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A Maros folyó
környezetvédelméről
A Maros mentén éll5k közül egyre többeket foglalkoztat
a folyó gyakorta igen er(ís szennyezettségének ügye.
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AZ ALSO-TlSZA-VIDEKI VIZUGYIIGAZGATOSAG LAPJA

Fekete Endre

Holtágak állapotfelmérése
és rehabilitációia
az Ativízig területén
Igazgatóságunk 1991 óta foglalkozik a holtágak és
sikvidéki tározók vizgazdálkodási funkcióinak,
környezeti állapotának felmérésével, a holtágak
rehabilitációjának kérdéseivel. Az immár több mint
egy évtizede folyó kutatás-fejlesztési munka keretében
számos olyan tanulmány, szakmai kiadvány készült el,
amely kiindulási anyagként szolgál a gazdasági
döntéseket előkészítl5 szervezetek, tervezéssel
foglalkozó munkacsoportok számára.
Az igazgatóságnál dolgozó
munkacsoportok tevékenysége alapvetően két főirány ban
nyilvánult meg:
- az 'országban található
holtágak vízgazdálkodásban
betöltött funkciójának, környezeti l állapotuknak, ökológiai, természeti értéküknek,
tájformáló és gazdasági szerepüknek felmérése, majd a
fenti szempontok szerinti kategoriz~lása,

- a holtágak rehabilitációjának kérdései.
Az első kérdéskörhöz kapcsolódóan készültek el a Tisza-völgyi holtágak (1995),
majd a Ouna-völgyi holtágak
(1997), a Magyarországi folyók mellékágai (1998), a
Magyarország
holtágai
(2002) c. kiadványok, továbbá a Duna- és Tisza-völgyi
holtágak kataszterének felülvizsgálata és módosítása
(1999), a Bölcs hasznosítás ú
holtágak várható rehabilitációs kérdései (2000) c.
elemző tanulmányok.
Ezeket elsősorban a gazdasági, területfejlesztési
döntéseket előkészítő szervezetek használják munkájuk
során, míg a második kérdéskörhöz kapcsolódó "Útmutató a holtágak védelméhez és hasznosftásához"
(1994) c. kiadványa rehabilitáció és hasznosítás konkrét
lépéseit tervező önkormányzatok, tervezői csoportok
számára szolgálhat segédeszközül.
A holtágakkal foglalkozó
munkacsoport az említett
összefoglaló jellegű tanulmányokon kívül az egyes témakörökhöz kapcsolódóan
az igazgatóság működési területén is végzett részletes
felmérő munkát, amely a következőket foglalta magába:
- A Mártélyi Holt-Tisza
állapotfelmérése (1993)
- A Gyálai Holt-Tisza
állapotfelmérése (1994)
- A Serházzugi Holt-Tisza
állapotfelmérése (1995).
A mUllkacsoport 1997-től
kezdődően a holtágak reha-

bilitációjának tervezési kérdés eivel a gyakorlatban is
foglalkozik, miután jelentős
szerepet vállalt az Újszegedi
Holt-Maros és a Mártélyi
Holt-Tisza rehabilitációjának
tervezési munkáiban.
Az Újszegedi Holt-Maros
rehabilitációjával kapcsolatos megvalósfthatósági tanulmány 1997-ben készült. A
tanulmányt készítő munkacsoport - Czirok Ferenc,
Császár Imre, dr. Fekete
Endre, dr. Pálfai Imre, Tripolszky Imre - reprezentatív
keresztszelvény-felvételt készített, továbbá vfz- és iszapvizsgálatokat végeztetett a
holtágban. A kapott adatok
alapján határoz ták meg az
Újszegedi Holt-Maros rehabilitációjához szükséges lépéseket, a beavatkozás technológiáj át, elkészítették a rehabilitáció költségbecslését
és a beruházási programot.
Az Újszegedi Holt-Maros
Szeged város önkormányzatának tulajdona, fő funkciója
a városrészben összegyülekező fölösleges csapadékvizek tározása és a Marostői
szivattyútelepen keresztül
azok elvezetése. A holtág és
közvetlen környezete az
1980-as évek elejére az illegálisan bevezetett szennyvizek, termál csurgalékvizek
hatására teljesen tönkrement,
els,zennyeződött, élővilága

kipusztult, a meder erőtelje
sen feliszapolódott. A holtág
rehabilitációját amederben
felhalmozódott szennyezett
és bakteriológilag fertőzött
iszap teljes eltávolításában, a
szennyvizek, termál csurgalékvizek kizárás ában és a folyamatos vfzpótIás megoldásában határozta meg a szakértői csoport.
Szeged megyei jogú város
önkormányzata a holtág rehabilitációjának programtervezetét módosította. A teljes
rehabilitáció t két ütemre
bontotta.
1. ütem: a mederrendezés
az 1+239 - 2+589 km (Fő
fasor - Derkovits fasor)

Mindenki hoz magával valamit gyermekkorából, én nrint vízparton cseperedett legény - a Maros iránti szeretetemet. Már akkor - alig tízévesen - hallottam róla (és láttam
nap nrint nap), ~ogy milyen nagy mennyiségű szennyező
dést hoz a víz. Erdeklődésem ma is él, a Tessedik Sámuel
Főiskolán (Szarvason) készített szakdolgozatomat is erről írtam: "A Maros nehézfémekkel való terhelésének dinamikája
1984-2000 között" címmel.
A téma adatfeldolgozásra épül, melynek célja az állapotváltozások feltárása, konzekvenciák megalkotása erről a
feldolgozott másfél évtizedről. Az A TIKÖFE által
szolgáltatott adatokból, melyek tartalmazzák az általuk mért
összes vízkénriai paramétert, az élővilágot súlyosan károsító
nehézfémeket választottam ki: a krómot, a nikkelt, a kadmiumot, a einket, a rezet és az ólmot.
A feldolgozáshoz az adatállományt felbontottam évekre,
hogya bennük található elemek átlag át képezve grafikusan
ábrázoljam azokat. A kezelhetőség megkívánta, hogya kiválasztott elemeket két cs,?portra bontva, különböző diagrammban jelenítsem meg. Ime a einké, az ólomé és a rézé:
Zn-Pb-Cu szennyezés éves átlagértékek aMaroson
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A mártélyi holtág
közötti szakaszon, a Marostői szivattyútelep rekonstrukciója, a holtág rehabilitálandó szakasza mentén elhelyezkedő utcák közcsatomarendszerének kiépítési munkáit foglalja magába.
2. ütem: a mederrendezés
a 0+000 - 1+239 km (Marostői szivattyú telep - Fő
fasor) közötti szakaszon, a
holtág rehabilitálandó szakasza mentén a közcsatoma
rendszer kiépítése, vízpótIó
rendszer megépítése és a területrendezés munkáit foglaljamagába.
1998-ban készítette el Szeged város önkOlmányzata az
1. ütemben foglalt mederszakasz rendezésére vonatkozó
vízjogi engedélyezési tervet,
amely alapját képezte az akkori "Környezetvédelmi
Alap" -támogatásra benyújtott pályázatnak. Ez a pályázat eredményes volt és a rehabilitációs munkálatok
1999-ben indulhattak el. A
rehabilitáció kivitelezője a
közbeszerzési pályázaton
nyertes SZEVIEP Rt. volt,
akii1ek a következő munkálatokat kellett elvégeznie:
- a holtág érintett szakaszának vfztelenftése,
- az iszap kitermelése és
elszállítás a a deponáló helyre,
- az iszapdepónia kezelése,
- a meder rehabilitációj a,
- csapadékvíz-bevezető és
-tisztító műtárgyak beépítése.
Mind az engedélyezési,
maj d a kivitelezési terv,
mind a kivitelezés legkényesebb fázisai az iszap kitermelése, elszállítása, deponálása,
valamint a meder rendezése
voltak.
Egyrészt a meder nagyfokú degradációja, másrészt az

iszap nunősége miatt a hidromechanizációs technológiát nem lehetett választani
az iszap eltávolítására. A
mintegy 65 OOO m'-nyi iszapot, annak minőség e miatt
csak akkor lehetett kitermeIni és a lerakóhelyre elszállftani, amikor a környezeti
hőmérséklet nem haladta
meg a 20 OC_t. Ugyanakkor
az iszapot fóliával bélelt teherkocsikon kellett szállítani,
a lerakóhelyen pedig földtakarással kellett a depóniát ellátni. Mindezek a kivitelezőtől a technológiai fegyelem messzemenő betartását
követelte meg, ami meg is
törtéut. A munkálatok alatt
kitermeltek mintegy 65 OOO
m' iszapot, melyet a szőregi
volt téglagyár anyagnyerő
kubikgödreibe szállítottak, a
feltöltött kubikgödröket
termőfölddelletakarták.

Külön kihívást jelentett
nrind a tervezés, nrind a kivitelezés számára a meder rehabilitációja. Az iszap bakteriális szennyezettsége
ugyanis olyan mértékű volt,
hogy fenn állt a veszély: amennyiben a szennyezett
iszapot nem távolítják el maradéktalanul és nem kezelik
a kialakított mederfelületet, a
baktériumszaporodás újra elindul, a már rehabilitált víztérben kritikus állapot alakul
ki. Ebben az esetben gyakorlatilag az első felmelegedés
során "berobbant" volna a
holtág vize, átalakulva egy
bűzös, tej színű folyadékká.
Ennek megelőzésére a
szennyezett iszapot nagyon
aprólékosan, szinte "csontig"
eltávolította a kivitelező, a
kialakított felületeket laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján fertőtlenítőszer
rel kezelték.
(Folytatás a következő számban)
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Az ábrából alTa következtetek, hogy az 1984-tól 2000-ig
tartó időszakból az első fél évtizedben a legmagasabb, 1991ben és 1992-ben pedig a legalacsonyabb a folyó nehézfém
terhelés ének mértéke. Ezt követően a fémek mennyisége a
vfztestben ismét növekvő tendenciát mutat. Az 1988-as évben nem készültek ide vonatkozó mérések. A későbbiekben
például az 1995-tól 1999-ig tartó öt évben a meghatározás
módszere meg változott, az összes fémtartalom helyett az oldott fém mennyiségét mutatták ki. A másik csoport elemeihez rendelt diagrammot nem tudtam ugyanolyan egyértelműen értékelni, mert a Maros kadmium, króm és nikkel tartalmára vonatkozó mutatószámok bizonyos években teljesen
hiányoznak. Az oszlopdiagramrnok lefutás ukban hasonlítanak az előzőleg ábrázolt három elem grafikonj ához.
A mérések rendszertelenségéből adódó adathiányosságok
mellett voltak más, fontosabb észrevételeim. A feldolgozás
megkönnyítésének érdekében a vizsgálandó elemeket egy
összesítő táblázatba tettem. Ezek közül az értékek közül kikerestem és megjelöltem a legnagyobbakat. Mikor összevetettem a jelenleg hatályban levő magyar szabvánnyal, azt tapasztaltam, hogy ezek a töménységi szintek a legszennyezettebb vízminőségi kategória alsó határértékeinél tízszer,
hússzor nagyobbak (ez ökológiai katasztrófát közelítő állapot). Ellenben az érvényes román szabvány szerint
(STAAS) korántsem ilyen aggasztó a helyzet. Az éveket
összevetve feltűnt, hogy a folyó márciusban, áprilisban és
májusban a legszennyezettebb nehézfémekkel. Ennek okát a
vízgyűjtő természeti adottságaiban: a szélsőséges időjárás
ban, a nagy intenzitású csapadékhullásban és a rövid idő
alatt bekövetkező hóolvadásban látom, amelyek alkalmanként egy időben zajlanak le, egymás hatásait erősítve.
A probléma alapja, hogyakitermelő ipar rendkívül kitett
az időjárási tényezóknek. A bányában felgyülemlett magas
fémtartalmú bányavizek vízszintje a heves esőzések következtében megemelkedik, kilép természetes tárolójából és
onnan lezúdulva az élővizekbe ömlik. A bányászati technológia tökéletlenségét súlyosbítja az emberi felelőtlenség, a
gyenge szakképzettség és a pénzhiányból adódó alacsony
színvonalú üzembiztonság. A környezet és az élővilág védelmét biztosító többletköltségek pedig háttérbe szorulnak a
profitorientáció mögött. A vízgyűjtőn kizárólagosan az ipari
vállalatok, az ércet kitermelő és feldolgozó társaságok
felelősek a nehézfém szennyezésekért. Az 1990-es években
végbemenő privatizációs folyamatok nem hoztak változást a
vállalatok irányításában. A cél továbbra is a maximális profit legminimálisabb ráfordftással. Ezt támasztják alá a Maros
romániai szakaszáról érkező szennyeződések, például a Rosia Poiana-i társaság 2001. márciusában bekövetkezett katasztI'ófáj a.
Véleményem szerint ezek a problémák megoldhatóak, de
ehhez nem elegendő a technológiacsere, vagy az adott anyagot kiváltó másik anyag használata. Inkább a régóta hangoztatott szemléletváltásra lenne szükség, ami megérteti, hogy
Földünk tart el bennünket, és ezt nem hagyhatjuk figyelmen.
kívül!
Szalamia János
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A Vásárhelyi-terv
továbbfeilesztése

Mottó: "Hunnia
minden lakosinak
polgári létet ac/ni!"

Készül a Tisza árvízvédelmi
fejlesztési koncepciója
Készül a Tisza árvízvédelmi fejlesztési koncepciója,
amely annak az országrésznek a' súlyosbodó problémájával foglalkozik, ahol a
mottóban megfogalmazott
Széchenyi-gondolat teljesülésének alapfeltétele: a vizek
tervszerű szabályozása.
A népesség gyarapodásával és a gazdasági szükségletek bővülő növekedésével a
Kárpát-medence szélsőséges
vtzjárásával történő alkalmazkódást egyre inkább a
környezet alakttása, a vizek
szabályozása váltja fel. Az
árvizek elhárítása, a vizek
szabályozása azonban nemcsak az élet- és vagyonbiztonságot növelte, hanem
szándéktalanul egyre erőtel
jesebben és a gazdasági fejlődést illetően is kedvezőtle
nül befolyásolta a természeti
folyamatokat. Ezt a csapdát a
Föld egyetlen folyóvölgyi civilizációja sem kerülte el.
Főbb vonásaiban ezen az
úton haladt az Európában
legnagyobb kiterjedésl1 ártérnek, a Tisza-völgynek a
gazda~ági fejlődése is. Különleg~s sajátossága azonban
ennek<'a területnek az, hogy
míg máshol az átmenet lassan, évszázadokon keresztül
egyedi beavatkozások halmozódiísával következett be,
addig az Alföldön a vízrendszer egészére kiterjedő beavatkozás igen intenzív, néhány évtized alatt végrehajtott, egységes elvű munka
volt. '
Másfél évszázada kezdő
dött meg a Széchenyi István
fogalmazta cél teljesítése érdekében a nagy természetátalakttás, a Tisza árvtzi szabályozása. A polgárosodás, a
biztonságos élet és a gazdagodás igénye - az európai
gazdálkodási modell megvalósításának szándéka - kényszerítette ki a Tisza-völgy
képének átrendezését.
A korábbi, sokrétű természeti haszonvételről és a legeltető' állattenyésztésről

szántóml1velésl1 növény termesztésre, a naturális gazdálkodásról az árutermelésre
történő átálláshoz, valamint
a biztonságos letelepedéshez
és közlekedéshez átmentestteni kellett az Alföldet.
Az Alföld ármentesítést
megelőző nép sűrűsége napjainkra mintegy négyszeresére ,növekedett. Megszűnt a
malária és a vadvizek már
nem terjesztenek járványokat. Vasutak és utak hálózzák be a területet, amelyből
az ország mezőgazdasági termékeinek közel 60 %-át takarftják be. Széchenyinek a
komplexitása miatt nemzetközileg is úttörő vízgazdálkodás-fejlesztési programja
az ár- és a belvízmentesftéssel, valamint a vízpótlást biztosító öntözőrendszerek
megépítésével lényegében
megvalósult.
A közelmúlt árvízi eseményei erőteljesen rámutattak
egyfelől a lakosság biztonsági igényeinek érdemi változására, a lakóhelyek védelmének kiemelt fontosságára,
másfelől a védelem korlátaira és bizonytalanságaira.
U gyanakkor a terü1ethasználatokboz, illetve a környezethez fűződő társadalmi érdekek jól felismerhető változása az árvízvédelmi rendszer
felülvizsgálatának kényszerét hordozta magában.
A Tisza ma létező árvlzvédelmi rendszerének alaptervét Vásárhelyi Pál dolgozta
ki. Vásárhelyi szándéka egy
olyan árv/zi meder megalkotása volt, amelyben a folyókanyarok átvágásáva:l, valamint a hidraulikailag célszerűen elhelyezett töltések irányításával gyorsabban és
szétterülés nélkül folynak le
az árvizek. A Tisza-szabályozást és -átmentesftést a
birtokos érdekek előtérbe helyezése miatt gyakran a Vásárhelyi által képviselt szakmai elképzelésektől eltérő
megoldásokkal valósították
a meg.

A Tisza árvtzi szabályozása rendszeresen fellángoló
viiták tárgya. Ezek rendkívül
hasznosan járultak hozzá a
vizek visszatartását és hasznosítását illető vízgazdálkodási irányzat erősödéséhez,
és az ökológiai problémák
felismeréséhez.
Érdemtelenek azonban
azok a viták, amelyek a ma
már-már a táj szerves részévé vált árvtzvédelmi töltések
körül zajlanak. Elsősorban
nem a százmillió m 3-es tömegű töltés elbontásának
több százmilliárd"Pf-os
költsége miatt indokolatlan
erről vitázni, hanem azért,
mert a meg lévő védelmi
rendszer teljes mértékben
nem helyetteslthető más
megoldással.
Széchenyi István szerint
"A réginek az újjal arányos
egybeházasttása gyakran a
dolog bölcsészete. "
A koncepció-terv ennek
szellemében törekszik olyan
új árvíz védelmi lehetőségek
kel házasítani a Vásárhelyi
nevét viselő művet, amelyek
szerves egysége alkalmas a
Tisza árvizeihez fűződő sokféle igény arányos és differenciált kielégítésére.
A "bölcsnek" minősíthető
"egybeházasítás" indokolja,
hogy a jelen koncepció-terv
és a benne vázolt hosszú távú fejlesztési program a "Vásárhelyi terv továbbfejlesztése" (VTT) nevet viseli. A
Közlekedési és Vízügyi Minisztérium Vízkárelhárítási
Főosztálya elhatározta a
Vásárhelyi terv továbbfejlesztése című döntéselőké
szítő és megalapozó tervező
munka megindítását, amelynek rendeltetése, hogy megtalálja a töltések folyamatos
erősítésének és magasftásának alternatív, illetve biztonsági tartalékot jelentő fejlesztési lehetőségeit és
amelynek megvalósítása során rugalmasan alkalmazkodhatunk az ökológiai igényekhez, ugyanakkor megfe-

Széchenyi István:
Stodium (1833)

Javasolt vésztározók a Tisza-völgyben
lelő, de inlffiár differenciált
kockázat elvén alapuló biztonságot nyújtanak a védett
területeknek.
Ez azt jelenti, hogy csak
azt és csak olyan mértékben
védjük, amit és amilyen mértékben a társadalmi-gazdasági követelmények és törvények elő/mak; amit nem, azt
pedig a növekvő kockázat figyelembevételével kitesszük
az elöntés veszélyének.
A kidolgozott műszaki
koncepció a Tisza árvízvédelmi rendszerének komplex
felülvizsgálatán és fejlesztési
lehetőségeinek elemzés én
alapul.

