lehetséges. Figyelembe kell vennünk, hogy 
a kiadós júniusi, majd a július eleji "előké
szítő" esők a talaj legfelső rétegét elég jól 
beáztatták, s jelentősen csökkentették a talaj 
ilyenkor szokásos vízbefogadó-képességét. 
Ehhez a szennyvíz-szikkasztás is hozzáj á
rult a csatornázatlan területeken. Lényeges 
körülményként értékelendő, hogya csapa
dékintenzitás a leghevesebb esőzés idősza
kában jócskán meghaladta a talaj víznyelő
képességét. IlyenfOImán nem csak a beépí
tett területek és a burkolt felületek, hanem a 
"zöld" területek is jórészt vízzáró felület-

Felhőszakadás 
Orosházán 

Ekkora vízhozamot a város csapadékvíz
elvezető hálózata nyilván nem bírt mara
déktalanul elvezetni (még jóval kevesebbet 
sem bírt volna), hiszen a főgyűjtők 3-5 lis 
hektáronkénti vízhozanrra vannak hidrauli
kailag méretezve, nem is beszélve anól, 
hogy a vízelvezető rendszer - a csatornák 
és átereszek feliszapoltsága, a sok utcában 
még hiányzó árkok, valamint a különféle 
vízfolyásgátló akadályok miatt - ténylege
sen még ennyire sem volt képes. Törvény
szerú tehát, hogy városszerte komoly vízel
öntések alakultak ki. Becslésünk szerint jú
lius 25-én a reggeli órákban közel félnilllió 
köbméter víz borította a várost. 

A Békés Megyei Napló július 25-i és az 

Kossuth utcán). A legnagyobb és huzamo
sabb kárt okozó elöntés ek a város déli ré
szén, a Bajcsy-Zsilinszky, az Aradi és a 
Földvári utcák térségében, továbbá a Tom
pa utca-Kettőssánc tér körül, a Pacsirta ut
cában, valamint az Arany János utcában és 
környékén keletkeztek. 

Néhány idézet a Városfejlesztési és Vá
rosgazdálkodási Osztálynak a lakossági be
jelenté~ekről összeállított jelentéséből: 
"Térdig áll a víz az udvarban", ,,Lakásában 
áll a víz", ,,Leszakadt a plafon", ,,Paltól fa
lig áll a víz", "Utcáról udvarba, udvarból la
kásba folyik a víz", "Úszik a ház", "Lép
csőházban áll a víz, bugyog fel a szenny
víz", ,,A falig áll a víz, az árok be van te-

Üzembe helyezték az Orosházi és a Bé
késsámson határában lévő Pusztai szivaty
tyútelepet. A városi csapadékvíz-elvezető 
hálózat korlátozott víz szállító képessége és 
a viszonylag csekély külterületi belvízter
helés miatt a szivattyútelepeknek közel sem 
kellett teljes kapacitással dolgozni. 

A lényegesebb szerepet játszó, 3,2 m3/s 
vízszállító kapacitás ú Orosházi szivattyú te
lep a csúcsidőszakban kb. 1,2 m'/s vízhoza
rnot emelt át a befogadó Aranyadéri főcsa
tornába. 

A belvízvédekezési tevékenység hatására 
a helyzet rohamosan javult, a víz nagy ré
szétől néhány nap alatt sikerült megsza
badulni. A szivattyútelepek július 30-ig 
voltak üzemben, és ez alatt összesen mint
egy 400 ezer köbméter vfzmennyiséget 
emeltek a befogadóba. Az orosházi belvíz
védekezési munkák kb. tízmillió forintot 
emésztettek föl. 

Dr. Pálfai Imre 
./ 
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Az elmúlt év decemberét érte el. A csapadék területi az első dekád közepén, a má

az ország csaknem egész te- eloszlás áról elmondható, sodik dekád első napjaiban, 
rületét az átlagosnál szára- hogy a működési terület valamint a harmadik dekád 
zabb időjárás jellemezte. A északkeleti területeit kivéve végén hullott. A hónapban a 
lehullott csapadék havi ösz- egyenletes volt. Ami az idő- csapadékos napok száma 
szege a sokéves átlagot nem beli eloszlást illeti, csapadék 12-15 nap között volt. 

