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A Víz Világna pia 2003 
"" Un n epség Emléktábla-avatás - Győztesek 

A Víz Világnapja alkalmából 2003. március 20-án 
a Móra Ferenc Múzeum dísztermében tartotta 

közös területi megnyitó ünnepségét 
,az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság, 

a Magyar Hidrológiai Társaság Szegedi Területi 
S~ervezete, a Magyar Tudományos Akadémia 

Szegedi Területi Bizottsága, a Csongrád Megyei 
Mérnökkamara, az Alsó-Tisza vidéki 

Környezetvédelmi Felügyelőség, az Alsó-Tisza vidéki 
Víigazdálkodási Társulatok Területi Szövetsége, 

a Szegedi Víziközműveket Működtető Rt., 
a VÍZPART Kft., a SZEVIÉP Rt., a Szegedi Vízmű Rt. 
és a E:iss Ferenc Csongrád Megyei Természetvédelmi 

:Egyesület. Ünnepi beszédet Andó Mihály, 
az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság műszaki 

igazgatóhelyettes főmérnöke, a Magyar Hidrológiai 
Társaság Szegedi Területi Szervezetének elnöke 
mdndott. A következőkben az ő szavait idézzük. 

Tisztelt Hölgyeim és Ura
im, kedves Gyerekek! 

1992. júniusában tanács
kozott Rióban az ENSZ kon
ferenciája a környezetről és a 
fejlődésről. Ezen a konferen
cián, m~ly "Riói Csúcs" né
ven válfismertté, 178 ország 
hivatalos küldöttsége és kö
zel 8000 nem kormányzati 
szervezet vett részt és tanács
kozott a szegénység, a helyi 
környetetrombolás problé
máiról, valamint a Föld glo
bális környezeti fenyegetett
ségéről.: A konferencia elvi 
álláspoIltjait a "Riói Nyilat
kozat a: Környezetről és a 
Fejlődésről" c. dokumentum 
tartalma;zza, amely mellett a 
küldöttek sokrétű akciótervet 
fogadtak el "Feladatok a 
XXI. századra" címmel. 

Ebben az akciótervben 
szerepel az a javaslat, hogy 
az ENSZ a viz jelentőségé
nek és li vizek védelme fon
tosságának világméretű meg
ünneplésére jelölje ki az év 
egy napját. Az Egyesült 
Nemzetek közgyűlése 1993. 
március 22-én fogadta el a 
Riói Csúcs ajánlását és egy
ben javasolta, hogy minden 
év márqius 22-e nyilvánít
tasson a"Viz Világnapjává", 
amelynek környékén minden 
országbim tartsanak figye
lemfelkeltő rendezvényeket a 
vízről és: a vízzel kapcsolatos 
problémákról. 

Az id'ei "Víz a jövőért" 
ENSZ-világnapi jelmondat 
szellemében, a Föld számos 
országához hasonlóan immá
ron 10. alkalommal tesszük 
ezt meg mi is. 

Az ünnepnek különös 
hangsúlyt ad a jelenleg zajló 
Kyoto-i Ill. Víz Világ fórum. 
A számos ország, valamint 
kormányzati és nemzetközi 
civil szervezet részvételével 
zajló fórlllll alapvető célja az 
a törekvés, hogy a XXI. 

században garantálni kell 'a 
viz-biztonságot. Az ENSZ a 
2003. évet "Az édes víz 
nemzetközi évének" nyilvá
nította, ezzel is hangsúlyozva 
a víz jelentőségét. 

A viz a létfontosságú ter
mészeti javak egyike, ezért 
ősidők óta fontos szerepe 
volt a földi élet, a fejlődés 
alakulásában. A víz, mint 
biológiai tényező, az élet 
nélkülözhetetlen feltétele, és 
mint nyersanyag, segéd
anyag, a termelés fontos -
általában mással nem helyet
tesíthető - eleme. Mint ener
giahordozó, mint közlekedé
si, szállítási közeg, üdülés i
és gyógytényező is jelentős 
szerepet tölt be az emberek 

'életében. Mindezek meggyő
zően igazolják, milyen meg
határozó szerepe van éle
tünkben a jó minőségű víz
nek. 

Már az ókorban is foglal
koztak a viznek, mint "ős
elemnek" a jelentőségével. 
Ezt juttatja kifejezésre egy 
görög költő és filozófus vé
leménye is, aki két és félezer 
esztendővel ezelőtt a kö
vetkező megállapítást tette: 
"a víz az összes javak leg
jobbika" . A Korán tanítása 
szerint "elveheted az ember 
feleségét, lovát és becsületét, 
de a vizéhez ne nyúlj." 

A viz ezerarcú és ezer 
célú, szinte megszámlálha
tatlan formában, alakban és 
módon szerepel az anyagi vi
lágban. A növények, az álla
tok és az ember szervezeté
ben is jelentős alkotóténye
ző. Az élőlények világa mel
lett az élettelen természet is 
sokféle formában tartalmaz
za, meg található mind a szer
ves, mind a szervetlen anya
gokban. 

A fejlődés során a víz a 
természet korlátlan ajándéká
ból korlátozottan rendelke-

Andó Mihály ünnepi köszöntőjét mondja 
a múzeum dísztermében 

zésre álló természeti kinccsé 
vált, amely napjainkban 
megfelelő mennyiségben és 
minőségben, kellő időben és 
térbeni megoszlásban csak 
jelentős és mindinkább nö
vekvő ráfordítással állítható 
az emberek szolgálatába. 

Magyarország földrajzi 
helyzetéből, természeti kö
rülményeiből és gazdasági 
viszonyaiból következik, 
hogy hazánkban a víznek és 
a vízgazdálkodásnak külö
nösen nagy jelentősége van. 
Az ország területén külön
böző éghajlati, domborzati, 
talajtani övezetek találkoz
nak, sajátos hőmérsékleti és 
csapadékviszonyok alakul
nak ki. A csapadék évi átlaga 
620 mm, szélső értékei 300 
és 1200 mm. A párolgás évi 
átlagos mértéke 500-600 
mm. A csapadéknak csupán 
mintegy 10 %-a táplálja a le
folyás útján a felszíni víz
készletet és tárolódik a talaj
ban, 90 %-a elpárolog. 

A vízfolyások vízgyűjtő 
területének jelentős része az 
ország 'határain kívül fekszik, 
ezért a felszíni vízkészlet 96-
-99 %-a a szomszédos álla
mokból érkezik hazánkba. 
Ebből következik, hogya 
felhasználható vízkészlet 
nagyságára és felszíni vizei-

nek minőségére nagy ha
tással vannak a vízgyűjtők 
országhatáron túli részein 
történő beavatkozás ok és 
szennyezések. 

A felszíni vízkészlet terü
leti eloszlása az országon be
lül kedvezőtlen. A vízrend
szer három nagy folyója: az 
ország területén 417 km 
hosszúságban átfolyó Duna, 
a 600 km hosszban a Nagy
Alföldet átszelő Tisza és a 
140 km hosszban Magyaror
szág és Horvátország között 
határt alkotó Dráva. A fel
színi vízkészlet 90 %-a e 
nagy folyók medrében össz
pontosul, nagyobb része a 
Duna és a Dráva, s mind
össze 10 %-a a Tisza víz
rendsZerében. 

A nagy folyókhozcsat
lakoznak a Dunántúlon és 
Észak-Magyarországon ere
dő kis vízfolyások, a síksági 
területeken pedig a mester
séges csatornarendszerek. 

A vízfolyások vízjárása 
szélsőséges. A legkisebb és 
legnagyobb vízhozamok ará
nya a Dunán 1: 15, a Tiszán 
1: 80, a kisebb vízfolyások
ban pedig több ezres is lehet. 
Így a vízkészlet időbeli el
oszlása is egyenlőtlen. 

A vízhasználatok és a víz
készletek területi megoszlása 

Bodor Dezső, a Szegedi Vízmű Rt. igazgatója 
adta át a képzőművészeti pályázat díjazott jainak 

az elismeréseket 

AQUA 
Egy kis vÍzmolekula élete 

Képzeletben kövessünk nyomon egy vízmolekulát, 
amely a Tisza forrásvidékén indul útnak! Kereszteljük el 
"Aquának" . 

A hajnali pára és melegedés hatására, s a szelektől ide
oda lökdösve, Aqua az ég felé tör, egy hatalmas felhőbe 
vegyülve. Az Észak:i-középhegységhez érve a felhő, mely
ben Aqua megbújik, lassan hűlni kezd, összesűrűsödik, 
cseppfolyóssá válik, és egyszer csak Aqua egy esőcsepp 
részeként a föld felé zuhan. 

Földet érve, majd a nehézkedés ellenállhatatlan vonz
erejének engedve Aqua a talaj ba siklik, és szeszélyesen 
kanyarog ide-oda a miniatűr bolygóknak tűnő homok
szemcsék között. 

A talaj mélyén hirtelen úlját állja egy bodzabokor kar
csú hajszálgyökere, amely felszürcsöli és faanyagába 
szívja, majd a növényi nedvek áramlásának köszönhetően 
a termésben köt ki. Egy sárgarigó lecsippenti az érett bo
gyót és vele együtt Aquát is lenyeli. Mialatt a madár 
szokásos vándorlása során délre repül, Aqua a véráramába 
jut. 

A madarat pihenés közben egy fűzfán, a Maros-torok
nál megcsípi egy szúnyog, és Aqua a szúnyog gyomrába 
kerül, majd amikor a vérrel telt rovar vízfelszín közelébe 
jut, egy jó szemű hal elkapja, és beépíti Aquát az izom
szövetébe. 

A tiszai halász kifogja a halat, és vele együtt Aquát is, 
majd diadalmasan cipeli haza vacsorára ... 

És így folytatódik tovább minden vízmolekula ese
ménydús, végtelen vándorúlja. 

,,Az ÉLET nem más, mint a megelevenedett VÍZ"! 
Ampovics Zsolt 

lényegében eltér egymástól. lődés támasztotta követelmé
Emiatt egyes területeken - nyeknek és egyben össz
így a Tisza-völgyben, a kö- hangban legyen a természeti 
zép-dunántúli térségben - az környezet, a vízkincs védel
aszályosabb években jelenté- mének követelményeivel. 
keny vízhiányok lépnek fel. Láthatjuk tehát, hogy a víz 

Az ország felszínének szerepe és megjelenése na
egynegyede a folyók árvíz- gyon különböző. Van, ami
szint jénél mélyebben fekvő kor megjelenése és szerepe 
síkság, amelyet a környező szürke, mint a hétköznapok: 
hegyekből lefolyó árvizek és van, látjuk, használjuk, sze
a belvizek elöntés ei veszé- repel az életben és mégsem 
lyeztetnek. Gondoljunk csak veszünk róla tudomást, mert 
vissza az elmúlt évek nagy sem gondot, sem bajt nem 
tiszai és dunai árvizeire, okoz. De a víz félelmetes is 
amelyek átírták az eddig tud lenni. Nagy tömegben, 
észlelt legmagasabb vizek váratlan megjelenésével 
szintjét, vagy a 2000. évi, az mindenkit foglalkoztat. A 
Ativízig területén több mint víz tehát figyelmet követel. 
100 ezer hektáros belvízi el- A víz a jövő egyik fontos 
öntésre. Régebbre tekintve: a pillére. Az elmú1t száz év so
Szegedet elpusztító nagy rán az emberiség a saját te
árvíz 124. évfordulójára vékenységével oly mérték
március 12-én emlékeztünk. ben elszennyezte az addig 
De elegendő csak napjaink korlátlanul rendelkezésre 
árvíz-belvízhelyzetére álló vízkészletet, hogya jó 
figyelni! víz ma már igazi kincs. Az 

A vízföldtani viszonyok elszennyezett vizeket ter
kedvezőek, ezért az ország mészetesen meg lehet tiszti
jelentős felszín alatti víz- ,tani, de ezeknek a módsze
készlettel rendelkezik. A reknek költségei sok esetben 
vízigények növekedésével a rendkívül nagyok. 
víz megfelelő mennyiségben Ezek helyett sokkal éssze
és minőségben ma már csak rűbb és "emberibb" megol
jelentős ráfordítással állít- dás a megelőzés, a vízkész
ható az emberek szolgála- letek megóvása a szennyezé
tába. Ezek a beavatkozások a sektől. 
vizek kártételei elleni véde- Az elkövetkező évtizedek
kezést, a víz beszerzését és ben a Víz Keretirányelv vég
kezelésétjelentik. rehajtása a vízgazdálkodás, a 

A vizek körforgásába való természetvédelem és a kör
mesterséges beavatkozás a nyezetvédelem egyik leg
XIX. század derekán a vizek fontosabb feladata lesz. Az 
káros hatásainak elhárítására EU-csatlakozás egyik súly
szolgáló árvízvédelmi mú- ponti területe a környezet
vek kiépítésével és a folyam- védelmi előírások teljesítése. 
szabályozási munkálatokkal Ezen belül hangsúlyosan a 
indult meg. A XIX-XX. szá- vízkészletek mennyiségi és 
zadfordulóra tehető a vizek minőségi védelme, a jelenle
nagyobb arányú intézményes gi állapotok javítása a cél, 
használata. Ezt követte a me- melynek egyik leghatéko
zőgazdasági termelés bel- nyabb eszköze a keletkező 
teljesebb fejlődésével össze- szennyvizek összegyűjtése 
függésben a víz rendszeres és megfelelő tisztítása, 
mezőgazdasági hasznosítása. mielőtt a befogadó folyókba 
További lépésként alakult ki visszakerülnének. 
a vizkészletekkel való terv- A vonatkozó EU-irányelv 
szerú gazdálkodás, amellyel előllja, hogy a felszíni és fel
szemben parancsoló igény- szín alatti vizek védelme ér
ként jelentkezik: az ember dekében a szennyvizek árta
úgy avatkozzék be a vizek lommentes elhelyezéséről 
életébe, hogy ez a ténykedés gondoskodni kell. 
megfeleljen a gazdasági fej- (Folytatás a 2. oldalon) 
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VIZPART 

A Víz Világnapián: me'gmlékezések, eredményhird~tés J 

(Folytatás az 1. oldalról) seken egyedi és környezet-
Minden 2000-nél nagyobb barát szennyvízelhelyezésről 

lélekszámú településen, illet- kell gondoskodni. 
ve szeq.nyvízelvezetési agg- A kormányrendelettel el
lomerációban az összegyűj- fogadott, 2015~ig szóló prog
tött szennyvizeket legalább ram mintegy 1000 milliárd 
biológiai fokozatú tisztítás forintos költségigénnyel kö
után szabad csak az élővízbe zel 2300 települést érint, 
vezetni. A gazdaságosan ahol el kell érni az előírás 
nem csatornázható települé- szerinti tisztítási fokozatot. 

A három ütemben meg va
lósuló program keretében 14 
ezer 251 km csatorna, vala
mint négy millió lakosegyen
értékű szennyvíztisztítási ka
pacitás megépítése, illetve 
korszerűsítése várható. 