1,0 morel magasabban levonuló árvíz szintjét legalább
1,0 morel csökkentsük, vagyis a mértékadó árvízszinteknél magasabb vízszintek kialakulását a Tiszán nagy biztonsággal ne engedjük meg.
Az elvégzett vizsgálatok
alapján ennek érdekében az
alábbi feladatokat kell elvégeznünk. A töltések feltétlenül szükséges megemelése
mellett a fej lesz tés lehetséges elemei, a hegyvidéki tározás a Tisza külföldi vtzgyiíjt6jén, az árvtzi meder vtzszállttó képességének növelése (felső ábra), a töltéseken
ktvüli stkvidéki ávtztározók
Elérendő célkitűzésként kialakttása (alsó ábra).
azt jelöltük meg, hogya Ti- Összesen 75 ezer ha-on 14
sza mentén az érvényes mér- db tározó kialakításával 1,5
tékadó árvízszinthez képest milliárd m3 víz tározás ára ké-

Lehetséges beavatkozások a hu/lámtéren az árvízszintek csökkentése érdekében
I

Hullámtér
Mellékág

Főmeder

szülünk fel. A hullámtereket
és a holtágakat érintő megoldások során fontos szempont
az ökoszisztémák fenntartható múködését, illetve rehabilitációját biztosító "zöld
folyosók" kialakítása is. A
koncepció megvalósítása
lehetőséget teremt a földhasználatok felülvizsgálatása
és a mezőgazdasági termelésnél az EU -követelményeket is figyelembevevő racionális földhasználatok kialakttására.
Az előirányzott beavatkozások - mérnöki becsléssel
meghatározott - költségigénye: 99 milliárd Ft.
A Tisza teljes vfzrendszerére számított hatást csak valamennyi javasolt létesítmény megvalósftása biztosítja majd. A koncepció műsza
ki célszerűségét a gazdaságossági vizsgálatok is alátámasztják.
A koncepció-terv afejlesztési cél kimunkálását jelenti.
Erre alapozva folyik a program szakmai, politikai, társadalmi egyeztetése. A fejlesztési program részletes kibontását a tervező munka további szakaszaiban kell elvégezni.
A társadalomban tudatossá
kell tenni, hogy a folyók magas vízállás a önmagában
nem természeti katasztrófa,
hanem a folyók vízjárásának
véletlenszerűen ismétlődő

6. Mellékágak kotrás a, rehabilitációja
1. Az árvfzvédelmi töltések áthelyezése, a hullámtér növelése
7. Épületek, egyéb létesítmények eltávolítása,a hullámtérről
2. Az áárvízvédelmi töltések magasftása
8. Művelési ág megváltoztatása, optimalizáláaa
3. A hullámtér magasságának csökkentése kotrással
9. Nyári gátak eltávolítása a hullámtérről
5. A főmeder méályítése, kotrás a
10. Szükségtározók kialakítása
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természetes eseménye. Az
árvizekhez alkalmazkodni
kell, és alakulásukat a társadalom igénye és a természet
törvénye szerint szabályozni
szükséges és lehet.
Dr. Váradi József
főosztályvezeUí (KVM)
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VIZPART

Az 1879-es szegedi
Nagyárvíz évfordulóián
Tisztelt Ünneplők!
A XIX. századi szegedi nagyárvízről számos könyvben, füzetben, cikkben olvashattunk. Mai megemlékezésünkkor idézzük fel
eme - Szegedet tragikusan érintő - árvíz rövid leírását, a víz elől menekülő emberek
sorsát, az árvizet követő csatározásokat.
Szeged árvízvédelmét nagy mértékben
befolyásolta, hogy az 1859-ben létrehozott
"Percsora-szegedi Ármentesítő Társulat",
amely a korábbi egységes és jól védhető Sövényháza-szegedi öblözethez hozzákapcsolta az attól független perc sorai öblözetet. Ez a
"kényszertársulás" a Pallavicini-család számára lehetővé tette, hogy vizenyős, mocsaras rétjeit Szeged anyagi hozzájárulásával
mentesítsék az árvizektől. N em törődtek azzal, hogy ekét öblözet, a lakatlan percsorai
rétek és a fejlett szegedi terület sorsának
összekapcsolása (az azokat elválasztó sövényhá,zi gát feladása) csaknem 100 ezer
ember élet- és vagyonbiztonságát veszélyezteti.
A város, amely alig győzte a nem várt
mértékben megnövekedett terheket, az önkényuralom intézkedéseivel szemben a
műszaki-gazdasági téren veszélyes "passzív
rezisztenciával" tiltakozott, és a társulat
munkájának bojkottálásával végeredményben maga is hozzá járult a feje felett gyülekező veszélyek fokozásához.
Az 1876. és 1877. évi árvizek azután minden hozzáértő számára nyilvánvalóvá tették,
hogya' kedvezőtlen körülmények között
épült (ihkább kialakult) árvízvédelmi töltésrendszer - különösen a szabályozási munkák
akkori, :kezdetleges szakaszában - nem lesz
képes yllenállni nagyobb és tartósabb árvizeknek.
A kormány "vízügyi politikájának" alapelve azonban az volt, hogy az árvizek ellen
mindenki védje magát úgy, ahogy tudja. A
töltéséP!tés és az átvágás ok fejlesztése terén
- az 1876. és 1877. évi árvizek ismétlődő figyelmeitetései ellenére - nem tették meg a
szükség'es intézkedéseket.
Az 1!S76-tal kezdődő csapadékos-árvizes
periódus folyamán a kedvezőtlen időjárási és
vízjárás~ tényezők találkozása miatt 1878-79
telén különösen veszélyes helyzet alakult ki.
A Tisza víz állá sa már decemberben olyan
magasra emelkedett, hogy a folyó kilépett a
medréből és hónapokon keresztül terhelte a
- részben újonnan épült - védvonalakat. Az
olvadással egyidőben meginduló esőzések
február végétől pedig újabb és újabb árhullámokat indítottak el a Tiszán és a mellékfolyókon egyaránt. Csaknem valamennyi mellékfolyó tetőzése találkozott a Tisza nagy árhullámával.
A közel egy hóriapja tartó árvíz kemény
próbára tette a gyenge gátak teherbíró-képességét. Március 5-én Szegedtől északra
mintegy 30 km távolságra, Petresnél átszakadt a perc sorai öblözet újonnan erősített
gátja. Március lD-én Dorozsma is víz alá került. Talán enyhítette volna a helyzetet, ha a
temesvári hadtest kivezényelt műszaki alakulatai a várostól délre lévő Maty-éri hidat
felrobbantják és a töltést átvágj,ák, hogya
várost nyugatról ostromló víztömegek megfelelő utat nyissanak a Tisza medrébe. A
robbanás azonban elmaradt, csak egy kisebb
átvágást nyitottak.
A városi Vészbizottság önkéntes alakulatai, a folyammérnöki hivatalok legjobb mű
szaki erői és a katonaság hősies küzdelmet
folytatott a vasúti töltés mentén, hogya növekvő áradatot legalább ideig-óráig feltartóztassák és biztosítsák a menekülés útját a
hajóhídon át a magas parttól védett Újszeged
felé. A rendkívül nehéz körülmények között
négy napig sikerült az áradatot feltartóztatni.
A küzdelem utolsó szakaszában heves
északi szélvihar tört ki, amely végképp lehetetlenné tette a sikeres védekezést. 1879.
március 12-én hajnalban fél három órakor
megkondították a vészharangokat. A
Makkos erdőnél az ár 100 méter hosszú szakaszon elsöpörte a vasúti töltést. Reggelre a
látóhatálig elnyúló áradat öntötte el a várost.
Több mint két hónapig sokhelyütt három-

négy méternél magasabb víz borította Szegedet és környékét.
A következőkben megidézett néhány korabeli, vagy a katasztrófát közvetlen követő
évekből származó feljegyzés hűen tükrözi a
mély emberi tragédiákat és az ilyenkor is
előforduló gyarlóságot, gyengeséget.
Az ifjúság részére már március 4-én kiosztották azokat a csónakokat, melyek rendelkezésre állottak, s a "tornászok" három
szurkos ladikját Lázár György parancsnoksága alatt a Mars-téren helyezték el. A három ladikhoz tizenkét ember volt beosztva,
minden ladikba négy ember jutott: egy kormányos, két dalladzós és egy csáklyás.
Mikor a víz a budai országút felől a Marstérre érkezett, felkapta a csónakokat és magával sodorta a Kálvária utca felé; evezésről,
vagy kormányzásról szó sem lehetett. A Kocsonyás utcában (ma Jósika utca) látta Lázár
György az első megrendítő dolgot, amelyet
ő maga így beszélt el:
,,A Kocsonyás utca dereka táján egy ház
még fennállott, de olyannyira összerepedezve, hogy minden pillanatban összeomlással
fenyegetett. A kinyitott ablakokból zokogó
segélykiáltások hangzottak felénk. Attól
tartva, hogy aház összeomlik, csak a csónak
végét irányoztam az ablakhoz.
Megrendítő látvány tárult élénk: a szobába
betört víz egy asztalra feltett koporsót hintázott, melyben halotti díszben az előző napon meghalt családfő feküdt, körülötte derékon felül érő vízben szerettei zokogtak és
várták, hogy a minden pillanatban összedű
léssei fenyegető ház őket attyukkal együtt
maga alá temeti. Hívtuk őket csónakunkba,
fenyegettük őket, de csak azon kikötés mellett akartak kijönni, ha a szeretett halottat is
klhozzuk."
Reggel három óra lehetett, a Somogyi utcán még száraz lábbal el lehetett menni. A
Hungária szálloda és a kávéház zsúfolva
volt, az Oroszlán-kávéházban ugyanolyan
nagy volt a tolongás, lárma és füst. A vár
széles bástyáj án is hemzsegett a nép. A kazamaták és a földszinti helyiségek már vízben voltak. Az előre összehordott fából ittott máglyákat raktak, hogy annak a tüzénél
melegedjenek.
A katasztrófa első óráiban két nagy tűz is
volt a városban. Hogy ezek összefüggésben
voltak-e az árvízzel, nem lehet tudni. A gyufagyár (az akkori gyufagyár valahol a mai
Szent István-tér táján volt) égéséről Mikszáth Kálmán jegyezte fel, hogy" ... amint a
víz odaért, mindjárt kigyulladt".
Lázár György a Korona utcában a Pickház tűzvészéről számol be: " ... megvilágította a vízben úszó várost, félóra alatt leégett, s
vége volt a tűzijátéknak."
Március 12-én délután nagy izgalmat
okozott "az Aigner-ház égése." Ez sajnos'
rosszul van leú"Va az akkori lapokban, mert
Aigner ruszeresnek a háza sohasem égett le,
csak a szomszédságban lévő ház teteje gyulladt ki. Amikor a mentők csónakon odamentek, az égő ház lakói kétségbeesve könyörögtek, hogy mentsék meg őket. Az egyik
mentőnek azonban eszébe jutott, hogy "puskapor van az Aigner pincéjében. Nem bizonyos, de hogy vízzel tele volt a pince, az
bizonyos." A menők azonban nem gondoltak
arra, hogy a vízben nem robban a puskapor,
annyira féltek a robbanástól, hogy csónakjaikkal visszafordultak. A háznak szerencsére csak a teteje égett le és nem történt baja senkinek.
Egy szál deszka is alkalmas eszköz lehetett arra, hogy az ember életét megmentse.
Erre tanú lehet Tietze Ottó hadnagy és neje,
akik egy-egy szál deszkára feküdtek rá, mikor a víz utolérte őket. Csak reggel halászták
ki őket a vízből, amikor félig már meg voltak dermedve.
Azonban az a fő, hogy életben maradtak.
Azok, akik az alföldi vasút töltésén dolgoztak és az első rémhírek hallatára már este
tíz-tizenegy órakor elmenekültek, nem
mindnyájan jutottak be a városba, hanem attól tartva, hogy a víz utoléri őket, egy részük
felmászott a Makkos-erdei fákra, a Rókusi
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Az Als6-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság
minden évben bens(5séges megemlékezéssel és
kitüntetések, címek adományozásával ünnepli meg
március 12-ét, Szeged város életének talán
legmeghatároz6bb napját.
Az idei ünnepi sz6nok Temesvári Mihály,
a Műszaki Biztonsági Szolgálat vezetlíje volt,
a következ(5kben az (5 beszédéb(5l idézünk.

temető és a francia-hegyi szőlők között.
Ezek a szegény emberek ott gubbasztottak a
faágakon, mint éjjel a verebek és látták, amint ott lenn, a faág ak alatt zúdul a víz a város felé. Természetesen mindenki a lehető
legmagasabbra mászott, mert a víz magassága három-négy méter volt.
Miután az erdőcske a városon kívül esett,
a fákról csak harmadnap mentették meg az
embereket.
Az alföldi vasút töltésén a katasztrofális
szakadáson kívül más bajok is voltak: a szakadással egyidejűleg, vagy nem sokkal
utóbb .!l töltés más helyeken is áteresztette a
vizet. Igy Deli Lajos állami mérnök, aki valahol a keleti szakaszon védekezett, nem tudott menekülni, mert már jobbról is, balról is
el volt szakadva a töltés. A közeli bakterházba futott s a pályaőr családjával együtt
felment a padlásra. Onnan mentették ki
másnap, de már annyira át volt fázva, hogy
ágynak esett és nem sok idő múlva meghalt.
A Tisza csak 186 nap múlva, augusztusban húzódott vissza medrébe.
A városi közigazgatás tevékenysége a károsultak elhelyezésére és ellátására, az újjáépítés előkészítésére és megszervezésére egy
napig sem szünetelt. Bár a közigazgatás
mindenütt nagyon felkarolta a menekültek
ügyét, lehetetlen pontosan megállapítani,
hogy hova menekült Szeged népe. Egyelőre
csak át akartak menni a Tisza túlsó partjára,
hogy túl legyenek a vízen.
Az árvíz első napján délután nagy riadalmat okozott, hogy az Arad nevű gőzös a hajóhíd egyik hajóját a kOlIDányos ügyetlensége folytán elsodorta. E miatt szünetelt a hídon való menekülés teljes négy órán át, mig
a hidat rendbe nem hozták. A Tisza túlsó
partJáJ."ól többnyire kocsin mentek tovább a
menekültek. Tallián Béla főszolgabíró, a török-kagizsai járás ból annyi kocsit gyűjtött
össze Uj szegedre, hogy minden menekülőt,
aki kocsit kért, el tudott szállítani. Természetesen ingyen. A szegedi és szőregi állomásról is ingyen jegyutalvánnyal utazhatott el
mindenki. Csak Keméndy rendőrbiztos nejével, Drucker Irmával csinálta meg Lukács
kormánybiztos azt a rossz tréfát, hogy nem
adott neki jegyutalványt.
Kikindától kezdve az összes nagyobb vasúti állomáson a vendégszeretet minden jelével fogadták a menekülőket, akik közül sokan panaszkodtak, hogy benn a városban
megzsarolták őket: legalább öt forintot kellett fizetniük, hogy csónakhoz jussanak. Boross Béni képviselő, aki e napokban Szegeden járt, Budapestre a kormánypárti Ellenőr
nek táviratot küldött arról, hogy azok, akiknek csónakjuk van, zsarolják a menekülőket.
Nagykikindán a Hazafias Segélyegylet és
három néegylet buzgólkodott a menekültek
segélyezésében.
Nagybecskerek táviratban tiltakozott Hertelendy József főispánnál amiatt, hogya
Szegedhez közelebb eső városok és községek mind elfogják a menekülteket és Nagybecskereknek nem jut belőlük semmi. Körmöcbánya huszonnégy reáliskolai tanulónak
ajánlott fel teljes ellátást, Jászberény pedig
tíz gimnazistát kért és kapott is; ez utóbbiak
közt volt Kószó István VII. osztálybeli tanuló, akiből belügyi államtitkár lett.
Sehol nem részesültek a menekültek oly
meleg fogadtatásban, mint Zsombolyán, ahol
gróf Csekonics János és gróf Csekonics
Endréné egy héten át éjjel-nappal jelen volt
minden menekült vonat beérkezésénél s étellel-itallal ellátott naponként ezer-ezerötszáz
embert. Volt a menekülők között olyan aszszony is, aki tizenkét apró gyereket vitt magával, nem is tudta, hogy ezek kinek a gyerekei, menekülés közben csatlakoztak hozzá.
A Törökkanizsai járásban Tallián főszol
gabíró minden községben pontos nyilvántartást készített a menekültekről. Ezeknek a
községeknek az áldozatkészségét csak akkor
méltányolhatjuk, ha egymással szembe állitjuk a községek lakosainak és az ellátottaknak számát.
Ha a környező és a távolabbi helységekben lévő menekültek számát is figyelembe

vesszük, 17 521 szegedi polgárról tudjuk,
hogy hova menekült. A város területén április elsején Felsővároson 3 669, Röszkén 72,
Szentmihályteleken 145, a belvárosban körülbelül 6000, Alsóvároson 400) a tanyákon
körülbelül 24 OOO polgár volt. Igy összesen
54 139 szegedi polgár hollétéről van tudomásunk, azaz körülbelül 20 OOO emberről
nem tudjuk hova menekült.
A menekültek közül azok, akiknek ingatlanuk volt, mihelyt lehetett, visszatértek,
úgyszintén a hivatalnokok is. Akiket azonban semmi sem kötött a városhoz, azok Szeged számára elvesztek.
Szeged város függetlenségi képviselője Bakay Nándor - a március 15-iki ülésen az
árvíz okairól, a károkról és az újjáépítés lehetőségeiről határozati javaslatot terjesztett a
képviselőház elé, de Tisza Kálmán miniszterelnök kijelentette, hogy a beadott határozati javaslatok egyikéhez sem járul hozzá.
Az, hogy Szeged elpusztulása országos csapás, nem szükséges határozatban kimondani,
mert azt e nélkül is tudja mindenki.
A képviselőház március 19-i ülésén Tisza
Kálmán miniszterelnök kissé kíméletes formában ugyan, de teljes határozottsággal kijelentette, hogy Szeged katasztrófáját Szeged
város törvényhatósági bizottsága maga okozta. Az árvíz után három-négy hónapig firtatták, hogy ki micsoda mulasztást követett el.
Szájról-szájra járt az a nyilatkozat, hogya
belügyminisztériumban megvan azoknak a
névsora, akik Szeged katasztrófáját okozták.
Ez a nyilatkozat nem jelenthetett mást, minthogyabelügyminisztériumban megvan
azoknak a névsora, akik Szeged város
közgyűlésén 1876-ban a körtöltés létesítése
ellen szavaztak.
Az igaz, hogy a közgyűlés többsége leszavazta a körtöltés építését, és az is igaz, hogy
a körtöltés hiánya okozta - közvetve - a katasztrófát. Ezek a tények azonban csak vegyes részei az igazságnak. Szeged meg tudott volna menekülni a veszedelemtől a körtöltés nélkül is, és a város legalább ugyanannyi joggal vádolhatná a kormányt, mint
amennyi joggal a kormány vádolja a várost.
Tisza Kálmán vádjának teljes megvilágítása érdekében hivatkoznunk kell arra, hogy
Szeged város kész volt megerősíteni a Baktó-macskási töltésvonalat, a közmunka- és
közlekedésügyi miniszter azonban a városi
közgyűlésnek erre vonatkozó határozatát
megsemmisítette. Nem lényegtelen körülmény az sem, hogy a város, mely állandóan
foglalkozott a maga védelmének a kérdésével, már 1876-ban elhatározta, hogy saját
költségén fogja erősíteni a Perc sora-petresi
vonalat, tehát éppen azt a vonalrészt, ahol
1879-ben a katasztrófa bekövetkezett. Az erre vonatkozó közgyűlési határozat aktája
azonban még az 1879-es katasztrófa idején
is elintézetlenül hevert a minisztérium ban.
Ily körülmények között Szeged közönségének semmivel sem volt több oka a bűnbá
natra, mint annak a kormánynak, amelynek
elnöke Szegedet egyenesen felszólította,
hogy mondja el a ,,mea culpa"-t.
Ebben a kérdésben Szeged város közönségének hangulatát és véleményét híven fejezte ki a Szegedi Napló, mikor 1879. március 22-iki számában ezeket írta: "Szeged
népét tönkretette a tudatlanság, a kapzsiság,
a rosszakarat, és az egyes nagy családok érdekei által vezérelt Tisza-szabályozási mű
veletet. A víz ellen védte magát hősiesen,
mig tönkrement pénzügyileg, s mig végre elérte a végzetes csapás! Szegedet az ország
tette tönkre s újra is fogja teremteni - nem
kételkedünk benne!" Újjá is teremtette.
A Víz után hat nappal a szegedi magisztrátus - a város későbbi történetírójának,
Reizner Jánosnak előterjesztésében - már elfogadta Bainville József városi főmérnöknek
13 pontból álló újjáépítési tervét. A királyi
biztosság júniusban ebből kiindulva látott
munkához és rendkívül rövid idő alatt, szeptember elejéig el is készült a város újjáépítési tervével. Az eklektika ízlésvilágában
fogant, egységes arculatú belváros - a palotás Szeged - máig látható.

