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AUGUSZTUS AZ ALSO-TISZA-VIDEKI VIZUGYIIGAZGATOSAG LAPJA 

Személyi változások 
D.r. Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi mi

nisz;ter Török Imre György igazgatói megbízását - nyugál
lom1Í!1yba vonulására tekintettel- 2003. június 30-i hatály
lyahisszavonta. 2003. július l-i hatállyal- jelenlegi mun
kak6rének változatlanul hagyása mellett - Andó Mihályt 
ideiglenesen megbízta az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igaz
gatQság igazgatói teendőinek ellátásával. Megbízása visz
szaxcmásáig, illetve az igazgatói munkakörre kiírandó pá
lyáz'at eredményes lezárásáig szól. 

indó Mihály főmérnök, mb. igazgató 2003. július hó 1-
jei hatállyal - osztályvezetői beosztásának változatlanul 

hagyása mellett - dr. Dobi Lászlót megbízta az Alsó-Tisza 
vidéki Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgatóhelyettesi 
főmérnöki teendőinek ellátásával. Megbízása határozott 
idejű, mely visszavonásig, illetve az igazgatói munkakörre 
kiírandó pályázat lezárásáig tart. 

Dr. Varga Miklós, az Országos Vízügyi Főigazgatóság 
főigazgatójának kérésére Máifai László 2003. szeptember 
l-jei hatállyal az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz ke
rül- áthelyezéssel- osztályvezetői beosztásba. 

Kurucz Gyula 
főtanácsos 

Fórum a készülö 
Nemzeti Aszálystratégiáról 

2003. július 31-én a 
Halászati és Öntözés i 

Kutatóintézet Szarvason 
nagyérdeklődéssel kisért 

fórumot rendezett az FVM 
ir~nyitásával készülő 

NemZeti Aszálystratégiáról. 
A Jlosszabb J.lÚX-D...5zó.!.ó 

st~atégia célja, hogy 
megfelelő eligazitást, 

keretet adjon az aszállyal 
összefüggő problémák 

kezelésére, s megalapozza 
az aszály megelőzéséhez, 

illetve a károk 
mérsékléséhez szükséges 

rövid és középtávú 
tevékenységi programokat. 

Az aszálystratégia egyik 
fő alapelve, hogy elsősorban 
az aszályra való fölkészülés
re, a károkmegelőzésére kell 
törekedni. Mivel az aszály 
nem csak a mezőgazdaság 
ügye, integrál ni és koordi
nálni kell az aszály által érin
tett minden gazdasági és jó-

léti, s~~ktor~ak, az :-s~álykáJ:t 'lés biztonságát meg teremtő 
elhanto tevekenyseget, mely eszközével' 
során :- összhangban az EU _ az erd6o-azdálkodási ter
Víz Kerect;ányel':,ével- csak vekben is figyelembe kell 
olyan ,tevek~nysegeket sza- venni az aszálykárok meg
bad v~gezm, amelyek nem előzéséhez szükséo-es teen-
veszélyeztetik a vizek jó dőket. '" 
ökológiai állapotát. '_ a' halászati ágazatban a 

Az aszálystratégia - töb- halastavak vízellátás a bizton
bek között - a következő 
szempontokat emeli ki, illet
ve az alábbi feladatokat hatá-

,rozzameg:' ' . 
... - az'aszály előrejelzéséhez 

és értékeléséhez szükséges 
meteorológiai és hidrológiai 

.. alapadatokat célirányosan 
kell gyűjteni és feldolgozni, 
többféle aszályindexet 
használva; 

- törekedni kell az ún. szá
raz-gazdálkodás agrotechni
kai módszereinek fejlesztésé~ 
re és elteIjesztésére, különös 
tekinte~tel a nedvesség-meg
őrző technológiákra; 

- kiemelte n kell foglal
kozni aZ Öntözéssel, mint az 
aszálykár-elhárításegyik leg
hatáso$abb, a növény terme-

ságosabbá teendő; 
- meg kell valósítani a vi

zes élőhelyek megelőző vé
delmét; 

- elemezni kell a száraz-
ságnak a turizmusra gyako
rolt hatásait; 

- az akcióprogramok ké
szítésekor különös figyelmet 
kell fordítani az EU Víz Ke-
retirányelve betartására. 
Ebbe többek között az is be-
letartozik, hogya vízszolgál
tatás költségeit a haszonélve
zőknek telj es mértékben, 
vagy az EU Víz Keretirány
elvben közöltek szerint 
vissza kell téríteni; 

- célszerű központi és re
gionális kárenyhítő garancia
alapokatJétesíteni, 

Dr. Csizmazia György felvétele 

- az aszály elleni küzde
lemben fontosnak kell tekin
teni az általános tájékoztatást 
és az oktatást; 

- ki kell alakítani az 
aszálystratégia végrehajtásá
hoz szükséges szervezeti 
kereteket; 

- gondoskodni kell a szük
séges humán- és pénzügyi 
erőforrás okról; 

- meg kell teremteni a ku
tatási feladatok elvégzésének 
és a nemzetközi tudományos 
életben való részvételnek a 
feltételeit. 

A fórumon résztvevők kö
zül többen ésZrevételüknek 
adtak hangot, és hasznosítha
tó javaslatokat is tettek. 
Javasolták például, hogy az 
aszályról szóló hidrometeo
rológiai tájékozatókat és elő
rejelZéseket szélesebb kör
ben tegyék közzé - erre leg
alkalmasabb az Internet len
ne. 

Mivel a gazdálkodók ré
széről többen sokallták az 
öntözővíz-szolgáltatásnak és 

a halastavak feltöltés én ek
vízpótlásának költségét, föl
vetették, hogy ezen a téren 
az állam szerepvállalása va
lamilyen formában bővüljön. 
Szükségesnek vélték az 
öntözés infrastruktúrájának 
fejlesztését, a vízszolgáltató 
rendszereknek az öntözővíz
zel még el nem látott terüle
tekre kiterjeSztését, például 
Békés megye egyes területei
re, vagy a Duna-Tisza közi 
hátságra. Az egyik hozzászó
ló szerint a Csongrádi Víz
lépcsőt is előbb-utóbb meg 
kellene építeni. 

Az aszálystratégia ismerte
tésére és megvitatás,ára a 
szarvasin kívül további há
rom helyszínen is tartottak 
fórumot. 

Ezek tapasztalatait föl
haszrfálva, az elh!lngzott ja
vaslatok'at figyelembe véve, 
az FVM finomítani fogja az 
anyagot, amelyet valószínű
leg tárcaközi egyeztetés fog 
követni. 

Dr. Pálfai Imre 

Beköszönö' 

Kedves Kollegáim, Mun
katársaim! 

Az idő kereke forog, az 
emberek és intézmények éle
tében is történnek változá
sok. Így történt ez most igaz
gatóságunknál, az Alsó-Ti
sza vidéki Vízügyi Igazgató
ságnál is. 

2003. július l-vel dr. Per
sányi Miklós környezetvé
delmi és vízügyi miniszter 
munkájának elismerése mel
lett felmentette vezetői meg
bízásából Török Imre Györ
gyöt és személyemet bízta 
meg a vezetői feladatok ellá
tásával. 

Megköszönve Török Imre 
György négy évtizedes, 
meghatározó tevékenységét 
a vízügyi szolgálatban - kö
zösen megállapodva - 2003. 
július 2-val Török Imre 
György nyugdíjazására te
kintettel megkezdte felmen
tését. Alkotó, eredményes 
további éveket kívánunk 
Neki jó egészségben! Sze
mély szerint - mint eddig is 
- várom segítségét és támo
gatását. 

Azok számára, akik kevés
bé ismernek, magamról rö
viden néhány sort. Építőmér
nök vagyok, nős - feleségem 
óvónő -, és három, általános 
iskolás korú gyermekemet 
nevelem. ' 

Huszonnégy éve annak, 
hogyavízügy ösztöndíjasa
ként elvégezve a Budapesti 
Műszaki Egyetemet, beko
pogtam az Ativízig Személy
zeti Osztálya ajtaján és mun
kára jelentkeztem. A Szegedi 
Szakaszmérnökségen kezd
tem, majd az Árvízvédelmi 
és Folyószabályozási Osz
tályra kerültem. Végeztem a 
napi feladatokat, továbbké
peztem magam, részt vettem 
tö b b vízkárelhárítás b an. 
1991.-ben osztályvezetőnek 
neveztek ki, majd 2001-tól a 
főmérnöki teendőket láttam 
el. Most az igazgatóság ve
zetésére kaptam megbízást. 

Ha úgy tetszik, végigjár
tam a "ranglétrát" , de re
mélem, inkább arról van szó, 
hogy munkámmal kiérde
meltem a bizalmat és a kö
vetkező fokon meg is felel
tem. 

Abban, hogy a főmérnöki 
és most az igazgatói meg
bízást elválIaltam, nem kis 
jelentősége van annak a tá
mogatásnak, biztatásnak, 
amit az igazgatóság dolgozó
itól kaptam. Ez történt 2001-
ben a középvezetők "főmér
nök jelölésén" és 2003-ban, 
amikor azAlsó-Tisza vidé
kért emlékérmet számomra 
megszavazták. Ez nagy, erőt 
adott a feladat elvállalására. 