A szennyvízelvezetés i és 
tisztítási beruházások az 
Ativízig területén is nagy 

ütemben folynak. Szenny
víztisztító épült többek kö
zött Hódmezővásárhelyen, 
Makón, Szegeden, Ásott
halmon, s jelenleg is több te
lepülésen fektetik a csatorná
kat, bővítik vagy építik a 
szennyvíztisztító telepeket, 
így Kiskunfélegyházán, Kis
kunmajsán, Orosházán, Med-

Emléktábla-avatás 
a Huszár Mátyás rakparton 

A területi megnyitó ün
nepség résztvevői a múzeum 
díszte~inéből kivonultak a 
múzeum előtti rakpartra, 
ahol Huszár Mátyás, jeles ví
zimérnpkünk emléktábláját 
avatták fel. A neves mérnök 
életútj~t Andó Mihály fog
lalta ünnepi beszédbe. 

Majd dr. Botka László, 
Szeged' város polgármestere 
mondott köszöntőt. Egyben 
ígéretettett arra, hogy 2004-
ben, a 'szegedi Nagyárvíz 
125. évfordulóját az akkor 
segítő városok képviselőivel 
közöse&, az esemény j elen tő
ségéhe~ méltón ünnepli meg 
a váro~. Az ünnepség végén 
dr. Botka László és Andó 
Mihály közösen megkoszo
rúzták 'Lapis András szob
rászműyész alkotását. 

Andó Mihály ünnepi be
szédéb~n a következőket 
mondta; 

"Március 12-én emlékez
hettünka. szegedi Nagyárvíz 
124. évfordulójára, arra az 
eseményre, amely a várost 
elpuszt~totta, és amely egy
ben a varos arculatát napja
inkban is meghatározó újjá
építés kezdete. 

Az 1879-es árvíz előtt a 
Tisza-part a város alatt egész 
hosszában ősállapotú volt. 
Emellett az árvizek ellen 
mind magasabbra emelt tÖl
tések és a városból kihordott 
szemét! miatt a partot 
járművel megközelíteni nem 
lehetett. A Tisza sodorvona
la, a meder legnagyobb 
mélységei a jobb part mellett 
húzódtak végig. Ennek ha
tására a régi időkben a part 
legnagypbb részében - külö
nösen ott, ahol a város a fo
lyó felé terjeszkedett és a 
partot fpltöltötték - minden 
nagyobb árvíz levonuláskor, 
kis vízállás oknál bekövetke
zett mély csúszások és süp
pedések voltak észlelhetők. 

A szegedi Nagyárvíz után 
közvetlenül a várost védő 
partfal épült, amelyet Lech
ner Lajos és Wein Aurél irá
nyítása mellett terveztek. Az 
1879-es árvíz utáni re
konstrukciós munkák közül 
ez volt a legköltségesebb. A 
1,5 km hosszú partfalsza
kasznála "O" vízszint felett 
+ 10 m-re emelték a kiépítés t. 
A lépcsős, emeletes kőfalak
ra mell véd (parapett) falakat 
raktak. 

A partfal építése 1886-ban 
befejeződött. Ez a téglapart
fal óvta-védte a várost sike
resen a nagy árvizek elönté
seitől, így az 1970-es rend-
kívüli tiszai árvíztól is. . 

A 70ces árvizet követően 
1974-bep kezdődtek meg ál-

A Lapis András készítette emléktábla szövege 

lami és városi beruházás ból 
egy új védelmi rendszer épí
tési munkái. Szeged főutcája 
- a Tisza partja - erősebb, 
korszerűbb rakpartot és part
falat kapott. A régi alapokon, 
de azokat jelentősen meg
erősítve, bentmaradó zsalu
zópaneles partfal készü It el 
1978-ra. A rakpart és partfal 
25 éve védi és szolgálja a vá
rost, vezeti át a forgalmat, 
nyújt pihenést lépcsőin, ad 
helyet kiemelkedő városi 
rendezvényeknek. 

Testvéreivel, a szegedi hi
dakkal együtt 2001-ben a 
rakpart méltó nevet is kapott, 
a Belvárosi hídtól a Novotel 
szállóig terjedő szakaszát 
Huszár Mátyás rakpartnak 
nevezték el. 

A névadó Huszár Mátyás 
- akinek Lapis András szob
rászművész készítette em
léktáblája avatására össze
gyűltünk- korának sokolda
lúan képzett, kiterjedt érdek
lődési körrel rendelkező, hi
vatását áldozatkészen gya
korló mérnöke volt. 

1778-ban, Kisherestyén
ben született kisnemesi csa
ládban. Szülei felemelkedé
sük egyetlen útját a tudás 
megszerzésében, fiuk tanítta
tásában látták. Huszár Má
tyás tanult logikát, bölcsele
tet, erkölcstant, de eminens 
m9don elsajátította a mate
matika, fizika és hidrotechni
ka alapjait is. Foglalkozott 
csillagászattál, volt a kassai 
jogakadémia hallgatója, 
majd Pesten műszaki vizsgát 

tett. 26 éves korában, 1804-
ben diplomát szerzett. 

Munkássága kezdetén el
nyerte a Hely tartó tanács ösz
töndíját - olasz, francia és 
német területeke t megj árva, 
több idegen nyelv tudását 
megszerezve tért haza. Itthon 
kora le.,gműveltebb mérnöké
nek tekintették. 

Károlyi Antal gróf szolgá
latában, majd Szatmár vár
megye mérnöki teendőit 
ellátva 1815-ben állami ál
lást pályáz meg: Lugoson a 
Maros szintezésén dolgozik, 
majd 1817-ben a Nagyváradi 
Építési Hivatalhoz kerül. 
Nagyváradon gyökeret verve 
1818-ban a Tisza Tokaj és 
Szeged közötti szakaszának, 
valamint a Berettyó, a Kö
rösök és a Hortobágy folyók 
felmérésére, s a szabályozási 
terveik elkészítésére kapott 
megbízást. 

Az ember feletti munka 
1823-ban fejeződik be. A Ti
sza menti felmérés, s az er
délyi hegyek.lábáig végzett 
munka rendkívül sokrétű. A 
térképes ábrázoláson túl be
mutatja az egyes folyók 
hosszát, esésviszonyait, a 
szállított hordalék mennyisé
gét, a környező vidék fekvé
sét, a vegetációt. Foglalkozik 
az egyes vízfolyás ok befoga
dóival, a meder állapotával 
is, sorra veszi a fokokat, ki
szakadó ereket, mellékága
kat, szól amalmokról, hidak
ról, védművekről és felméri 
a hajózás lehetőségeit. Köz
ségenként említi az elönté-

Négyen az emlékezők közül (balról jobbra): 
dr. Kováts Gábor, a'Mérnökkamara elnöke, 

Andó Mihály főmérnök, Lapis András szobrászművész 
és dr. Botka László polgármester . 

sekből keletkezett károkat 
Csongrád, Békés, Bihar és 
Arad megyékben. 

Maga a felmérés, amely
nek első menete Szegedről 
indult, összesen 68, 1:36 OOO 
szintarányú térképlapot tar
talmaz, az egykori vízi vilá
got bemutatva. Szegeden, a 
munka során az akkor még 
meglévő Rondella falába el
helyezték a város első állan
dó vízmércéjét. Huszár Má
tyás készítette el a kivitele
zésre is alkalmas vízmércék 
tervét. Ezen lapok hasonlóak 
voltak a mai mércelapokhoz, 
csak éppen ólomból készül
tek, kidomborodó osztás sal, 
bécsi minták szerint. A "sca
lák" elkészítését Haurant 
pesti mechanikus vállalja. A 
vízmérce lapok 1819-re ké
szülnek el, azok elhelyezé
. sével Schmidt Györgyöt bíz
zák meg, aki Nagyváradon 
Huszárral, Kellerrel és Vá
sárhelyivel együtt dolgozott. 
Főnökei utasítására, nagy

váradi megbízását megtartva, 
1824-től a Duna Mappációt 
vezeti Huszár Mátyás. Mint 
legalkalmasabb személyt, őt 
bízzák meg a munka irányí
tásával. Hat évet töltött a Du
nánál, ahol igen jó eredmé
nyeket ért el, de a munka so
rán a Vízi és Építészeti Fő
igazgatóság vezetőivel egyre 
jobban szembe kerül. 1829-
ben a Helytartótanács Hu
szárt kerületi igazgatóként 
visszahelyezte Nagyváradra. 

A kapitalizálódó kamarai 
birtokok műszaki munkáinak 
felügyelete teljes embert kí
vánt. Nemcsak a szabályozá
si munkák irányítására, ha
nem az ismeretei bővítésére, 
megfelelő kapcsolattartásra 
sem volt lehetősége, így a re
formkor vezető mérnökei, 
V ásárhelyi Pál, Kecskés 
Károly, Beszédes József is 
elszakadtak tőle. Betegsége 
is egyre jobban elhatalmaso
dott, lassan csak mint a ka
marai uradalom mérnökét 
tartották számon. 

Bár Huszár Mátyás egész 
tevékenysége az ország hala
dását, a fejlődést szolgálta - a 
hazai érdekek védelme miatt 
olykor feletteseivel is szembe
szállt -, nagyváradi kerületi ál
lását újra elfoglalva, az 1830-
as évektől az ellenzéki me
gyék mérnökei már nem tanf
tómesterüket, hanem az oszt
rák hatalom képviselőjét látták 
benne. Mellőzve, anyagilag 
háttérbe szorítva, sőt elfeledve 
halt meg Nagyváradon 1843-
ban. Életút jának, munkássá
gának íve igazán európai, si
keres - elfeledtetése talán 
egy kicsit magyar." 

gyesegyházán, Csongrádon. tünket tekintve egyedülálló 
És természetesen itt kell anyag. 

megemlíteni a Szeged és Figyeljünk vizeinkre és 
környéke szennyvíztisztítását óvjuk ezt a rendelkezésre ál
és összegyűjtését biztosító, ló természeti kincset. 
ISPA támogatással megvaló- Végezetül: kedves Gyere
suló, 18 milliárd forintos be- kek! Mi, felnőttek dolgainkat 
ruházást is. akkor végezzük jól, ha fel-

A Víz Világnapján ne fe- nőttként Nektek is lesz mire. 
ledjük, hogy a víz földi éle- vigyáznotok. 

ArrVíz a iövöért" 
képzőművészeti és 
irodalmi pályázat 

gyöztesei 
A Víz Világ napj a alkalmá

ból a Magyar Hidrológiai 
Társaság Szegedi Területi 
Szervezete az Alsó-Tisza 
vidéki Vízügyi Igazgatóság
gal közösen az idén "Víz a 
jövőért" címmel két kategó
riában (képzőművészeti al
kotásra és dolgozatok készí
tés ére) hirdetett pályázatot a 
régió tanulói számára. A 
győztesek a díjakat a Móra 
Ferenc Múzeum dísztermé
ben tartott ünnepség en kap
ták meg 

A képzőművészeti alkotá
sok készítői közül a 6-10 
évesek között r. helyezést ért 
el: a Sándorfalvi Művészeti 
Általános Iskola csapata: 
Kirl Luca, Kiss Bettina, Már
kus Ágnes, Nagy Tamás, 
Papdi Rita, Rozinka Andrea, 
Süveg Bence, Széll Renáta, 
Sziveri Zsófia, Szoboszlai 
Máté, Török Péter. Il. helye
zettek: Bősi Lili (Sándorfalvi 
Művészeti Általános Iskola) 
és Szentkúti Dávid (Pallavi
cini Sándor Általános Iskola, 
SándOlfalva). Különdíjat ka
pott: Varjas Kató képe (Ge
dói Általános Iskola), vala
mint Török Zsuzsanna és Ba
logh Orsolya felkészítő ta
nárok (Sándorfalva). 

A 11-13 évesek között r. 
helyezett lett Hegedűs' Mó
nika (Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola, Bordány). 
Il. helyezettek: Mrena Gina 
(Alapfokú Művészeti Iskola, 

Mindszent) ~s Vass László 
(Pallavicini Sándor Általános 
Iskola, Sándorfalva). Külön
díj asok: Antali Gabriella 
(Vörösmarty Általános Isko
la) és Schvartz Diána (Álta
lános és Alapfokú Művészeti 
Iskola, Bordány). 

A dolgozatok írói közüi az 
általános iskolások kategó
riájában r. helyezett lett Mar
kovits Zsolt (Móra Ferenc 
Általános Iskola és Szakis
kola, Mórahalom) "Állóvi
zek" című pályamunkájával. 

A középiskolások kategó
riájának r. helyezett je Pász
tor Ildikó (Széchenyi István 
Gimnázium és Szakközépis
kola, Szeged) ,,200 éves a 
vajdasági Ferenc-csatorna" 
című munkájával. Különdíjat 
kapott: Kovácsné Jenovai Ju
dit felkészítő tanár (Széche
nyi István Gimnázium és 
Szakközépiskola, Szeged). 

Az Ativízighez beérkezett 
256 gyönyörű gyermekrajz, 
festmény, grafika és egyéb 
képzőművészeti alkotásból 
ll-et felküldtünk Buda
pestre, a Magyar Hidrológiai 
Társaság, valamint a Kör
nyezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium által kiírt or
szágos pályázatra is, ahol 
Mrena Gina (Alapfokú Mű
vészeti Iskola, Mindszent) 
"Cián" jeligéjű kis remek
műve r. helyezést ért el. 

Mindnyájuknak gratulá
lunk! 

Viz világnapi összeállttásunk - s e számunk - képeit 
Tripolszky Imre készttette. 

Az összeállttás a 3. oldalon folytatódik. 

Sporthírek 
Harmadik alkalommal mérték össze erejüket 2002 vé

gén a Duna-völgyi és a Tisza-völgyi vízügyi igazgatósá
gok férfi- és női kosárlabdacsapatai. Eredmények: Tisza
völgyi Bikák - Duna-völgyi Sasok (férfi) 71:49; Tisza
völgyi Homoki Viperák - Duna-völgyi Vad Tyúkok (női) 
12:5. A női kosárlabda csapatok legtöbb pontot dobó játé
kosa Borbola Erna (Szeged). A férfiak legjobb játékosa 
Fejes Péter (Szeged). A Tisza-völgyiek további győzel
mekben bízva, a Duna-völgyiek a Vándorkupa visszaszer
zésének reményében készülnek a 2003. évi győri kosár
labda-találkozóra. 

* 
A vízügyi igazgatóságok országos teniszbajnokságát az 

Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság csapata nyerte. A 
győztes csapat tagjai: Török Imre György, dr. Dobi Lász
ló, Tamás Péter. 

* 
V árható sportesemények, rendezvények: 
2003. május 8.: a Vízügyi SE közgyűlése 
2003. május 23.: Székesfehérvár - Szeged Sporttalál

kozó 
Kurucz Gyula 
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VIZPART 

(Víz nélkül bolygónk sivár pusztaság maradt volna! J 
Ha az első felfedezők a világegyetem más részéből, egy 

másik galaxis ból érkezett kalandorok lettek volna, bizonyára 
Víznek nevezik el a Földet, amikor először megpillantják. 
Az űrből.látható csak igazán, hogy hatalmas óceánj aival és 
fátyolszeiúen lebegő felhőivel a mi bolygónk nem zöld, ha
nem kék bolygó. 