Ativizig területi csapadék (mm) 

Időszak maximum minimum 

helve helve· 

tárgyhavi 38,9 Csongrád O Pankota 23,1 

nov. l-től - - - - 52,0 

A hőmérsékleti maximu- kultak, a havi középhőmér
mok és minimumok a hónap séklet a sokéves átlag alatt 
folyamán a sokéves átlag maradt. 
alakulásától eltérően, stag- A napsütéses órák száma a 
náló tendenciát követve ala- 13 napsütéses napból 5 na-

átlag 
sokévi átlaghoz viszonvított 

csaoadékosság eltérés (mm) 

58% -16,9 

58% -37 

pon érle el, vagy haladta meg 
a napi 5 órát. 

A napsütéses órák havi 
összege sokéves átlag alatti 
volt. 

Állomás Tárgyhavi Tárgyhavi légMmérséklet ("c) 

napfénvtartam (óra) 
Sokévi havi maximum minimum átlag 

átlaghoz 
viszonvított 
% eltérés dátum dátum eltérés a sokévi 

havi átlagtól 

Szeged 50 96 -2 5 30. -25 25. -5,1 -6,2 

A hónap második dekádjá- ezt Tiszaalpáron és Kiskun- dés az első dekádban, melyet 
ban az ország területén félegyházán mérték. a második dekád első nap-
összefüggő hótakaró alakult A folyók vízjárása: jaiban egy kis mértékű, de 
ki. A Tiszán a vízjárást az el· intenzív vízszint-emelkedés 
Működési területünkön de- ső dekádban tapasztalt ki- követett. 

cember 13-tól kezdődően sebb vízszint-emelkedést kö- A Körösök működési terü
változó intenzitással folya- vető stagnálás jellemezte. A letünkre eső szakaszán ki
matosan hullott a hó. Maxi- Maroson is bekövetkezett sebb megszakításokkal kísért 
mális vastagsága 25 cm volt, egy kisebb vízszint-emelke- apadás volt jellemző. 

Tárgyhavi felszíni vízállás (cm) 

Vízmérce maximum 
dátum 

Körös, 
Szarvas 345 1. 
Maros, 
Makó 97 24. 

Tisza, 
Szeged 247 2. 

Folyóinkon az első dekád 
folyamán jelent meg a jég. 

Folyónév Jeges Jeges 
időszak napok 

száma 

Körös 14-31. 18 
Maros 14-31. 18 
Tisza 10-31. 22 

minimum közép 
dátum mederteltség (%) eltérés a 

59 14. 130 

-33 13. 35 

111 15. 155 

December 15-től kezdődő
en folyóink beálltak. 

Tárgyhavi jégjelenségek 

Zajló Állójeges 
jeges napok 
napok 

1 17 
6 15 
5 16 

sokéves 
havi 
átlagtól 

24 -24 

19 13 

33 -48 

Azóta a jégtakaró változat
lanul áll. 

Jégtorlasz Max. 
. égvas tagság 

(cm) 

nem volt 20 
nem volt 50 
nem volt 35 

Havi középhőmérsékletek alakulása - Szeged, 2001 
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Havi napos órák száma - Szeged, 2001 
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1 __ .1 
Sportesemények, 

-eredmények 
2001-ben 

A Közép-Dunántúli és az 
Alsó-Tisza vidéki Vízügyi 
Igazgatóság, a környezetvé
delmi felügyelőségek, a víz
ügyi kft.-k, rt.-k több évtize
de évenként ismétlődő sport
napját Szegeden rendeztük 
meg 2001. május 25-én. 