;

;
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Egy rendkívüli árvíz

pillanatképei
Az

őszi

felülvizsgálatok
értekezletén egyik
munkatársam hozzászólásában megemlítette, hogy
szakmai körökben gyakran
felvetődik a kérdés: az 1970es vagy a 2000-es árvíz volte a nagyobb? Anélkül, hogy
most e témakör boncolgatásába kezdenék, egyet leszögezhetünk: az 1970-es árvíz
abban biztosan "nagyobb",
hogy divatos kifejezéssel élve lényegesen jobb a PR-ja,
több és talán gyakrabban emlegetett történet, anekdota
fűződik hozzá. Ennek az
írásnak nem titkoltan az a
célja, hogy egyrészt javítson
ezen a helyzeten, másrészt
kedvet csináljon a közelmúlt
legnagyobb árvízvédekezésében résztvevőknek, hogya
legemlékezetesebb, legérdekesebb és bizonyára tanulságos történeteiket közzétegyék.
Kedvcsinálóként most
álljon itt a 2000-es év Tisza
balparti védekezésének egy
izgalmasabb epizódja.
Már napok óta rendkívüli
fokozatban, rendkívül magas
vízállás mellett védekeztünk.
A gátak és a műtárgyak jól
állták a régen tapasztalt magas vízállás nyomását, ahogy
ilyenkor hivatalosan időről
időre jelentettük: "beavatkozás nem történt".
Azon a napon is menetrendszerűen zajlottak a napi
események, az éjszakai szolgálat tapasztalatainak összegyűjtése, vízállások, jelentések, a nappali őrszolgálat
eligazítása, "beállítása", stb.
Éppen végeztünk a figyelő
szolgálat munkába állításával, amikor csengett a telefon. Papp Laci, a vedresházai
gátőr jelentkezett. A védekezéskor kötelező határozottság mellett is mindig tréfálkozó gátőr most hivatalosan
és tömören jelentett: "Az ószentiváni párhuzamos csatorna 0+260 szelvényében a
csatornafenéken koncentrált
vízfeltörést észleltem. Ezt
látnotok kell!"
Tölgyesi Elemér kollegám
jól ismerte Lacit, tudta, hogy
a Felső-tiszai védekezést is
megjárt gátőr megalapozatlanul nem aggódik. "Ezt nem
csak néznünk kell, itt azonnal elzárást kell készítenünk!" - és már utasítást is
adott a homokzsákok teherkiértékelő

Az ünnepl6k és kitüntetettek egy csoportja
A nagyárvfzi évfordulón
Simon Miklós vezető gépaz Ativfzignél tartott meg- kezelő (Szegedi Szakaszméremlékezésen Temesvári Mi- nökség);
Somfai Éva ügyintéző
hály ünnepi beszéde után Török Imre György igazgató ki- (Műszaki Biztonsági Szolgátüntetéseket és kitüntető cí- lat).
meket adott át.
Dr. Fónagy János minisz"Alsó-Tisza Vidékért" ki- ter az 1848-49-es forradatüntetést kapott:
Kobsis István szivattyútelepi g!épész;
dr. IKováts Gábor ny. igazgató;
Tölgyesy Elemér erdészeti

lom és szabadságharc évfordulója alkalmából Tripolszky
Imre osztályvezetőt a " vfzÜGYÉRT" Szakmai Érem kitüntetésben részesítette.
A kitüntetésekhez és a kitüntető címekhez a Vízpart
szerkesztősége is gratulál.

ügyintéző.

Főtanácsosi

címet kapott:
Kurucz Gyula csoportvezető (Igazgatási Osztály);
Sági János szakaszmérnök
(Szegedi Szakaszmérnökség).
Tanácsosi címet kapott:
Kozák Péter ügyintéző
(Vízgazdálkodási Osztály).
Munkatársi címet kapott:
Ábel János ügyintéző
(Csongrádi Szakaszmérnökség);
Bársony Krisztina titkárnő
(fitkárság);
Dusikné Kazup Rozina
gondnokság vezető (Igazgatási Osztály);
lIerczeg István műszakve
zető Szentesi Szakaszmérnökség;
Magonyné Komlósi Margit pénztáros (lIódmezővá
sárhelyi Szakaszmérnökség);
Schvartzné Tóth Gabriella •
titkárnő (fitkárság);

Kocsis István szivattyútelepi gépésznek
Török Imre György igazgató adja át
az Alsó-Tisza Vidékért kitüntetést

autóra pakolás ára. Én a munkacsapatot kezdtem el szervezni. Miután konkrét beavatkozás a vonalon még
nem volt, a figyelőszolgála
ton kívül más munkaerő nem
állt rendelkezésre. A munkacsapat így igen sajátos képet
mutatott.
A teljes szakasz-védelemvezetés a pihenőidejét töltő
gátőlTel és az éppen arra sétáló segédőlTel megerősítve
kezdte meg az előre megtöltött homokzsákok autóra
rakás át. Felmentést a fizikai
munka alól csak Vincze Bea,
a csapat hölgy tagja kapott,
akinek az volt feladata, hogy
további segéderőt szervezzen
a helyszínre. Most örültünk
csak igazán annak, hogy az
Opelek és Landroverek mellett egy kivénhedt - a kollegák által megmosolygott plató s UAZ-t is elhoztunk a
Démásztól.
Felelevetútve a korábbi árvizes teherautóvezetői gyakorlatomat, magamat neveztem ki sofőrnek és ki a fülkében, ki a platón elhelyezkedve indultunk a helyszínre.
Elemér megint jó jósnak bizonyult. A csekély vízzel borHott csatorna fenekén nem
csak egy intenzív vízfeltörést
találtunk. Egymáshoz közel
három helyen jelent meg
buzgár, szerencsére horda-

lékmentes, tiszta vizet produkálva. A gátőrrel és a helybéli két segédőrrel kiegészült
brigád unk egymástól mintegy 10 m-re két homokzsákos elzárás t épített acsator nába, amellyel egy kis ellennyomó medence alakult ki.
Persze nem feledkeztünk
meg túlfolyóról sem, amit a
homokzsákok segítségével
szintszabályozásra alkalmasan alakítottunk ki. A következő percek feszült várakozással teltek. Vajon a hozzávetőlegesen 1,2 m-es vízszintemelés elegendő ellennyomást biztosít-e a vízfeltörés intenzitásának csökkentéséhez? Szerencsére a buzgárok tanultak hidraulikát. A
gyorsan megtö1tődő medence
szinte teljes egészében elfojtotta a vízfeltörést, a túlfolyón csekély, állandó vízmennyiség bukott át.
Visszafelé, a sikeres "buzgárelfogás" tudatával oldottabb hangulatban, a fizikai
munkásként is jól helytálló
műszaki adminisztrátornnk,
Jenei Gabi átalakította a jól
ismert tűzoltó s szlogent: "A
nagyobb buzgárokat kérjük
három nappal korábban bejelenteni, a kisebbeket pedig
kéIj ük beszállítani".
dr. Dobi László
11.06. szakaszvédelemvezet6

"A buzgárok tanultak hidraulikát. .."

"Kiss" ember
nagy évfordulói
Negyven évvel ezelőtt egy vidám fiatalember munkára jelentkezett a Szegedi Szakaszmérnökség akkori vezetőjénél,
Kardos Imrénél. Ez a fiatalember nem más, mint Kiss Imre,
aki jelenleg aszakaszmérnökség belvizes technikusa, de ha
valaki mégsem tudná, hogy kiről van szó, annak elárulhatom, ő ,,Prücsi, Prücsike, Prüccsöm" - kinek melyik elnevezés a szimpatikusabb. Ez év elején erre a régi eseményre
emlékeztünk, amikor Imre barátunk átvehette negyven éves
jubileumi jutalmát Török Imre György igazgatótól. A
bensőséges hangulatú összejövetelen felelevenHettük az

elmúlt négy évtized legemlékezetesebb pillanatait.
Imre számára ez az ünnepi hangulat tovább folytatódott,
hiszen február 24-én töltötte be hatvanadik életévét. Ezen
jeles napot szintén kollégái társaságában ünnepelte egy Kő
szeg melletti kis faluban, Velemben tett kirándulásunk alkalmából, melyről a mellékelt fotó is tanúskodik.
Kedves Prücsike! Isten éltessen és adjon erőt az elkövetkezendő évtizedekhez. Kívánjuk, hogy maradj meg oly
vidámnak, mint ezelőtt 40 évvel!
Jenei Gábor Kiss Imre munkatársai körében Ca kis képen barátaival)

;

;
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Igencsak meglep6dtem, amikor
a következ6kben ismertetend6 eljárásról
tapasztalt kollégámat, e lap szerkeszt6jét
pár szóban tájékoztattam. Az újdonság feletti
lelkesedésemet kicsit lehűtve közölte,
hogy tudomása szerint a VITUKI
már évekkel ezelőtt kísérleteket folytatott
hasonló eljárás kifejlesztésére.
A kísérletek további sorsa azonban
számára sem volt ismert, ezért igazán
nem sokat tudtam kideríteni a dologról.
Töbj:> információ áll rendelkezésemre a SOILTECH
Kft által kifejlesztett eljárásról, amelynek bemutatóját
Szolnokon tartották a múlt
év végén.
A talajstabilizálás módja
cseppet sem meglepő. A fellazított, stabilizálandó talajrétegbe egy SOIL 2000 nevű
folyadékot kevernek és a talajréteget 95 %-os tömörségűre bytömörítik. Az egyszerű eljárás hatása enyhén szólva is utópisztikus.
Utópisztikus, mert a mű
szaki logika első következ tetés évei szemben - nyilvánvalóari valamiféle kötő
anyagra gondolunk - hagyományo~
í

kötóanyagról
szo sIncs.
l

;

•

;
;

A S:OIL 2000 folyadék
ioncsé,rélő és katalizátor.
Hatására nagymértékben lecsökken a talaj vízfelvevő
képessége és javul a tömöríthetősége. Innen már gyorsan
eljutunk a "hogy ez nem nekem jutott eszembe!" felismeréshez, hiszen a földmű
vek stabilitására az átnedvesedés jelenti a legnagyobb
veszélyt. Az így kezelt talajréteg víztaszító, kapilláris
vízfelvétele minimális, terhelhetősége az időjárási
körülményektől függetlenül
kiváló.
A technológiának sok elő
nye van. A helyi talajt teszi
tartósan teherbíróvá,

elmarad
a talajcsere,
csökkennek a szállítási költségek. Egyszerű a kivitelezése, mivel a koncentrátum
vivőszere a víz.
A SOIL 2oo0-t egyszerúen
vizes oldatban kell a stabilizálandó felületre kipermetezni és 25 cm-es rétegben bekeverni. Az oldat nem mosódik ki a talajréteg ből, nem
mérgező és a környezetet
sem károsítja. Jellemző alkalmazási területe lehet első
sorban a földutak vagy a szilárd burkolatú

utak alapjának
kialakítása.
De számtalan egyéb terü-

leten, a földművek legszélesebb alkalmazása esetén lehet szerepe.
A bemutatón résztvevők
például a víztározók építésénél történő használhatóságra
több kérdést is megfogalmaztak. Nem lennénk azonban ízig-vérig "vizes" szakemberek, ha nem feszegetEmléktáblát avatott Szegeden a város
nénk a sok vonzó paraméter önkormányzata, a Csongrád Megyei
mellett két fontos kérdést is. Mérnöki Kamara, az Alsó-Tisza vidéki
Vízügyi Igazgatóság és a Magyar HidMikor nem lehet rológiai Társaság Szegedi Területi
Szervezete Boros Frigyes (1825-1892)
alkalmazni
tiszteletére, a Kálvin tér 7. számú,
egykori lakóháza helyén álló épület fae kétségkívül korszerű ellán.
járást, illetve mennyire verAvatóbeszédet Török Inu'e György
senyképes árban a hagyomáaz Ativízig igazgatója,köszöntőt dr.
nyos, például cementsta- Ványai Éva Szeged Megyei Jogú Város
bilizációs eljárással? A SOIL.
alpolgármestere mondott. A rendezvé2000 csak abban az esetben
nyen közreműköd tek a Széchenyi
produkál megfelelő eredIstván Gimnázium és Szakközépiskola
ményt, ha a kezelt talaj jeltanulói.
lemzői egyidejűleg három
A következőkben Török Imre
feltételnek is megfelelnek. A
Györgyavatóbeszédét idézzük.
talajban a 0,02 mm alatti
,,Bizonyára sokan emlékeznek azokszemcsék aránya legalább ra a szinte segélykérő felhívásokra,
lD, a plasztikus index mini- melyek 1999. őszén jelentek meg a
mum 5 százalék és a szerves helyi sajtóban és a Mérnök Újságban a
anyag tartalom nem éri el az szegedi mérnöksírok ügyében.
5 %-ot.
Az idő tájt váratlanul jutott tudoAmitől az ilyen újdonsámásunkra és megdöbbentett bennünket,
goknál leginkább tartunk, az hogy a jeles vízépítő mérnök, zelenei
többnyire az áruk. Jelen eset- Boros Frigyes síremlékét a szegedi
ben ezt is sikerült
Dugonics temetőben elbontották, a családi sírboltot elárverezték, mivel megütóképes szinten váltási ideje lejárt. Még csak azt sem
tudtuk, hova lett az elegáns szürke grátarlan;:
nit obeliszk. Ugyanakkor Szojka Gusz1 m 2 stabilizált talaj felület távnak, az ugyancsak neves vízimérkialakítása bruttó 2500-3000 nöknek, Boros vejének közelben lévő
sírboltja is veszélybe került, Akárcsak a
Ft.
A bemutatót nagy hozzá- harmadik, nagy formátumú mérnöké,
Malina Gyuláé, aki Boros Frigyes aszértéssellevezénylő szakemberek a referenciákra vonat- szisztense és veje volt.
A három díszes sírhely csupán
kozó kérdéseknél sem jöttek
zavarba. Jelenleg ilyen mód- néhány lépésre volt egymástól, a fő
bejárat közelében, nem messze a Dus~errel stabilizálták a nyíregyházi VÍZIG területén a gonics sírkerttől. Tudni illik, hogy BoTisza-gyürei védszakasz töl- ros Frigyes köztiszteletben álló szegedi
téskoronájának egy részét, de polgár rokonságban állt a Dugonics
családdal felesége révén, aki a híres író,
többek között épült földút
Szeged-Kiskundorozsmán is. piarista tanár, Dugonics András édes
testvérének, Dugonics Ádámnak, a
A jó hangulatú bemutató
város 1790-1796 közötti polgármesvégén derült ki, hogy a
terének dédunokája volt. Boros Frigyes
SOILTECH Kft. munkatárfia jónevű sebész főorvos volt, akiről
sai nem csak kiváló szakemSzegeden utcát is neveztek el.
berek, hanem mindemellett
A mérnöksírok ügyében 1999 őszén
még szerények is.
megmozdult a szegedi mérnöktársaA SOIL 2000 talajstabidalom. A Csongrád Megyei Mérnöki
lizálási e~iárás
Kamara előterjesztéssel élt Szeged
Város Polgármesteri Hivatalához,és
díjat kapott
Kegyeleti Bizottságához, hogy a védett
sírok
körébe sorolja neves elődeink
az Országos Vízügyi Főigaz
gatóság által meghirdetett nyughelyét. Az előterjesztés emlék,,Biztonságos jövőért" pályá- táblák és szobrok felállítására is kitért.
A Boros Frigyes egykori lakóházának
zaton.
Dr. Dobi László helyén álló, eklektikus palota falán

halálának lIO-ik évfordulója alkalmból
javasoltuk emléktábla avatását. Ez az
esemény most megtörtént és reméljük,
hogy ez egy kezdeti lépés a kiemelkedő
munkásságukról és alkotásaikról nevezetes, de kevésbé közismert mérnökök megbecsülésének sorában.
Örömmel jelenthetem egyúttal, hogy
néhány napja az elveszettnek hitt
síremlék, a szürke gránit obeliszk is
megkerült. Jelentkeztek a sírt megvásárló szegedi polgárok, tárgyaltam
velük és reményeim szerint a gyönyörű
és becses műtárgy sértetlenül, hamarosan az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság tulajdonába, méltó helyre kerül.
Az emléktábla ügyében nagy köszönettel tartozunk Szeged Város Közgyűlésének, amely egyetértett a javaslattal, a Csongrád Megyei Mérnöki
Kamarának és a Magyar Hidrológiai
Társaság Szegedi Területi Szervezetének, valamint az Alsó-Tisza vidéki
Vízügyi Igazgatóságnak, hiszen e szervezetek kezdeményezték a mérnökök
megbecsülését, így a megemlékezést
Boros Frigyesről.
A nagyformátumú vízépítő mérnök,
Boros Frigyes előtt halálának évfordulóján nemcsak a mai pályatársaknak,
a mai vízimérnököknek illik fejet
hajtaniuk, hanem illik tisztelegniük a
város polgárainak is, hiszen a városért
küzdött a nagyárvízi veszedelmek
idején. Közöttük az l876-os és a végül
katasztrofális 1879-es nagy árvíz ellen
küzdött példamutatóan, minden tudását
és energiáját felhasználva, egészségét
kockáztatva. Az ő példája nyomán
joggal nevezhető a későbbi és mai vízügyi szervezet vízügyi szolgálatnak.
Élete Aradról indult, ott született
1825. január 17-én módos polgári családból. Apja gyógyszerész volt, a Kossuth patika tulajdonosa. A lfceumot
Szegeden, a piaristáknál járta, m~d a
pesti egyetemen szerzett mérnöki diplomát. Később a bécsi műegyetemen
képezte tovább magát.
Tanulmányainak befejezésekor édesanyja révén kapcsolatba került Széchenyi Istvánnal. A gróf támogatásával
a tehetséges fiatalember 1846-ban az
Aradi Épftőigazgatóságra került gyakornoknak, majd 1847-ben az al-.kor
már jól ismert Keczkés Károly keze
alá, a vízügyi osztályra, a Szamos, a
Kraszna és a Túr felmérésekre. Később
vasútépítéseken is dolgozott - HajdúBihar és Arad megyékben.
1857-ben pályafutásának igen fontos