A víz és az ember kapcsolatát évezredek óta a víz iránti 
igény és a víz kártételei elleni küzdelem jellemezte. Az em
ber mindent elkövet, hogy vizet biztosítson magának, ami
kor ku~at, vízműveket épít, vagy amikor megteremti a me
zőgazdas~g nagy öntözőrendszereit. Ugyanakkor küzdelmet, 
kemény ~elytállást követel a víz, amikor árvizek, belvizek 
formájáb~n az ember javait, nemritkán az ember létét fenye
geti. Napjainkban ez a harc sajátos módon bővült: magáért a 
vízért, a víznek tisztaságáért is küzdeni kell. 
Szembetűnő, hogy a nyilvánosság előtt leginkább akkor 

esik szó ji vízről, amikor sok vagy kevés van belőle. Ha az 
egyensúly tökéletes, akkor a víz természetes, mondhatnám 
közönyö(dologgá válik; az ember keveset törődik vele, ész
re sem veszi, annyira az életéhez tartozik. Az elmúlt eszten
dőkben több alkalommal megbomlott ez a közönyös egyen
súly. Az :elmúlt évek tavaszán, a Tisza-völgyi árvíz napjai
ban feszült küzdelmet vívott az ország a megtébolyult fo
lyókkal, és ha ez a küzdelem végül is nem az ember javára 
dőlt volna el, valószínű, hogy az elkövetkezendő évek gond
jai a szokásosnál nagyobb súllyal nehezednének ránk. 

1971 őszén-telén, mintha a természet önmaga akarná foly
vást helyrebiccenteni statisztikai egyensúlyát, példátlan ala
csony vízállással csordogált a Duna. A mederfenék soha 
nem láto~t részei bukkantak elő, és a főváros lakói nap-nap 
után bizqnyos szorongással nyitották meg a vízcsapokat; 
hiszen niindenki tudta, a Duna-parti kutak, tározók ki
merülőb~n vannak - egyszerűen eltűnt a víz. 

Mindkét esetben közüggyé vált az, amiről máskor alig
alig beszélünk, esemény lett a víz állapota, aggodalmat oko
zott, mint valamely több millió embert érintő betegség, 
pedig "csak" a vízről volt szó, a létezés legtermészetesebb 
vektoráról. 

IlyenkÓr mindig kiderül, hogy a vizek egyensúlya csöppet 
sem természetes. Emberi tevékenységre figyelünk fel a ve
szély, vagy a hiány napjaiban, állandó gondos készenlétre, 
de ez az,.emheri tevékenység a közvélemény előtt teljes 
nagyságában csak a rendellenes időkben jelentkezik. 

De lehet-e szeretni egyáltalán a vizet, a világ legközönsé
gesebb folyadékát? Vagy csupán a ráutaltság állapota ha
sonló az .érzelmekhez? Azt hiszem, ez a szeretet több a rá
utaltságnál, hiszen ezredévek példája bizonyítja, hogy tulaj
donképpen e két, távol esőnek tűnő fogalom: az emberi kul
túra és ajvíz, nagyon is közelről rokon. Megemlíthetnénk a 
távoli ókor szent folyóit, a Gangeszt, a Nílust, az Eufráteszt, 
hivatkozhatnánk arra, hogy számos nép nagy vizeit "anyács
kának" nevezi, szólhatnánk arról, hogy a legmegrendftőbb 
bibliai fenyegetések mindig a vizek "túláradásáról" vagy 
"elapadásáról" szólnak. Népeket emelt fel egy-egy nagy 
szorgos folyó, kultúrákat nevelt, és egy-egy áradás nemze
dékeket törölt el. 

Az ember küzdelme a vízzel sok ezer éves folyamat, és 
amikor k?runkban olykor arról beszélünk, hogy ,,meg változ
tat juk a t~rmészetet", leginkább hatalmas folyók jönnek szó
ba, az ember által megszelídftett, kiegyensúlyozott folyók. 
Ez a zabolázás, az egyensúly mesterséges biztosítása azon
ban csak egyik része az ismétlődő küzdelmeknek. Hajlandók 
vagyunk bizonyos ámulattal emlegetni a római kor víz
vezeték-építő technikáját; a jó vizet kilométerekről vezette 
el lakhelyéhez az ember. Azok az idők még ajó víz bőségé
vel kérkedhettek, az ókor szinte érintetlenül hagyta a termé
szetet. 

A még tiszta folyók korunk becses, felbecsülhetetlen 
értékű kincsei. 

Ahogy! az emberi civilizációra hatott a víz, a civilizáció is 
visszahat, a természetes vizekre. Megtanultunk felhasználni a 
folyókban, a tavakban rejtőző erőt és életet, de tudnunk is 
kellene megőriznünk azt. Magyarország történetében nagy 
folyóink, a puna, a Tisza kezdettől fogva jelentős szerepet 
játszottak. Elettől duzzadó, nemes folyók ezek, létezésük 
emlftéséqek hangulata a hazát jelenti. Voltak emberek, akik 
nagyon korán felismerték azt, hogy Magyarország földrajzi 
helyzete, fekvése, természeti lehetőségei révén nagy fo
lyóink óriásijelentőséggel bírnak. 

Ezen (nedves bolygón szárazföldre vetett szigetlakók az 
emberek, akiket egy idegen elem vesz körül, melytől az éle
tük függ:' régi otthonunk ez, amelyet bár - ki tudja, mikor -
elhagytunk, mégis magunkban hordozunk. A víz a teremtés 
nyersanyaga, az élet forrása. Ahol csak víz fodrozódik, gyer
mek születik, mint ahogy a régmúlt istenek kettéválasztották 
a sötét, ősi óceánt, és megformálták a Földet, ahogy az első' 
szárazföldi lények kikecmeregtek az árapály ból. 

Ezért játszik olyan fontos szerepet a víz minden emberi 
rítusban.: Kereszteléskor vízzel fogadják az újszülöttet az 
emberi közösségbe, vízzel mossák le a múltat és jegyzik el 
egy új kezdettel. A víz lenyűgöző jelképisége átalakulás, 
megtisztulás, részvétel. Át- meg áthatja életünket. Víz folyik 
emlékeinkben: úszkálás egy kis napsütötte öbölben, néma 
kívánság, miközben fémpénz csobban egy szökőkút 
vizében .. 

A vízboi jöttünk, víz nélkül nem élhetünk - de a víz mos
hatja el otthonunkat, vagy veheti el életünket. A víz különös, 

ősi, számunkra nehezen felfogható igazság - az élet 
forrásának és szakadatlan metamOlfózisának hordozója. 

Ha a levegő fűtőanyag, az élőket átható, eleven szellem, 
akkor a víz testet és szubsztanciát kölcsönöz nekünk. Az ál
talunk ismert módon kialakuló élethez elengedhetetlen volt a 
víz jelenléte. Az élet az óceánokban keletkezett, és vérünk 
sós íze is tengeri evolúciós születésünkre emlékeztet. Sok 
más állatfajhoz és növényhez hasonlóan mi sem élhetünk 
sós vízen. Életünket a víz körforgásának köszönhetjük, 
annak a csodálatos folyamatnak, melynek során a sós vízből 
párolgás révén édes víz lesz, amely újból eloszlik a bolygó 
felszínén. Anapenergia párologtatás sal vízgőzzé alakítja az 
óceánok vizét. A vízpára felemelkedik a légkörbe, majd csa
padék formájában visszahull a földre. A Föld felszínét 
esőként elérő víz beszivárog a talajba, vagy folyókban, ta
vakban gyűlik össze, és végül visszajut az óceánokba. 

A vízkörforgás döntő fontosságú minden élet számára, bár 
sokszor azt kívánjuk, csak ne esne. "Már megint szakad!"; 
"Öt napon át mintha dézsából öntötték volna" - hangzik 
sokfelé a mindennapos panasz. 

Az élő szervezetek aktiv részesei a víz körforgás nak: ma
gukba szívják, megszűrik a vizet, majd visszalélegzik alég
körbe. 

A Föld felületének - meghökkentő módon - 70.8 %-a 
óceán, melynek átlagos mélysége 3,73 km, s melyben 1370 
millió köbkilométer víz van. A belső tengerekkel, tavakkal, 
gleccserekkel és sarki jégsapkákkal együtt a bolygó felszíné
nek 74,35 %-át, összesen 379,3 millió négyzetkilométert bo
rít víz. A vízből kiálló szárazföld csupán némi hepehupának 
tűnik. Ha a Föld szilárd felületét elegyengetnék és kisimíta
nák, a bolygót egy 2,7 km mélységű egybefüggő óceán bo-
rftaná. . 

Más földi állatokhoz és növényekhez hasonlóan az ember 
sem tud meglenni friss víz nélkül, jóllehet a Földön ez a víz 
a legritkább előfordulási formája. A bolygón található víz 
több mint 97 %-a sós, földi élő szervezetek számára mérge
ző, hiszen a létfenntartáshoz édesvízre van szükségünk. A 
kellően sómentes ivóvíz több mint 90%-a elérhetetlen he
lyen: gleccserekben, jégrétegben vagy mélyen a föld alatt ta
lálható. Friss ivóvízkészletünknek csak mintegy tízezred 
százaléka az, ami könnyen hozzáférhető. 

"Az élet a megelevenedett vfz. " 
Az élőlényeknek szükségük van vízre, ugyanis abból 

vannak. A növényi és állati sejtek élő anyaga, a protoplazma 
jórészt vízből áll. Egy ember testsúlyának átlag 60 %-a víz, 
melyből csaknem 40 litert sej t j eink billióiban hordozunk. 
Alapjában véve mind vízcseppek vagyunk, akik makromo
lekulárisan csak annyira vastagodtunk meg, hogy elég tar
tásunk legyen és ne csöpögtessük apránként szét magunkat. 
A testünket alkotó víz 3 %-a naponta új molekulákkal töltő
dik fel. A testünk összes porcikáját elárasztó vízmolekulák a 
világ valamennyi óceánjából, prérik, síkságok füves vidékei
nek kipárolgásából és a Föld összes hatalmas esőerdejének 
lombozatából származnak. A levegőhöz hasonlóan a víz is 
fizikailag köt bennünket a Földhöz és minden más lét
formához. 

Szüntelen vízigényünk fizikai funkcióink következménye: 
minden lélegzetvételIel, verítékcseppel, vizelet-, vagy szék
letürítéssel nedvességet vesztünk. Testünk szakadatlan víz
készültségben van, mert napi bevitelünket pontosan napi ki
bocsátásunkhoz kell igazítanunk. Testünk és környezete kö
zött bámulatos egyensúly áll fenn. A test belseje és külseje 
közös erőfeszítéssel igyekszik kivédeni a bennünk és körü
löttünk lévő víz árapály át. 

Az élet egész vállalkozását a víz transzformációs köz
vetítő közegeként is felfoghatjuk. Közelebbről megvizsgálva 
kiderül, hogyavízmolekulák igencsak fura valamik. A víz 
egyébként annyira szokványos, hogy többségünk meg sem 
ütközik a viselkedésén. De a fizikus rendellenességként fog
ja fel a vizet. Először is azért, mert normális hőmérsékleten 
folyadék. A víznek más szokatlan tulajdonsága is van, így 
például magas olvadás-, forrás- és párologtatáspontja. 
Mindezeken felül a víz rendelkezik még egy rendkívüli tu
lajdonsággal: az egyegységnyi víz hőmérsékletének egy 
Celsius fokkal való emeléséhez szükséges hőmennyiség tíz
szerese annak, ami a vas, harmincszorosa annak, ami a hi
gany, ötszöröse annak, ami a talaj felmelegftéséhez kell. E 
sajátossága révén, a víz hatásos "hőnyelő": rengeteg hőt tud 
elnyelni, amit később visszasugároz. Ez az oka, hogy nagy 
víztömegek - óceánok, tavak - nyaranta sok hőt nyernek el, 
majd télen leadják, és ezáltal mérséklik a felszíni hőmér
sékletet. 

A víz ritka tulajdonságai a vízmolekulák közti erős von
zásnak köszönhetők, ami nagyfokú belső kohéziót teremt. 
Molekuláris szinten a víz megtévesztően egyszerű anyag. 
Két hidrogén és egy oxigénmolekulából áll, de a hidrogén
atomok nem a H-O-H lineális elrendezésben sorakoznak az 
oxigénatom mellett, hanem egymáshoz képest 105 fokos 
szöget zárnak be. A hidrogén atomok egyik oldalán he
lyezkednek el, és pozitiv töltéssel rendezkednek, míg a nagy 
oxigénatom a másik végén dudorodik ki, és negatív a töl~ 
tése. Úgy működik tehát ez a kétpólusúnak is nevezett mole
kula, mint egy apró mágnes. A kétpólusú elrendezés követ
keztében a hidrogénatomok vonzzák egy másik vízmolekula 
oxigéníitomját, és az így létrejött kémiai affinitás t hidrogén
kötésnek nevezzük. A bipoláris víz rendkívüli ágas-bogassá
gát a kristályok vagy a hópelyhek alakzataiban vehetjük 

szemügyre. Ez az egyszeru molekula számtalan lehetséges 
kombinációjával azt az érzést kelti bennünk, mintha 
végtelenül sokféle hópehely lenne. 

A víz nagyobb fajsúlyú folyadékként, mint szilárd hal
mazállapotban, és néhány ponttal fagypont fölött a legna
gyobb fajsúlyú. Következésképpen amikor a víz megfagy, 
az így képződött kristály molekulái között nagyobb a térköz, 
mint folyékony állapotban. A jég tehát kiterjed, és ezért in
kább lebeg, mintsem elsüllyed, ahogy egyébként a legtöbb 
megfagyott folyadék esetében történik. Ezért tapasztaljuk, 
hogy ahelyett, hogyajég tavak és folyók fenekén képződne, 
a víz színére emelkedik, és ami még ennél is lényegesebb: 
az így képződő jég szigeteli az alatta meghúzódó víztöme
get, amely ezért is marad folyékony, és a benne lévő vízi 
élet is így telelhet át. 

Miután a víz univerzális oldószer, a sziklák mállasztásá
ban és bomlasztásában is hatékonyan részt vesz. Miközben 
átjáIja a talajt, táp- és egyéb anyagokat old ki belőle és visz 
magával, egyben oldhatóvá teszi a sejtes molekulákat és az 
élő szervezeteken belül is anyagokat szállít. De a víz több 
mint oldószer: anyagcsere-reakciókba lépve bomlástermé
kek részévé válik, vagy melléktermékként felszabadul: ami
kor például a zsírokhoz hasonló nagyobb molekulák bomla
nakle. 