A támogatásra és segítségre 
a továbbiakban is maradék
talanul számítok, hisz a víz
ügyes tevékenység - hagyo
mányosan - csapatmunka. 

Közösen kívánom megbí
zásom ideje alatt az igazga
tóság tevékenység ét úgy irá
nyítani, hogy a szakma a 
számára oly fontos tapaszta
latokat átmentse és az új ki
hívás oknak is eleget tegyen, 
az igazgatóságon dolgozók 
pedig ebben megtalálják ér
telmes feladataikat, egyéni 
boldogulásukat. A szobám 
ajtaja - mint eddig is - nyit
va áll a tenni, előrevinni aka
rók előtt. 

Dr. Dobi László osztály
vezető főmérnöki megbízá
sával az igazgatóság felső és 
középirányítása teljes, az 
igazgatóság létszáma stabil. 

Az egységre szükség van, 
hiszen a 2003-2004-es év a 
vízügyi szolgálat életében is 
fontos változásokat hozott és 
hoz. Jelenleg komoly egyez
tetések folynak a vízügyi, 
környezetvédelmi és termé
szetvédelmi területi szerve
zetek átalakításáról. Ahhoz, 
hogy a hozott döntések a 
vízügyi szakma számára -
ezzel együtt számunkra - új 
lehető~égeket teremtve elő
nyöket biztosítsanak, együt
tesen kell megmutatni érté
keinket, bizonyított szakmai 
hozzáértés ünket. 
A~ egységre, együttgon

dolkodásra szükség van, hisz 
tudtuk már az év elején, 
hogya2003-as év gazdasá
gilag nem lesz könnyű. Úgy 
tűnik, hogy nem igazán 
"egyenesedik" ez az év. A 
középvezetők értő irányítá
sának és az Önök eddigi 
munkájának köszönhetően 
azonban igazgatóságunknak 
a nehézségek ellenére sin
csenek félévkor likviditási 
gondjai. A béreket fizetni 
tudjuk, a legszükségesebb 
fenntartás okra is szoritunk. 

Kérem és elvárom, hogya 
szűkös lehetőségek közt a 
második félévre eső felada
tok is gondos, lelkiismeretes 
és igényes munkával való
suljanak meg. Igénylem, 
hogy s.zakmai hozzáértéssel, 
előrelátó gondolkodással, az 
adottságainkból, lehető
ségeinkből a lehető legtöbbet 
hozzuk'ki annak érdekében, 
hogy elismert szakmai tevé
kenység folyjon a további
akban is az Alsó-Tisza vi
déki Vízügyi Igazgatóságon. 

Ebben a munkában min
denkinek része van, ehhez 
kívánok sok erőt és egészsé
get. 

Andó Mihály 
mb. igazgató 
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2 VIIPART 20()3. AUGUSZTUS 

[ Zsigmondy és az artézi kutak J 
"Hál4val tartozom Zsigmondy Vilmos nagybátyámnak, 
aki a 'földfúrást elsőként kezdé meg, 
aki eógem e szakra képeztetett." 

(Zsigmondy Béla) 

Hazáhkban a XIX. század 
első és: második felében a 
közéletl minden ága gazdag 
volt jeles férfi~ban. Közü
lük kül9nösen kimagaslottak 
azok, ~ldk szellemi felké
szültségüket, műszaki adott
ságaikat, programjaikat, 
egész ~letpályájukat egybe 
tudták kapcsolni a társadalmi 
haladás ,ügyével. 

Vízügyi műszaki múltunk 
XIX. sz:iizadi fiatalabb nem
zedéké~ek kimagasló alaIgai 
között ott találjuk Zsigmon
py Béla gépészmérnökből 
lett fúrómérnököt is, aki az 
alföldi városok ivóvíz gond
jait nagymértékben csök
kentő kutak készftőjeként 
vált országos hírű szakem
berré. 

A városligeti artézi kút fé
nyes sikere után - melyből 
Zsigmondy Béla is alaposan 
kivette részét - éppen abban 
az időben kezdte el mérnöki 
pályáját, amikor a legna
gyobb érdeklődés mutatko
zott az :artézi kutak iránt. 
Ezért működési területét az 
Alföldre helyezte át, hogy 
annak igen rossz állapotú 
vízellátását megj avítsa. 

Sok mindennel áldotta 
meg a t~rmészet az Alfóldet, 
hanem ii:ditó, egészséges ivó
vizet nem adott. Asott kzltjai, 
melyek pedig néhol jó mé
lyek, csak a felső talajvizet 
gYlljtik össze - mely kiilönö
sen oly helyeken, ahol az em
berek nagy tömege össze
verődve,: kiterjedt helysége
ket alkotnak - a benne fel
oldva lévő szerves anyagok
tól egészSégtelen, sós, keserlÍ 
vagy undoritóan édes. Aki 
hozzászőkott, még jónak is 
találta ugyan, de milyen ital 
az a hegyes vidék forrásai
nak kristály vizéhez képest. 
Pedig hát ez·a jó, iiditő, 
egészséges vtz az Alföld al
talaj rétegeiben is ott kering, 
csakhogy elérésére mélyebb 
és ftlróbérendezésekkel mé
lyesztett kllt kell. Az Alföld 
jó, egészséges vizet csakis 
artézi kutakból kaphat. 

A magyar artézi kutak tör
ténete szoros kapcsolatban 
áll Zsigmondy Vilmos nevé
vel. <5 volt hazánkban e téren 
a kezdeményező - ahogy 
Zsigmondy Béla mottój ában 
olvasható - s törekvéseit fé
nyes siker koronázta. 

Az alf,öldi nagy városok 
között Hódmezővásárhely 
volt az első, amely lakossá
gát egész~éges, jó ivóvízzel 
törekedett ellátni. Már az 
1860-as ~vekben akarták a 
közegésZségügyi állapoto t 
akképpen megjavítani, hogy 
szerződtek B ürgermeis ter 
Antal pesti fúróvállalkozó
val, hogy artézikutat fúrj on, 
aki a városháza melletti pi
acon fúrt is, de fúrója beszo
ruIt a fúrólyukba, a fúrás ab-

, bamaradt. 
Az eszme azután elaludt. 

Mikor azonban Zsigmondy 
Vilmos a pesti Városligetben 
feladatát nagyszerűen oldotta 
meg. Hódmezővásárhely volt 

az első, aki a modern hala
dást felhasználva egészség
ügye megj avftására, nyil
vános közhasználatra szánt 
kút fúratás1lt határozta el. A 
város megbízta Zsignmondy 
Béla gépész-fúrómérnököt a 
fúrással. A megkötött szerző
dés az Alföldön fúrandó ar
tézi kutak történetében kor
szakalkotó okirat lett. 

Zsigmondy Béla 1878. ok
tóber 9-én állította fel a fú
rótornyot és 17-én meg is 
kezdte a fúrást, mely sok ne
hézséggel járt, a futóhomok
kal való nehéz küzdelmek
kel, végre 1880. június 28-
án, 197,8 m mélységben 
olyan vízérre bukkantak, 
mely 24 óránként 94,254 li
ter 19°C-os kiömlő vizet 
adott, a V árosház-tér köveze
te fölött 1,4 m magasságban 
pedig 59 ezer liter vizet szol
gáltatott a kút. 

A kút fölé jelentőségének 
megfelelően homokkőből fa
ragott medence közepén dí
szes oszlopot állítottak,' 
melynek felső részén mind a 
négy oldalon 1880-as szám 
van. Alsó részén pedig négy 
oroszlánfej ből ömlik a víz az 
oszlop élei irányában négy
ágú, keresztirányú medencé
be, abból pedig a fölösleges 
mennyiség földalatti csa
tornába. A kutat a K05SU(h~ 
téren tartott heti piac miatt 
"piaci", s mivel az egykori 
Bakay-ház mellett állt, Ba
kay-kútnak is nevezték. 

A kutat ünnepség kere
tében adta át a nagyközönség 
szolgálatára Zsigmondy Béla 
- mondván: "melynekfájda
lom, egy ember is áldozatul 
esett, de mely munka nem 
remélt eredményre vezetett. " 
A kút valóságos ostromál
lapotnak volt kitéve kora 
reggeltől késő estig. A la
kosságapraja-nagyja, if ja
örege kantával, lajttal hordta 
szét a város különböző ré
szeibe a hamar megkedvelt 
vizet. 

Meg volt tehát az első ar
tézi kút, a város dolgait inté
zők pedig nemsokára meg
győződhettek, hogy Hódme
zővásárhelynek egy kút ke
vés. Nem azért, mintha a víz
ből nem tellett volna, hanem 
a város nagy terjedelme tette 
szükségessé a másod,ik kutat, 
hogy a távolabb lakók is 
könnyen hozzáférhessenek a 
nagy áldáshoz. Ezt követően 
1880. augusztus l-i törvény
hatósági közgyűlés egy má
sodik kút fúrás át határozta 
el, s aj ánlattételre kérték fel 
Zsigmondy Bélát. 