állomás ához érkezett, Képessy József
utóda lett, a Csongrádi Tisza-szabályozási Folyamosztály vezetőjeként.
Egyúttal a Szeged-Perc sorai Tisza-szabályozó Társulat főmémöki teendőit is
ellátta. Ekkor költözött Szegedre.
1861-ben - már jól látva a város árvízi
problematikáját - javaslatot dolgozott
ki és teJjesztett elő egy, a várost védő
körtöltés megépítésére. Időközben számos jelentős tervjavaslat, közöttük öntöző és bajózható csatornák tervének
elkészítésében is közreműködött. 1874ben végül országos középítési felügyelő
lett és nevéhez fűződik a Csongrád-Martonos közötti Tisza-szakaszra
tervezett 11 átmetszés közül 9-nek a
végrehajtása.
Jelen van és nagy érdemeket szerez
Váradi Ignáccal, Percsora hősének nevezett kollegájával az 1876. évi árvízvédekezésnél. Az ő munkájuknak
oroszlán része van abban, hogy sikerült
akkor a katasztrófát elkerülni, amely
végül is három év múlva bekövetkezett.
Itt volt Szegeden 1879. telén is a drámai küzdelemben, annak a miniszter által kinevezett teljhatalmú, sajnos sikertelen vezetőjeként. A szegedi védelmi
bizottság kifejezett kérésére, talán kissé
meg kés ve február 28-án nevezték ki
erre a posztra. Mindent elkövetett, óriási szakmai és szervező munkája sem
volt elég azonban a katasztrófa elkerüléséhez. Szakszerűségről, határozott,
kemény vezetői erényekről és hősies
helytállásról tanúskodik akkori tevékenysége, pedig beteg volt, a reuma kínozta, baleset is érte, lába törött. Nem
esett azonban ágynak, törött lábbal is
kint volt a gáton és ellátta feladatát az
utolsó, tragikus órákig.
l88l-ben pályája csúcsaként, betetőzéseként osztálytanácsossá, a tiszai
osztály vezetőjévé nevezték ki a minisztériumba, ezzel is elismerve szaktudását és ügybuzgalmát. Sajnos egészségi okok miatt nem sokáig láthatta el ezt
a feladatot, egy évvel később, l882-ben
kénytelen volt nyugdíjba vonulni.
Ekkor végérvényesen visszaköltözött
szeretett városába, Szegedre.
Tíz évet élt még megromlott egészséggel, de nem eltávolodva a közélettől. Aktív tagja volt a kaszinónak és
a szabadelvű körnek. 1892-ben február
17-én hunyt el tüdőgyulladásban.
Sújánál már nincs módunk tisztelegni és leróni kegyeletünket, de fejet hajthatunk emlékének a díszes márványtáblánál, mely azon ház falára került,
melynek helyén állt egykori hajléka."
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A XXI. század nagy
víziközm-ü beruházásai
Az itt következ6 írásban
e!O' kis körpanorámát szeretnék
mutatni arról, hogy milyen
nagy beruházások vannak el6készítés,
ill~tve építés alatt a víziközművek
ter:ületén. Próbáltam a számunkra
szokatlan, különleges projekteket
is szerepeltetni.

iSótalanítók
Az utóbbi tíz évben a sótalanító eljárások
következtében a ráfordítások fajlagos költsége a felére csökkent, így egyre
több, égető vízhiánnyal küzdő tengerparti ország számára válik elérhetővé a sómentesítéssel nyert víz. Izraelben rögtön három ilyet
is terveznek, Tampában (USA) is hozzá
akarnak látni egyhez.
Izrael igen komoly vízellátási problémákkal kü:z;d. Talán sokan nem is tudják, hogya
víz az egyik fő probléma a Golán-fensfkkal
kapcsolatban. A fennsík egy beszivárgási felület és az innen érkező vízmennyiség rendkívül fontos a szárazságokkal küzdő, félsivatagos környező területek számára. Az
égető vízhiányon egy sótalanító rendszer kiépítésével kívánnak enyhiteni.
Három telep épülne, melyek Izrael tengerpartjának különböző pontjain helyezkednének el. Ashkelon, Nizzana és Eshkol kömyékén tervezik ezeket a műveket. Ashkelonban
egy 50 millió m'/év kapacitás ú telepet terveznek 2004-ig fölépíteni. Ez 215 millió
m'/év tengervizet használ. A beruházás tervezett :értéke 150 millió USD, megközel1tőleg !42 milliárd Ft. Az itt előáll1tott, ivóvíz minőségű vízért a tender nyertes cég melynek résztulajdonosa a szegedi víziközműveket üzemeltető cégben is résztulajdonos Vivendi - 0,527 USD/m' - 147 Ft/m'
vízdfjra szerződött. Közben a térség vízhálózatát is átépítik, valamint szerepel a tervek
között vízimport is egy Törökországgal kötött megállapodás szerint - onnan különösen
nagy szárazság esetén kívánnak ivóvizet vásárolni.
A nizzanai sótlanftó ehhez képest picinek
számító évi 2.8 millió m'-es kapacitással
épül. Ennek elsődleges célja a talaj és a Galileai-tenger vízszint-csökkenésének megállítása. Ashkelonban ebben az évben kívánnak egy 50 millió m'/év kapacitású sótalanító megépítéshez hozzákezdeni, melynek
várható költsége 110 millió USD megközelítőleg 30,6 milliárd Ft.
A flöridai félszigeten szintén komoly vízhiánnyal kell szembenézniük az embereknek, ugyanakkor ez a térség az egyik legsű
rűbben lakott része az USA-nak. Ezt felismerve több nagy vízellátási projekt is fut a
félszigeten, sőt, a tampai területen is több
párhuzamos projekt van, melyek egy globális tervet alkotnak. Ennek értelmében a tampai régióban ki akruják váltani a vészesen
fogyatkozó felszín alatti vízkészleteket.
2003-ig 53 millió gallon/nap -'241 millió
m'/d, 2008-ig 111 millió gallon/nap - 504
millió m'/d - felszín alatti víz kiváltás a a cél.
Ebből a mennyiség ből 25 millió gallon/nap113 millió m'/d - jutna a tampai sótalanító
telepre.
A távolabbi jövőben egy 10 millió gallon/napos - 45 millió m'/d - bővítés is várható. A telep üzembe helyezésének várható
időpontja 2002 decembere, a beruházás várható költsége 100 millió USD.
A vízellátás nem csak a szárazságoktól
sújtott területeken, hanem a sűrűn lakott városi övezetekben is problémás lehet, bár ott
egész más jellegű gondok vmnak megoldásra. Nem a víz beszerzése, hanem szétosztása,
szállítása jelent gondot New Yorkban is. A
város alatt 60 mérföld - 96 km - hosszú vízellátó alagutat (!) terveznek. Jelenleg 2 vízellátó alagút már létezik, azonban a most tervezett mind átmérőben, mind hosszban
fejlődé$e

meghaladja azokat. Az új létesítmény től várják, hogy megoldja a dél-keleti városrészek
vízellátási problémáit. Az alagút a Hillview
víztározóból indulna - csakúgy, mint a már
létező két másik - és 4 szakaszban épülne
meg. Az első fázis 13 mérföld hosszú - 20,8
km - kezdetben 24 láb, - 7,3 m -, később 20
láb - 6,1 m - átmérőjű, 450-800 láb - 140-245 m - mélyen a tömör sziklába vágott
alagutat jelent. Ez a víztározótól dél felé indul Bronxon és Manhattanen keresztül, majd
a Central Parknál délkeletre fordul és - az
East River alatt - Queens-ig nyúlik.
A rendszer 14 aknán keresztül táplálja
meg a városi vízellátó hálózatot, és végső kiépítésében négy, felszín alatti szelepkarnrát
tartalmaz - ezek közül hm'om már elkészült
-, ahol a víz szétosztása és a mennyiségek
mérése megoldható. Azért is fontos volt ezeket a kamrákat előre elkészíteni, hogy a további kivitelezési fázisok a már üzembe helyezett szakaszok lezárása nélkül csatlakoztathatóak legyenek.
A második ütem két külön ágat jelent. Az
egyik ág Manhattan szigetének nyugati oldalán húzódik végig a Central Park alatt kialakított szelepkamrától egészen a sziget déli
csücskéig, majd onnan visszafordulva a
sziget keleti oldalán északi irányba nyúlik el
a 34. utcáig. Összesen mintegy 9 mérföld
hosszú lesz és 10 láb átmérőjű. A másik ág a
queensi végponttól tovább halad befelé délkeleti irányban Queens belsejébe, majd délnyugatra fordul és Brooklynon keresztül éri
el ismét a New York-i öblöt, ahol a már létező Richmond-alagutat táplálja meg, így javítva Staten Island vízellátásán is. Ez az ág
20 láb - 6,1 m - átmérőjúként indul és a végén is még 16 láb - 4,9 m - az átmérője.
A harmadik fázisban egy 16 mérföld 25,6 km - hosszú alagút készül, mely a
Hillview víztározót egy alternatív úton kötné
össze a queensi csomóponttal Bronx délkeleti részén keresztül- az Bast River alatt. A
negyedik fázis a Hillview víztározót és a tőle
északra fekvő Kensico víztározó t kötné
össze.

Szennyvíztisztítás
És most egy térben közelebbi, "szennyvizes" projektról szólok.
Rengeteget hallunk mostanában az EUdirektívákról, irányelvekről. Szerepel ezek
között olyan is, ami a szennyvíztisztításról
szól, tudjuk ezt jól, hiszen ránk is ró teendőt.
Természetesen az EU-tagállamoknak is van
mit tenni ez ügyben. A most bemutatandó
projekt is ilyen. A he1ysz1n Nagy-Britannia,
Millbrook, Southampton.
A citált EU-rendelkezés megtilga, hogya
szennyvíziszapot a tagországok a tengerekben helyezzék el - ezen a területen nekünk
nincs mit tenni -, így a Southampton térségében lévő szennyvíztisztító telepek egy közös iszapkezelő telepre szállítják a szennyvíziszapokat. A millbrooki telep funkciója
tehát a más szennyvíztisztító telepekben keletkező iszapok kezelése. Minél nagyobb
mennyiségű az iszap, annál kisebbek a fajlagos költségek. A beruházás megvalósítása
28,6 millió USD volt - megközelítőleg 8
milliárd Ft - a már létező berendezések
nélkül. A telep 450 OOO embert lát el. Jelentős mennyiségű gáz képződik, amit energia
termelésére hasznosítanak.
A vonatkozó EU-rendelkezések értelmében egyébként Nagy-Britanniában mintegy 65, már létező szennyvíztisztító telepet
kell alkalmassá tenni tápanyag - foszfor,
nitrogén - eltávolítására.
A leírtakból is látható, hogy az egészséges
ivóvíz előteremtése egyre nagyobb erőfeszí
téseket igényel minden embertől. A szennyvizek tisztítása, a kömyezetünk állapotának
megóvása, javítása mindannyiunk közös,
elemi érdeke. Ha nem akrujuk, hogy a víz

miatt háborúk dúljanak a jövőben, hogy
gyermekeink ne jussanak elegendő, jó
minőségű ivóvfzhez, akkor tennünk kell. Mi,
akik a vízzel foglalkozunk, vízzel dolgozunk, látjuk ezt. El kell érnünk, hogy ez

minden embertársunk számára egyértelmű
legyen és ők is kellő komolysággal kezeljék
ezt a kérdést. Azt hiszem, hogy ez az igazi
kihívás a XXI. században.
Fejes Péter

Hidrológiai
helyzetértékelés
2002. március
A késó ószi, téli idószak
értékelése
Működési területünkön a tél végi, tavaszi
lefolyási viszonyokat megalapozó későőszi,
téli időszakban az átlagosnál szárazabb és
hidegebb volt az időjárás. A november l-től
február végéig száJ.nftott területi csapadékátlag 88. mm volt, kevesebb, mint a sokéves
érték 60 %-a. Az alacsony hőmérsékletek
miatt a csapadék jelentős része hó alakjában
hullott, de a decemberben 25 cm-es vastagságot is elérő hóborítás az év utolsó napjaiban megenyhülő idő hatására január végére
teljesen elolvadt.

A talaj felső rétegeinek víztartalma az idő
szakban 60-80 % körül váltakozott, a tel1tettséghez közeli állapot csak a december végi
olvadáskor alakult ki. A tartós fagypont
alatti hőmérsékletek miatt decemberben a talaj átfagyott és január végéig nem is engedettki.
A kedvezőtlen leszivárgási körülmények
miatt kisebb, nem számottevő területi
e1öntések is keletkeztek.
Az utánpótlás hiánya miatt a talajvfztükör
a tél eleje óta lassan süllyedt, területünk
legnagyobb részén a sokéves átlag alatt
helyezkedett el, mérsékelt emelkedés csak
január végétől indult meg.
(Folytatás a 7. oldalon)
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a 6. oldalról)
A Tisza szegedi szelvényéhez tartozó vízgyűjtő területen december l-től február 28-ig területi átlagban 95
mm csapadék hullott. Ez a
mennyiség a három téli hónap (december, január és
február) sokéves átlagos csapadékmennyiségének 80 százaléka.
A Tisza egyes részvízgyűjtőin az időszak csapadékösszegei között jelentős
különbségek alakultak ki,
míg a Maros mentén a három
teljes hónapra számított sokéves érték 50 %-a, a Körösvölgyben 80 %-a, addig a
tokaji szelvényhez tartozó
felső-tiszai területen 95 %-a
jelentkezett.
A téli időszakban már korán, december közepén számottevő hótakaró alakult ki,

mely januárban tovább növekedett. Az év első hónapjában a szegedi szelvényhez
tartozó Tisza-vízgyűjtőt tartósan a sokéves hómennyiség több mint másfélszerese
borította. Az utóbbi hetek
enyhe időjárása következtében a hóréteg lényegesen
csökkent, a hóban tárolt vízkészlet a március l-i mérések szerint már csak a sokéves átlag 25 %-át tette ki.
Az utóbbi árvizes évek
hasonló időszakához hasonlítva az 1999. évinek 10 %-a,
a 2000. évinek a 15 %-a, a
2001. évinek 40 %-a volt a
hótömeg. A még megmaradt
hó zömében az 1000-1500 m
feletti térszíneken volt
található.
Az Alsó-Tiszán és mellékfolyóin már viszonylag
korán, december közepén

középvízi medret feltöltöt- szárazabb időjárás várható, ciusban fokozottan számolni
amely márciusban átlag kö- kellett egy esőből kialakuló
ték.
rüli, áprilisban annál me- árhullám veszélyével.
A jelenlegi
legebb, májusban pedig kissé
A hosszabb távon, a köi
hűvösebb hőmérsékletekkel vetkező három hónapban
megjelent, és egy rendkívül
helyzet
párosul.
várható tiszai vízszintekre az
hosszú jeges időszakot köértékelése,
vetően, január végén tűnt el a
A jelenlegi hidrológiai Országos Vízjelző Szolgálat
e/óreje/zés
jég. A jeges napok száma a
helyzet és a meteorológiai készített előrejelzést. Eszeelőrejelzés alapján a közeli rint a Tisza szegedi szelvéTiszán 57, a Hármas-KöAz igazgatóság területén hónapokban működési te- nyében márciusban 460±134
rösön és aMaroson 46-47
lett, melyből a sokéves átlag- jelenleg jelentősebb belvízi rületünkön nagyobb belvízre cm-es, áprilisban 262±156
nál mintegy 15-20 nappal jelenség nincs. A talaj ned- nem kell számítani.
cm-es, májusban pedig
hosszabb ideig, 41-44 napig vességtartalma nem éri el a
Az idei aszályosságról 492±109 cm-es maximális
álló jég borította a folyókat. március elején jellemző, most még nehéz véleményt vízállásra lehet számítani. (A
Számottevő, fél méteres tor- közel 100 %-os telítettséget, alkotni, mert a nyári időjárás márciusi árhullám Szegednél
lódás csak a Maroson, a tor- és a talajvízszint is az év- nagyon sokféleképpen ala- március 13-án 515 cm-rel tekolat felett alakult ki, máshol szaknak megfelelőnél mé- kulhat. A száraz téli félév tőzött.)
Amennyiben az időjárás
a jégvastagság maximuma lyebben helyezkedik el. Az mindenesetre az aszályra vailyenkor szokásosnál jóval ló felkészülésre hívja fel a fi- előrejelzés nem válik be, és
25-35 cm közötti volt.
A kezelésünkben lévő fo- kisebb lefolyások vannak. gyelmet.
az időjárási tényezők kedveA Tisza hegyvidéki víz- zőtlen együttjárása következlyószakaszokon az őszi, téli Ennek ellenére több sziidőszakban csak kisebb je- vattyútelep üzemel, mert a gyűjtőjén a következő hetek- tében mégis lényeges hólentőségű árhullám ok vo- befogadó Tisza medre telt, ben a hó további jelentős felhalmozódás, majd gyors
nultak le. Így volt ez ajanuár így gravitációs bevezetésre felhalmozódása nem várható, felmelegedést kísérő nagy
ezért egy hóolvadásból elin- esőzések alakulnak ki, akkor
végétől kezdődően, hóolva- nincs lehetőség.
A hosszútávú időjárási duló árvíz kialakulásának jelentős árhullámok levonudásból kialakuló áradások
esetében is, melyek a Tisza prognózis szerint március- jelenleg nem nagy a valószí- lásával is számolni kell.
alsó szakaszán árvízi szi- ban, áprilisban és májusban nűsége. Ugyanakkor a telt
tuációt nem okoztak, bár a mindvégig az átlagosnál meder miatt, elsősorban márLázár Miklós