A fizikai világ mennyiségi meghatározása és mérésére 
szolgáló rendszerek közül nem is egy vonatkozási pontnak 
használja a· vizet, s ezzel mintegy elismeri bolygónkon 
életünkben kivívott különleges helyét. A metrlkus súly- és 
űrmértékrendszer 1 grarnmot úgy határoz meg, mint egy 
milliliter víz súlyát. A Celsius-hőmérőrendszer "O" fokként 
a víz fagypont ját jelöli meg, ,,100" fokként pedig a forrás
pontját. Energiaegységeket kalóriában mérünk, ami nem 
más, mint az 1 köbcentiméternyi víz 1 Celsius fokkal törté
nő félmelegedéséhez szükséges energiamennyiség; az élet 
viszonylatában 1 nagykalória=1000 kalória, illetve 1 kilóka
lória. 

"Víz" nem keletkezik folyton: ami itt van a Földön, 
mindig is itt volt. De az a transzformációs folyamat, mellyel 
életet tart fenn, körbejárja a bolygót, felhőből esőként a 
földre hull, hogy aztán- a vízkörforgással isdt vissza jusson 
az égbe, nem létezett mindig. Tényezők sokasá~a - a 
hőmérséklet, kémiai folyamatok, a talaj és maga az "Elet" -
hívta elő. A "Víz" = "Eletelixfr". Nélküle ez a bolygó élet
nélküli, sivár pusztaság maradt volna! 

Ampovics Zsolt 

Nyugdíias "időtöltés" 
Ismerőseim, akik tudják, hogy aktív közalkalmazotti munka vi

szonyomat megszüntetve nyugdíjba vonultam, gyakran kérdezik, 
hogyan telnek napjaim, mit tudok egyáltalán csinálni. Ezúttal, e 
helyról is azt üzenem nekik, hogy a nyugdíjba vonulás nem olyan 
borzasztó dolog, csak a teendőket kell nagyon következetesen 
megtervezni. Ú gy kell rá készülni, mint ahogyan ezt én is tettem. 

Történt, hogy régebben valamilyen apró tárgya t bütyköltern, 
melyhez szükségem volt a nagyítós, órás okuláré használatára is. 
A mütyürkét meg kellett mosni, melyre a legkézenfekvőbb hely a 
konyhai mosogató. Addig ügyetlenkedtem, llÚg a terjedelmes, na
gyítós szemüvegernrnel néhány konyhai eszközt a számtalan fel
akasztott közüllevertern. Köztük volt három férnszúrő is. 

Ha már a szemüveg a homlokomon van, ösztönszerűen meg
néztem a szúróket. Megdöbbenten láttam, hogy milyen koszos ak. 
A tisztítás elvégzését a nyugdíjazást követő időszakra prolongál-
tam. -

Eljött a nagy nap! A múvelet időpontjául az egyedüllét a leg
megfelelőbb, mert kényes munka, kétes eredménnyel járhat, az 
sem közömbös, hogya mosogató külcsínének átváltozására ne le
gyen tanú. Első próba a mosószeres melegvíz, meg a körömkefe 
bevetése, de a múvelet eredménytelen. Lehetne savazni a szerves 
anyagot lemaró savval, de mi lesz a szúrő anyagával, az alullÚni
urnkerettel, a horganyzott férnszúrővel és a rafinált résekben 
visszamaradó anyaggal? 

Ez az ötlet nem az igazi I Lehetne idilönböző túzhelytisztítósze
reket is bevetni, de a hatás és a következmény - mint az előbbi 
aggály. Lehetne égetni is, de leég a szúrő védelme, kilágyul az 
anyag, gond marad az elégett koksz eltávolftása, meg kezelhetet
len lesz a búz. Bár ez utóbbi kempinggáz kerti használatával ki
küszöbölhető. 

Ki is lehetne dobni a szúrőket, de emlék fúz hozzájuk. Ez első 
kicsit még a lányok csecsemőkorában használtuk a teájuk szú
résére. A második nagyobb Iyukú kiváló volt különböző anyagok 
szitálására-szórására. Ajándékban kaptuk anyámtól. A harmadik 
nagyobb pedig ha mesélni tudna - hogy milyen csodálatos húsle
vesek, mártások folytak át rajta -, akkor az irigységtól a tbobi 
szúrő megpukkadna. 

Egyedüli út a tisztítás. Elkeseredésre semmi ok, ötlet van még 
rengeteg. Ha a kosz a vízbül ülepedett ki, akkor nyilván a vIz, 
meg a mosószer oldja, csak fel kell forralni. Még szerencse, hogy 
a három szúrő pontosan illeszkedik egymásba és együtt egy két 
literes fazékba. Fazék, víz, kis mosogatószer és iránya tűzhely! 
A folyamat hosszadalmas, llÚg a fortyogó víz dolgozik, rengeteg 
munkát el lehet végezni a kertben. 

Két és fél, három óra alatt kellemesen elfáradtam a kinti mun
kában, de ez az idő éppen elegendő arra, hogy.a fazékból a víz el
forrjon, átizzon a szúrókkel együtt. A lakásban az égett zsír ret
tenetes búze, a szúrőkön a koksz, a fazék zománca szétpattogva. 
Ha kihúl a cucc, az elégett emlékekkel együtt könnyedén kidob
ható a kukába. A lakás szellőztetése, szagtalanftása komoly fel
adat, de majd kipróbálok néhány szagosítót, azt a néhány napot 
rászánom, hiszen egy nyugdíjasnak temérdek ideje van. 

Hajdu Dezső' 
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Lampl Hugó-díias 
az átépíteH Kurca-toroki zsilip 

2002-ben az átépült Kurca-toroki zsilip kapta a vízi létesítmények legrangosabb 
hazai díját, a Lampl Hugó díjat. A zsilipen elhelyezett emléktábla avatására 
. és az alkotók elismerésének átadására 2003. március 21-én került sor. 
Az ünnepségen dr. Ivicsics Ferenc, a Lampl Hugó Bizottság tagja elnökölt, 

a megjelenteket és a rangos eseményt 
Gyenes János, Mindszent város alpolgármestere üdvözölte. 

A ~írálati munkáról és a Társaság Elnökségének döntéséről dr. Wisnovszky Iván, 
abíráló bizottság elnöke számolt be. Kardos Imre, a területi bizottság elnöke 

a pályamű kiválasztásának szempontjait ismertette. 
Ünnepi beszédében Korompay András, az Országos Vízügyi Főigazgatóság 

főosztályvezetője a Kurca-toroki zsilip jelentőségét, 
a Tisza árvíz- és belvízvédelmében betöltött szerepét emelte ki. 

Az ünnepségen Lampl Hugó-emlékérmet 
kapott Török Imre György, az A tivízig 
igazgatója, Bunyevác Viktor, a Konstruktőr 
Kft. f~lelős tervezője, Iványi Ilona, a Kon
struktőr Kft. tervezője, Boros István, a Sze
viép Rt. felelős építésvezetője és Maros
völgyiné Gorjánát Magdolna, a Szeviép Rt. 
gépüzt(mvezetője. 

Az Unnepség keretében vehette át a Ma
gyar Itidrológiai Társaság, valamint a Kör
nyezetYédelmi és Vízügyi Minisztérium által 
kiírt országos pályázaton "Cián" jeligéjű 
művével r. helyezést elért Mrena Gina, a 
Mindszenti Alapfokú Művészeti Iskola 
tanulóJa megérdemelt díját Geszler Ödön
nétől, áz MHT ügyvezető igazgatójától. 

Az ünnepséget a Mindszenti Központi 
ÁltaláQos Iskola műsora színesítette 

A következőkben Kardos Imre ünnepi 
beszédét idézzük. 

"Tisztelt Hölgyeim, Uraim! Kedves Ven
dégeink! 

A Ljunpl Hugó-díj alapítás ának határozata 
1993-ban látott napvilágot abból a célból, 
hogy inspiráljon a vízgazdálkodás széles te
rületén ivalamennyi alkotót arra, hogy kiváló 
vízépítmények szülessenek. A díjat olyan 
nemzetközi szempontból is figyelemre 
méltó, ~j vízépítési létesítmény vagy létesít
ményc~oport kaphatja meg, amely tervezési, 
techno~ógiai, kivitelezési, üzemeltetési és 
tájba illő esztétikai, valamint az emberi 
'környezet előnyös alakítása szempontjából 
egyarárjt kimagasló. 

2002·-ben az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi 
Igazgatóság, mint beruházó, a Konstruktőr 
Kft., ~int tervező és a SZEVIÉP Rt., mint 
kivitel~ző pályázatot nyújtott be Lampl 
Hugó-díjra vonatkozóan a Kurca-toroki 
zsilip átépítése és korszerűsítése tárgyában. 

Bizottságunk a benyújtott pályázatra a 
következő véleményt alakította ki: 

Az 1885-ben épült gravitációs zsilip 1974-
ig egyként üzemelt az egész Kurca rendszer
ben. Vízszállító képessége 25-30 m'/s volt. 
A 115 év alatt (1885-2000) a műtárgyon je
lentősebb javítást, illetve átalakítást (elektro
mos meghajtás) csak az 1970-es években 
végeztek. 
Időközben a belvízi rendszerben jelentős 

változások következtek be. Egyrészt 1974-
ben megépült és üzembe helyeződött a 
Mindszent II. gravitációs zsilippel is rendel
kező szivattyú telep, másrészt belvíztározók 
(Veker-éri termál, több szikes halastó) 
épültek. A rendszerbeli változások eredmé
nyeként mintegy negyedére, 6,5 m'/s vízho
zam átvezetésére redukálódott az építési 
igény. A beruházó és az üzemeltető - terve
zői megrendelő szerződésben - a fentiek fi
gyelembevételére is felhívta a tervezők 
figyelmét. 

A tervezők az alapvizsgálatok elvégzése 
után több változatot dolgoztak ki a hidroló
giailag kiszámított, meghatározott vízhozam 
átvezetésére alkalmas mútárgyra vonatko
zóan. Műszaki és ökonómiai paraméterek 
mindegyikét vizsgálva és összehasonlítva -
elsődlegesen természetesen az árvizvédelmi 
biztons ágot garan tál va - az a változat 
valósult meg, amelyik a meglévő öreg mű
tárgyat felhasználva teremti meg a feltételt 
az új, méretezett acélcsövek beépítés ére. 

A Víz Világnapjára meghirdetett pályázat egyik győztese, Mrena Gina, 
a Mindszenti Alapfokú Művészeti Iskola tanulója 

Geszler Ödönnétől, az MHT ügyvezető igazgatójától vette át díját 

A zsilipen elhelyezett tábla szövege 
E változatnak az a kiemelkedő jelentősé

ge, hogy felhasználja a tájba illő, ipari mű
emlék jellegű, XIX. századi, szinte egyedi 
vízügyi létesítrnényt. Olyan új műtárgy szü
letett, mely meg tartotta régi formáját. 

Figyelemre méltó az is, hogy sikerült a 
műtárgy teljes homlokzatát eredeti állapotá
ba varázsolni a nyerstégla felületek, vala
mint a mészkő fedlapok és sarokkövek csi
szolása és pótlása révén. A pótlás okhoz ré
gebben kitermelt, bontott mészkövet hasz
náltak, melynek eredményeképpen az új ele
mek nem térnek el színükkel a régiektől. A 
nyers tégla felületekhez nehezen, csak kül
földön beszerezhető, viszont kiemelkedő 
minőségű anyagot építettek be. Idetartozó

A műtárgy és környékének esztétikai 
megjelenítésében lényeges elemként említ
hető a kisméretű, modern külsejű, villamos 
kapcsolószekrénynek és regisztráló vízmér
cének is helyet adó kapcsolóház. 

Az árvízvédelmi biztonságot, a műtárgy
stabilitást jeleritősen növeli a szivárgást 
gátló, illetve csökkentő - agyagrétegbe 
benyúló - Larsen-függönyök beépítése és az 
eddig nem lévő, második lezárási lehetőség 
beépítése. Ugyancsak stabilitást növelő és 
szivárgást csökkentő tényezőként említhető 
még az acélcsövek köré bedolgozott nagy
szilárdságú betontömeg is. 

Az 1885-ben épült Kurca-toroki zsilip 
2000-ben a tavaszi árvíz idején - árvízvé
delmi biztonságot is veszélyeztető módon -
meghibásodott, üzemképtelenné vált. Sürgő
sen intézkedni kellett arra vonatkozóan, 
hogy a~ árvízvédelmi biztonság mielőbb 
megter'emtődjön, mellyel egy időben az 
egész bel vízi rendszer felülvizsgálata is szó
ba kerüljön, aminek függvényében alakulhat 
majd a jnűtárgy jövőbeni helyzett;. Kardos Imre 

.. nak mondható, hogy a tervezők szellemesen 
. úgy helyezték el az eredeti létesítrnényben 

korábban nem lévő második elzárás t, hogy 
az a műtárgy egységét - harmonikus szép-

A kivitelezés során újszerűnek minősít
hető a bent maradó szerelősín alkalmazása, 
valamint a csőbélés betonozásához használt, 
mennyezetre erősített betonszállító cső 
igénybevétele. A beruházási költségeket je
lentősen csökkentette az a megoldás, hogy 
az eredeti elzárás működőképes maradt az új 
elzárások egyikének megépültéig, így nem 
volt szükség az egyébként nagy anyagi rá
fordítást igénylő körtöltés megépítésére. 

ségét - nem bontotta meg. 

A rövid idejű üzemelés i tapasztalat a mű 
jó teherbíró képességét, szivárgásmentes 
működését igazolta vissza. Ezért garancia 
mutatkozik arra, hogy a zsilip a jövőben is 
alkalmas lesz a több mint 10 m vízoszlop
terhelés elviselésére. 

A fentiekben felsorolt érvek alapján a mű
tárgy létesítmény tervezési, technológiai, ki
vitelezési, táj esztétikai és üzemelés i szem
pontból is kimagasló értékű. Ezért bizott
ságunk tagjai teljes egyetértésben javasolták 
a Kurca-toroki zsilip átépítésével kapcso
latban benyújtott pályázat Lampl Hugó
díjban való részesítését. A mai napon 
örömmel értesültünk a számunkra kedvező 
döntésről, ezért engedjék meg, hogya 
Területi Bizottságunk nevében szívből 
gratuláljak a beruházó, tervező és kivitelező 
igen tisztelt díjazott jainak." 
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A Tisza partvonal- níSZOKLEVÉl, 

. változásának vizsgálata 
Mindszentnél 
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Eng~djék meg, Kedves Ol
vasók,;hogy ezen a nyilvá
nos, szakmai fórumon ke
resztü'l is bemutatkozzak 
Önöknek néhány szóban, 
majd élve a kapott lehetőség
gel, egy általam végzett vizs
gálat néhány részletét és 
eredm~nyét megosszam az 
érdeklődókkel. 

A névem Fiala Károly, 24 
éves v~gyok, 2002-ben vé
geztem a Szegedi Tudo
mányt;gyetem geográfus
környezetkutató szakán. Je
lenleg 'polgári szolgálatos
ként ai Árvízvédelmi és Fo
lyószabályozási Osztályon, 
Jancsó}ános mellett dolgo
zom. Az egyetemi évek alatt 
kaptam meg a lehetőséget, 
hogy bekapcsolódhassak a 
Tisza-kutatás proj ektbe, 
amelynek egyik része volt 
volt a! partvonal-fejlődés 
vizsgálata. 