A kútfúrás azonban elma
radt, mivel az árvfzveszély 
és az ezután készített védmú
vek tetemesen igénybevették 
a város erszényét és a kút
készítés költségeit nem tud
ták miből fedezni. Csak 1882 
őszén került ismét szóba a 
második kút fúratása. 

Akkor történt, hogya pol
gári erényekben kimagasló 
Nagy András János maga és 
hitestárs a, Mucsi Mária ne-

vében 20 ezer forintot áldo- portban dolgozva". Fúrás 
zott a közjó oltárára, pol- közben többféle nehézség 
gártársai jóv oltára, lehetővé (béléscső-sérülés, homokbe
téve a második, nevét viselő tódulás, stb.) leküzdése után 
artézi kút elkészítését. december 20~án érték el a 

E második kút kivitelezé- 313,86 m-es mélységet. A 
sével is Zsigmondy Bélát kútkiképzés közben ismét 
~ízták meg, aki a fúrást a nehézségekkel kellett meg
KispiílC téren, az ún. új küzdeni, míg végül a 100 
templom előtt 1883. április mm átmérőjű béléscső kiépí-
4-én kezdte el és a soroza- tése után a kút szabad ki:i'o
tosan felmerülő akadályok lyással termelni kezdett és 
leküzdése után 252,55 m 1886. július 29-én a hiva
mélységben 1884. április 19- talos megállapftáskor +0,5 m 
én fejezte be. A hivatalos át- magasan 354 240 ltp volt a 
adáskor a 20,9 OC-os víz 22,7°C-os víz mennyisége. 
mennyisége 24 óránként A kút felső részének ki
több mint egy millió liter - s képzése - hasonlóan a hód
kristálytiszta, jó ivóvíz volt. mezővásárhelyihez - a kút-

A vörösfenyő béléscsövek aknától 0 0,5 m magas fel
beépítését követően a "Vá- építmény, melyből 3 helyen 
sárhelyi Közlöny" november folyt ki a víz, melyet a lakos-
25-i számában a következők ság a nap minden szakában 
olvashatók: "Zsigmond)' Bé- hordta szét a város minden 
la a kispiac téren az artézi részébe. A felesleges víz a 
kllt felszerelési munkálatait föld alatt a Kurcába folyt. 
maga vezette. Zsigmondy A kút felépítményét Fran
urat hozzánk nem egyediili ciaországban készítették -
vállalati sze rződés kö.ti, feltehetően a Duranna-cégnél 
hanem az a jó akarat, ami - ágyúöntvényből, melynek 
nála városunk irányában ideszállítása nagy nehézség
nem egyrészben megnyilvá- be ütközött. Hódmezővásárhely a diszkutak városa 
nult. Közöttiink a derékférfiú A franciák ugyanis azt 
örömmel tölti idejét, s ottho- hitték, hogy Szentes Német- november 9-én befejeződtek 
nosan érzi magát. " országban van, s az ágyúönt- _ amikor 24 óra alatt 253 m 

A fúrólyuktól 7 m-nyire vényt nem akarták a határon talpmélység mellett 656 637 
áll a nyolcszögletű, 6 m át- átengedni. Midőn hosszadal- liter 21 ,250 C-os vizet mértek 
mérőjű, kaláziédesvfzi mas diplomáciai tárgyalás _ azonban a kút végleges el
mészkőből készített meden- után kiderült, hogy Szentes készítésére 1888. február vé
ce, s a földalatti aknából cső- Magyarországon van, meg- gén került sor. 
vezetéken közlekedik a víz. engedték az átszállrtást. A A lakosság a szintén nem 
Középen ugyancsak a kőből kút adati a felépítményen fel a kútfejre épített díszes kút
faragva, Seenger Béla buda- . vannak tüntetve. felsőrészből kapott vizet. A 
pesti kőfaragó által készített Miután bebizonyosodott, már ismert medencébe épí-
1 m2 alapú és 1,3 m magas hogy az Alföldön artézi ku- tett, 4,5 m magas alépít
oszlop van, amelynek két 01- tak fúrása által ivóvizet lehet ményre került Párizsból a 
dalán a kút történetére vonat- szerezni, a vízbeszerzésnek Duranna cégtől a felső szo
kozó adatok vannak már- ez a módja mindinkább elis- bor. A kutat a kút készí
ványba vésve. Ezen az oszlo- merést talált, úgy hogy tőjéről "Zsigmondy-kútnak" 
pon nyugszik a Kehle és fiai Csongrád megyében a har- nevezték, míg a vízöntő lány 
cégnél, Potsdamban bron- madik város, Szeged is elha- a szegediektől a ,,zsuzSi" ne
zozott cinköntvényből ké- tározta: kísérletet tesz a vet kapta. 
szült felső kagyló, ameddig a kútfúrásra. A siker következtében a 
vizet felvezették, s amelynek Szegeden az ásott kutak város elhatározta a Mars té
oldalán 12 oroszlánfejből vize is egészségtelen volt, ren a második artézi kút fú
hull le a víz a kőmedencébe. ezért eleinte a Tisza szűret- ratását az ott lévő katonai ka
A fölösleges vizet a földalatti len vizét használták fel fo- szárnyák és a fegyház ivó
csatornán vezették el a város gyasztásra, melyet földalatti víz-szükségletének biztosítá-
szélén lévő fürdőbe. csöveken vezettek el a város sára. 

Az 1884. november 29-én különböző pontj aira. Már az első szegedi fúrás 
ünnepélyesen átadott kútról Mivel a víz a Tisza áradá- kivitelezésének tárgyalása
Lóczy Lajos így írt:"Ennél sakor igen szennyes volt, a kor, a Magyar Államvasutak. 
szebb és maradandóbb em- város az 1879-es árvíz utáni Igazgatóságával folytatott 
lékoszlop Magyarországon újjáépítéskor tervbe vette a megbeszéléskor ajánlotta 
nincs senkinek. " vízvezeték létesítését, azon- Zsigmondy Béla, hogya pá-

A Hódmezővásárhelyen ban akisérletek eredmény te- lyaudvaron is fúrjanak egy 
elért szép siker láttán az al- lenek voltak, a víz megszúré- artézi kutat, melyre akkor 
földi városokban újabb moz- se nem sikerült. . került sor, mikor a Tisza La-
galmat indítottak az artézi A város elhatározta a víz- jos körúti artézi kút sikeresen 
kutak készítése terén. szükségletnek artézi kút ál-elkészült. 

A Szentes vidéki Takarék- tali biztosítását Hódmezővá- A fúrást Zsigmondy 1888. 
pénztár igazgatója, Bányai sárhely és Szentes példáját november 20-án kezdte meg 
József 1884. június 24-én követve. A munka végrehaj- - nem sokkal nagybátyja, 
pendítette meg, hogy az ivó- tásával Szeged városa Zsig- Zsigmondy Vilmos 1888. 
víz megjavítása érdekében mondy Béla mérnököt meg- december 22-i halála előtt. A 
artézi kútra van szükség. Mi- kereste, aki ajánlatot tett a 390 mm átmérőjű béléscső
vel számottevő beruházásról város vezetőségének, mely a rakattal és a lebegőhomok
volt szó, az ellenzék fellépé- pesti szakembert meg is bízta nak sorozatos fe1szállásával 
sével óriási küzdelem alakult a kivitelezés sel. mesterileg megküzd ve, 1889. 
ki, míg az 1884. október 13-i A város vezetősége a fúrás december 3-án befejezte a 
képviselőtestületi közgyűlés helyét a Budapesti sugárút és fúrást 217,22 m-es mély
elhatározta a kútépítés el- a Tisza Lajos körút sarkán ségben. Ebből a mélységből 
indítását: a döntés egy szava- lévő háromszögű téren jelöl- 1,5 m magasságban a térszín 
zaton múlott 58:57 ellen é- te ki, ahol Zsigmondy 1887. felett 24 óránként 800 ezer 
ben. Pölga Ferenc gimnáziu- április 18-án kezdte el a kút liter 21,25 oC-os kristály-
mi tanár szavazata döntött. fúrását.~Itt is nehézséget je- tiszta víz folyt ki. 

Az artézi kút helyét a fő- lentett a homoknak a lyukba 1890-ben a felszökő vizet 
piacon, a megyeháza előtt betódulás a, mely alkalommal a víztartókba vezették. Zsig
j elölték ki, ahol a fúrást Zsigmondy Béla személye- mondy Bélának évekkel az
Zsigmondy Béla 1885. jac sen irányította a homoktala- előtt kinyilvánított vélemé
nuár 15-én kezdte meg, nítási munkálatokat. A fúrási nye beteljesedett, azaz a víz 
"éjjel-nappal két munkacso- munkálatok ugyan 1887. saját erejéből folyt a vasúti 

pályatest szint je felett 8 m 
magasságban lévő víz tar
tókba - éspedig naponta 392 
ezer liter mennyiségben. A 
felesleges víz a régi csöve
zetben Felsőváros lakóit látta 
el jó, egészséges vízzel. 

Az új ivóvíz hatása a la
kosság egészségére szembe
szökő volt. Az odavaló or
vosok állítása szerint azon 
rövid idő óta, mióta a la
kosság artézi kútvizet iszik, 
az állapotok lényegesen ja
vultak, főleg a váltóláz és a 
bélbajok kevesbedtek. 