[~~___F_o_ly_o_~_p_a_r_to_n__é_l_ö_k_,,_,k
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" _____J
A közel húsz éves (1981-1997), rított telületet, amelyet a folyó árviszonylag száraz időszak után a vizei a terepalakulatoktól függően
csapadél:cviszonyok előjelet váltot- akadálytalanul elönthettek (illetve
tak. Vagyis az időjárás valamivel ahol nincsenek gátak, ma is elöntcsapadékosabbra fordult, aminek hetnek), ártérnek nevezzük. Az áreredményeként az utóbbi években térnek azt a részét, amit árvíz- főként a Tisza völgyében - nagy védelmi művek (gátak, árvízvédelárvizek,és jelentős belvizek ala- mi falak) védenek, védett, vagy
kultak ki. Ilyen időszakban sűrűn mentesttett területnek hívjuk. A
hallunk;' olvasunk olyan vízügyi töltés és a folyó partéle közötti
szakkiftijezéseket, számokat, ada- résznek viszont hullámtér a neve
tokat, arllik mögött nem mindig lát- (jobb oldali, felső ábra).
juk tisztán azt, amit tényleg taA régente kedvére kanyargó Tikarnak, magyarán nem tudjuk pon- sza hatásos megzabolázása (az ártosan, mit is jelentenek valóban. vízvédelmi, hajózási, víz gaz dálPedig a folyó mellett élő ember- kodási célokat egyaránt szolgáló,
nek, akinek házát, kertjét, nyara- összefüggő árvízmentesítő és szalóját évente esetleg többször is fe- bályozási munka) 1846-ban kezdőnyegeti az elöntés veszélye, aki dött.
A magyar vízgazdálkodás megesetenként aktiv résztvevője a védekezésnek, vagy éppen - minden teremtői (gróf Széchenyi István,
igyekezete ellenére - szenvedő ala- Vásárhelyi Pál, Paleocapa Péter,
nya a víz pusztításának, nem ha- Huszár Mátyás és sokan mások)
szontalan dolog ismerni a "vízügyi által megkezdett munka nyomán
nyelvet". Ebbe a "szótárba" pró- napjainkra a Tisza síksági szabálok bepillantást nyújtani azok- kaszán (Tiszaújlak és a torkolat könak, akiket érint és akiket érdekel. zött) 112 átvágás készült, ezzel az
Valaha a mi két nagy folyólll<, a eredetileg 1214 km-es szabályozatTisza és a Maros is szabadon ka- lan szakasz 758 km-re rövidült. (A
nyargottabban a természet által ki- Maros folyó 33 átvágás nyomán
jelölt völgyeletben, ahová a kör- kereken 70 km-rel lett rövidebb.)
nyékről mindenhonnan (a folyó Az árvízmentesítés eredményeként
vízgyűjtő területéről) mindenféle napjainkig - a tiszai vízrendszer
csapadék (eső, hólé) lefolyt. A víz- egészét tekintve - 5400 km árvízgyűjtő területen nagyobb esőzések védelmi gát épült. A magyaroridején, vagy a hó tavaszi olvadása- szági védvonalszakasz hossza - a
kor a hegyekből lezúduló víz a ter- betorkolló vízfolyások védtöltémészetes terepalakulatoktól füg- seivel, valamint a csatlakozó magően hajdanán kedvére szétterülhe- gaspartokkal és árvízvédelmi falaktett a síkságokon.
kal együtt - 2902 km. (Ha védvoMíg nem állták gátak a víz útját, nalról beszélünk, akkor a védáltalában évente szét is terült, ha- töltést, az árvízvédelmi falat és a
talmas földeket öntött el, aztán - magaspartot is beleértjük.)
ami nem szivárgott be a talaj ba,
Arvlzvédelmi töltésnek, védtölnem ült meg a mélyedésekben, témek, védgátnak a kétoldali
vagy nem párolgott el - szépen rézsűvel és domborított koronával
visszavonult medrébe. Az így elbo- épült, földből készült vonalas ár--------------------------...
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.
vízvédelmi létesítmény t nevezzük.
Az árvízvédelmi fal rendszerint
vasbetonból, esetleg kőből épül,
amit megfelelő hely hiányában a
földmű helyett építenek. A magaspart nem emberi építmény, hanem
a vízfolyás mentén húzódó, a lehetséges legmagasabb vízszintnél magasabb természetes partvonulat.
Az árvízzel minden számottevő
áradáskor érintkező védvonalat
fővédvonalnak, vagy elsőrendű
védvonalnak is hívjuk. A fővédvo
nalak mögött, a mentesített ártérben lévő másodrendű töltésnek amit csak az elsőrendű védtöltés
szakadásakor terhelhet az árvíz alvógát a neve. (Tulajdonképpen
általában alvógátak a mentesített
ártéren lévő, városi körtöltések és
egyes kiemeIt fontosságú területek
helyi védelmét biztosító lokalizációs töltések is, ha azonban a nyílt
ártéren fekvő értékek helyi védelmét egyedül szolgálják, természetesen ezeket is elsőrendű védtöltésként kell kezelnünk.) A kisebb
árvizek elöntése ellen védhetik
meg a hullámtér egy részét (az ott
lévő, mezőgazdaságilag művelt területeket, kiskerteket) a fővédvo
nalnál mindig alacsonyabb töltések, anyárigátak.
Az áradó víz árhullám formájában halad végig a folyón. Árvízzé
akkor válik, ha magassága meghaladja a meder partéiének magasságát és elönti a hullámteret.
Amikor a víz eléri a vldtöltések
lábvonalát (a töltésrézsű és a terep
találkozási vonalát), a vízügyi igazgatóság L fokú árvízvédelmi készültséget (figyelőszolgálatot)
rendel el, felülvizsgálja az árvízvédelmi műveket, védelmi eszközö-

ket, anyagokat, megteszi a szükséges intézkedéseket az esetleges védekezésre és - általában a sajtó útján is - felhívja az érintettek figy elmét a hullámtérben lévő értékek mentésére. (Ez utóbbit rendszerint már jóval a fokozat elrendelése előtt megteszi.) Az I. fokot - a
vízállástól és a várható veszélyhelyzettől függően - a II. fokú készültség (a tényleges védekezés),
ezt pedig a III. fokú készültség (fokozott védekezés) elrendelése kövefueti. Ha az áradó víz a III. fokú
készültségre mértékadó vízállást is
meghaladja és további áradás, a
védtöltések további terhelése várható, rendkIvüli árvlzvédekezés elrendelésére kerülhet sor. Ilyen fokozatot az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság teruletén - amely
a teljes Csongrád megyén kívül
Békés, Szolnok és Bács-Kiskun
megye egy részét is magában foglalja - 1970-ben és 2000-ben kellett elrendelni. Az 1970-es árvízkor
a szegedi mértékadó vízmércén
960 cm-t, a makóin pedig 624 cm-t
mértek. A 2000. évi rendkívüli védekezés időszakában Szegednél
nem született ,,rekord", de a csongrádi vízmércén mért 994 cm-es vízállás 59 cm-rel, a mindszenti 1000
cm-es pedig 18 cm-rel volt nagyobb az 1970-esnél.
Érdeklődő mindnyájunknak az
egyes vízmércéken 1876 óta rendszeresen mért vízállások naponkénti változása mutatja a víz mozgását, az áradás és apadás örökös
játéka jelenti egy adott árvízi helyzet megítélésének támpontját is. A
fontosabb (mértékadó) vlzmércék
(nálunk a Tiszán a mindszenti és a

szegedi, a Maroson a makói, a Hármas-Körösön a szarvasi) vízállás
adatait a rádió (árvízmentes idő
szakban is) naponta közli. A közölt
vízálláshoz a rádió bemondója egy
százalékadatot is mond. Ez (az
illető vízmércén mért legkisebb és
legnagyobb vízállás közti különbséget - a vízjátékot - 100 százaléknak véve) a napi vízállás százalékban kifejezett értékét jelenti. A szegedi vízmércén eddig mért legkisebb vízállás -250 cm volt, (1946ban mérték), a legnagyobb +960
cm (1970-ben mérték), a vízmérce
e két pontja közötti távolság így
1210 cm, a pl. +000 cm-es vízállás
tehát 21 százaléknak felel meg (bal
alsó ábra).
Az árvízvédelmi töltések közelében lévő területeket nem csupán
a tényleges árvíz veszélye fenyegeti. Komoly károkat okozhat az
árvíz hatására a mentett oldalon (a
talajon, vagy kisebb járatokon át)
felszínre törő víz, afakadóvtz is.
A védtöltésektől távolabbi,
mélyfekvésű területeken is okozhat
kárt a víz. A talajvtz (a föld felszíne alatt, az első vízzáró réteg fölötti talaj hézagait összefüggően
kitöltő víz) önmagában a talajélet
nélkülözhetetlen feltétele. Károssá
akkor válik, ha olyan nagy mennyiségű csapadékkal dús ul, amit a talaj már nem tud befogadni, teljesen
meg telik, levegőtlenné válik, s a
területen összefüggő vízfelület
képződik. Az így keletkezett felszíni elöntés t belvtznek nevezzük.
Az időben tartós belvizek viszont a
növényeket károsígák, s az ittlévő
építményeket, (utak, vasutak) épületeket veszélyeztetik.

Kardos Imre okleveles mérnök
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Könyvismertető

Magyarország holtágai

Ismét egy szakmai remekgyarapodott a vízügyi
kiadványok tára. A Közlekedési és Vízügyi Minisztérium "Magyarország holtágai" címmel reprezentatív
kötetetjelentetett meg.
A dr. Pálfai Imre által
szerkesztett könyvhöz dr.
Hajós Béla, a minisztérium
vízügyi helyettes államtitkára írt előszót. Ebben a következőket olvashaljuk:
,,A Kárpát-medence, ezen
belül Magyarország életét
meghatározó Duna és Tisza
folyók, valamint a mellékfolyók m~dreinek a 19. és a 20.
században végzett szabályozása a térség árvizek elleni
bizton~ágának érdekeit és
újabb területek mezőgazda
sági hasznosíthatóságát szolgálta. A kanyarulatok átvágásával, vagy egy-egy folyószakasz természetes lefúző
désével kialakult holtágak jelentős része azonban nem
tűnt el nyomtalanul.
Ezeket az élettereket a
természet birtokba vette, új,
a megváltozott körülményekhez alkalmazkodó életformák és életközösségek alakultakki. Évek során létrejött egy olyan rendszer,
amely Európában egyedülálló módon kimagasló természeti értéket képvisel azzal,
hogy - a folyóvölgyek kultúrtáj jellege mellett - megőrizte a táj folyószabályozások előtti természetes arculatát."
A magyarországi holtágakat először az 1962-ben
művel

megjelent "Magyarország állóvizeinek katasztere" című
munkában vették számba.
Ebben 287 holtmeder (ezek
közül 160 öt hektárnál nagyobb) vízfolyásonkénti listáját közlik, telületi adatokkal, de a holtágak megnevezése nélkül.
Ennél részleteseb b a
"Hasznosítható holtmedrek"
című összeállítás (VÍZITERV, 1972-1974), amely a
hasznosításra alkalmas holtmedrek (összesen 94 holtmeder) adatait és a vízhasznosítási lehetőségeket ismerteti, s térképvázlatokat is tartalmaz.
Az 1990-es évek elején - a
különféle gazdasági jellegű
hasznosítások mellett - ugrásszerűen megnőtt az érdeklődés a holtágak jóléti célú igénybevétele iránt. A
holtágak főbb hasznosítási
formái: belvíztározás és belvízszállítás, öntözővíz-táro
zás és -szállítás, halászat,
horgászat, üdülés, vízisportolás, kisebb mértékben ipari
hűtővíz tározása.
A hullámtéri holtágak
esetében az árvízi elöntések
miatt csak eseti hasznosításról lehet szó, így ezeknek a
holtágaknak elsősorban természet- és tájvédelmi szempontból van jelentősége.
Növény- és állatvilág uk az
egykori zavartalan folyó
menti vizes élőhelyek élő
világának gazdagságát és
változatosságát tükrözi. Mindenki előtt világossá váltak a
holtágak megóvandó természeti értékei.
Mindemellett egyre több
jel mutatott a holtágak fokozatos feliszapolódásara, elöregedés ére, helyenként elszennyeződésére. Időszerűvé

vált tehát a holtágakkal kapcsolatos problémák tisztázása és a feladatok körvonalazása érdekében egy nagyobb
szabású, átfogó helyzetfeltárómunka.
Ennek első szakaszában
(1991-1992-ben) az Országos Vízügyi Főigazgatóság
megbízására a vízügyi igaz-

gatóságok - az Alsó-Tisza
vidéki Vízügyi Igazgatóság
koordinálásával - elkészítették a "Holtágak és síkvidéki tározók komplex értékelése" című tanulmányt.
Ezt követte a "Tiszavölgyi holtágak rehabilitációs programja" című kiadvány, majd az 1994-ben az
OVF által kiadott "Útmutató
a holtágak védelméhez és
hasznosításához" cfmú füzet.
1995-ben jelent meg a "Tisza-völgyi holtágak", illetve
1997-ben a "Duna-völgyi
holtágak" című könyv a
KHVM kiadásában. Végül a
nagyszabású helyzetfeltáró
munka a Víz-Inter Kft. irányításával amellékágak
számbavételével, az adatok
szöveges és térképes feldolgozásával zárult. Az eredményeket bemutató KHVM
kiadvány "Magyarország
mellékágai" címmel 1998ban jelent meg.
A holtág-problematikának
a legutóbbi években tapasztalható fölértékelődését mutatja, hogyaholtágakkal
kapcsolatos intézkedések
felső szintű összehangolását
1997 óta Tárcaközi Bizottság
végzi. A Tárcaközi Bizottság
munkájaként, az említett
feltáró munkákra alapozva, a
"szentély" típusú holtágak a
nemzeti parkgazgatóságok
kezelésébe kerültek, és elkészült az a szakmai útmutató
(irányelv), amely a holtágak
rehabilitációjának tervezés éhez, illetve elvégzéséhez ad
segítséget.
A "Magyarország holtágai" a Tisza-völgyi holtágak és a Duna-völgyi holtágak c. kiadványok anyagát
összevonva, együtt tartalmazza. A kötet szerkezeti
fölépítése a korábbi kiadványokét követi, tehát a holtágakat a vízfolyások mentén
alulról fölfelé haladva veszi
sorra. Először a Duna-völgyi
holtágakat mutatja be, mégpedig öt csoportban (az Alsó-Duna és a Ferenc-tápcsatorna; a Közép-Duna és a
Ráckeve-Soroksári Duna-ág;

Élménybeszámoló
a Maros víz ű·töröl
Elsősorban köszönetet szeretnénk mondani Török Imre György
igazgatónak és Tripolszky Imre
osztályvezetónek a Maros vízgyűj
tőn tett szakmai kirándulás ért.
2002. március 6-án indultunk a
négynílPos szakmai útra azzal a
céllal, hogy képet alkothassunk a
Maros patáron túli szakaszáról.
Első állomás unk a Dévai Szakaszmérnökség volt. Voicu Poenariu mé'rnök, aszakaszmérnökség
vezetője volt útikalauzunk a Retyezát hegységben.
Bemutatta a tározó- és galériarendszert, amely több egymást követő tározóból áll. Alapfunkciójuk
szerint energetikai és ivóvíztározási
célokat szolgálnak.

l.

Élmény volt látni az 1000 m feletti szinten lévő. 220 millió m' víz
tározás ára épített Gura Víztározót,
melynek zárógátja 165 m magas,
talpszélessége 546 m. A gát 25
évig épült. A teljes rendszer energiatermelő teljesítménye 470 MW.
A második napon a Marosvásárhelyi Igazgatóságon tettünk látogatást, megtekintettük a Maros
vízgyűjtőről beérkező vízminták
feldolgozását és a bennük lévő
szennyezőanyagok elemzését.
Az igazgatóságon megismerkedtünk a diszpécserközpont működé
sével, az adatfeldolgozás folyamatával.
A marosvásárhelyi igazgató,
Ioan Chioralia kalauzolásával meg-

a Felső-Duna és a MosoniDuna; a Dráva és a Mura;
végül a Rába és a Rábca
holtágai), majd a Tisza-völgyieket tárgyalja. Ezeket a
következő kilenc csoportba
sorolja: az Alsó-Tisza és a
Maros; a Közép-Tisza; a Felső-Tisza; a Hármas-Körös; a
Kettős-Körös, a Fekete-Körös, a Sebes-Körös és a Berettyó; a Zagyva és a Tarna;
a Hernád és a Takta; a Bodrog; végül a Szamos és a Túr
holtágai.
A Duna-völgyi holtágak c.
kiadványban még szereplő
egyik Felső-dunai holtág
(Patkányosi mély terület) mivel holtág jellegét elveszítette - nem szerepel a mostani kötetben, viszont az összeállítás kiegészül a KözépDuna, pontosabban a Ráckeve-Soroksári Duna-ág
melletti két holtággal, a Dráva mentéről négy, a Mura
mentéről pedig két holtággal.
A Tisza-völgyi rész öszszesen 13 újabb holtág ismertetésével gazdagodott. A
Felső-Tiszán négy, a Hármas-Körösön és a Bodrogon
két-két, az Alsó-Tiszán, a
Maroson, a Kettős-Körösön,
a Fekete-Körösön és a Túr
mentén egy-egy holtággal
bővült az összeállítás.
A holtágak számbavételénél az alsó határ, ami a vízfelületüket illeti, négy hektár, így végeredményben 237
holtágat mutat be a kötet.
Ezekről szöveges ismertetés
és közel 90 fénykép, valamint a holtágak eThelyezkedés ét bemutató helyszínrajz
is készült.
A felsorolt holtágak közül
jelenleg 17 országosan védett, illetve tartozik nemzeti
park felügyelete alá, további
három holtág élvez helyi természeti védettséget. A nem
védett holtágak szánIa 30.
A holtágankénti ismertető
szöveg a korábbi kiadványokra épül, de esetenként
újabb információkat is tartalmaz (főként a tulajdonosok és kezelők tekintetében)
és figyelembe veszi - az Alüzemelő