A Tisza jelenlegi partvo
nal-változás ának mértékét a 
partfalha vert "eróziós tűk" 
(1 méter hosszúságúra vágott 
vasrudák) segítségével hatá
roztam!,meg. A vasrudak he
lyét a terepi mérések során 
gyűj tött tapasztalatoknak 
megfel~lően választottam ki, 
így az erózió mérésére legal
kalmasabb helyszínek: a fo
lyó inflexiós pontjai (mind
két mederoldalon), a kanya
rulat s~imm~triatengelyében 
a pusztuló külső ív és az a 
pont, ahol a sodorvonal leg
jobban megközelíti a partot. 
Az első' eróziós tű referencia
pontként szolgált, s ezt füg
gőlegesen helyeztem el a 
hullámtéren. A többit 1,5-2 
méterenként, vízszintesen a 
mederfalba vertem be. 

Minden esetben töreked
tem arra, hogyamérővasak a 
függőlegeshez képest azonos 
távolságban legyenek egy
mástól. 'A közöttük lévő sza
kaszok Ilejtőszögét 0,5 méte
renként bányászkompasszal 
mérteni meg. 

Az el,"6ziós tűk elhelyezése 
és a ,,mintavételezés" is kis
vízi idi5szakban történt. A 
mérések során a tűk falból 
kilógó része alapján ponto
san m~rhető a partrombo
lás/épüíés mértéke. 

Minderre azért volt szük
ség, hogy következtetni tud-

jak a hullámtér változásának 
irányára (pozitív, vagy nega
tív), majd a mért eredmé
nyek alapján annak nagyság
rendjére is. 

A Tisza oldalazó erózió
jának hatására vízszintes irá
nyú változások következnek 
be, amivel nemcsak a part 
anyaga, hanem a frissen fel
halmozódott üledék (bizo
nyos százaléka) is vissza
kerül a folyóba. Természete
sen a partvonal vándorlásá
nak mértéke több tényező 
függvénye (Gábris Gy., 
1986): 

• a partot felépítő anyag 
ellenállóképessége; 

• az árvizek gyakorisága 
és nagysága; 

• a part morfológiai helye 
a kanyarulaton belül; 

• a folyó vízhozama; 
• a folyó esése. 
Az elhelyezett eróziós tuK 

segítségével pontos adatokat 
kaptam a Tisza ezen szaka
szán a partvonal erózió j ára. 
Három időszak (2000. július, 
2000. október és 2001. má
jus) mérési eredményeit dol
goztam tel, az eredmények a 
partvonal erodálódásának 
jelentős mértékét bizonyít
ják. Július és október között 
a változás csekélyebb mér
tékű, mint október és május 
között. 

Ennek legfőbb oka, hogy 
ebben az időszakban tartósan 
alacsony volt a vízállás, 
illetve csupán mederkitöltő 
vizek vonultak le a meder
ben, így a fluviális folyama
tok lelassultak. A május előt
ti időszakot igen magas árvíz 
jellemezte, amely során az 
eróziós folyamatok aktivizá
lódtak. 

Egy-egy partszakasz eró
ziójának mértékét nem csak 
a kanyarulaton belül elfoglalt 
helye határozza meg, fontos 
tényező a mederfal anyagi 
minősége, állékonysága is. 
Mindkét partszakasz egy-egy 
kanyarulat szimmetriatenge
lyében helyezkedik el, mégis 
nagyon eltérnek egymástól 
formájukban és az alakító fo
lyamatokban is. 

Az egyik vizsgált szakasz 
nagy állékonyságú, vastag
pados agyagból épül fel. A 
partfal stabilitását, erózióval 

A vízméree"O" pont jától Erózió a sodorvonalnál 
való távolság (em/év) 

0,75m 
1,5m 
2,25m 
3m 
3,75m 
4,5m 
5,25m 
6rri 
6,75m 

Az erózió átlagos 
értéke 

75 
57,5 
25 
10 
15 
15 
5 
102,5 
95 

44,5 em/év 

szembeni ellenállóképessé
gét bizonyítja, hogy a mért 
lejtőszög-értékek sok esetben 
a 800 -ot is meghaladták. En
nek a ré'sznek az eróziója a 
folyó munkavégző képessé
gétől és a vízállás magassá
gától függ leginkább. 

A másik mintavételi hely 
elhelyezkedését tekintve 
megegyezik az előzővel, ám 
itt a partot anyag és homok 
építi fel, aminek állékonysá
ga, erózióval szembeni ellen
állása lényegesen kisebb, 
mint az előző esetben (az itt 
mért lejtőszög értékek 30-40° 
között változnak). Az anyagi 
minőségből eredően ugyan
abban az időszakban a ho
mokos partfal jobban erodá
lódott, az erózió közel 2,5-
szerese az agyagos partfal 
eróziójának. 

Ráadásul a homokos part
fal-csuszamlás veszélyesebb 
is, mivel a homok közé vé
kony iszaprétegek is rakód
tak, amin a nagy mennyiségű 
homok (a tömegéből adódó 
terhelés miatt) könnyen meg
csúszik (nagy mennyiségű 
anyag jut vissza a mederbe), 
tehát nagy számú tömegmoz
gásos folyamat jellemzi ezt a 
szakaszt. 

A kanyarulat inflexiós 
pont jánál, a meder felső ré
szén akkumuláció is előfor
dul (max.12-25 mm), míg az 
alsóbb szakaszokon az eró
zió dominál. 

Igen érdekes, hogy itt lép
csős hátrálás figyelhető meg 
(a folyó ezen szakasza egye
nes, mint egy szélcsatorna 
működik), ami az állandó 
hullámverés hatására jött 
létre. Mivel itt a part vastag 
homok és vékonyabb agyag
rétegekből épül fel, ennek 
megfelelően változik az eró
zió nagysága (60-10 crn/év 
között). 

Legjelentősebb a partpusz
tulás ott, ahol a folyó sodor
vonala a partot a legjobban 
megközelíti. 

A folyó munkavégző ké
pessége ezen a részen a leg
nagyobb, hiszen energiájá
nak nagy része ide összpon
tosul. A nagy meredekségű 
partfalat váltakozva (vé
kony)homok- és agyagréte
gek építik fel, amik közé két 

Erózió az inflexiós pontnál 
(em/év) 

37,5 
10 
57,5 
42,5 
3 
+ 5 (akkumuláció) 
+ 2,5 (akkumuláció) 

22,6 em 

helyen paleotalaj ékelődik 
be. A part rendkívüli erózió
ját (a nagy állékonyságú 
anyag ellenére) az omlások 
gyakorisága fokozza, sok 
esetben több méter széles 
szakasz pusztul le egyetlen 
omlás alkalmával. 

Az általunk vizsgált sza
kaszon az erózió évi, maxi
mális értéke meghaladta az 1 
métert. 

A vizsgálat azt mutatta, 
hogy a meder különböző he
lyein az erózió mértéke más 
és más, aminek pontos érté
két az eróziós tűk segítségé
vel meg tudtuk határozni. A 
mért adatokat a közölt táblá
zatban foglaltam össze. 

A kapott értékeket össze
hasonlítva megállapítható, 
hogy a pusztulás a kanyaru-
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lat szimmetriatengelyénél a 
legkisebb mértékű, legna
gyobb pedig ott, ahol a so
dorvonal legjobban megkö- ( 
zelíti a partot. _ Kitüntetések, elismerések ) 

Méréseink . szerint az eró
zió évi maximális értéke 
meghaladja az 1 métert, sőt, 
egyes helyeken a 1,5 métert 
is elérheti, átlagos értéke 
pedig (helyzettől függően) 
9,2 crn/év és 44,5 crn/év kö
zött változik. 

Ez a megállapítás pedig 
azért volt nagyon fontos, 
mert így a parti sávon ak
kumulálódott nagy vastag
ságú üledék teljes mennyisé
gével nem számolhattam, 
hiszen ennek egy része a le
rakódás után visszakerül a 
mederbe a part eróziója ré
vén. 

A fent leírt vizsgálatok és 
eredményeik egy komplex 
kutatás részeredményei, így 
teljes és szabatos képet csak 
azután kaphatunk, ha ezeket 
is megismertük. 

Hangsúlyoznom szüksé
ges, hogy vizsgálataim egy 
bizonyos területre vonat
koznak (Mindszent 210-
-212fkm), így előfordulhat, 
hogy más környezetben az 
általam említett adatok nem 
helytállóak. 

Remélem, hogy e néhány 
sor felkeltette érdeklődésüket 
és további eredményeimet 
szívesen látj ák viszont az 
újság hasábjain. 

Fiala Károly 

Erózió aszimm. 
tengelynél (em/év) 

7,5 
17,5 
7,5 
5 
+ 2 cm (akkumuláció) 
7,5 
3 
7,5 
27,5 

9,2 em 

2002 
Juhász Ferenc, a Magyar 

Köztársaság honvédelmi mi
nisztere 2002. augusztus 20-án 
kelt intézkedése alapján a 
Honvédelemért kitüntető cím 
1. osztályát adományozta Tö
rök Imre Györgynek. A cím 
átadására Szegeden, a megyei 
közgyűlésen került sor. 

* 
A 2002. évi rendkívüli du-

nai árvízvédekezésen végzett 
áldozatos munkáért és a nehéz 
időszakban mutatott helytállá
sért dr. Kóródi Mária kömye
zetvédelmi és vízügyi minisz
ter kitüntetéseket és emlékla
pot adományozott. A kitünte
téseiket 2002. október 21-én 
Baján Kemény Attila, a Köz
lekedési és Vízügyi Miniszté
rium közigazgatási államtitká
ra adta át 

"A vizek kártételei elleni vé
dekezésért" Érdemérmet ka
pott dr. Dobi László osztály
vezető; Illés Ákos, a SZEVI
ÉP Rt. dolgozója; Marsovszki 
GergelyMBSZ vezetőhe
lyettes; Török Imre György 
mb. igazgató; Andó Mihály 
műszaki igazgatóhelyettes 
főmérnök. 

Aranyozott Széchenyi Em
lékérmet Frank Szabolcs osz
tályvezető-helyettes; Sági 
János szakaszmérnök pedig 
Ezüst Széchenyi Emlékérmet 
vehetett át. 

A környezetvédelmi és víz
ügyi miniszter "Emléklap" 
elismerésében részesült a 
vízügyi igazgatóság 75 köz
alkalmazottja, a SZEVIÉP Rt. 
60, a Csongrádi Kör-Vízép
Közmű Kft. 24, a Maros-Tisza 
Mélyépítő Kft. 20 és a Tisza
Marosszögi Vízgazdálkodási 
Társulat 12 alkalmazottja. 

Igazgatóságunk dolgozói
nak a 2002. évi őszi felül
vizsgálat kiértékelő értekez
letén adták át az elismeréseket 
és az emléklapokat. 

2003 
Az Ativízig kuratóriuma az 

"Alsó-Tisza vidékért" kitünte
tést adományozta 2003-ban 
Andó Mihály főtanácsos, mű
szaki igazgatóhelyettes fő
mérnök, Kiss Imre főmunka
társ, belvízvédelmi ügyintéző 
és Tripolszky Imre főtanácsos, 
vízrendezési osztályvezető 
részére. A kitüntetéseket a 
2003. március 12-i igazgató
sági ünnepségen vették át az 
elismerésben részesültek. 

* 
Dr. Kóródi Mária környe-

zetvédelmi és vízügyi minisz
ter 2003. március 21-én, a Víz 
Világnapja tiszteletére ren
dezett ünnepségen Miniszteri 
elismerő oklevelet adományo
zott Benyó György gátbiztos
nak, aki 1982. december 16-
óta dolgozik a szentesi sza
kaszmérnökségen. Szolgálati 
helye a 11.08. öcsödi árvízvé
delmi szakasz papgáti őljárá
sában van. A Benyó-dinasztia 
harmadik tagjaként, nagyapja 
és édesapja után szolgálja a 
vízügyet ezen a helyen. 

Munkájában a kezdetektől 
fogva fegyelmezett, pontos és 
nagy szakértelemről tett tanú
bizonyságot. Az igazgatóság
gal kapcsolatban lévő önkor
mányzatok és mezőgazdasági 
szervezetek, valamint hatósági 
feladatokat ellátó intézmények 
dolgozóival és azok vezetőivel 
jól együttműködik, ezáltal a 
vízügyi igazgatóság ot Kun
szentmártonban és a kömyező 
településeken hatékonyan kép
viseli. 

1991-ben az igazgatóság ki
nevezte a 11.08 árvízvédelmi 
szakasz gátbiztosának. Felada
tait mindenkor pontosan és ha
táridőre teljesíti. 

A 2000. évi árvízvédekezé
sen teljesített munkájáért "A 
vizek kártételei elleni véde
kezésért" érdemérmet kapott. 

Kuruez Gyula 
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J'avaslatok vízminöségikárelhárítási technológiák 
kidolgozására az üzemi és területi vízminöségi 

kárelhárítási tervek tapasztalatai alapián 

A Tis~a-vízgyűjtőn a közelmúltban lezaj
lott környezetszennyezés ek egyre fokozot
tabban felerősítették azt az igényt, hogya 
vízgyűjtőn található potenciális szennyező 
források balesete során, lehetőség szerint 
már a részvízgyűjtő területén, a szennyező 
objektumok térségében lehessen hatékony 
kárelhárítási tevékenységet végrehajtani. 

A 2/1999. (K.H. Ért.15.) KHVM-KÖM 
együttes utasítás a vízminőségi kárelhárítás
sal össz~függő területi tervekről rendelkezik, 
a 21/1999. (VII.22.) KHVM-KÖM együttes 
rendelet a vízminőségi kárelhárítás sal össze
függő üzemi tervek készítésének, karban
tartásánfr, korszerűsítésének szabályairól a 
vízminőségi haváriák megelőzésének, illetve 
havária esetekben a szennyezések körzeté
ben végrehajtandó beavatkozásoknak admi
nisztratív-technikai lépéseit tárja fel. 

Az elkészített és engedélyezésre benyúj
tott üzemi kárelhárítási tervek ellenőrzése, 
valamint a területi kárelhárítási tervek ké
szítése során több olyan tapasztalatunk szü
letett, amelyeket egy esetleges operatív be
avatkozás során figyelembe kell venni. Ezek 
közül ke.ttőt emelnék ki. 

1. Az! üzemi terv készítésére kötelezett 
üzemekhek csak mintegy 70-75 százaléka 
nyújtott! be tervet. Ezeknek a terveknek is 
csupán 75-80 százaléka olyan színvonalú, 
hogy hiánypótIás és kiegészítés nélkül be
építhető:a területi tervekbe. Az előbb emlí
tettek felvetik azt a problémát, hogy mi tör
ténik akkor, ha egy ilyen objektumnál adó
dik vízminőség i havária. 