Az említett öt artézi kút 
nem csak Csongrád megye 
három nagy városát látta el 
jó és egészséges vízzel -
megjavítva a közegészség 
ügyét -, hanem az Alföld al
talajának geológiai ismerte
téséhez is igen becses adato
kat szolgáltatott. Ez Zsig
mondy Béla ügyszeretetének 
volt köszönhető, ki a meg
szokott pontossággal és 
szakértelemmel gyűjtötte az 
adatokat és a fúrások befe
jezése után a M. Kir. Föld
tani Intézetnek ~ándékozta. 
Ott azok feldolgozását Hala
váts Gyula bm. geológus vé
gezte, aki jó kapcsolatban 
volt Zsigmondy Bélával. 

Az adatokból ismert volt -
50 km hosszú részen -Sze
gedtől Hódmezővásárhelyen 
keresztül Szentesig az Alföld 
altalaj ának felépítése. 

Összefoglalva Zsigmondy 
Béla életpályáját, ő volt a 
magyar vízgazdálkodás azon 
jeleseinek egyike, akinek az 
a szép feladat jutott osz
tályrészül, hogyamélyfúrási 
szakmát meghonositotta Ma
gyarországon. Képességeit 
saját munkaterületén ra
gyogó módon érvényesítette 
és már a tárgyalt 10 éves 
időszak alatt bebizonyította, 
hogy rendkívüli körültekin
téssel mindenkor helyesen 
foglalt állást. 

Csath Béla 
aranydiplomás bányamérnök 

Zsigmondy Vilmos-emlékérmes 
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Önkormányzati 

Vízügyi 
Kézikönyv 

Az Országos Vízügyi Fő
igazgi,tóság PR-munkája ré
szekéI,lt az Inter PRotector 
PR Ügynökség gondozásá
ban niégjelent az Önkor
mányz4ti Vtziigyi Kézikönyv. 

A Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium Víz
ügyi Hivatala által írt beve
zetőben a következők olvas
hatók: : 

"MegzVl/ló természeti erő
forrás'aink könnyen válhat
nak barátból ellenséggé. Igy 
van ei: a vtzzel is, életünk 
egyik nélkiilözhetetlen e le-o 
mével.,Földiink felszfnének 
70 %-qt borttja vtz és testiink 
70%-át is vtz alkotja. 

E kézikönyvet azzal a 
szándlkkal készttettiik, hogy 
a telepiilési vezetők segft
s,égére ,legyen a város, a köz
ség közigazgatási teriiletéhez 
tartozó, vagy azt érintő vtz
folyásokkal és vtztestekkel 
kapcsolatos legfontosabb 
informr,íciók és összefüggések 
megisTiierésében. " 

Az Összeállított anyag gaz
dag gyűjteménye a vízügyi 
szolgálat és az önkormány
zatok' közötti együttműködés 
vízügyi vonatkozású témái
nak. Nagy vonalakban a 
tartalomjegyzékből: 

- a vízügyi igazgatás és az 
önkormányzatok vízügyi 
fe1ada(ai (a vízkészlet-gaz
dálkodás és a vízkárelhárítás 
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fela~atai, az ezzel kapcso- adatok, helyi vízkár-elhárítá
latos - az önkormányzatok si feladatok, az árvíz elleni 
részére készített - kiadvá- védekezés, vízminőség-kár
nyok); elhárftási feladatok, aszály-

- jogi szabályozási keretek kár elhárítása, önkormány
(a vízgazdálkodással össze- zati vízkár-elhárftási tervek, 
függő, fontosabb hatályos a víztározás, elöntéssel ve
jogszabályok, a vízjogi enge- szélyeztetett települések. 
délyezési eljárás szabályai, a A kiadványt ábrák és tér
vízkészlet-gazdálkodási, víz- képek teszik még haszno
kár-elhárítási tevékenységgel sabbá. 
összefüggő önkormányzati A dokumentáció bevezető
és ágazati hatáskörök, a víz- jében ez a mondat talán a 
gazdálkodást érintő önkor- legfontosabb:" egy mégoly 
mányzati jogszabály-alkotási hasznos kézikönyv sem pótol
lehetőségek, az önkormány- hatja a szakemberek és a te
zatok vízgazdálkodás i, víz- lepiilési vezetők szakmai 
kár-elhárÚási feladataihoz kapcsolatait." 
pályázható források) és a té- Ezt szem előtt tartva. az 
mához fűzhető mellékletek: OVF PR-munkáját segítő 
a vízgazdálkodási feladatok Inter PRotector PR Ügynök
ellátásával kapcsolatos leg- ség a kiadványt a vízügyi 
fontosabb hatályos jogsza- igazgatóságok és az önkor
bályok és jogszabálynak nem mányzatok közötti kistérs~gi 
minősülő egyéb irányítási műhelybeszélgetések kereté
eszközök jegyzéke, vízgaz- ben javasolja az illetékes ön
dálkodási fogalommeghatá- kormányzatoknak átadni. 
rozások, vízügyi szerveze- Ezeket a kistérségi konferen
tek; ciákat az adott vízügyi ré-

- az önkormányzatok víz- giók (szakaszmérnökségek) 
készlet-gazdálkodási felada- vezetőinek legcélszerűbb 
tai a gyakorlatban (a vízbá- összehívni és meg tartani. 
zis-védelem gyakorlati kér- A beszélgetések tematiká
dései, tavak-tározók-holt- jára a szakaszmérnökségek 
ágak-bányatavak hasznosí- egy országos értekezleten 
tása és fenntartása - rehabil- kaptak javaslatot. 
itáció és rekultiváció, a vizes A cél itt is a minél több 
élőhelyek, a vízi táj védelem egymás közötti hasznos in

szerepe a települési környe
zet alakításában, termál- és 
gyógyvizek hasznosítása, a 
geotermikus energiában rejlő 
lehetőségek; 

- az önkormányzatok víz
kár-elhárítási faladatai a gya
korlatban (vízrendezési fel-

formáció átadása. Fontos 
szóban is ismertetni az ön
lcormányzatokkal a vízügyi 
szolgálatról szóló általános 
tudnivalókat, az érintett víz
ügyi igazgatóság, az illetékes 
szakaszmérnökség struktúrá
ját és legfontosabb feladatait, 

az adott térség szükséges 
vízügyi, vízgazdálkodási, 
vízbázis-védelmi tevékeny
séget, az árvízi, belvízi és 
vízminőség i kárelhárítási 
tapasztalatokat. 

Szólni kell a vízkészletek 
és a vízminőség EU-köve
telményeiről, beszélni kell az 
önkormányzatokkal való 
együttműködésről és termé
szetesen szóban is ismertetni 

A kézikönyv címoldala 

kell a kézikönyv szándékát, 
tartalmát és a tartalom frissí
tésének lehetőségét. 

A kiadvány ugyanis olyan 
(gyűrűs) kötészeti megol
dású, hogy újabb lapok befű
zésének lehetőség ével, vagy 
a régiek cseréjével a vízkész
letek és a vízkár-elhárítás té
máiban szükségszerűen meg
jelenő új szakmai és szabá
lyozási változásokat is hoz-
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záférhetővé teszi. A segítő 
szándékú kiadvány a vízügyi 
szolgálatban tevékenykedő 
PR-munkatársak tapasztala
tai, javaslatai és jelentős elő
készítési munkájának is kö
szönhető. Akihez eddig a ké
zikönyv eljutott, elismeréssel 
szólt róla. 

Köszönet a készitóknek. 

Benke György 

Gondolatok a természetközeli vízrendezés 
síkvidéki lehetőségeiről 

A KÖzlekedési, Hírközlési jére úgy-ahogy befejeződött, 
és Vízügyi Minisztérium, ezért a természetközeli víz
amin t ;arról a VÍZPART rendezés lehetőségeit első-
1994. évi 7. számában beszá- sorban bizonyos korábbi 
moltun~, tanulmányt készit- helyzetek visszaállftásában, 
tetett aisíkvidéki vízrendezés régebbi állapotok rekonstruá
felada~airól, majd ilyen cí- lásában kell keresnünk. A 
men 1996-ban egy illusztrált zöldek által hirdetett "teret a 
füzetet is kiadot t. A nem- folyóknak" jelszó komo
régibeh átalakult miniszté- lyabb méretekben - az ismert 
rium vízügyi vezetése elha- okoknál fogva - gyakorlati
tározta, hogy újból áttekinti a lag megvalósíthatatlan, vi
síkvidéki vízrendezés hely- szont akisvízfolyásokkal, 
zetét és összefoglalja az ága- melyeknek nem nagy az ár
zati feladatokat, különös te- terük, lehetne valami ilyes
kintettel a természetközeli mit csinálni. 
vízrendezés lehetőségeire. Az Alföldön sok olyan 

Többek között engem is egykori vízfolyás, ér van, 
megkértek, hogy röviden ír- amelyeket az idők során bel
jam le ezzel kapcsolatos gon- víz-főcsatornává alakítottak 
dolatalmat, ötleteimet. A át, rövidebb-hosszabb sza
következőkben ezeket abban kaszukat kiegyenesítették, 
a reményben teszem közzé, medrüket trapéz-szelvényűvé 
hogyelolvasásuk esetleg to- alakftották stb. Ilyen például 
vábbi gondolatokat ébreszt, az Ativízig területén a Dong
netán tettekre sarkal, s így ér, melynek levágott kanya
közelebb visz bennünket a rulataiban (holtágaiban) 
terméSzetesebb és egyben gyakran megáll a víz. E terü
emberibb környezet kiala- leteket rendesen művelni 
kításáhöz. nem lehet, viszont értékes 

Sfkvidéki területeink víz- vizes élőhellyé tehetők. Az 
rendezése az 1980-as évek Alföldön a Holt Sebes-Kö
végére,..az 1990-es évek ele- rös, az Ó-B erettyó és az 

ezekhez hasonló kiiktatott 
folyómedrek összes hossza 
mintegy ezer kilométer! 
Ezekkel érdemes lenne beha
tóbban foglalkozni. 