A keményfedelű, 235 oldalon 171 ábrát és 90 szines fényképet
tmtalmazó könyv ára 2800 Ft.
A kiadvány CD formában is elkészült, ennek ára 1200 Ft.
Együttes megrendelés esetén az ár 3800 Ft.
Megrendelhetá az Alsó-Tisza vidéki Vizügyi Igazgatóság
titkárságán: 6720 Szeged, Stefánia 4. Tel.: 62/426-933,
fax: 62/420-774 E-maii: titkarsag@ativizig.hll

föld-program keretében
1996-ban a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium megbízásából a
Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség
koordinálásával készült listát
a Tisza vízrendszerében javasolt "szentély" -j ellegű
holtmedrekről, továbbá a
holtágak kérdésével foglalkozó Tárcaközi Bizottság
munkájának eddigi eredményeit, így a "szentély" tfpusú
holtágak első csoportj áról
(Tisza-völgyi holtágak)
1997 -ben összeállított jegyzéket és a Duna-völgyi
"szentély" tfpusú holtágak
jegyzékét.
A holtágakat bemutató
ábrákat - a korábbi térképvázlatok helyett - most a
sokkal több egyéb információt is tartalmazó topográfiai
térképek váltották fel, általában 1:25 OOO, illetve 1:50 OOO
méretarányban, kivételesen
(a legnagyobb holtágaknál)
1:100 OOO méretarányban.
Egységesebbé vált a kötet
szerkezete azáltal is, hogya
fényképek most nem a kötet
végén, hanem a szöveg között láthatók.
A könyv az összefoglalást
követően megyénkénti kimutatással és egy angol nyelvú
ismertetővel zárul.
A kötet elsősorban dr. Pálfai Imre szakavatott irányítói
és szerkesztői munkáját dicséri.
A szerkesztő munkatársai:
Boga Tamás László, dr. Fekete Endre és Takács Istvánné.
Írták: Békési István, Boga
Tamás László, Csiszár László, Czakóné Czédli Jolán,
Horváth Csaba, KIingl Béla,
Nagy Gabriella, Papanek
László, dr. Pálfai Imre, Pecze János, Sajben András,
Solymos Károly, Vörös Béla. (A munkában korábban
részt vettek: Király István,
Porkoláb Tímea, tSirnon Mihály, Varga Ferenc)
Lektorálta: Török Imre
György és dr. Váradi József.
Az angol nyelvú összefog-

jében kialakított galéria szerepével.
amely Miklósi János gátőr gyakorlati
a város ivóvíz és ipari vízellátását bemutatót is tartott a töltés testbe és
az altalajon keresztül szivárgó viszolgálja.
Marosvásárhelyről indulva meg- zek intenzitásának és mennyiségénéztük a Nyárád, valamint a Kis- nek mérésével.
Következő állomáshelyünk MaKüküllő folyókat. Kísérőnk, Bálint
Gyula mérnök hosszan ecsetelte a rosfő volt. A Maros forrásától a fokét folyó okozta gyakori árvizeket, lyó mellett haladva láthattuk, hogy
valamint az ezek elleni védekezést a forrásból hogyan lesz igazi folyó,
szolgáló, megépült és jelenleg is olyan, amilyet itthon meg szoktunk.
épülő poldereket. Kitérőt tettünk a Utunk kezdeti szakaszán átkeltünk
a Maros-szoroson, ahol a KelemenBözödi tározóhoz is.
A harmadik napon a Zetelakai és a Görgényi-havasok között katározót tekintettük meg, amely a nyargó folyó még nagyesésű, egy
Nagy-Küküllő, valamint további kicsit "vadabb", mint nálunk.
három patak vizeit gyűjti össze.
Egy dévai megállóval a negyedik
Megismerkedtünk a völgyzárógát napon érkeztünk haza. A kiránszerkezeti felépítésével >és műszaki dulás nagyon tanulságos volt száparamétereivel. Ádám Mózes sza- munkra.
Nekünk, akik a síkvidéki vízkaszmérnök és Bálint Miklós gátmérnök ismertették a tározó szere- gazdálkodással foglalkozunk, nagy
pét, építési körülményeit.
élményt jelentett a folyó hegyVendéglátóink lehetővé tették, vidéki jellegének megismerése.
hogy megismerkedjünk a gát belse- Hihetetlen látványt nyújtottak a

ismerkedtünk a városban

duzzasztómű működésével,

lalót Török Olga készítette.
A könyv alapját képező állapotfölvétel irányítói: a Duna-völgyi holtágaknál a Víz"
Inter Mérnökiroda Kft., a
Tisza-völgyi holtágaknál az
Alsó-Tisza vidéki Vízügyi
Igazgatóság.
Gépelte: Rostás Ágnes.
Ábraszerkesztés: Ágoston
Bence és Kozák Péter.
Fotók: Balázs József, Bíró
Ferenc, Czakóné Czédli Jolán, Czirok Ferenc, Csiszár
László, Éhn József, Farkas
Sándor, dr. Fekete Endre, dr.
Garami László, Gottvald Károly, Greuther Zoltán, Gyulavári József, Haczai Zoltánné, Horváth Benő, Király
István, Nagy Zoltán, Papanek László, Porkoláb Tímea,
Raum László, Simon Mihály, Vassné Virágh Ágnes.
Amikor nagy tisztelettel
ajánlom ezt a rendkivül szép
kiállítású, nagyon értékes
művet az érdeklőd ők szíves
figyelmébe, ismét dr. Hajós
Béla előszavából idézek:
"A korábbi kötetek iránt
megnyilvánult érdeklődésre
alapozva joggal lehet bízni
abban, hogyaholtágakról
szóló ezen újabb kiadványnak is sikere lesz·. A kötet
feladata elsősorban továbbra
is a tájékoztatás, megismertetése ennek a gazdag és érdekes, sőt felértékelődő vízi
világnak.
Ugyanakkor a tartalom
egyre több olyan információt
is hordoz már, amelynek
alapján a pályázatok elkészítésének, a lehetséges hasznosítási esélyek latolgatás ának
is segítő kézikönyve lehet.
Kiadványunkat nem utolsósorban dokumentumnak
szánjuk arra nézvést, hogya
vízügyi szolgálat óvja, vigyázza e vizeket, és azokat gondosan figyelve a részletekre - az utókor számára is
használliató értékként kivánja megőrizni. Hisszük, hogy
minden érdeklődő, aki a természetet és a vizeket szereti,
megtalálja benne a számára
értékes mondanivalót."
Benke György

monumentális völgyzáró gátak, a
vizek kezelésére szolgáló műtár
gyak.
Élményeinket fokozta, hogya
szakmai "élvezetek" mellett jutott
idő arra is, hogy rövid sétát tehessünk Marosvásárhely belvárosában, pillantást vethettünk a szovátai Medve-tóra, apró ajándékokat
vehettünk Korondon.
Gyönyörködhettünk a festői
tájakban, ahol a havasokban még
volt hó.
Az élményeket még most is
emésztj ük.
Köszönjük, hogy lehetőséget
kaptunk erre a felejthetetlen szakmai tanulmányútra. Köszönetet
mondunk Török Imre György
igazgató úrnak a sok-sok információért, melyekkel az egész utat még
színesebbé, teljesebbé tette.
Kiss István
Dar6czi András
gátbiztosok

Melléklet
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Sikeres pályázat diákoknak
2002-ben
,
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Kiállítás és eredményhirdetés Opusztaszeren

Érdekl6dők agátőrháznál

A töbJ) napos programok
során az .iskolákban osztályfőnöki óra keretében előadá
sokat tartottunk a víz fontosság áról, a tanulóknak gyakorlati fóglalkozásokat szerveztünk; térségünk különböző városaiban ingyenes
vízvizsgálatra invitáltuk a lakosságot'(az idén Hódmező
vásárhelyen, Makón, Kisteleken és Szegeden - ez utóbbin több mint háromszáz érdeklődő;volt), a Víz Világnapján pedig - különböző
helyszíneken - emlékezetes
ünnepségeketrendeztünk.
A M~gyar Hidrológiai
TársaságTerületi Szervezete
és az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság idei pályázati felhívására 45 iskolából
342 rajz, festmény, plakát,
poszter, textilfestés, 16 iskolából 35 dolgozat és 8 iskolából 18, "egyéb" kategóriába
sorolható alkotás (fotósorozat, vers, CD, kisplasztika,
stb.) érkezett. A pályázatokat
pártatlan zsűri bírálta el,
amelyben részt vettek a Magyar Hidrológiai Társaság,
az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi
Igazgatóság, az Alsó-Tisza
vidéki Környezetvédelmi
Felügyelőség, a Szegedi
Akad~rniai Bizottság, a VÍZPART Kft., a Szegedi Víziközmű Működtető Rt., a Szegedi Vízmű Rt., az Alsó-Tisza vidéki Vízgazdálkodási

Társulatok Területi Szövetsége és a Csemete szakemberei. Március 21-én az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékparkban került sor a
pályázatok értékelésére, a kiállítás megrendezésére és ünnepi eredményhirdetésre.
A meghívott díjazottak, kísérők (tanárok, szülők) a rendezókkel közösen külön autóbusszal utazhattak Ópusztaszerre. A parkban B. Nagy
Ágnes közművelődési igazgató fogadta az ünneplőket.
Hasznos ismertetőt tartott a
parkról, majd sétakocsikázás
és rövid séta következett,
aminek célj a elsősorban a
parkban található vízügyi létesítmények (gátőrház, árvízvédelmi eszközök, anyagok,
gépek, az 1879-es nagy szegedi árvíz makettje) megismerése, egyéb érdekességek
felkeresés e és a Feszty-körkép megtekintése volt.
A látottakról a gyerekek
"önkéntes alapon" néhány
mondato s élménybeszámolót
írhattak. Az általános iskolás, illetve középiskolás ,,legjobbat" a jelen lévő tanárok
bevonásával alakult "ad hoc"
zsűri véleménye alapján különdíjjal jutalmaztuk. (A sikeresebb írások a következő
oldalon olvashatók.)
A rotunda földszinti kávézójában szendvics, üdítő várta a sétától kiéhezett gyere-

Az ünnepség megnyitója

Az Egyesült Nemzetek 47. közgytllésea Víz és a Környezet Nemzetközi Konferencia (ICWE, Dublin),
illetve az ENSZ Környezet és Fejlődés Konferenciája (UNCED,
Rio de Janeiro) javaslatára - 47/1993. sz. határozatával
március 22-t a vÍZ VILÁGNAPJÁ VÁ nyilvánította.
Az Alsó· Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság, mint a Dél-Alföld
vízgazdálkodásának első számú letéteményese,
a térség vízzel foglalkozó intézményeivel együtt
az elmúlt kilenc évben
jelentős hangsúlyt fektetett e nap megünneplésére.
Rendszeresen pályázatot írtunk ki az igazgatóság területén
á1talános- és középiskolás diákok számára
a vízzel kapcsolatos képzőművészeti alkotások (rajz, festmény,
poszter stb.) és irodalmi művek elkészítésére.

keket. Néhány falat után fölsétált a társaság - mintegy
hatvanan - a Honfoglalás-terembe, ahol Benke György
főtanácsos köszöntóje után
Török Imre György, az Ativízig igazgatója tartott ünnepi beszédet.
Ezt követte a mindenki által izgatottan várt eredményhirdetés és a megérdemelt
díjak átadása. Általános iskolás diákoktól - rajz, festmény, plakát, poszter, textilfestés kategóriában - 30 iskolából278 pályamunka
érkezett.
I. helyezett: Farkas Éva
(Szabó Pál téri Általános Iskola, Békéscsaba) "NapsugáJ:": Árvíz 2001 tavaszán
II. helyezettek: Csillag
Dorottya (Alapfokú Művé
szeti Iskola, Sándorfalva):
"Víz alatt"; Szekeres Amarilla (Szpák János Általános Iskola, Királyhegyes): "Völgyzárógát"
Középiskolás diákoktól ugyanebben a kategóriában 15 iskolából 64 pályázat érkezett.
I. helyezett: Szőke László
(Damjanich János Szakképző
Iskola és Gimnázium, Martfú): ,,A vfzparton"
II. helyezettek: Mihály Orsolya (Kossuth Zsuzsa Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskola, Szeged):
"A gyilkos víz"; Kovács Pé-

ter (Katedra Informatikai és
Művészeti Szakközépiskola,
Kecskemét): "Szennyvíz"
Általános iskolás, felsőta
gozatos diákoktól három iskolából nyolc dolgozat érkezett.
I. helyezett: Gálik Katalin
(Szabó Pál téri Általános Iskola, Békéscsaba): "Körös"
II. helyezettek: Szentendrei Alexandra (Bem József
Általános Iskola, Kiskőrös):
"Kék bolygónk"; Herpai Attila (Általános Iskola, Doboz): ,,A víz és fejlődés"
Különdíj: Boros Lászlóné
(Dobozi Altalános Iskola,
felkészítő tanár)
Középiskolás diákoktól13
iskolából 27 dolgozat érkezett.
I. helyezett: Szécsi Katalin
(Eötvös József Szakközépiskola, Hódmezővásárhely)
"Hermione": Víz és fejlődés
(Ezt a dolgozatot is olvashatják mellékletünkben.)
II. helyezettek: Kujáni Katalin (Bólyai János Gimnázium, Kecskemét): "Víz és
fejlődés"; Kis Zsuzsanna
(Kecskeméti Református
Kollégium Gimnáziuma
Kecskemét) "Pirosszájú bíborcsiga": Vízkárok; Hideg
Viktória (Katona József
Gimnázium és Számítástech-·
nikai Szakközépiskola,
Kecskemét) ,,Igor": Madarat
tolláró1...

A Viz világnapi ünnepségnek Ópusztaszer volt a helyszíne
Különdíj: Mihály Orsolya
(Kossuth Zsuzsa Gimnázium
és Egészségügyi Szakközép
és Szakképző Iskola, Szeged) "Juventus": A hídról
sírva dobáltuk a virágot;
Pasinszki László (Deák Ferenc Gimnázium, Szeged):
"Szegedi felszíni vizek nehézfém és oldott 0 2 tartalma"
Egyéb képzőművészeti és
irodalmi, zenei alkotások kategóriájában nyolc iskola 18
pályázatot küldött be.
I. helyezett: Terhes Árpád
(Vajda Péter Gimnázium és
Szakközépiskola, Szarvas) "Pillanatok" - fotósorozat
II. helyezettek: Mezőko
vácsházi Általános Iskola 3.
c. osztálya: "Remény" vers; Horváth Ferenc (Teleki
Blanka Gimnázium és Közgazdasági Kollégium, Mezőtúr): "Vízió" - CD
Különdíj: Török Zsuzsanna (Alapfokú Művészeti Iskola, Sándorfalva, tanár) és
képzőművészeti szakköre:
agyag kisplasztika sorozat;
Debre Evódia Anita: "Tisza
és Maros"; Börcsök Bernadett: "Folyótündér"; Dobó
Éva: "Folyótündérek"; Dobó
Kata: "Tisza, Maros, Körös"; Kerekes Eliza: ,,Halacskák"; Dékány Péter, Balogh
Balázs, Kertész Tamás, Kasza László: "Négy évszak";
Huszka Enikő, Dobó Ágota,
Császár Ott Ilia, Sebők Dá-

vid, Sebők Georgina (Zákányszéki Általános Iskola):
"Akvárium" - üveg térmontázs; Antal János, Szatmári
Áron, Szabó Dávid (Rigó József Általános Iskola, Bugac)
"Fazekasok": ,,A horgász" agyag kisplasztika; Török
Ttmea (Széchenyi István
Gimnázium és Szakközépiskola, Szeged) "Szivárvány":
A vlz-motlvum szerepe és jelentésváltozatai Ady költészetében
A délelőtti séta során tapasztaltakról19 gyermek írta
le gondolatait. Az általános
iskolások közül Herpai Attila, a Dobozi Általános Iskola
5. osztályos tanulója, a középiskolások közül Török
Ttmea, a Széchenyi István
Gimnázium és Szakközépiskola ll. osztályos tanulója
lett az első. Különdíjban részesültek.
Az ünnepség zárás aként a
Mezőkovácsházi Általános
Iskola 3. c. osztályosainak
"Remény" című versét hallgattuk meg, amit az egyik
szerző, Szabó Tünde adott
elő.

Köszönet mindenkinek,
aki az elmúlt kilenc év során
a Víz Világnap eseményeit
támogatta, a rendezvényeinek szervezésében részt vett.

Nem könnyű az élményeket megfogalmazni...

Kurucz Gyula
flStanácsos

A VíZPART mellékiete a víz VILÁGNAPJA alkalmából

II

[Díinyertes dolgozatok]
(

Ópusztaszeri élmények)

Amikor beléptem, Árpád fejedelem elképesztő szobra fogadott. AlIÚg várakoztunk, megtekintettem a Panoptikum
csodálatos, élethű szobrait, amelyek közül a Vérszerződés
tetszett a legjobban.
Részt vettem egy kiránduláson, amelyben megtekinthettük a régimódi iskolát és az akkori tanítási eszközöket. Amit
a legjobban sajnáltam, hogy nem nézhettem meg a tantermet. Nagyon tetszett a tevénél tett kirándulás, amikor behajolt a kiskocsi ablakán és megsimogathattam.
Az egyik kiállításon láttam egy óriás kerekű biciklit, amit
szívesen kipróbálnék. Nagyon tetszett Ópusztaszer, és ha
felnőtt leszek, a gyerekeimet is el fogom hozni ide.

Herpai Attila 5. a. (Dobozi Általános Iskola)

~

2002. MARCIUS 22.

A Víz Világnapján Ópusztaszeren közel harminc általános- és középiskolás diáka képzőművészeti alkotásokra. és irodalmi dolgozatokra kiírt pályázatok nyertesei kiránduláson ismerkedhetett a park látványosságaival, amirlíl néhány mondatos
élménybeszámolót írhattak. Most ezekből a dolgozatokból közlünk néhányat.
már más szemmel néztem az érdekességeket. Felfigyeltem a Feszty-körkép
igazi értékeire, és megértettem őseink
régi életének egy részét.
Ma a legmélyebb hatást agátőrház
váltotta ki belőlem. Eddig sajnos nem
volt lehetőségem megtekinteni. Sok
új érdekességet tudtam meg a szegedi
nagy árvíz körülményeiről és következményeiről. Nagyon tetszett. Örülök, hogy részese lehettem ennek az
élménynek és látványnak."
Török Tímea
11. o. (Széchenyi István Gimnázium
és Szakközépiskola, Szeged)

A magyarság egyik legnagyobb
büszkesége az Ópusztaszeri Nemzeti
Történeti Emlékpark. Minden látogató megfigyelheti, hogyan éltek a magyarok ősei mindennapjaikban. Sok
külföldi turista is célul tűzi ki, hogy
egyszer megnézhesse Feszty Árpád
gyönyörű körképét és a park többi nevezetességét.
Én kisdiák koromban jártam itt
először, de akkor még nem találtam
igazán érdekesnek a látnivalókat, bár
a körkép már abban az időben is
lenyűgözött.

Többször jöttünk el acsaládommal
és a barátaimmal is ide, s tizenévesen

Remény
A víz útja

Hát nem emlékszel?

( Az ember lélegzete, is eláll... J
Nagyon gyönyörűen megvilágítja a tájat ez a park.
Szerjntem ha valaki megcsodálja, soha nem felejti el.
Tl\Íán több állat is lehetne
a parkban, de így is nagyon
szép! Az iskolában is igazán
beleélheti bárki magát a régi
korb;a és nem is kell igazán
megerőltetnie gondolatait. A
régi jurták Árpád korából itt
is megtalálhatók. Maga aki
kitalálta ezt az egész parkot,
jó nagy elismerésben lehetett
része. De ma is ugyanolyan
nagy elismerést szentelnek
annak az embemek, akinek a
fejéből ez az egész kipattant.
Aki csak egy kis részletet is
megpillant valamelyik emlékműből, az máris arra gondol, hogy kinek az ötlete is
volt ez az egész park.
Má a víz napja van, és

minden ember tudja, hogy
víz nélkül az emberek nem
élnének, ezért nagyon fontos.
De ha megnézték az árvízről szóló emlékművet, akkor
azt is láthatták, hogy a víz
mennyire rombol. Akár emberéletet is követel. A víz bár
az emberiség éltetője, mégis
rombol és pusztít.
Utoljára a Feszty-körképről. Egyszerűen az ember lélegzete is eláll, ha látja a
körkép et. Egyszerre kezdenek benne gyülemleni a kérdések a honfoglalásról. Teljesen beleélheti magát mindenki abba a korba. És ámul,
hogy milyen hősök is voltak
elődeink. Utoljára csak anynyit, hogy a park gyönyörű!
Szentendrei Alexandra
(Bem József
Általános Iskola, KisMrös)

Érből csermely lett,
az patakká dagadott,
Majd a kis patak
folyóvá duzzadott.
A folyóból folyam vált,
A víz már dübörgött,
Mikor a folyam a tengerbe
beömlött.
A kis hal, melynek otthona
a tenger volt,
Gondolta, kicsit másutt is
barangol.
Buta volt a halacska,
Hisz nem tudta, hogy
Életének csakis a
víz a titka.
Partra úszott, tátongott kétségbeesve.
Míg egy horgász megszánta s
visszadobta nagy sietve.
Kopoltyúsunk visszatérve a mélybe,
Elmesélte a medúzának,
hogyan lett életének majdhogynem vége.
- Buta potyka! - gondolta a másik,
Víz nélkül nincs élet! Ezt tanuld meg máris!
Kicsi vagy nagy a víz, az teljesen mindegy,
Egy cseppje is életet menthet.
Vigyázzunk hát rá, ez fontos szabály,
Természet és élet nélküle oly sivár.
A tenger kiszárad, a folyam nem szalad,
A folyó medrében már-már elapad.
A patak sem csobog, csermely sem csordogál,
Az ér pedig sóvárog, vízre vár.
Élet nem születik, ha az ő útja megszakad.
Ha Reá nem vigyázol, elpusztítod te magad!