A 132/1997. (VII.24.) kormányrendelet, 
amely a ivízminőségi kárelhárítás sal össze
függő feladatokat szabályozza, előírja, hogy 
a károkozó (üzem) erőforrásait igénybe véve 
kell a beílvatkozást végrehajtani. 

Abban az esetben, ha az üzemnek sem 
terve, sem eszköze, sem személyi állománya 

nincs a feladathoz rendelve, a vízügyi igaz- vonalú technológiák és műszaki eszközök 
gatóság - igaz, hogyakárokozó költségére - állnak rendelkezésünkre: 
a saját eszközeivel és személyi 'állományával • fából, alumfniumlemezből, műanyag ból 
köteles elvégezni a kárelhárítás t. Ebből az a készült terelőfalak; 
tapasztalat, hogy a vízügyi igazgatóságnak • olaj csapdák, olajleszedők; 
területi tervében szerepeltetnie kell, az • szelektív olajmegkötő adszorbensek; 
eszköz- és az anyagbeszerzéseknél pedig • olaj-víz szeparátorok. 
gondoskodnia kell azokról az anyagokról, V/zben oldódó vagy v/zzel elegyedő szer-
amelyek a fent említett esetekben szüksé- ves anyagok: 
gessé válnak. • részletesen kidolgozott kárelhárítási 

2. A második problémakör a jelenleg al- technológia nincs, speciális eszközök nin
kalmazott kárelhárítási technológiákat érinti.· csenek. 
A Dél-Alföld és Szeged térségében végzett Vtzben oldódó lúgok, savak: 
felméréseink és vizsgálataink szerint a fel- • részletesen kidolgozott kárelhárítási 
színi vizeinkre (állóvizek, csatornák, folyók) technológia nincs, speciális eszközök nin
potenciális veszélyt jelentő objektumok 43,5 csenek. 
százaléka esetén olaj származékok - ásvány- V/iben oldódó szerves és szervetlen toxi-
olaj, benzinfrakciók, gázolaj, finomított ola- kus anyagok: . 
jok, stb.) - jelennek meg veszélyes anyag- • részletesen kidolgozott kárelhárítási 
ként. technológia nincs, speciális eszközök nin-

Az általunk a "vízi környezetben nem ki- csenek. 
vánatos egyéb anyagok" kategóriájába sorolt Szerves anyagok okozta oxigénhiányos ál
szerves vegyületek közül a glikolok 32,8, az lapot megszüntetésére különböző levegőzte
alkoholok 16,1, az aromás szénhidrogének tési technológiák és levegőztető eszközök a 
0,9 százalékos mennyiséget, míg a lúgok és vízügyi szolgálat rendelkezésére állnak, így 

egyes szennyezések másodlagos hatását 
ellensúlyozni tudjuk. Az előzőekben fel
sorolt, potenciális veszélyt jelentő anyagok 
arányaiból véleményem szerint az alábbi 
következtetések tehetők: 

Az ismertetett arány többé-kevésbé jel
lemző az ország más térségeire is, sőt a Du
na és Tisza vízgyűjtő országhatáron kivüli 
területeire is, ugyanis az ipar, az infrastruk
túra és a szolgáltatások fejlődések a környe
ző országokban hasonló. 

Az ásványolaj és származékainak eltávoIf
tási technológiái mellett szükség van a víz
ben oldódó nem kivánatos és toxikus anya
gok okozta vízszennyezések kárelhárítási 
technológiáinak kidolgozására. 

Szükséges lenne, hogy az üzemi és területi 
kárelhárítási tervek adatait felhasználva, 
induljon el kutatás-fejlesztési munka az új 
technológiák kidolgozására, a kárelhárítás 
ezen területén alkalmazható eszközök, be
rendezések gyártására, a mentesítésre, kár
csökkentésre alkalmas anyagok előállítás ára. 

Dr. Fekete Endre 
savak 0,7 százalékot képviselnek. .---------------------------------

Potenciális vízszennyez6 
anyagok megoszlása 

A vízi környezetben kifejezetten toxikus 
anyagok mennyisége 6,0 százalék. Ebben a 
körben a legjelentősebb tétel az élelrniszer
iparban használt cseppfolyós ammónia (4,5 
százalék), míE: 1.5 százalékot tesznek ki a 
klórtartalmú fertőtlenítőszerek ("Hypó"), a 
formaldehid, a nehézfémek (galvánüzemi 
fürdők), cianidok. 

A felsorolt toxikus és a vízi környezetben 
nem kívánatos anyagok okozta vízszennye
zések esetén az operatív beavatkozás le
hetőségei, illetve a rendelkezésre álló 
technológiák a következők: 

Olajok és olajszármazékok: 
Mind a lokalizálásra, mind a felszínen 

úszó szennyezés eltávolítására magas szín-

1-1 % 
Lúgok és savak 
Aromás szénhidrogének 

48 % 
Vízben oldódó ..,# 
szerves anyagok /' 

6% 

44 % 

szágos Vízügyi Főigazgatóság 
osztályvezetője előadásában az 
egész országot érintő feladatokról 
hallhattunk, az EU települési 
szennyvíz direktíva és a Nemzeti 
Szennyvíz Program ismertetésé
vel. . 

bocsátású, külön jogszabtIy által hogy az EU 98/83 Tanács Direk- vezetett szennyvízmennyiség 21,6 
kijelölt érzékeny terüle~eken, a tíva, valamint a 20112001 kor- millió m', a tisztítatlanul a befoga
nitro. gén- és foszforelt,volítás mányrendelet értelmében 2006-ig dóba vezetett szennyvízmennyiség 
egyidejű biztosításával; I azokon a településeken, ahol az 3,6 millió m'. Feladatunk a har-

·2010. december 31-ig a 15 OOO arzén tartalom meghaladja a 30 mine, csatornával nem rendelkező 
lakos egyenérték terhelé~t meg- /lg/l értéket, meg kell valósítani az 

l d
, agglomerációban a szennyvíz-

A Magyar Hidrológiai Társaság 
Szegedi Területi Szervezete és az 
Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazga
tóság 2.003. március 18-án - a Víz 
Világnapja rendezvénysorozat ele
meként- konferenciát rendezett az 
Ativízi~ székházában, "Az Euró
pai Unió Tanácsának települési 
szennyvíz direktívája és a Nemzeti 
Szennyvíz Program" címen. A 
rendezvény házigazdája az igaz
gatóság Víziközmű Osztálya volt. 

ha a ó sZennyvízkibofsátású ivóvízminő.ség javító program által 
elvezető rendszerek kiépítése, va-

r-----------------------:-----------------... Iamin t a már csatornázott terüle-

Az elkövetkező évtizedekben a 
Víz Keretirányelv végrehajtása a 
vízgazdálkodás, a természetvéde
lem és:a környezetvédelem egyik 
legfontosabb feladata lesz. Az EU
csatla~ozás egyik súlypönti t~
rülete a környezetvédelmi előírá
sok teljesítése. Ezen belül hang
súlyos~n a vízkészletek mennyisé
gi és II)inőségi védelme, a jelenle
gi állapotok javítása a cél, mely
nek egyik leghatékonyabb eszköze 
a keletkező szennyvizek össze
gyűjté~e és megfelelő tisztítása, 
mielőÜ a befogadó folyókba 
visszakerülnének. 

Mag'yarországon a közműolló 
még mindig nagyon nyitott. A ve
zetéke~ vízellátó hálózat minden 
tel9Pül~sen kiéPített,. ezzel szem
be~ a lakásállományra vonatkoz
tatqtt közcsatornás, vagy egyéb, 
kÖllny~zetkímélő szennyvízel
helyezés 60 százalék körüli. Egyik 
legfontosabb feladat a csatornázás
szennYVÍztisztítás fejlesztése. 

Miklósné Nagy Andrea, az Or-

A .., E U ro'" . pa e. U n e. o'" teken a hálózat további fejlesztése, 
.. és akiépült szennyvízcsatorna-há-

lózatra történő rákötések előse-

T '" '" k t I e el '" e gftése. a nacsana e epu es. Novák Gyula, a Szegedi Vizi-
. közműveket Működtető Rt. vezér-

S"'e n nyv' "' • .., d e. re kt"'.va'" el a e'" s ~~~~t~!~h~:s~dp:~f:k~~ a ;::-
.... ged szennyvízcsatornázására és 

szennyvíz-tisztrtásár,a benyújtott 

a N e m ..,~te. S "'en nyv"'.'" ISPA pályázat kapcsán leszűrhető 
.... .. tapasztalatokat ismertette. 

Az ISPA támogatás ke~etében 

P megvalósuló beruházások: rog ra m . Szeged szennyvíztisztító telep 
biológiai és szennyvíziszap keze-

'-----------------------------------------------------------------------------/lése; 
A program szerint a kijelölt 

szennyvíz-elvezetési agglomeráci
ók területén a települési szennyvi
zek ki:izműves szennyvíz-elvezeté
sét és a szennyvizek biológiai tisz
t!tását, illetőleg a települési 
szennyvizek ártalommentes 
elhelyezését meg kell valósítani, 
legkésőbb 

·2008. december 31-ig a 10 OOO 
lakosegyenértéknél nagyobb ter
helést Imeghaladó szennyvízki-

szennyvíz-elvezetési agglomeráci
ók területén; 

·2015. december 31-ig a 2000-
-15 OOO lakosegyenérték terhelés
sel jellemezhető szenny.vízkibo
csátású szennyvíz-elvezetési agg
lomerációk területén. 

Fejes Péter, az Ativízig osztály
vezetője az igazgatóság jterületére 
vonatkozóan adott tájékoztatást az 
ivóvízminőség-javftási és csator
názási kérdésekről. Kiemelte, 

ajánlott vízkezelést, a többi telepü
lés esetében 2009-ig kell biz
tosítani a kormányrendeletben 
meghatározott paramétereket. 

Az Ativízig területén 63 kijelölt 
szennyvíz-agglomeráció található, 
33 településünk rendelkezik 
szennyvízcsatorna-hálózattal, 
119 700 a bekötött lakások száma, 
20 100 az ellátott területen lévő, 
be nem kötö~t lakások száma. 

A szennyvíztisztító telepekre 

• Szeged és kis térs ég e: Deszk, 
Kübekháza, Újszentiván, Tiszaszi
get csatornahálózat fej lesztése. 

Köszönjük az előadóknak, hogy 
színvonalas előadásaikkal felvil
lantották a résztvevők számára a 
vízellátás és szennyvíztisztítás ak
tuális kérdéseit az Európai U nió
hoz való csatlakozás feltételeinek 
tükrében. 

Dr. Grománé Tóth Erika 

L-________ ~ ______________ . ___________________ ~ ... _._._. __ _ 
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l ___ --,--_T_e_rv_e_k_a_,,_C_s_u_r_9_ó_r_a_"_" ___ J 
A Sámson-Apátfalvi-Szárazéri fő

csatorna, vagy ahogy a térségben is
merik, a "Csurgó" a Hódmezővásár
helyi Szakaszmérnökség működési 
terület~nek felét kitevő Sámsoni bel
vízrendszer (1224 km2

) fő levezető csa
tornáj~. Torkolati vízszállítása 22,4 
m'/s, eZzel az Alsó-Tisza vidék máso
dik leghagyobb belvízlevezető műve. 

A főcsatornát a Maros hordalékkúp 
övcsatornájaként alakították ki 1889-
-1893 között. Kiépítésekor részben a 
Szárazér ősi medrét használták fel 
(28+500-49+422 km között), részben 
új, tölt~sezett, ásott mederként (0+000-
-28+500 km között) épült meg. Szere
pe a Tisza-Maros-zug mentesítése a fe
lülről jövő vizektől, melyeknek befo
gadója általa a Maros lett. 

A cs~torna tervezésekor kialakított 
üzemi vízszintek a gravitációs marosi 
bevezetést tették lehetővé. A külső te
rep a csatorna esését lépcsősen követi, 
így előfordul, hogy a főcsatorna üzemi 
vízszinlje magasabban van, mint a kör
nyező terepszint (függőmeder), és így 
káros szivárgási folyamatok indulnak 
meg a mentett oldalak felé. A Maros 
magas vízállásakor 9,5 km hosszon az 
árvízi visszaduzzasztás érvényesül, 
ezért ezen a szakaszon mindkét part el
sőrend~ árvízvédelmi töltésként épült 
ki. 
. A főcsatornán az elmúlt 20 évben 

jelentő~ebb beavatkozás nem történt, 
így a meder egyes szakaszai elfajultak, 
feliszanolódtak, a főcsatorna műtárgyai 
és tölt~sei helyenként meghibásodtak. 
A főc:satorna mederszelvénye a 
4+750-4+940 km szelvények között je
lentőse~ elfajult. A bal parti töltés (L 
rendű ~vízvédelmi töltés!) mellett 
kialakÚott Királyhegyesi tározó felől 
szivárgÓ vizek a töltés medrének anya
gát bemosták a vízszállító szelvénybe, 
annak jelentős szúkülését okozva. 

Mindezek az 1999. és 2000. évi bel
vízvédekezésnél súlyos gondokat okoz
tak. Egyes szakaszokcin a vízhozam
lI).érési eredmények szerint a főcsatorna 
csak 15-20 százalékos kapacitással 
tudott üzemelni. Ezért számos alkalom
mal joggal marasztalták el a vízügyi 
igazgatóságot. 

A főcsatorna tönkremenetelében 
kiemelt, szerep jutott a településekről 
érkező szennyvizeknek, melyek elveze
tésére (más térségekhez hasonlóan) -
adottságuk folytán - a belv1zcsatornák 
hivatottak. 

A térségben 1997-ben indított kor
mányzati rekonstrukciós belvízvédelmi 
programból - me ly abelvízvédelmi 
rendszer szinte valamennyi állami fő
művét felújította -, tinanszírozási okok 
miatt kimaradt a Sámson-Apátfalvi
Szárazéd főcsatorna. Más kérdés, hogy 

a többi rekonstrukció hatása a befogadó 
állapota miatt nem érvényesülhet 
kellőképpen. 

Az évek során kényszerűségből el 
nem végzett gaztalanftás következtében 
a meder élő és avas náddal, sással be
nőtt, ami jelentősen lecsökkenti az 'át
folyási szelvény t. A belvizek az indo
koltnál magasabban vonulnak le, ami 
akadályozza a térség belvízmentesíté
sét. 

A sanyarú állapot megszüntetésének 
érdekében az Ativízig pályázatot nyúj
tott be a Csongrád Megyei Területfej
lesztési Tanácshoz a főcsatorna és kör
nyezetének fejlesztését célzó tanul
mány elkészítésére. 

A vizsgálat túlterjedt a főcsatorna 
közvetlen rekonstrukcióján, hisz a bel
és külterületek belvízvédelmi biztonsá
gának javításán túl a belvizek haszno
sítására, vizes élőhelyek kialakításának 
megteremtésére, továbbá az öntözés 
feltételeinek javítására is gondol. 