A természetkqzeli vízren
dezésbe bele kell értenünk a 
vízpótlást is, mert a termé
szetes meder úgy az igazi, ha 
víz is van benne. Mindenek
előtt a gravitációs vízpótlás 
lehetőségét kell kihasználni. 
Egyrészt az árvizes idősza
kok alatti vízpótlásra gondo
lunk (ha a "Vásárhelyi Terv 
Továbbfejlesztése" megva~ 
lósul, a Tiszán egyre több 
beeresztő zsilip lesz), más
részt a folyami vízlépcsők 
duzzasztott bögéiből kivezet
hető vízre. 

Szegedi elképzelés például 
a Kurca vízpótIása a Hár
mas-Körös békésszentandrá
si bögéjéből a Vekeréren ke
resztül. 

Mindenfelé szorgalmazni 
kell abel víz tározás t, ha 
másért nem, az állandó víz
felületek arányának növelése 
végett. A víz különösen fás
és cseIjés területek között vá
lik értékes tájalkotó elemmé. 

A természetközeli vízren
dezés fontos kapcsolódó ré
szének kell tekinteni azt is, 
hogyavízfolyásban, csator
nában folyó víz, valamint a 
meder és környéke tiszta le
gyen. 

A vízrendezés a sokat han
goztatott, de gyakran elfele
dett vízgyűjtő-szemlélettel, a 
környezetvédelmi és termé
szetvédelmi szempontok 
messzemenő figyelembevé
telével végzendő - specialis
ták bevonásával. 
. Síkvidéken - a kis esés 

miatt - sokkal nehezebb 
megvalósítani az önfenntartó 
vízfolyás eszméjét, mint 
dombvidéken, mégis ebbe az 
irányba kellene haladni. 

A természetközeli vízren
dezéshez nem csak a víz
ügyesek és természetvédűk 
részéről, de a mezőgazdaság 
részéről is megfelelő szán
dék s.zükségeltetik, amit a 
gazdálkodók állami támoga
tásával is elő kellene mozdí
tani. 

A "természettávoli" víz
rendezést, ha beszélhetüp.k 
ilyenről, elsősorban a mező-

gazdaság, annak szocialista 
átszervezése idézte elő, 

kényszerítette ki, nem pedig 
valamilyen vízügyi érdek. 

Fölöslegesen vízrendezett, 
kifejezetten mélyfekvésű te
rületeken, ahol a mezőgazda
sági művelés meg szűnt, vagy 
belátható időn belül megszű
nik, a vízelvezető hálózatot 
érdemes lenne felülvizsgálni. 
Lehet, hogy a jövőben rövi
debb és kisebb mélységű 
csatornák is megfelelők lesz
nek, esésnövelő szivattyú
telepek esetleg feleslegessé 
válnak, így az egész rendszer 
természet-közelibbé tehető. 

A síkvidéki tájban sokszor 
nem is a földmunkák okoz
nak sebet, hanem egyéb, já
rulékos építmények. Az Al
földön elég sok jellegtelen 
műtárgy, szivattyútelep, gát
őr- és csatornaőr-telep van. 
Ezek esedékes felújításakor 
az esztétikai, tájépítészeti 
szempontoknak, a régi, ha
gyományos megoldások 
fölelevenítésének - a jó pél
dákat követve - a jövőben 
nagyobb teret kell kapniok. 
Számba kellene venni és 

védetté (ipari műemlékké) 
kellene nyilvánítani, s al
kalmasint bemutatni több, 
még föllelhető ősi vízfolyás
szakaszt, csatornát, árkot, az 
eredeti állapotokat idéző töl
tésszakaszt, műtárgyat, stb. 
A vízügyeseknek ne csak a 
természetvédők, de a tájter
vezők, műemlékvédők, ré
gészek is partnerei legyenek! 

Az áttérést a természet
közeli vízrendezésre, illetve 
a visszatérést elsősorban a 
nemzeti parkok érintett te
rületén kellene keresztülvin
ni, a nemzeti park igazgató
ságokkal közös programok 
keretében. 

A tárgyban megjelent né
hány hazai kiadványhoz ne
héz hozzáférni. Nem ártana 
egy összefoglaló jellegű 
újabb könyvet kiadni, esetleg 
a kérdéskört legjobban be
mutató külföldi könyvet ma
gyar nyelvre lefordítani. 
Nyilván szükség lenne a ter
mészetközeli vízrendezésre 
vonatkozó tervezési irány
elvekre is. 

Dr. Pálfai Imre 

i 
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Megj~lent a dr. Pálfay Im

re által ,szerkesztett, nagy si
kerű k~nyv, a "Magyaror
szág holtágai" angol nyelvű 
kiadása; a magyar eredetihez 
hasonlóan gazdag térkép- és 
fényképanyaggal, hasonló 
felépítesben, de némileg 
megváltpztatott tartalommal. 

Az eredeti kiadványban ta
lálhatóriál bőveb h összefog
laló táblázat tájékoztat a 237 
holtág helyéről, elhelyezke
déséről,! a vízfelület nagysá
gáról, a víztérfogatról és 
egyéb fontos adatról. 

Külöri tanulmány foglal
kozik a: holtágak egyre job
ban felértékelődő turisztikai 
szerep~vel (Varga József: 
Holtágak tllrizmllsa). 

A magyar változattól elté
rően ak6tet összesen csak 62 
dunai, illetve tiszai holtágat 
ismerte~; Mégpedig csak az 
50 hekt'árnál' nagyobbakat, 
vagy o~yanokat, amelyek 
esetleg kisebbek ugyan, de 
turisztikai, vagy természet
védelmi szempontból fi
gyelemre méltók. Kiemelten 
ilyene~ az ún. "szentély 
típusú" holtágak, amelyek 
különleges természeti érté
kűek. 

Minden holtág színes tér
képen látható, de megtalál
hatj uk a dunai, illetve a tiszai 
holtágakat bemutató átnézeti 
térképeket is. A szép kiad
ványt 50 színes fénykép 

gazdagítja (az eredetiek mel
lett néhány új fel vétellel is 
találkozhatunk). 

dolf lektorálta, a fordítás Tö
rök Olga munkája. 

A kötet megrendelhető az 
Ativízig titkárságán telefo
non: 62/599-599 vagy faxon: 
62/420-774. E-mail: titkar
sag@ativizig.hu 

A könyvhöz dr. Váradi 
József vízügyi helyettes 
államtitkár írt előszót, Török 
Imre György és Scheffer Ru-

A Magyar 
'Hidrológiai Társaság 
XXI. vándorgyülése 

A Magyar Hidrológiai Társaság 
. rendezvényein évek óta színvonalas 

előadásokkal szerepelnek 
az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság 

dolg9zói. A hagyomány a Társaság 
Szolnokon rendezett, 

XXI. vándorgyűlésén is folytatódott. 

MunkaJársaink a következ6 dolgozatokkal 
vettek ré$zt a vándorgyúlés munkájában: 

Czirok Ferenc: Az öntözésfejlesztés hely
zete és eredményei a Dél-Alföldön - tapasz
talataim ruapján; 

Fejes Péter: Menedzsment eszköz a víz
gazdálko,dási, mezőgazdasági és természet
védelmi érdekek együttes kezelésére; 

Dr. Fekete Endre-Sebesvári Judit: A holt
ágak rehabilitációjának néhány gyakorlati 
kérdése,különös tekintettel a vízminőség 
alakulására; 

Kozák,Péter: A belvízi elöntés ek és elve
zetések vizsgálata. az Ativízig működési te
rületén; 

Nagy Ferenc-Sebesvári Judit: Meteoroló
giai és vízháztartási szélsőségek a Dél-Al
földön 1980-2000 között; 

Dr. Pálfai Imre-Boga Tamás Lászlá-Se
besvári Judit: Vízháztartási változások a 
Duna-Tisza közi homokhátságon; 

Tamasi József (Tisza-Marosszögi Vízgaz
dálkodási Társulat): Víztározási lehetőség és 
problémái a 79/1. Körtvélyesi belvízöblözet
ben. 