A hét sportágban lezajlott 
"vetélkedő" - párosok te
niszmérkőzése, női ügyessé
gi, női bowling, férfi bow
ling, férfi labdarúgás, női 
labdarúgás, férfi kosárlabda 
- elsöprő szegedi sikert ho
zott: 5,5:1,5 arányban a sze
gedi csapat győzött. 

* 

utánra. A következő sport
ágakban mértük össze tehet
ségünket és tudásunkat: 

squash (fallabda), 
strand röplabda, 
turul kispályás foci, 
lengőteke, 

asztalitenisz, 
kosárdobó verseny. 
A sportverseny t és a baráti 

kapcsolatok ápolását 2002-
ben is folytatni kívánjuk a 
szegedi SQUASH Club bal. 

* 
A tenisz egyéni és páros 

házibajnokságban 16-an vet
tek részt. 

3. Kemény László-Dr. 
Kónya Sándor 

* 
A kosárlabda csapat a 

2001-2002. évi Térségi 
Amatőr Bajnokságban vesz 
részt, a 9 csapat közül jelen
leg a középmezőnyben foglal 
helyet. 

* 
Ami nem valósult meg 

2001-ben: 

Talaj vízj árás: vízszintek alakulására a hez viszonyítva 5-10 cm A VÍZIG-KUPA 2000 or
működési területünkön az nagyságrendű süllyedés volt szágos teniszverseny befeje-

A Szegedi Vízügyi Sport
egyesület egyéni tenisz há
zibajnokság végeredménye: 

2000-ben megállapodást 
és támogatási szerződést ír
tunk alá a Szeged Megyei 
Jogú Város Önkormányza
tával a Maty-éri Gróf Szé
chenyi István Evezős és Ka
jak-Kenu Pálya tulajdonvi
szonyainak végleges rende
zése érdekében. A hónap folyamán a talaj- előző hónap talajvízszinljei- jellemző. ző mérkőzései 2001-ben zaj

lottak. 
1. Máté József 
2. Tamás Péter A döntés (ISM, Szeged 

Megyei Jogú Város Önkor
mányzat) várhatóan 2002. 
januátjában születik meg. 

Talajvízkút 
száma Helye 

453 
473 
883 

Hmvhely 
Mezőhegyes 

Kiskunfélegyhá 

terep 
alatt 

354 
434 
398 

Tárgyhavi közepes talajvizállás (cm) 

+1 
O 

-5 

eltérése a sokéves 
havi átla tól 

+11 
+25 
-115 

Maximum és minimum hi'ímérsékletek - Szeged, 2001. december 

-- Napi hőmérsékleti maximum - Napi hőmérsékleti minimum 
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A szegedi csapat országo
san bronzérmes lett. 

* 
A Szegedi Vízügyi SE 

squash csapatai sikeresen 
szerepeltek a szegedi Céges 
Csapatbajnokságban, a B és 
C kategóriában az őszi-tava
szi versenyeken. 

* 
A Szegedi SQUASH Club 

vezetése szeptember 14-én 
délutánra meghívta a Sze
gedi Vízügyi SE tagjait egy 
bem1;ltatkozó baráti sportdél-

3. Dr. Ladányi Zsigmond 
Előselejtező végeredmé-

nye: 
1. Frank Szabolcs 
2. Balla Tibor 
3. Tripolszky Imre 
4. Marsovszky Gergely 
5. Szombati Csaba 
A Vízügyi Sportegyesület 

páros tenisz házibajnokság 
végeredménye: 

1. Szénási Róbert-Tajti 
Levente 

2. Dr .Törzsy Károly-Dr. 
Ladányi Zsigmond 

VíZPART 
Az Alsó· Tisza vidéki Vlzügyi Igazgatóság lapja 

Ezt követően sportegye
sületi közgyűlést tartunk. 

* 
A Szegedi Vízügyi SE el-

nöksége nevében egészség
ben, sporteredményekben 
gazdag új évet kívánok! 

Kurucz Gyula 
a Szegedi VSE 

elnöke 
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