Az elképzelést a KöViM Vízkár
elhárítási Főosztálya is támogatta, így a 
pályázat vissza nem térítendő támoga
tásban részesült. A tanulmány elkészí
tését a Vízpart Kft. nyerte el, külső 
szakértőként a munkában közremű
ködött az INTERPLANINFO Kft., a 
Hologén Környezetvédelmi Kft., a H
Exakt Kft., a Kiss Ferenc Csongrád 
Megyei Természetvédelmi Egyesület, 
Vitéz Tibor és dr. Halmágyi Pál. 

A fejlesztési koncepció kialakítása 
során a következő célokat határoz ták 
meg: 

• A rekonstrukciót úgy kell végre
hajtani, hogy helyreálljon a névleges 
vízszállító képesség, a kritikus szaka
szokon stabilizálódjon a meder, to
vábbá a töltések magassághiányos vagy 
gyenge szakaszait is rendezni kell. A 
főcsatorna 4+750-4+940 km szelvé
nyei között kisvízi medret kell kiala
kítani a belvízhozamok duzzasztásmen
tes levezetése érdekében. 

• A főcsatorna menti területek 
vízháztartásának javítása érdekében a 
belvizeket lehetőség szerint vissza kell 
tartani, egyrészt területen (2,4 millió 
m'), másrészt erre a célra épített 5 víz
tározóban (3,2 millió m'), végül ma
gában a csatorna medrében. Utóbbi 
célból a mederbe szakaszoló műtárgyak 
(4 zsilip) építendők. A duzzasztott víz
szintből eredő káros szivárgások meg
előzése érdekében a főcsatorna mentén 
szivárgókat kell építeni. 

• Ugyancsak vízvisszatartást kell le
hetővé tenni a főcsatornába torkolló 
Királyhegyes"'::Szárazéri főcsatorna Tót
komlós alatti szakaszán is (4 zsilip). A 
térségben a Szárazér-Porgányi főcsa
torna medertározásával együtt további 
2,5 millió m' víz tározható. 

• A mezőgazdasági és természetvé
delmi területek kiegyenlített vízellátása 
érdekében a térségben lévő öntözőrend
szerek hatásterületét ki kell terjeszteni 
oly módon, hogy azok a vfzelvezető
rendszerrel összekapcsoló9janak és 
összehangolt egységes rendszert ké
pezzenek. A főcsatorna vízpótlása 
egyrészt a Tisza, másrészt a Maros víz
készletéből képzelhető el. A Tisza víz
készletét a Mindszent-Székkutasi öntö
zőrendszer útján, a Maros vízkészletét 
a Maros jobbparti, az Apátfalva-Me
zőh~gyesi és a Kákási öntözőrendsze
rek révén lehet a térségébe juttatni. 

A tervezett fejlesztés várható hatásai: 
• térség belvízi biztonságának foko

zása; 
• változatosabb, nagyobb vízmély

ségű és kiterjedtebb víztér kialakulása; 
• várható a víz minőségének javulá

sa, az eutrofizációs folyamatok lelassu
lása; 

• változatosabb és stabilabb életkö
zösségek kialakulása a vízi és vízparti 
élettereken; 

• egyes, már eltűnt vagy kipusztulás
sal fenyegetett fajok populációjának 
visszatelepülése és megerősödése (pl. 
mocsári teknős, tavirózsa); 

• a parti sáv szárazabb élőhelyeinek 
talaj vízháztartása j avul; 

• a csatornában kialakuló vízfelület a 
vizes élőhelyek mozaikja közötti öko
lógiai "zöldfolyosó" szerepét betölti a 
közelben lévő Kardoskúti Fehértó felé. 

A rekonstrukciós fejlesztési program 
L ütemében - mint kizárólagos állami 
feladatot - a Sámson-Apátfalvi-Száraz
éri főcsatorna és a hozzá tartozó töltés 
rendbetéteIét, az ide tervezett zsilipek 
megépítését, valamint a Királyhegyes
-Szárazéri fócsatornán előirányzott 
műtárgyak megépítését célszerű elvé
gezni. Ezek beruházási költsége -
2002. évi árszinten - 568 millió forin
tot tesz ki. Hasonló nagyságrendet kép
visel a II. ütemben kapcsolódó társulati 
működtetésű létesítmények (csatornák, 
szivattyú telepek, tározók) építése, 
illetve felújítása. 

Végül Ili. ütemben kerülhetne sor -
mintegy 265 millió forintos költséggel 
- a Mindszent-Székkutasi öntöző
rendszer szivattyútelepeinek bővítésére 
és további víztározók építésére. Vég
eredményben 1,5 milliárd forintos re
konstrukciós és fejlesztési munkáról 
van szó. A költségek előteremtésénél a 
hazai források mellett pályázati úton 
EU-s források igénybevételét is meg 
kell kísérelni. Az elvégzett gaz
daságossági vizsgálat szerint a ráfor
dítás olyan közvetlen és közvetett 
eredményt hozna, ami a munkálatok el
végzését indokolja. 

Versegi László 

Már. mindenki a karácso
nyi ünnepekre gondolt, ami
kor december 21-én, szom
baton délelőtt csörgött a te
lefon és fiatal gépkezelőnk, 
ifj. Árva Is tv án szomorú 
hango~ közölte, hogy apa 
hajnalban meghalt. 

Az asztalos szakmát ta- zatot adott be az Ativí
nulta ki, majd hivatásos zighez, csatornaőrnek je
gépkocsivezető lett Szege- lentkezett. Bodor Sanyi bá
den a Városgazdálkodási csi - az akkori gencsháti 

, " Arva Istvánra esett a vá-
lasztás. 

Megbizható, lelkiismere
tes kolléga volt, többször 
részt vett a Tiszán és a Ma
roson az árvíz elleni véd e
kezésekben. Mindenki sze
rette közvetlenségéért, hu
moráért, őszinteségéért. . A hfr teljesen megdöb

bentett, szinte szólni sem 
tudta~. Szívinfarktus, a 
konyhában rosszul lett, el
esett é~ nem kelt fel többé. 
Ötven éves volt. 

Árva István a Hódmező
vásárh~lyi Szakaszmérnök
ség Gencsháti csatornaőrjá
rás ában teljesített szolgála
tot. 

1952. október 14-én szü
letett. i 

'-

Egy fiatal 
csatornaör már 

köztünk • nincs 
Vállalatnál. 1974-ben meg
nősült és munkahelyet vál
toztatott, a Radnóti Gimná
ziumban lett karbantartó 
asztalos. 1992-ben - meg
unva a városi életet - pályá-

csatornaőr - viszont már 
nagyon szeretett volna vá
rosi és. nyugdíjas ember 
lenni. 

Igy történt, hogya be
adott pályázat elbírálás akor 

Két fia közül az egyik há
rom éve a szakaszmérnök
ségen dolgozik, mint gép
kezelő, csatorna-karbantartó 
gépen. A másik fiú még ta
nul. 

Felesége, telefonkezelő
ként szintén a szakaszmér
nökség állományában van. 

Pista, nyugodj békében, 
emlékedet megőrizzük! 

Kemény Lászlóné 
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A Kárpát
medence 

hidrológiai . ; ;. 

salatossagal 
(Fölkért hozzász61ásként 

elhangzott 2002-ben, a 
"Kárpát-medence mint ter
mészeti és földrajzi egység" 
ctma konferencián, Kiskun
félegyházán.) 

E hozzászólással elsősor
ban dr. Tóth Albert "A Kár
pát-medence sajátos vízrajzi 
helyzete" című előadásához 
szeretnék kapcsolódni, azt 
néhányadalékkal kiegészí
teni. Valóban úgy van, 
ahogy mondta: meghatározó 
jelentőségű, hogy a hegyek
ből minden irányból érkező 
folyók a síkságon találkoz
nak, s - egy másik előadó, 
dr. Bara Gyula szóhasznála
tával élve - "befelé tájolt" 
vízrendszert alkotnak. Ez a 
sajátos helyzet nagyon szé
pen látszik a Kárpát-meden
ce hegy- és vízrajzi térképén, 
de ha vízrajzilag és hidroló
giailag teljes képet akarunk 
nyerni, akkor az egész Duna
medencét kell szemügyre 
vennünk, hiszen fő folyónk 
mégiscsak a Duna, aminek 
csak egy része van a Kárpát
medencén belül. 

E körben talán nem kell 
különösebben indokolni, 
hogy a Duna vizsgálata ár
vízvédelmi és környezet
védelmi szempontból, vala
mint a vízi közlekedés szem
pontjából mennyire kiemel
kedő fontosságú. 

Utóbbival kapcsolatban 
utalnék dr. Mészáros Pé
ternek a fenntartható köz
lekedésről szóló előadására, 
amelyben láthattuk, hogy 
Európa nyolc fő közlekedési 
folyosója közül az egyik (a 
7. számú) a Duna, illetve a 
Duna-Majna-Rajna-csator
nával nemrégiben létrejött 
víziút, mely az Északi-ten
gert és a Fekete-tengert köti 
össze. 

A Duna mellett másik fő 
folyónk a Tisza. Ennek vi
szont teljes vízgyűjtő-terüle
te a Kárpát-medencében van. 
A Tisza vízjárásában külö

. nös élességgel mutatkoznak 
meg a bevezetőben említett 
vízrendszeri sajátosságok. 
Egyrészt, mert a Tisza esése 
az alföldi szakaszon rendkí
vül kicsi (Tokaj tól lefelé alig 
3-4 cm kilométerenként), s 
így az árhullárnak lassan 
haladnak előre, másrészt a 
mellékfolyók vízhozama a 
Tiszáéhoz viszonyítva igen 
tekintélyes (pl. aSzegednél 
betorkolló Maros néha több 
vizet szállít, mint a felülről 
jövő Tisza). 

. A hegyvidéken kialakuló 
árhullámok a kis esésű alföl
di szakaszon nem ritkán 
utolérik egymást, egymásra 
halmozódnak, s a mellékfo
lyók vízhozamától is növe
kedve egyre magasabbra 

'hágnak. Erre az 1970. esz
tendő az. egyik eklatáns pél-

da. Ekkor az év elejétől a 
nyár közepéig az egész 
vízgyűjtőre kiterjedő, soro
zatosan megismétlődő csapa
déktevékenység zajlott le, 
melynek hatására a Tiszán és 
a mellékfolyókon is egymást 
követték az árhullámok. 
Amíg a Tisza felső, viszony
lag nagyobb esésű szakaszán 
az egyes árhullámok jól el
különülve követték egymást, 
addig a középső és az alsó 
szakaszon ezek egyetlen 
nagy, "taréj os" árhullárnmá 
olvadtak össze. 

A vízszerkezeti sajátossá-, 
gok mellett a másik fő Kár
pát-medencei sajátosság az 
az éghajlati adottság, mely 
legszembetűnőbben az évi 
csapadékmennyiség nagyfo
kú ingadozása, s periodikus 
(ciklikus) j elentkezésén lát
szik. Az ingadozást és a pe
riodicitást a Magyarország 
keleti felén (a Kárpát-me
dencének nagyjából a köze
pén) elhelyezkedő 12 meteo
rológiai állomás adataiból 
képzett átlagok jól tükrözik. 
Ezek szerint az 1841-2000 
közötti, 160 éves időszakon 
belül a legszárazabb évben 
(1857-ben) mindössze 326 
mm, a legcsapadékosabb 
évben (1915-ben) viszont 
783 mm volt az évi csapa
dékösszeg területi átlaga. A 
leghosszabb száraz periódus, 
vagyis amikor a csapadék 
egyik évben sem érte el a 
sokévi átlagot, az 1981-1990 
közötti tíz év során alakult 
ki, de a legkevesebb csapa
dék nem ekkor, hanem az 
1861-1866 közötti évsoro
zatban hullott. 

A leghosszabb nedves pe
riódus, vagyis amikor a csa
padék minden évben átlag 
feletti volt, az 1876-1884 
közötti kilenc évre esik. Ez a 
megszakftás nélküli csapa
dékos időszak nemcsak 
hosszúságával, de az évi csa- . 
padékok feltűnő nagyságával 
is kiemelkedik a 160 éves 
megfigyelési adatsorból. A 
csapadék-periodicitást (a 
többéves száraz és a nedves 
időszakok váltakozását) az 
évi összegek ötéves átkaroló 
átlagai jól mutatják, s egy
ben ait is, hogy a periódusok 
nem szabályosak. 

Egy-egy száraz, illetőleg 
nedves időszak hossza tág 
határok között változhat, 
ezért ilyen alapon egy elkö
vetkező időszak csapadékos
ságát nem lehet előrejelezni. 
A hosszú adatsorból határo
zott egyirányú változás (ten
denciaszeru csökkenés vagy 
növekedés) sem állapítható 
meg, de ha az adatokat nem 
1841-től, hanem 1876-tól, 
vagy csak 1936-tól kezdve 
vizsgáljuk, akkor egy mér
sékelten csokkenő trendet 
figyelhetünk meg. 

(Folytatás a 8. oldalon) 
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2002-2003: rendkívüli tél a Tisza-völgyben 
Szokatlanul hosszú és ke

mény volt a tél a Tisza völ
gyében:- nagy havazás ok, vas
tag hót<jkaró és tartósan fagyos 
idősz~ok jellemezték. A víz
gyűjtő jlegyvidéki és síkvidéki 
területein felhalmozódott rop
pant h9tömeg a tél végére ko
moly áradások, veszélyes el
öntések; kialakulásának lehető
ségét vetítette előre. 

A télvégi hidrológiai viszo
nyokra:kihatással lévő meg
előző ~gy évben szokatlanul 
csapad6kszegény és az átla
gosnál!llelegebb volt az idő
járás. Szűkebb térségünkben, a 
Dél-Alföldön a 2002-es év az 
utóbbi 20 év leg szárazabb évei 
közé sorolható, az éves csa
padékö~szeg 25 %-kal maradt 
el a sokéves átlagtól. A vidé
ket ism,ét aszály sújtotta, a te
rület legnagyobb részén köze
pes eró~ségű. 

A későőszi, téli időszakban 
a csapadékhajlam nőtt, a hő
mérséklet tartósan a sokéves 
átlag alatt maradt. Különösen 
az Alsó-Tisza mentén volt sok 
a csapadék, itt a három téli 
hónapb,an C december-február) 
a sokéyes átlagnál 50 %-kal 
több jelentkezett. Az ebben az 
időszakban lehullott csapadék 
mennyisége a teljes Tisza
vízgyűjtőt tekintve közel 10 
%-kal 'az átlag feletti, ezen 
belül a;Körösök völgyében az 
átlagnál mintegy 30 %-kal 
több, a Maros vízgyűjtőjén 
viszon,t 15 %-kal kevesebb 
volt. 