Herczeg Árpád-Kozák Péter: Térinfor
matikai eszközök alkalmazása az EU Víz
keretterv által megfogalmazott feladatokhoz 
kapcsolódóan az Ativízig működési terü
letén; 

Lábdy Jenő: A vízrajzi informatika és a 
távjelzés kapcsolata. Távjelzési informatika. 

A tudományos igényességgel készült 
dolgozatok közül az 5. oldalon egy "olvas
mányosabbat" közlünk. Czirok Ferenc terve
zőmérnök öntözésfej'lesztéssel kapcsolatos 
tapasztahitairól szóló értekezését olvashat
ják. 

A kormány áttekintette a 
Tisza árvízvédelmi művei
nek rövid- és középtávú fej
lesztési feladatait, és az 
1022/2003. (ill. 27.) sz. hatá
rozatában rendelkezett, hogy 
a Tisza-völgy árvízi bizton
ságának növelésére készített 
V ásárhelyi-Terv Továbbfej
lesztése c. koncepció elő
munkálatait 2003-ban meg 
kell kezdeni. 

A koncepcióterv alapelvei: 
- a Tisza folyó árvizeit el

sősorban a mértékadó véd
képességűre kiépülő árvíz
védeimi töltések közötti 
nagyvízi mederben kell le
vezetni, és ezért - az ökoló
giai szempontokra figyelem
mel is - javítani kell az 
áramlási, vízszállítási feltéte
leket; 

- a védképességet megha
ladó, gátszakadással és kiön
tés sel veszélyeztető, statisz
tikailag igen ritkán előfor
duló árhullámokat a meder 
vízszállításának mértékéig 
hazai területen árapasztással 
csökkenteni kell; 

- az árvíz szabályozott ki
vezetését és szükség szerinti 
visszavezetés ét (vagy vízhiá
nyos területre átvezetését) 
szolgáló, műtárgyakból és tá
rozókból álló, árapasztó 
rendszert úgy kell kialakítani 
és működtetni, hogy az ár
vízvédelmi funkció teljesíté
sének megtartása mellett az 
hasznosítható legyen a Nem
zeti Agrár-, Környezetvédel
mi és a Tisza-völgy fejleszté
sével kapcsolatos progra-

mokban előirányzott célok költségvetésünkből kell biz
megvalósításakor, valamint a tosftanunk. A munka június 
természetes élőhelyek gyara- elsej ével indult és november 
pításában; 30-ig tart. 

- az árapasztási célú táro- A közmunka-foglalkozta-
zók (így például külterületi tás jellegéből következően 
mezőgazdasági célú). terüle- csak olyan feladatok tervez
tek teljes elöntése csak sta- hetők, amelyek nem igényel- . 
tisztikailag 1 %-nál kisebb nek szakképesítést és egy
valószínűségű árvizek esetén szerű kéziszerszámokkal vé
fordulhat elő, ezért változat- gezhetők. 

lan területhasználat esetén Működési területünkön az 
kisajátítással, kártalanítással, r. ütemben az árvízi meder 
illetőleg kártérítéssel csak vízelvezető képességének ja
kivételesen kell számolni; vítását kezdtük meg, elsősor-

A koncepcióterv alapelvei- ban a töltések Vízoldali, sza
nek érvényre jutása érdeké- badon tartandó védősávjain, 
ben 2003. szeptember 30-ig ahol az elburjánzott cserje és 
olyan részletes program ké- bozót letakarítását végezzük. 
szül a megvalósításra, amely Két hónap elteltével a terve
az árvízvédelem prioritása zett feladatoknak egyharmad 
mellett figyelemmel van a részét elvégeztük. 
kapcsolódó szakterületekre, A közmunka-foglalkoz
az EU-csatlakozás körülmé- tatás nem könnyű feladata az 
nyeire, és megoldásaiban igazgatóságnak. Számtalan 
környezet- és tetnlészetbarát. emberi, anyagi stb. problé-

A kotnlányhatározat a ter- mával kell nap mint nap 
vezésre, vizsgálatokra és az megküzdeni. A program zá
előmunkálatokra 2003-ban rultával bizonyára sok ta-
500 millió forint vissza nem pasztalattal fogunk rendel
térítendő támogatási keretet kezni, amelyekre szükségünk 
biztosít az érintett vízügyi lesz a későbbiekben. A kö
igazgatóságok részére. vetkező, 2004. évben a mos-

Igazgatóságunk a 2003. taninál nagyob b lehetősé
évi munkálatokra a Foglal- günk lesz a kijelölt parti sá
koztatáspolitikai és Munka- vok letakarftásával, és be
ügyi Minisztérium, valamint vonhatók lesznek abelvizes 
a Környezetvédelmi és Víz- csatornák is. Összességében 
ügyi Minisztérium meghívá- látható, hogy jelentős ered
sos közmunka célpályázatán ményeket tudunk produkálni, 
110 millió forint támogatást melyeket a szokásosan szű
nyert. A pályázati feltételek kös fenntartási kereteinkből 
szerint ehhez 28,6 millió fo- nem tudnánk megoldani. 
rint ön erőt kell hozzátenni, 
amelyet jelenleg a 2003. évi Vass Sándorné 

Már megint loptak! 

Manapság gyakran hallani úton-útfélen, 
hogy mindenütt lopnak, mindent ellopnak, 
ami mozdítható. És ami nem. Az ember 
mindig felháborodik az ilyen eseteken, kü
lönösen akkor, ha az egy szűk közösségen 
belül történik, ráadásul éppen őt lopta meg 
a tolvaj. 

Nem tudom, másutt előfordul-e hasonló 
eset, de nálunk sajnos, már sokadszor meg
esett. A minap is futótúzként terjedt a hír: 
igazgatóságunk központi épületében már 
megint loptak, kollégánk személyi tárgyait 
(pénztárca, irattárca) vitték el. Szomorú és 
felháborító. 

Annak ellenére, hogy oly kevesen va
gyunk már, mindenki ismer mindenkit 
(mondjuk többször: családias a légkör), 

mégis rendszeresen visszatérő probléma 
személyes értékeink eltúnése. 

Lehet, hogy az is hibás, aki nem vigyáz 
eléggé a dolgaira (alkalom szüli a tolvajt), 
de a helyzet ezzel együtt megengedhetet
len. A legutóbbi eset után igazgatói körle
vél rendelkezett a fokozott portaszolgálat
ról, a személyes tárgyak védelméről, a szo
bák szükséges zárva tartásáról. 

A lopások megakadályozása érdekében 
igazgatóságunk a rendőrséggel is együtt
működik, én mégis abban hiszek, hogy kö
zös odafigyeléssel tudjuk a háziszarkát, 
vagy az idegen besurranót leleplezni! A 
családias légkör nem aztjelenti, hogy bárki 
bárkinek a pénztárcájába belenyúlhat! 

Kurucz Gyula 

~~----~~~~---------~-----=======~------~.~------~--~~----------------------~~------------------~ 



; 

2003. AUGUSZTUS VIZPART 5 

(~---,S.;....-..i_m_á_d_y_Be_~ l_á_ra_e_m_le_~ k_e_zv_e __ J 
1993. május 19-én 62 éves 

korában hunyt el dr. Simády 
Béla vízi,igyi igazgató. 

Húsz éven át volt vezetője 
az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi 
Igazgatókágnak, sportvezető
ként és filatelistaként is tisz
telhettük: őt. 

Ú gy ~rzem, nem tisztem 
szakmai/életútját méltatni, 
inkább mint sportemberről, 
sportvez~tőről szólnék. Kez-

deményezője lett 1974-ben a 
Szegedi Vízügyi SE megala
kulásának. Évekig a Szegedi 
pózsa elnöki poszt ját töltötte 
be. A szegedi evezőssport 
felélesztője, a Maty-éren 
megépült Gróf Széchenyi 
István evezős és kajak-kenu 
pálya "atyja". 

Évekig a Magyar Evezős 
Szövetség alelnöke volt. 6 
képviselte Csongrád megy ét 

Sz~mélyes tapasztalatok, 
c1é/~alfölcli ereclmények* 

a Magyar Olimpiai Bizott
ságban. 1978-tól- haláláig -
a Szegedi Vízügyi Sport
egyesület Evezős Szakosztá
lyának elnöke. 

Halála tíz éves évfordu
lóján szűk körben szomoruan 
helyeztünk el koszorút nyug
helyéhez a sportbarátok, a 
Vízügyi SE nevében. 

Kurucz Gyula 
SE elnök 

Ai öntözésfeilesztés helyzete 
Még jól emlékszem a me

zőgazdas~g átalakítására, az 
1958-1960-as évekből. Ak
kor az addig "nadrágszíj" 
jellegű és alakú, magán tu
lajdonú földekből hatalmas, 
szinte végeláthatatlan táblá
kat alakítottak ki. A Dél-Al
földre eddig az árasztásos, a 
bolgárkertészetekben alkal
mazott öntözési eljárás volt 
jellemző. Más korszeru öntö
zési technikát alig ismertek. 

A mezőgazdaság átalakítá
sát követően - a termelés 
mennyiségi fokozása érdeké
ben - jelentős mértékben 
megnövelték az öntözött te
rületek pagyságát. Az új 
technikáliközött megjelentek 
..: többeklközött - a kereke
ken gördülő, horizontális ön
tözőbereridezések is. 