Mezőkovácsházi Általános Iskola 3. c.

Ismerkedés az istrángos

cölöpverővel

Kirándulás egy esős,
ugyanakkor csodálatos helyen

Hogy is volt?

Ópusztaszer ... Egy hely, melynek
neve akárhol is elhangzik az országban,
mindenki tudja, vagy legalábbis sejti,
hogy hol és miért is emlegetett s hallatott kifejezés az emberek szájából.
Aki kicsit is járatos kis hazájának
életében, az nem kétséges, hogy ismeri
a nemzeti parkjainkat. Hát igen ... Első
hallásra minden valamirevaló embernek a Feszty-körkép jut eszébe.
Mikor megérkezünk ide, már azonnal
annyi látnivalót veszek észre magam
körül, hogy azt sem tudom, merre kapkodjam a fejem. A megnyitót követően
világossá válik előttem a mai napom lefolyásának rendje. Az emlékpark egyik
vezetője felajánlja minden vállalkozó
szellemű dolgozatírónak azt a lehetősé
get, mely alapján egy kis kocsi körbevinne minket a parkban.
Kimegyünk, és helyet foglalok egy
autóban, amiben már 3-an ültek, megismerkedünk és viccelődve nézünk szét
akocsiból kihaj olva a hideg, csípős
szélben. Már korábban olyan sok háttérinfo birtokába kerültünk, hogy alig

bírtam jegyzeteini. Így pl. 1971-ben
Erdei Ferenc gondolata, hogy ezen az
55 ha-nyi területen meg kéne építeni a
honfoglalás 1000 éves emlékére ezt a
"csodát", ami mindenkinek olyan élményt hordozna, nunden ide látogatónak, melyet még a sírba is magával
visz.
Az alföldi ember mindennapjait
tükrözik a táj házak, a skanzen épületek,
a gátőrház, a koronás kupola épülete.
... A kocsi gyorsan halad, alig tudom
követni a sok jellegzetes hely és emlékmű eimét, rövid ismertetőjét.
A meglepetés erejével hatott, mikor
elértünk az ázsiai kétpúpú teve karámjához és az a fejét, ill. nyakát az
enyém felé nyújtotta. Az előtte látott
juhok valahogy nem közelítettek a kíváncsiskodók felé. Az Árpád emlékműhöz érve gyorsan nézem a mell szobrokat. Sok név, évszám 1896-ban Kallós szorgalmazására. Ásatásokat irányító Göndös B. nevét érdekes, még nem
láttam kiírva sehol, mert valószínűleg
figyelmetlenül néztem szét.

- - - - - - - - - - _..._ - - - _ . - - - - - - - - - - - -

Az egész csoportot a gátőrház felé
terelték. Az egyik helységben a lakása
volt és a másik a munkahelye.
A gátvédelmi szabályzat és a szolgálati napló is szorosan kapcsolódott
életéhez. Szakvizsgákat tettek le.
Előtte cölöpverő, aminek a működési
elvén sokáig gondolkoztam, de elmagyarázták.
Kósa bácsi, a teremőr beszéde a szegedi nagyárvízről megdöbbentett, úgy
éreztem, mintha én is ott lettem volna.
A számokat sem írtam le, amit mondott, mert ott sötét volt. Döbbenet ...
Kiérve egy bácsi beszélt a vizet körülvevő fák jelen állapotáról, miszerint
azért nem vágták le az ágakat a gátak
közelében, mert az árvíz pusztító hatását valamivel csökkenti.
A Népiskola a kocsis kiránduláson
újabb emlékként marad meg bennem.
Felejthetetlen emlék volt! Köszönöm.
Szécsi Katalin
(Eötvös József Szakközépiskola,
Hódmezővásárhely)
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Víz és feil6dés
Szécsi Katalin (Eötvös JózseF Szakközépiskola,
Hódmezővásárhely) dí;nyertes dolgozata
A versrészlet elolvasása
után a legtöbb emberben felmerül a gondolat, hogy aki
ezeket a sorokat írta, szívén
viseli a Föld, illetve vízkészletének problémáját.
Al'Gore tisztában volt azzal az egész Földet érintő,
globális gonddal, hogya
tiszta vizet egyre nagyobb
veszély fenyegeti.
A részlet utolsó sora példakérü szolgálhatna a Földön
élő összes embernek: "ne
szennyezzük el őket, nem
gondolva a jövővel. "
Az' ember a természet uraként a maga képére formálta
környezetét. Ez megkönnyítette a természeti kincsek kiaknázását, és javította az
életkörülményeket. Az így
kialakult mesterséges környezet azonban századunkban megtorolni látszik az
ember sokszor önkényes,
csak a gyors hasznot hajhászó beavatkozását. A víz a
legfontosabb természeti javak egyike, a bioszféra leggyakoribb vegyülete. 6sidők
óta mint nyersanyag, energiaforrás, hőmérsékletszabá
lyozó, az élő (testanyag) és
élettelen anyagok összetevő
je, a biokémiai folyamatok
közege, közlekedést-szállítást lehetővé tevő, valamint
üdülé~i és gyógyftó tényező
egyaránt fontos szerepet tölt
be a fÖldi élet alakulásában.
Hiányában a Földön nem
lenne élet, nem létezhetne
ipari termelés.
Al :Gore-hoz hasonlóan a
két és félezer évvel ezelőtt
élt görög költő, Pindaros sem
véletlenül fogalmazta meg a
máig is érvényes megállapítást: "A vtz az összes javak
legjobbika. "
Az ember vízzel való kapcsolatának nyomait számos,
a történelem előtti időkből
szárm,azó létesítmény maradványai tanúsítják. Már az
ókori civilizációk történelmének vizsgálatakor egyértelműen megállapíthatjuk,
hogy fejlődésüket nagy mértékben meghatározta a víz jelenléte (Egyiptom, Mezopotámia).
A víz funkciói a későbbi
időkben egyre csak bővültek
(vízi út, emergiatermelés ... ).
A víz az egyik legfontosabb környezeti elem, amely
a Föld arculatát évmilliárdok
óta formázza, alakítja. A vizet természeti erőforrásnak
tekintjük az ember léte, gazdasági-társadalmi tevékenysége szempontjából. Nem
véletlen, hiszen a földi élet a
vízbep. alakult ki. További
léte, fennmaradása is a víz
függvénye.
A piacgazdasági szemlélet
teIjedése is erősíti azt, hogy
a víz védelme a víztípusok
mindegyikére kiterjed. Ezért
igénybevétele, terhelése
(s zennyvíz- b eveze tés ek)
csak a vizek megfelelő kezelésével, a természetes folyamatok veszélyeztetése,
megzavarása nélkül tehető
meg. Bár megújuló erő
forrás; de a fenntartható fej-

lődés elveit is figyelembe véve belátható, hogy csak akkor tud a víz regenerálódni
és a jövő nemzedékek számára is megfelelő mennyiségben és minőségben rendelkezésre állni, ha felhasználásának mértéke kisebb,
vagy megegyezik a víz természetes megújuló képességével. A élet igen sok területén van szükség vízre,
méghozzá gyakran ivóvíz
minőségű vízre. A megfelelő
minőségű víz éppúgy piaci
áru, mint bármilyen más
termék, folyamatos biztosítása igen fontos feladat.
A vizek több szempont
alapján csoportosíthatók:
A legáltalánosabb pl.,
amikor a sós tengervizeket és
az édesvizeket sótartalmuk
alapján különböztetjük meg.
Fizikai és kémiai tulajdonságok alapján azonban igen
árnyalt, sokrétű csoportosítást végezhetünk el, így pl. a
szervesanyag-tartalom, az
oxigéntartalom, a pH, a vezetőképesség, a hőmérséklet
alapján, és még sok más
szempont szerint.
A környezetvédelem, a
környezetgazdálkodás szempontjából a természetes vizek négy nagy csoportra
oszthatók, amelyek fizikai,
kémiai tulajdonságaik alapján éppen olyan markánsan
különböznek egymástól,
mint gazdasági hasznosíthatóságuk szerint. Ezek szerint
lehetnek:
1. óceánok és tengerek,
2. a szárazföld vizei,
3. a légköri vizek,
4. ajég- és hókészletek.
1. A világtenger (óceánok
és tengerek) Földünk vízkészletének döntő többségét
adja (kb. 97 %-át). Sós vize
gazdaságilag közvetlenül ma
még alig hasznosítható. Az
elszennyeződéstől való védelme azonban napjaink
egyik legégetőbb feladata.
Az ember gazdasági életében
a hajózás, a halászat, mint
energiaforrás, valamint ásványkincseink óriási tartaléka egyre jelentősebb szerepet játszik.
2. A szárazföld vizei képviselik a természetes vizek
másik nagy csoportját. Ez az
ember számára közvetlenül
hasznosítható édesvízkészlet.
~gaz, hogy a Föld összes
készletének alig 1 %-át teszi
ki, de igen nagy a jelentősé
ge, mert ezt fogyasztja a növény- és állatvilág egyaránt,
de erre épül a Föld valamennyi társadalmának a gazdasági működése is. (A Föld
vízkészletének további 2 %-a
jég formájában található.) A
szárazföld vizeinek két alapvető' típusát különfthetjük el:
a felszíni vizek csoportját és
a felszín alatti vizeket.
A felszíni vizek, a folyók,
a tavak és a mesterséges tározók igen fontosak a bioszféra igényeinek kiszolgálására éppúgy, mint a gazdasági-társadalmi szükségletek kielégítése szempontjából. A folyóvizek kevesebb,

átlagos an 200-500 mg/l oldott sót tartalmaznak, mint a
felszín alatti vizek. Bennük
viszont sokkal több a lebegő
anyag, amely lehet ásványi
és növényi eredetű, ill. ipari,
mezőgazdasági szennyezés.
Ide sorolhatjuk a baktériumokat, az algákat, a moszatokat, a csigákat stb. vízi élő
lényeket is. A folyóvizek lebegőanyag-tartalma az évszakoktól függően erősen
változik, árvízek idején nagyobb. Az oxigén fontos szerepet játszik a folyóvizek
élővilágában. A baktériumok
és más mikroszervezetek a
szerves szennyező anyagokat
lebontják, miközben ők oxigént fogyasztanak, amivel a
folyóvizek öntisztulását teszik lehetővé. A rendszerint
meszes, lúgos kémhatású
vizek a savak sernlegesítésére is képesek.
A felszíni vizek másik
nagy csoportját képviselik a
tavak, amelyek a szárazföld
vízkészletének jelentős részét tárolják. A tavak édesvízmennyisége kb. tízszer
annyi, mint a folyók, folyamok vize. A tavak azonban
sokkal érzékenyebbek a
szennyezésre, mint a folyóvizek, és a szennyező anyagok igen hosszú ideig éreztetik hatásukat. Ennek az az
oka, hogyavízkészletük
sokkallassabban cserélődik.
A szennyező anyagok szinte
korlátlanul feldúsulhatnak
bennük, felgyorsítva ezzel' az
eutrofizáció s folyamatokat.
Földünknek számos nagy
tava már erősen szennyezett.
A felszín alatti vizek képviselik a szárazföldi vízkészletek másik jelentős csoportját. Mennyiségük is hatalmas, jelentőségüket azonban
igazán az adja meg, hogya
felszíni vizek elszennyező
dése miatt szinte csak ezek
jelentik a természetes, tiszta,
ivóvíz minőségű vízutánpótlást.
A rétegvizek (artézi vagy
mélységi vizek) általában két
vízzáró réteg között, 20 mtől több 100 m-ig terjedő
mélységben, esetleg több,
egymástól független rétegben helyezkednek el.
Szennyező anyagoktól és
fertőző mikroorganizmusok tól jórészt mentesek, oxigént
nem, vasat és agresszív széndioxidot csaknem mindig
tartalmaznak.
Oldott sótartalmuk 200-20000 mg/l érték között
változhat. Az 1000 mg/l oldott sótartalmat meghaladó
vizek az ásványvizek. Ebbe a
csoportba sorolj uk a termálvizeket is. Ezek olyan mélységi vizek, amelyeknek hő
mérséklete megaaladja a 26
OC-ot.
Mennyiségüktől függően

egyre nagyobb gazdasági
értékük lesz a karsztvizeknek, amelyek ma még tiszták, ivásra többnyire alkalmasak. E jó minőségű vizek
azonban könnyen elszennyeződhetnek, értéküket veszthetik (pl. esőzések idején a

felszíni víznyelőkkel érintkező rezervoár, tározó vize a
felszíni vízminőséggel keveredik, azaz szennyeződ
het). Ezért különösen fontos
e vízgyűjtők preventív védelmének megoldása.
3. A légköri vizek tömege
sem jelentéktelen: 13 OOO
milliárd tonna víz, amely a
légkör vízgőzkészletét jelenti. Környezetvédelmi
szempontból a légszennyezők jelentik itt a legnagyobb
veszélyt. A légkör kénjének
és nitrogénjének az oxigénnel képzett vegyületei a légköri nedves ség ben oldódva,
savas esők formájában jelennek meg a víz körforgalmában.
4. A sarki és magashegységi hó- és jégtakaró alkotja
természetes vizeink negyedik
csoportj át. Hásznosíthatóság
szempontjából ezek nagyrészt hozzáférhetetlenek, de
fontos tartaléknak tekinthetőek. A vizsgálatok kimutatták, hogy ma Földünkön a
legtisztább vizet az Antarktisz jegéből nyerhetjük.
Bolygónkon a víz nagyrészt folyadék halmazállapotban fordul elő. A Föld
felszínének 70 %-át óceánok
és tengerek teszik ki, még a
kontinensek felszínén is hozzávetőlegesen 2,5 négyzetkilométernyi területet borít víz.
Vízkészletünknek nem egészen 4 %-a édesvíz. Mintegy
37 millió köbméter ivóvízzel
számolhatunk, melynek
azonban csaknem négyötöde
jégsapkákban és gleccserekben van befagyva, egyötöde
felszín alatti víz.
A Föld összes folyója,
tava és a légkör páratratalma
- ezek vízellátásunk fő forrásai - a teljes édesvízkincsnek alig 1 százalékát teszik
ki. Jó oldószerként szállítja a
tápanyagokat, fenntartja és
összekapcsolja a földi ökoszisztéma elemeit.
Az elemek, azaz az élő
anyagok és környezetük
komplex rendszere, vagy
másképp fogalmazva a bioszféra a Föld átmérőjéhez és
az atmoszféra vastagságához
képest igen csekély. A globális vízfelhasználás 1950
óta háromszorosára nőtt.
4340 köbkilométernyi vizet emelünk ki évente. A világ vízkészletének tizedét a
lakosság és a kisüzemek, negyed ét az ipar, többségét a
mezőgazdaság fogyasztja. A
fosszilis víztartó rétegek
(nem talajvíz) használata
nem megújuló erőforrásnak
minősül.

Hazánk felszíni vízkészlete 13,3 milliárd, felszín
alatti készlete 1,3 milliárd
köbméter. Évente több mint
8 milliárd köbméter vizet
használunk. A víz 55 %-át az
ipar, 31-35 %-át a mezőgaz
daság, 9 %-át a háztartások
fogyasztják.
Az egy főre jutó éves háztartási ivóvíz mennyisége kb.
55-60 ezer liter.
Magyarország vtzhiányos
országnak számU!
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"A tavak és folyók fenntartanak bennünket;
ott csörgedeznek a Föld vénáiban és a miénkben is.
De ügyeln ünk kell arra, hogy
ne szennyezzük el (íket, nem gondolva a jöv()vel."
(Al Gore)
A felhasználás céljától
az ipari termelésben
a víz más és más anyagsajátosságai válnak fontossá.
Ezek az anyagsajátosságok
nemcsak a kémiailag tiszta
vízre vonatkoznak, mivel a
természetben előforduló és a
gyakorlatban felhasznált vizek híg oldatok, ill. szuszpenziók:' a vízben található
anyagok a tiszta víz fizikai
és kémiai tulajdonságait
többé-kevésbé módosítják.
Ha a vizet vegyi folyamatokban nyersanyagként használják, akkor elemi összetételét, oxidáló és redukáló képességét, amfoter jellegét
vagy kristályszerkezetet módosító hatását igénylik. A víz
fontos jellemzője a pH-értéke. Az ipar vízigénye a vízre
mint hőhordozóra is kiteIjed
- mind fűtési, mind hűtési
célra.
Az országos vízigény maximuma augusztusban jelentkezik, amikor a víz ellátás
zömét biztosító folyók vízhozama csaknem minimális,
ennek oka hazánk kedvezőt
len vízföldrajzi helyzete és
vízszegényessége.
A gazdagabb országokban
egy fő ivóvízfogyasztása naponta 350 liter. A közepesen
fejlett országokban, városokban, ahol már van vezetékes
ivóvíz, de a mosogatógép és
az automata mosógép még
nem általános tartozéka a
háztartásoknak, a napi fogyasztás fejenként 100-200
liter.
Olyan vidékeken, ahol közösségi víztartály, glóbusz
van, a fogyasztás csak napi
20-70 liter, de pl. Kenya
egyes vidékein a napi fogyasztás 2-5 liter, ez már a
biológiai minimum határán
van. Egyes, vízben szegény
területeken 1 liter iható víz
ára kb. 1 liter benzin árával
egyenlő napjainkban.
Ennek ellenére elmondható, hogy a víz mindenütt
jelen van. Nincs a Földnek
olyan térsége, amely teljesen
víz nélküli lenne. Még a sivatagokban is hozzáférhető,
meglehet, esetenként igen
nagy költségek árán.
A víz, mint már a korábbiakban is kiderült, megújuló
természeti erőforrás. A víz
természetes körforgása következtében a vízkészletek
állandóan megújulnak.
A víz külső, felszíni elfolyással jellemzett körforgása kiegészül a víz helyi,
belső körforgásával. A víz
egész körforgalma zárt és
rendszeres ciklusokban ismétlődik a természetben.
Természetesen ebben a folyamatban a víz mozgása
rendkívül eltérő.
Kiszámították, hogya leghosszabb a jég- és hótakaró
vízkicserélődési ideje: 12
ezer 6 év. A világ óceán vize
mintegy 3052 év alatt, a szárazföld vizei 218 év alatt, a
légkör vízgőzkészlete évente
átlagosan 40-szer újul fel párolgással ahhoz, hogya földfelszínre lehulló évi csapafüggően

dékvizet (526 OOO köbméter)
biztosíthassa. Ennek különösen nagy jelentősége van a
légkör öntisztuló képességében. A csapadék óriási
mennyiségű szennyező anyagot mos ki (lásd savas esők),
amellyel viszont a hidroszféra nagymértékű elszennyezésétokozza.
A vízből óriási készletek
állnak rendelkezésre, emiatt
még mindig igen olcsó. Az
ember számára alig elképzelhető, hatalmas készletek
mellett joggal vetődik fel a
kérdés, hogy van-e egyáltalán valamiféle korlátja a
vízfogyasztás növelésének,
vagy van-e korlátja a vízzel
való gazdálkodásnak?
A Föld teljes vízkészletét
kb. 2 milliárd köbkilométerre
becsülik, amely magába foglalja a szilárd kéreg kőzetei
ben és ásványaiban kémiailag megkötött kb. 30 % vizet
is.
Magyarországon a 80-as
évek közepén a csaknem
5000 milliárd forintra tehető
nemzeti vagyonból mitegy
40 % volt a természeti erő
források részesedése. Ez igen
figyelemreméltó, hiszen ez
azt jelenti, hogy vízkészleteink már akkor 400-500
milliárd forintot értek. A víznek mint természeti erőfor
rásnak az értékét azonban
nemcsak primer erőforrás
ként értelmezhetjük, hanem a
légkörrel, a talajadottságokkal együtt is, mivel a mező
gazdasági termőhelyek természeti adottságaiban a víz
döntő tényező.