Filleg január és február első 
napjai yoltak csapadékosak, az 
ekkor, 3-4 napos időtartamban 
jelentkező havazás ok jelentős 
hótakar6val borították be a fo
lyóvölg'yeket. Mind a januáti, 
mind a; februáti hó szokatlan 
területi eloszlásban halmozó
dott fel; az átlagos viszonyok
tól eltérően az alföldi és az 
Alföld peremén elterülő vidé
kek kaptak lényegesen több 
havat, <Ie azért a hegyekben is 
sok helyen jelentős, átlag 

feletti hókészletek keletkeztek. 
A teljes vízgyűjtőre szá

mított hóban tárolt vízkés zlet 
február első hetében érte el az 
idei téli szezon maximumát, az 
ekkor mért 8,6 km3-es érték 
megközelítette az időszaki 
sokéves átlag két és félszere
sét. A 'megenyhülő időjárás ha
tására ez a hómennyiség már
cius végére számottevően 
csökkent, de a március 26-án 
mért 2,7 km3 még mindig több 
mint másfélszerese volt az át
lagnak. A tél végi árvizei miatt 
emlékezetes 1999-es és 2000-
es évben ilyenkor a jelenlegi
vel közel azonos mennyiségű 
hó volt a hegyekben. 

Rendkívül sok hó halmozó
dott fel az igazgatóság terü
letén is. A csúcspontját február 
elején, 70 mm-es víztartalom
mai elérő hótömeg az eddig 
valaha mért maximumnak a 90 
%-át tette ki. 

A hóban tározódott víz
mennyiség több volt a januáti 
és februáti sokéves átlag csa
padék összegénél. Ez az ótiási 
hómennyiség, az időjárás ked
vező alakulásának köszönhe
tően lassú olvadással, március 
13-ra teljesen elolvadt. 

A vázolt hidrometeorológiai 
körülmények következtében a 
belvízi helyzet viszonylag ked
vezően alakult. A területen 
ugyan szokatlanul nagy meny
nyiségű hó halmozódott fel, de 
az olvadás lassú üteme, a feb
ruár második hetétól uralkodó 
csapadékszegény időjárás és a 
talajba történő akadálytalan 
beszivárgás miatt nagyobb bel
vízi elöntések nem jelentkez
tek. A talaj felső rétégei vízzel 
telítettek voltak, de a tavalyi 
szárazság miatt a sokéves át
lagnál lényegesen mélyebben 
elhelyezkedő talajvíztükör a' 
leszivárgást nem akadályozta, 
a talaj befogadóképessége je
lentős volt. 

Az összegyülekező hólé el
vezethető volt, a belvízcsator
nák általában 50-100 százalék 

közötti mederteltséget értek el. 
Levezetési probléma főleg a 
mederbe került, eljegesedett 
hó miatt alakult ki. Belvíz
védelmi készültséget eleinte 
csak a belvizeket befogadó Ti
sza magas vízállása miatti 
szivattyúzások, és a belvíztá
rozók előürítése érdekében, 
később már a belvizek bizton
ságos el vezetésére beindított 
több szivattyútelep üzemelte
tése miatt kellett elrendelni. A 
problémák kezelésére a ké
szültséget mindvégig elegendő 
volt l. fokú szinten tartani. 

A téli hónapokban az Alsó
Tiszán és mellékfolyóin jelen
tős árhullám nem vonult le, 
árvédeimi szakaszainkon ké
szültséget sehol sem kellett 
elrendelni. A hetekig tartó 
hideget december és január 
végén, valamint február elején 
megszakító felmelegedések, és 
az ezzel együtt járó kisebb-na
gyobb esőzések csak a Felső
Tiszán és a Fekete-Körösön 
idéztek elő készültségi szint 
feletti vízállásokat. 

A rendkívül hosszú téli 
időjárás, az alacsony hőmér
sékletek miatt szokatlanul 
hosszú volt folyószakaszain
kon a jeges időszak. Az átla
gos időpontban, december 21-
-25. között megjelenő, de a 
Hármas-Körösön és a Tiszán 
az átlagnállényegesen később, 
március első harmadában eltű
nő jég, az időszakra jellemző 
jeges napok számánál ezeken a 
folyókon 50-60 %-kal több na
pon volt jelen. A Maroson a 
jég olvadása ennyire nem hú
zódott el. igy itt a jég tartós
sága mindössze 10 %:kal volt 
nagyobb az átlagnál. Az Ati
vízig kezelésében lévő szaka
szokan veszélyes jégjelensé
gek nem léptek fel. A jég ma
ximális vastagsága 2-4 deci
méter között változott, ennél 
nagyobb, 1,5 méter kÖlüli vas
tagságot csak a folyókanyaru
latokban a partra kisodródó jég 
ért el. 
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Jégvédekezési készültséget 
a szomszédos országokkal kö
zös érdekeltségű folyószaka
szokon kellett elrendelni; a 
Maroson 39 , a Tiszán 57 
napon volt l. fokú készültség. 

A rendelkezésre álló hosz
szúidejű meteorológiai elő
rejelzések szetint áprilisban az 
átlagosnál kissé meleg ebb és 
csapadékosabb, májusban az 
átlagosnál némileg hűvösebb 
és átlagos csapadékú idő vár
ható. Ilyen időjárást feltéte
lezve és az évszak belvízjárá-

sát figyelembe véve a tavaszi 
hónapokban a belvízi helyzet 
romlására nem kell számítani. 
Az elöntött területek nagysága 
számottevően csak az átlagnál 
lényegesen nagyobb csapadék
mennyiség jelentkezése esetén 
növekedhet. 

az Alsó-Tiszán a hóol vadási 
időszak hátralevő részében egy 
jelentős hóhányaddal rendelke
ző, szélsőséges árhullám kiala
kulásának a valószínűsége csak 
kissé nagyobb az ilyenkor 
meg szokottnál. 

U gyanakkor már egy jelen
tős, de önmagában komoly ár
vizet nem okozó csapadék
mennyiség is, a hóolvadással 
együtt, árvédelrni intézkedések 
megtételét igénylő árhullám 
kialakulását okozhatja. 

Ebben az esetbe~ a jelenlegi 
csekély belvíz erősödhet, filleg 
a kötött és szikes talaj ú vidé
keken. 

Az Országos Vízjelző Szol
gálat március elején készített 
hosszútávú előrejelzése alapján Lázár Miklós 

C. Oktatás, továbbképzés ) 
A közalkalmazottak továbbtanulásának 

támogatásáról szóló 6/1998. sz. igazgatói 
utasításnak megfelelően 2003. január 31-én 
az Oktatási Bizottság ülést tartott. Javaslatát 
az igazgató a következők szerint hagyta 
jóvá: 

A megkezdett tanulmányokat igazga
tóságunk továbbra is támogatja az eddigiek 
szerint (tanulmányi szerződés alapján). A 
2003-ra beérkezett továbbtanulási igények 
közül Molnár Lászlóét és Kozák Péterét tá
mogatja. 

Igazgatóságunk szervezeti változásainak 
függvényében a későbbiekben kerülhet sor a 
többi, továbbtanulásra beérkezett igény tá
mogatására. 

2003-ban gát-csatornaőri tanfolyamot nem 
szervez igazgatóságunk, a szakaszmérnöksé
gek vezetőinek feladata, hogy gondoskodja
nak az újonnan belépett, gát-csatornaőri 
vizsgával nem rendelkezők felkészítés éről. 

2003. február 24-én szivattyútelepi gépke
zelő tanfolyamot indítottunk. Egy hónap 
múltán 18-an sikeres vizsgát tettek. 

Motor-fúrészkezelői, t'alcttermelői szakké
pesítést nyújtó, kishajó vezetői tanfolyami 
hallgatókat az egységvezetők saját költsége
ik terhére iskolázhatnak be. 

Az Ativízig 2003. évi továbbképzési kon
cepciója szerint: 

1. Az igazgatóság a felső- és középfokú 
végzettségű alkalmazottainak képzését fel
adatainak színvonalas ellátása érdekében, az 
ehhez szükséges mértékben, az anyagi lehe
tőségek függvényében támogatásban része
síti. 

2. Az iskolarendszerű és a tanfolyami kép
zéseken való részvétel támogatásának elbí
rálásánál az 1. pontban foglaltakból adódóan 
az alábbi sorrendiséget meghatározó szem
pontokat kell figyelembe venni: 

• A munkakör ellátás ához szükséges előírt 
képesítés megszerzése. 

• A munkakör ellátásához kapcsolódóan, 
illetve igazgatósági érdekből román, szerb, 
angol és német nyelvismeret meg szerzése. 

• A munkakör ellátásához nem szükséges, 
nem előírt, de ajánlott a képesítés megszer-

zése, és a munkakört betöltő dolgozó képzé
se a feladat színvonalasabb ellátása szem
pontjából célszerű. 

• Az aktuális munkakör ellátásához nem 
szükséges, nem is ajánlott a képesítés 
megszerzése, de a humánpolitikai elképzelé
sek szerint a dolgozó más munkakörbe. való 
kerüléséhez szükséges. 

3. A 2. pontban foglalt azonos prioritást 
élvező képzési kategóriákba tartozó képzési 
igények közül azokat kell előnyben részesí
teni, amelyek: 

• ingyenes állami felsőfokú képzést (első 
diploma megszerzése ), 

• az alapképesítés megléte mellett máso
dik az alapképesítésre épülő diploma, bi
zonyítvány megszerzését célozzák, 

• költsége az adott képzési formában nem 
haladja meg az átlagost, 

• azonos képzési formán belül az igazgató
ság székbelyén, vagy ahhoz legközelebb eső 
helységben folyó oktatást céloznak, 

• szállás igénybevételt nem követelnek, 
• költségének egy részét a képzésben 

résztvevő dolgozó vállalja, 
• nem okoznak a dolgozó szervezeti egy

ségénél feladat-ellátási zavart, tekintettel az 
adott szervezeti egységnél oktatásban részt
vevők számára, 

• támogatási feltételei között a képzésben 
részesülő dolgozó a képzési időnél hosszabb 
alkalmazási időtartam letöltését, vagy a tá
mogatás arányos részének visszafizetését 
vállalja. 

4. 2003-ban a közalkalmazottak egyéni 
képzése mellett kiemelt szerepet tölt be a 
csoportos, több főt érintő tanfolyami tovább
képzés, oktatás. 

5. Az igazgatóság a közép- és felsőfokú 
oktatásban résztvevőket az adott évben 
olyan mértékben támogatja, hogy annak 
összes kalkulált kiadása az áthúzódó kötele
zettségeket is figyelembe véve, nem haladja 
meg az eredeti költségvetésben szereplő 
költségvetési támogatás 0,4 %-át (2003-ban 
3 millió forint). 

Kurucz Gyula 

A Kárpát-medence hidrológiai saiátosságai 
(Folytatás a 7. oldalról) 

A medence-jelleg a csapadék-pe
riodicitással párosulva a síkvidéki 
területeken a vízkészletek évről-év
re történő fokozatos kiürülését, il
letve fÖlhalmozódását vonja maga 
után. Ez különösen a felszín alatti 
vizekdél szembeötlő. A felszín 
alatti vizek zömmel az Alföld-pe
remi, s más kiemelkedő térszínű te
rületek'en beszivárgó csapadékból 
pótlódr\.ak; természetes megcsapo
lójuk a párolgás, és a növényzet 
párologtatása, valamint a mélyen 
beágyazott vízfolyás ok. 

A felszín alatti regionális víz
áram-rendszerekben lezajló víz
mozgás igen lassú, de a vizek 
szintjei a nyomáshullámok gyors 
terjedése folytán a csapadék-in
gadozá~ra - és más időjárási hatá
sokra'"' érzékenyen reagál. A víz
szintváltozások a sekélyebb rétegek 
vizében Ca talajvízben) éppúgy 

megmutatkoznak, mint a mélyebb 
rétegek vizében, az ún. rétegvi
zekben. 

Hosszan tartó száraz periódusban 
a talajvízszint süllyedése - a sokévi 
átlaghoz viszonyítva - a 3-4 métert 
is elérheti, míg a nedves periódus
ban bekövetkező vízszintemelke
dés eredményeként a talajvíz szélső 
esetben a felszín közelébe juthat, 
sőt, a felszínre is feltörhet. 

Ha a többéves nedvesség-felhal
mozódás közben, vagy pláne a ned
ves periódus végén különösen sok 
csapadék hullik, akkor a sík vidé
ken hatalmas területeket önt el a 
belvíz. Ilyen szempontból külö
nQsen az Alföld veszélyeztetett, 
melynek kb. 2/3 részét - egyik év
ben itt, a másikban amott - sújthat
ja ez a természeti csapás. A belvíz
zel elöntött terület nagysága orszá
gosan elérheti akár a 600 ezer hek
tárt, mint - a mai országhatárok 

között - 1942-ben (ez a mezőgaz
daságilag művelt területnek kb. 20 
százaléka). 

Azért említettem a mai országha
tárokat, mert 1942-ben a Felvidék, 
a Kárpátalja és a Délvidék jó része 
is Magyarországhoz tartozott, s 
ezeken a területeken is nagy bel
vizek voltak, az összes elöntés 870 
ezer hektárt tett ki! A nagyon bel
vizes évek rendszerint csoportosan 
fordulnak elő, nem ritka az egy
mást követő két-három belvizes év. 
Ilyenek voltak pl. 1940-42, 1966, 
67,1969-70, s legutóbb 1999-
-2000. 

A másik vízháztartá-si véglet a 
nagyfokú csapadékhiány, mely 
nyáron rendszerint nagy hőséggel 
párosul. Ezt a jelenséget a mező
gazdasági termelés, illetve a nö
vényzet szempontjából nézve 
aszálynak nevezik. Az aszály erős
ségét kifejező, egy-egy évet szám-

szerűen jellemző aszályossági 
index Magyarországon tág határok 
(2-12) kötözött változik, tehát jó
val nagyobb az ingadozása mint a 
csapadéknak. Átlagosan minden 
második év aszályos, de súlyos kö
vetkezményekkel járó aszály átla
gosan 8-10 évenként kerül elő. 
Ilyenek voltak az elmúlt 70 évben: 
1935, 1946, 1950, 1952, 1990, 
1992, 1993, 1994 és 2000. Az ez
redforduló évének különös érde
kessége, hogy kezdetekor hatalmas 
belvíz, nyáron viszont súlyos 
aszály pusztított. Az aszály a Kár
pát-medencén belül az Alföldön a 
leggyakoribb, illetve a legerősebb. 
Enyhítésének leghatékonyabb esz-

köze az öntözés, amelyhez a víz
készletek általában rendelkezésre 
állnak, de éppen a legaszályosabb 
években a vízkészletek kritikus 
szintre csökkenhetnek. 

A Kárpát-medence vázolt hidro
lógiai sajátosságai érthetővé, illetve 
egyértelművé teszik, hogy ebben a 
régióban a vízkárok elleni véde
lemre és a vizek tervszerű haszno
sítására (beleértve a vízkészletek 
mennyiségi és minőségi védelmét 
is) egyaránt szükség van, s az is vi
lágos, hogy a hazai erőfeszítések 
önmagukban nem elegendők, az 
együttműködés a szomszédos 
országokkal nélkülözhetetlen. 

Dr. Pálfai Imre 

VíZPART 
Az Alsc}. Tisza vidéki Vlzügyi Igazgatóság lapja 
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