Az 1980-as évekre már 
nagytelje~itményű, automati
zált üzemeltetés ű öntözőgé
peket is beszereztek az erő
sebb gaz:daságok. Egy-egy 
berendezéssel akár 300 hek
tár beöntözése is lehetővé 
vált. 

Hogya!) látom az átalakuló 
mezőgazdaságot? 

Az 1989-től kezdődő rend
szerváltozás ismét hatalmas 
szerkezeti változást hozott a 
mezőgaz4aságban. A szövet
kezeti törvény értelmében a 
földterülelek visszakerülteÍc 
egykori tulajdonosaik, vagy 
azok örököseinek tulajdoná
ba, akikn~k lehetőségük nyí
lott a művelésre. Ennek ered
ményekérit az egykori nagy 
táblákon belül nagyon hete
rogén növénykultúra alakult 
ki. Ezzel a hatalmas öntöző
berendezések nagy részének 
működési lehetősége meg
szűnt, nem maradt üzemelte
tő és megváltoztak az öntö
zés irántiigények is. A be
rendezés~ket részben elbon
tották, részben új helyszínre 
telepftették át. 

Azt senki sem vitatja, 
hogy öntözésre szükség van, 
a Dél-AI~ö'ldön öntözés nél
kül nem teremthető meg a 
termés b4tonsága. Több gaz
dától hallottam a következő 
megállapítást: "Meg vettem a 
drága öntÖzőgépet, de igazán 
akkor vanjó idő, ha nem kell 
használnóm".' Márpedig en
nyire ideális állapot csak na
gyori ritkán és rövid időre 
alakul ki ~zen a vidéken! 

Az utó,bbi időszak öntö
zés-fejlesztésének irányairól 
és eredményeiről elmondha
tó, hogy' az elmúlt közel 

másfél évtizedben az öntözés 
technikai és technológiai 
rendszere nagymértékben 
specifikálódott, az eddiginél 
változatosabbá vált. 

A fentiekben már említett 
átalakulás eredményeként a 
kisparcellás területeken és a 
növényházakban alakultak ki 
hatékony öntözési módok, 
míg a megelőző évtizedek
ben meg szokott, hagyomá
nyos öntözési módok csak a 
szabadföldi, nagy táblás ter
melésnél maradtak meg. 

Néhány konkrét eredmény 
a Dél-Alföld területén: 

A Duna-Tisza közi ho
mokhátságon objektív adott
ság, hogy öntözés nélkül ha
tékony mezőgazdasági ter
melést folytatni nem lehetsé
ges. A terület legnagyobb 
problémáj a az állandósult 
vízhiány, a felszíni vízkész
letek hiánya. Ezért a területre 
jellemzőek a mikroöntöző
telepek, amelyek a számtalan 
növényháiat és a gyümöl
csösöket lágák el vízzel. 

Ezeknek az öntözőtelepek
nek a vízigényét ugyanis ki 
lehet elégíteni a felszín alatti 
vízkészletből, amit ebben a 
térségben döntően a talajvíz 
jelent. A vízügyi szervek, a 
környezetvédelmi és termé
szetvédelmi hatóságokkal 
összhangban rendeletileg 
szabályozták a felszín alatti 
vízkészletekből felhasznál
ható részt. 

A legtöbb mikroöntözéses 
gazdaság jelenleg Móraha
lom, Zákányszék, Csengele, 
Zsombó, Kiskunmajsa tér
ségében működik. Az öntö
zés jelentős mértékű elterje
désére, fejlődésére e terüle
ten csak a felszíni vízkész
letek elérhetőségét követően 
lehet számítani. A térség 
adottságai olyanok, hogy el
sősorban a Duna vízkész
letéből lehetne a vízpótIást 
megoldani. Az erre vonatko
zó koncepció már elkészült 
és rendelkezésre áll. 

A nagyobb részt Békés 
megyéhez, kisebb részt 
Csongrád megyéhez tartozó 
Békés-Csanádi löszháton 
(más szóval a marosi horda
lékkúp területén) jelentős 
mértékben megmaradt és 
még fejlődött is a szabad
földi területek öntözése. 

Ebben a térségben a mak
roöntözés jellemző, amit a 
felszíni vízkészlethez hozzá
férés tesz lehetővé. A Maros 
adja a felhasználható víz-

készletet, amihez egyrészt 
külföldről, Romániából, 
másrészt itthonról is hozzá 
lehe t férni. 

Románia felől a hagyomá
nyosan cukorgyári vizet szál
lító Száraz-éri rendszert ma 
már kizárólag öntözővíz át
vezetésére használja az or
szág legnagyobb öntöző
gazdaságai közé emelkedett 
Mezőhegyesi Ménesbirtok. 
A Maros hazai szakaszán ki
alakított vízk1vétel és a hoz
zá csatlakozó rendszer lehe
tővé teszi a biztonságos víz
'ellátás megvalósítását. 

J elenleg Mezőhegyesen 
kívül Dombegyház és Apát
falva területén folytatnak ön
tözéses gazdálkodást. Ebben 
a térségben a felszíni víz
készletekből további öntö
zés-fejlesztési lehetőségek is 
rendelkezésre állnak. 

Ugyanakkor a Száraz-értől 
távolabb eső területeken csak 
a felszín alatti vízkészletek 
korlátozott része használható 
öntözésre (ezt a vízkészletet 
elsősorban az egész térség 
lakossági vízellátás ára hasz
nálják). 

A Tisza mentén, a folyó
hoz közeli területeken az át
alakulást követően az öntö
zés vonatkozásában számot
tevő változás nem volt. Az 
öntözés i művek itt már az 
előző időszakban lényegében 
kialakultak, további fejlesz
tésük iránti igények nem je
lentkeztek. 

Az öntözéses gazdálkodás 
korlátairól és a fejlesztés le
hetőségeiről is szólnék most. 

Az öntözéses gazdálko
dásnak egyre inkább gazda
sági korlátai vannak. Az ön
tözőberendezések beszerzési 
ára magas, az üzeme1ési 
költségek úgyszintén jelen
tősek. 

Ott, ahol a legnagyobb 
szükség lenne öntözésre, 
csak kevés felszín alatti víz
készlet áll rendelkezésre. 
Nem hanyagolható el a kü- ' 
lönbözű hatósági engedélyek 
megszerzésével j áró kel
lemetlenségek és bürokra
tikus útvesztők elriasztó ha
tása sem. 

Mivel a meg termelt ter
ménynek nincs garantált ára, 
a gazdák többszörösen' meg
gondolják, mit érdemes ter
melni és öntözni. 

Czirok Ferenc 
*A Magyar Hidrológiai Tár
saság XXI. vándorgyűl.ésdn 
elhangzott előadás szövege 

Sporthírek 
Közgyülés, sporHalálkozó 
Megtartotta közgyűlését a 

Szegedi Vízügyi SE, melyen, 
beszámoló hangzott el az 
elmúlt időszak munkájáról, s 
2000,2001,2002 pénzügyei
ről. A résztvevők a 2003. évi 
költségvetés megvitatása 
után beszámolót hallgattak 
meg a 2000. június 16-i köz
gyűlés határozatainak végre
hajtásáról, s a Szegedi Víz
ügyi SE jelenéről, jövőjéről, 
a hogyan tovább? kérdéséről. 

Az elhangzott beszámoló
kat az SE tagjai, a meghívott 
vendégek megvitatták, ki
egészítették és a közgyűlés a 
következő határozatokat 
hozta: 

- Minden évben közgyű
lést kell tartani (az új Sport
törvény alapján is!) 

- A Maty-éri objektum át
adását, illetve az érte kapott 
támogatást a SZegedi Vízi
sport Egyesülettel, Szeged 
Megyei Jogú Város Önkor
mányzatával rendezni kell. 

- A tagdíjfizetést - a 
szolgáltatások költségeinek 
függvényében - azonos 
szintre kell hozni (kosárlab
da, tenisz, fallabda, egyéb). 

- A, Szegedi Szakaszmér
nökség területén megépült 
sportpálya üzemelési, műkö
dési rendjét ki kell dolgozni. 

- 2004-ben 30 éves a Sze
gedi Vízügyi SE. Az évfor
duló megrendezésére bizott
ságot kell létrehozni. 

* 

szemt a 29 év során nem si
került ilyen jól eltévédniük a 
fehérváriaknak Szegeden. 
Csak Mancs, a kereső kutya 
segítségével sikerült őket 

A Közép-dunántúli és az kimenteni a Dugonics téri 
Alsó-Tisza .vidéki vízügyi körforgalomból. Az állófo
igazgatóságok, környezetvé- gadás - ... hukk ... - nagyon 
delmi felügyelőségek, víz- jól sikeredett!) 
ügyi kft.-k hagyományos A viadal: 
sporttalálkozóját 29 éve ren- Páros teniszmérkőzés: 
dezik meg. ' Profi tenisz: 2 : O Székes-

Az idei Szeged-Székesfe- fehérvár javára 
hérvár sporttalálkozó nehéz Vezetői tenisz: 2 : O Szé-
feladatok elé állította a ven- kesfehérv'ár javára 
dégeket és a házigazdákat is. (Szurkolói vélemény: nem 

Ime a nap rövidített króni- tudni, a vezetőink, vagy a 
kája! profijaink a gyengébbek-e.) 