Ilyen összevetésben a víz
meghaladja az ásványi anyagok vagyonértékét.
A víz közös tulajdonnak
tekinthető. Az ásványi kincsektől eltérően - amelyek
térben viszonylag jól elhatárolhatók - sok társadalomban magántulajdont képez, a víz mindtmütt megtalálható, de helyileg nem állandó. Ennek megfelelően a
vízforrások tulajdonjoga sokszor rosszul definiált, vagy
nem is létező.
A vizet általában a szabad
javak egyikének tekintik,
még olyan időkben is, amikor szűkében van. A felhasználók elismerik a víz kinyerésével és szállításával járó
költségeket, de nem ismerik
el magának a víznek a költségeit. Ezért a vízhasználat
régi formái csak hibás útmutatóul szolgálnak a jövőbeli remélhetóleg hatékonyabb elosztás számára.
A víz heterogén erőforrás.
Valamennyi erőforrás között
a legkevésbé homogén. Folyékony, szilárd vagy légnemű halmazállapotban egyaránt előfordul. Kémiai, biológiai összetevői igen változóak. A különböző sókoncentrációjú tengervizek,
brakvizek, de az édesvizek is
rendkívül eltérőek lehetnek.
Hasznosításuk ugyancsak
sokféle.
(Folytatás a IV. oldalon)
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IV
(Folytatás a Ill. oldalról)
Az élet a Földön bőrünkhöz hasonló csupán vékony
rétegben létezik, ahol a környezetünkbe kerülő szennyező anyagok térben és időben
egyáltalán nem egyenletes
elosztásban, helyenként igen
jelentős mennyiségben, koncentráltan jelennek meg. A
Kisalföld'és az Alföld nagy
része évszázadokon keresztül
az árvizek szabad prédája

volt (1879, Szeged városát
pusztító árvíz).
A mederszabályozások árvízvédelmi töltések építésével egészítették ki. Az árvízvédelem
biztosítása
egyenlő egy új honfoglalással.
A magyar árvízmentesítés
nagy alakjai: Széchenyi István, Vásárhelyi Pál.
Csongrád megyében 322
km az árvízvédelmi töltések
hossza, amely az országos
átlag 70;...80 %-ának felel
meg.
Országunk teljes területével a Duna vízgyűjtőjén,
ezen belül a Kárpát-medence
vízrajzilag egységes területének legmélyebben fekvő
részén helyezkedik el. Az
árvizek szintje alatt fekvő terület az ország leg értékesebb, legsűrűbben lakott területe. Itt él a lakosság közel
50 %-a (pl. a főváros jelentős
része, nagy vidéki városaink:
Szeged, Baja, Szolnok, Hódmezővásárhely, Győr).

Hazánkban 200 ezer hektárt fenyeget a belvíz. A bel, k
l d"
víz a síkisago mé ye eselben, laP9saiban felgyülemlő
esővízből és hóléből, felszínre emelkedő t;Uajvízből és az
árvédeimi töltések alatt átszivárgó vízből származhat.
Belvízre és az árvízre is
egyaránt: a természet-közeli
megoldásokat kell szorgalmazni (pl.: mocsarak, halas tavak létesítése _ új Vásárhelyi-terv). Célja: területi
megoszlásban biztosítani a
társadalmi jólétet. .
Az utóbbi időben az életszínvonal emelkedése, a
technológiák fejlesztése
egyre többféle és mennyi.
ség b en lS egyre több káros
anyag kibocsátásával jár
együtt.
A szennyező anyagok három alaptípusa _ a szilárd
hulladékok, a lég szennyeződést ill. vízszennyeződést
előidéző: anyagok _ közül az
utóbbi az, ami legrégebben
sújtja az emberiséget. Az
ember léte ugyanis mindig
együtt jár olyan hulladékokkal, amelyeket az ivóvíztől
gondosan távol kell tartani.
Ezért a tiszta ivóvíz fontossága már évszázadok óta
közismert. A környezetünkbe kikerülő szennyező anyagok ugyanis _ halmazállapotuk tól függetlenül _ többnyire vizeinkben jelennek
meg.
A légszennyező anyagok
gáz, szilárd és cseppfolyós
halmazállapotú komponensei
a csapadék, vagy közvetlenül
a kiülepedés hatására a föld
felszínére kerülnek, a felszíni
vizeket'ill. bemosódásukat
követően a felszín alatti vizeket terhelik.
Éppen ezért a modem háztartáso~ növekvő vízszükségletét sok helyen csak in-
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tenzív talajvíz-kiemeléssel
tudják kielégíteni. Emiatt ott
egyre lejjebb süllyed a talajvízszint.
Ahol több vizet emelnek
ki a felszíni és felszín alatti
lelőhelyekről, mint amennyi
természetes úton oda visszajut, ott megbomlik az ökológiai egyensúly. Például a források, patakok elapadnak, a
nedves területek kiszáradnak.
A talajvízszint süllyedése
miatt a szennyezett folyók,
tavak vize gyorsabb ütemben
szivárog be a talajvízbe.
A víz nemcsak az emberiség, de az ökoszisztémák
számára is korlátozó forrás.
A talaj szennyezőanyagai
is - a körülményektől függő
mennyiségben és formában,
a fizikai-kémiai, valamint
biokémiai folyamatok hatására - belekerülnek a vizekbe
.
A szilárd hulladékok lerakása sok esetben ugyancsak
a vízkészletünk szennyezését
eredményezi. A századforduló éveiben több vidéki nagyvárosban, mint pl. Debrecenben, Győrött, Szombathelyen
megkezdődött a rendszeres
csatornázás. A szennyvízcsatornázás és tisztítás jelentős
mértékben elmaradt a vízellátás mögött.
Ennek fő oka, hogya társadalom igénye elsősorban a
közüzemi vízellátás felé
orientálódott. Az elmaradás
oka az is, hogya nagyobb
mélységben épülő gravitációs csatornázás, mint a
szennyvízcsatornázás, igen
költségigényes.
A vízellátó és csatornázási
rendszerek kiépítettségének
színvonala a társadalmi-gazdas ági fejlettség egyik fokmérője. Az ország közműves
ellátottságának (vízellátás és
csatornázás) színvonala jelenleg a közepesen fejlett országokével azonos.
A közüzemi vízellátás arányának alakulása hazánkban
bár kedvező, de nem küszöbölte ki még napjainkban
sem az ún. közműellátási
olló meglétét.
Ez a közüzemű vízellátás
és a csatornázás eltérő fejlődést, valamint a szennyvíztisztító művek nem megfelelő számát és teljesítőképességétjelenti.
A csatornázatlan területeken a szennyvizek elszikkasztása, szippantás sal történő elszállítása és elhelyezése is sok esetben jelentős
szennyezés okozója.
A szennyvízkezelés részleges volta, ill. helyenkénti
teljes hiánya közvetlenül is
vízminőség i gondok előidézője. A mezőgazdasági hígtrágya, az egyéb mezőgazdasági eredetli, továbbá az
ipari és a kommunális
szennyvizek nagymértékű
tisztítatlansága eredményezi
azt, hogy jelenleg sok folyónk, patakunk, kisebb vízfolyásunk, állóvizünk szenynyezett.
Vízszennyezőnek tekinthető minden olyan anyag,
ami a vizek minőségét úgy

változtatja meg, hogy a víz
alkalmassága a benne zajló
természetes életfolyamatok
biztosítására és az emberi
használatra csökken vagy
megszűnik.
A vízminőség a víz fizikai,

vagy vezetékes vízellátással
fertőzést okoznak.
A felszíni és ivóvizek kórokozó baktériumot nem tartalmazhatnak. A vizet a kólititer vagy kóliszám alapján
minősítik. A kólititer az a
legkisebb vízmennyiség mlben, amelyből a kólibaktérium kitenyészthető. A kóliszám 100 ml vízből kitenyészthető baktériumtelepek
száma.
Külön problémát okoz a
vfrusok jelenléte, mert azok
a baktériumoknál is nehezebben hatástalaníthatók.
Az integrált követelményrendszer alapján felszíni vizeink három osztályba sorolhatók:
1. osztály: tiszta víz (ha
teljesülnek a kivánatos határértékek)
2. osztály: kissé szennyezett víz (ha a tűrhető határértékek telj'esülnek)
3. osztály: szennyezett víz
(az ökoszisztéma károsodik).
Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz számos feladat, jogközelftési lépés teljesítésével jár. A gazdas ági közösség igényli a
környezetvédelmi elvárások
egységesítését is, a környezet
és ezen keresztül az ember
káros hatásoktól való védelme, az életminőség biztosításaJ·egyében.
Az Európai Közösség vízminőségi szabályai jelentik a
közösségi környezetvédelmi
jog legkialakultabb részét.
Manapság húsz alapvető jogszabály utal elsődlegesen a
vízminőségre, ill. ezen felül
más jogszabályok is foglalkoznak a kérdéssel, hiszen a
környezeti egészségre vonatkozó szabályozás, az ipari tevékenységek vagy a természetvédelem joga is tartalmaz a vízre vonatkozó szabályokat.
A megjelenés sorrendjében haladva a legfontosabb,
vízre vonatkozó szabályok:
- 73/404/EEC direktíva a
tagállamok jogának harmonizációja a mosószerekre
- 75/440/EEC direktíva az
ivóvíz kivételére szolgáló
felszíni vizek minőségi követelményeiről a tagállamokban
- 76/464/EEC a bizonyos
veszélyes anyagoknak a Közösség vízi környezetbe történő kibocsátásával származó szennyeződésekről
- 78/659/EEC direktíva az
édesvíz minőségéről, a halak
életének védelméről, javításáróI és serkentés éről
- 80/68/EEC direktíva a
felszín alatti vizek védele
méről a bizonyos veszélyes
anyagok által okozott szenynyeződésekkel szemben
- 801778/EEC direktíva az
emberi fogyasztásra szolgáló
víz minőségéről
- 911271/EEC direktíva a
települési szennyvíz keze-
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- 91/676/EEC direktíva a
vizek védelméről a mezőgazdaságból származó nitrát
szennyeződésekkel szemben.
A pazarló vízfelhasználás
jelentős károkat okoz. A pazarlást példázza az a magyar
gyakorlatban előfordult eset
is, amikor a nehézfémionokat tartalmazó mérgező
szennyvizet olcsó, tiszta víz
adagolásával hígították fel
annyira, hogy szennyezőanyag-koncentrációja megfeleljen a normáknak.
A csatornázatlan területek
tisztítatlan szennyvize elsősorban a felszíni vizeket és
azokon keresztül a parti szűrésű kutakat, a csatornázatlanság tehát a talajvizet mérgezi.
A műtrágyák nitráttal
szennyezik a vizeket. A talaj
és a talajvíz nitrátosodásához
nagymértékben hozzájárul a
csatornázatlan területeken
lévő, nem tökéletesen szigetelt
pincegödrökből,
emésztőkből a talajba jutó
szennyvíz is.
Csecsemők számára a nitrátos ivóvíz halálos méreg.
Felnőtteknél a nitrátos víz
fogyasztása növeli a dagana-tos megbetegedések számát.
Az Alföldön 65 településen - a megengedettnél nagyobb - természetes eredetű
arzén tartalom miatt van
szükség beavatkozásra. A
meggondolatlan vízhasználat
és a háztartásokból eredő
vízszennyezés csökkenthető.
A vizek védelmét és a víztakarékosságot a háztartásban kell elkezdeni.
Magyarországról terjedt el
a vízi energia korszerű hasznosftását lehetővé tevő, váltakozó áramú villamoserő
átviteli rendszer, az ún.
Ganz-rendszer (a transzformátorrendszer, Déri-BláthyZipernowszky szabadalma
1885); a Ganz-gyár építette
az első korszerű váltakozó
áramú vízi erőműveket. A
vízierő-hasznosítás az első
világháború utáni években
sem haladt előre. Főként a
tőke hiány éreztette nyomasztó hatását: továbbra is a
kisebb befektetéssel létesíthető hőerőműveké volt az

szaki intézkedéseket kell
tenni, ezt támogatja a hazai
szabályozás rendszere, ajogszabályok és gazdasági ösztönzők aktív víz védelemre
serkentenek.
A korszerű vízgazdálkodás
olyan hatósági jogkörrel
rendelkező tevékenység,
amely a vízigények kielégítése érdekében képes az élő
vizek kívánt minőségét is
biztosítani.
A vízvédelem ügyeit hazánkban a Környezetvédelmi
és Területfejlesztési Minisztérium irányítja, elsőfokú
hatósági szervek a vízgyűjtő
területi elv alapj án szervezett
vízügyi igazgatóságok, ezek
saját laboratóriummal rendelkeznek.
A tenger és az édesvíz is
két nagy élettér. Élővilág,
amelynek törvényszerűségei
vel a hidrobiológia foglalkozik. A növényi sejtek üregeit is víz tölti ki. Ha menynyisége elegendő, a sejtek
tartása feszes.
A víznek tehát a növények
életében rendkívül sokféle
szerepe van. A növények az
évezredek alatt alkalmazkodtak környezetük éghajlatához és vízviszonyaihoz. A
folyószabályozások óta a vízi élőlények száma hazánkban csökken.
A szerves szennyeződé
seknél súlyosabban érintik a
vizek minőségét az ipari
szennyező hatások, ezek közül is elsősorban a mérgező
anyagok. A cián, a különböző fémsók (pl. réz, ólom, ón,
higany, arzénvegyületek
stb.).
A töménységüktől függő
en károsíthatják (mérgezhetik), sőt, teljesen el is
pusztíthatják a vizek élő
világát. 2000-ben a Tiszába
került szennyeződés hatására
elpusztultak a halak.
Ilyen eset következtében a
természetes vizek halállománya nagyon megcsappan,
a kifogott halak húsa pedig
gyakran élvezhetetlenné válik.
A vízben élő, ill. a szárazföldön élő emlősöknek is
hasonlóképpen elengedhetetlen a tiszta víz megléte. A
növényvilág és az állatvilág
életfeltételeiből adódóan
spontán takarékosan bánik a
vízzel.
Egyedül az ember az, aki
tudatosan befolyásolja a vizek mennyiségét és minőségi
mutatóit. Ebből adódik az,
hogy sokkal nagyobb a beavatkozási esélye. Közelíteni
kellene az ember vízhasználatát a természetes vízhasználatok szintjéhez.
A vizek védelme országhatárokat átlépő feladat,
olyan közös érdek, amely regionális megoldások szorgalmazását követeli.
Személyes véleményem
szerint a vIz olyan csodálatos·
"elem ", amelyre mindenkinek tudni kell vigyázni. Mert
igaz az, hogy az élet a vIzben
született, de ha nem becsüljük meg, könnyen lehet
akár a veszte is!

kémiai és biológiai tulaJdon"
ságainak összessége. A víz
minőségének meghatározása
szakszerű mintavételből, valamint helyszíni és laboratóriumi fizikai, kémiai, biológiai és bakteriológiai vizsgálatok elvégzéséből áll.
A vizek szennyező anyagokkal való terhelhetőségéhez a vízmennyiségek,
vízhozamok ismerete is
szükséges.
A szennyezések ilyen,
csak mesterséges beavatkozással visszafordítható hatását tekintik vízminőségi kárnak; vizeinkkárosodásának.
A szennyezések következtében közvetlen és közvetett
károsodás egyaránt létrejöhet.
Közvetlen károk származnak abból, hogya szennyezett víz hasznosíthatósága
csökken, a víz felhasználását
megelőző kezelés költségeit
növekednek. Közvetett károknak tekinthetjük: az emberi egészség károsodását, a
szennyezett vízzel érintkező
létesítmények fokozott korrózióJát, a szennyvízzel elJ
vezetett hasznos anyagok elvesztését, az üdülési lehetőségek csökkenését, a roszszabb vízminőség okozta minőségromlást az előállított
termékben.
A víz szennyezése egyre
jelentősebb korlátokat állít.
Bár a modern technológia
lehetővé teszi a szennyvizek
tisztítás át, az egyre növekvő
szennyvízterhelés hatalmas
veszélyt jelent vízkészleteinkre.
A veszélyt nem csupán a
szennyvíz hatalmas mennyisége jelenti. A helyzet súlyosságát fokozza, hogy 1
köbméter ipari-háztartási
szennyvíz 12-15 köbméter
tiszta vizet szennyez be. Az
olaj ennél súlyosabbszenynyező, mert ebből 1 köbméter egymillió köbméter
tiszta vizet is beszennyezhet.
Az olaj szennyeződés vízbe
elsőbbség.
jutásának pillantában már
A második világháborút
megkezdődnek azok a fokövető gazdasági-társadalmi
lyamatok, amelyeknek haváltozás a vízerő-hasznosí
tás ára a felszínen úszó olaj
tásban is új korszakot nyitott.
mennyisége állandóan csökDöntő előrelépést fog jelenken. Lényegében megkezdőteni az ország hajózásában a
dik azoknak a fizikai, kéfejlődés területén a Duna-Timiai, biológiai, biokémiai fosza-csatorna megépítése,
lyamatoknak a sorozata,
amely a vízi közlekedés meIamelyek végső soron meghalett egyébként vízátvezetésre
tározzák, hogy az olajszenyis szolgál majd a Dunanyezés a vízben élő szervevölgyből a már ma is sokszor
zetekre milyen mérvű káros
vízhiánnyal küzdő Tiszahatást gyakorol. A felszínen
völgybe. A fejlődés útját muúszó olajréteg ugyanis a vitatja a megépült Tiszalöki
zek természetes oxigénforErőmű és a Kiskörei-vízlépgalmát zavaJja meg, ezáltal a
cső.
légzést és a fotoszintézist
A vízellátás biztosítására
és a vízkészletek elszennyeakadályozza.
A háztartási szennyvi- léséről'
ződése ellen megfelelő műzekkel olyan kórokozók (paVíZPART
togén) baktériumok is keAz Alro-Tisza vidéki Vlzügyl Igazgatóság lapja
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