A fehérvári sportbarátok Női teke: 833 : 694 Szé-
megérkezése, programismer- kesfehérvár javára 
tetés, állófogadás. Legjobb gurító: Rostás 

(Szurkolói vélemények Lilla (Székesfehérvár) 

(A fehérvári lányok úgy 
kezelték a golyót, hogy csak 
lestük!) 

Összesítésben 3 : O Szé
kesfehérvár javára 

Férfi teke: 804 : 777 Sze
gedjavára 

Legjobb gurító: Horváth 
István (Szeged) 

(Ami elment a réven, be
jött a vámon.) 

Női ügyességi verseny: 4 : 3 
Szeged javára 

(Szem, száj, tmok nem 
maradt szárazon... Csak 
ámultunk és bámultunk! 
Hogy ezek a nők mit tud
nak?!) 

Férfi labdarugó mérkőzés: 
3 : 2 Szeged javára 

Legjobb játékos: Pusztai 
Zsolt (Szeged) 

(Szegedi szurkolói hang: 
Hajtás, pajtás ... Csak be
nyomtunk nekik hármat a 
kettő ellenében.) 
Női labdarúgó mérkőzés: 

2 : 1 Szeged javára 
Legjobb játékos: Novák 

Hajnalka és Csókási Anita 
(Szeged) 

(Az ész, az erő és a szép
ség diadala. A hazai szurko
lók az őrületbe kergették az 
ellenfelet. ) 

Kosárlabda mérkőzés: 59 : 
39 Szeged javára 

Legtöbb, pontot szerzett 
játékos: Gouth Árpád 

(Mint ahogy Moldova 
parasztbácsikája mondaná: 
"Ezt azért nem gondoltam".) 

Összesített eredmény: 5 : 3 
Szeged javára 

Utójáték: eredményhirde
tés, vacsora 

(ráncos lábú lányok, legé
nyek hajnali ügyességi ver
senye ... kivilágos kivirrad
tig. Viszlát jövőre! 

Kurucz Gyula 

i 
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A mezőgazdasági hévízhasznosítások helyzete és problémái 
az Alföld porózus hévíztárolóinak területén 

Hevizek el6fordulása 
: 
! 

Itévtzjöldtani adottságok 

A K!árpát-medence legmélyebb térszíneit 
elfogla,ló Magyar Alföld geotermikus adott
ságai ~özismerten igen kedvezőek. Magya
rázata :földtani okokra vezethető vissza. A 
medence alatt a Föld szilárd kérge erősen ki
vékonyodott, ami a kéreg alatti magas hő
mérsékletű magma felszínközelbe kerülését 
eredményezte. Ez több hő átadását teszi le
hetővét azaz a felette elhelyezkedő területe
ken pozitív hőanomáliát okoz. A felárarnIó 
hő (a ),földi hőáram") magyarországi értéke 
átlago:san 90 mW/m2

, másfélszerese az 
európa~ kontinensen tapasztalhatónak. A ha
zai viszonylatban is kedvező geotermikus 
adottsiigúnak számító Alföld területének 
északi :és keleti részén 90-100, délen és dél
nyugaton 70-90 mW/m2 között változó 
nagyságú földi hőáram mérhető [4]. 

A fÖldhő a medencét több ezer méter vas
tagságban kitöltő, laza, üledékes kőzetekben 
tárolódik. Hőmérsékletük a mélység felé ha
ladva átlagosan 5 OC-kal növekszik 100 mé-

I 
terenként, azaz ennyi az ún. geotermikus 
gradie~s. Az átlagosnál kisebb a gradiens 
(25 mliC) a Budapest-Makó tengelyvonalú 
"dunai; földtani szerkezeti árok" területén, 
Kecsk~mét és Ópusztaszer települések kö
zött. 4gkedvezőbb értékekkel a Tiszántúlon 
és ai Alföld északkeleti térség eiben talál
kozhatiInk, ahol az 16-1S mrc. A kőzetek 
felfűtö~tsége 1000 m-es mélységben általá
ban eléri a 60-70 oC-ot, 2000 m~ben a 110-
-120 oC-ot, a tektonikus árkok 2500 m-es 
mélys€geiben a 130-150 OC-ot. 

Az Alföld területén az üledékes kőzetek 
hőtartalmát a pórusaikban lévő víz fúrásos 
feltárásával tudjuk a felszínre hozni, és azt 
hévíznek nevezzük, ha kifolyási hőmérsékle
te a 30 oC-ot meghaladja. A Kárpát-meden
cét kitöltő üledékek közül jó vízvezető és 
hőtároló képességükkel a földtörténeti Pan
non-beltenger homokrétegekben gazdag fel
sőpamióniai rétegei tűnnek ki. ·Ezek leg
nagyobb vastagságban a Tisza-völgy déli ré
szén (a Hódmezővásárhely-makói árokban), 
valamint a békési és a derecskei tektonikus 
árkoköan találhatók, ahol a felsőpannóniai 
üledékösszlet vastagsága megközelíti az 
1500-2000 m-t. Az itt mélyített hévízkutak 
közül sok 1000-1500 lImin vízadó képes
séggel, SO-100 OC-os vízhőmérséklettel ren
delkezik. Az Alföld medencealjzatán je
lentős kiemelkedések is vannak, ahol a fel
sőpannon összlet kivékonyodik, mindössze 
400-S00 m vastagságú. (Például Biharnagy
bajom, Püspökladány, Hajdúhadház, Tisza
püspöki, Rákóczifalva térsége, ahol nincs le
hetőség nagyobb vízhőmérsékletű kutak 
fúrására.) 

A legjobb hévízkutak az Alföld déli ré
szén, <+songrád megyében találhatók, ahol a 
nagyvastagságú, sok porózus víztároló réte
get tartalmazó üledékekből magas hőmér
sékletű, bőséges meimyiségű hévíz nyerhető. 
Itt a legnagyobb mélységű (2400-2500 m
es) kutak kifolyó vizének hőfoka 90-100 DC. 
Az igen kedvező geotermikus gradienssel 
rendelkező Székkutas körüli térségben már 
lS00 m-es fúrással is feltárható a 99-100 °C_ 
os felszíni hőmérsékletű hévíz. A Tiszától 
nyugat felé eső Duna-Tisza közi hátságon -
a tárolóösszlet kivékonyodása miatt - a po
rózus medenceüledékekből feltárható hé
vizek hőfoka egyre csökken. Kecskemét, 
Kiskunhalas térségében már csak 40 DC kö
rüli hőfokú víz nyerhető. Hasonló hőmér
sékleru; - maximum 50 DC-OS - hévíz tárható 
fel a Debrecentől északra, a Nyírség területén. 

A hévizek minősége 

Az álföldi törmelékes víztartókból feltár
ható hévizek általában alkáli-hidrogénkar
bonátos összetételűek, a mélyebben elhe
lyezkedő rétegekben kloridosak. A kémiai 

összetétel ismerete egyrészt hasznosithatósá
guk tervezése, másrészt a környezetvédelmi 
előírások betartása szempontjából alapvető 
fontosságú. A hévizek oldott sótartalma át
lagos an 1000-3000 mg/l közötti, azonban 
egyes területeken (Békés, Bács-Kiskun, 
Szolnok és Hajdú-Bihar megyékben) meg
közelíti, sőt meghaladja az 5000 mg/l-t is. A 
nagy sótartalom nemcsak használat utáni el
helyezést nehezíti meg, hanem a gyakori 
vízkőkiválás miatt üzemeltetési gondokat is 
okoz [9]. 

Mez6gazdasági 
hasznosítás 

Magyarországon a Hévízkút-kataszter [5] 
több mint 1200 hévízkutat tart számon, ame
lyeknek mintegy 60 %-a az Alföld területén 
található. Az üzemelő kutak 36 %-a fürdók, 
27 %-a ivóvízművek vízellátását-, valamint 
25 %-a mezőgazdasági üzemek-, és 12 %-a 
ipari- és kommunális energetikai vízigények 
kielégítését szolgálja. A kizárólag energeti
kai célú felhasználásoknál a víz csak ener
giahordozó közeg. A 2000. évben hasznosí
tott geotermális hőteljesítmény országos vi
szonylatban 325 MW-ra becsülhető, 
amelyből a mezőgazdaság mintegy 120 
MW-talrészesül [1]. 

Az 50 DC-nál magasabb hőmérséklettel ki
termelt hévizek nagyobbik részét a me
zőgazdaság használj a fel, kertészeti-és állat
tartó telepek fűtésére. Az ország mintegy 
170 ha üvegházának, valamint több száz 
hektár fűtött fóliaházának döntő többsége az 
Alföldön található. A hasznosítás centrumai 
az Alföld déli részén, főleg Szentes és Sze
ged térségében vannak, de találhatók kisebb 
felhasználók más alföldi területeken is (pl. 
Szarvas, Tiszakécske, Cegléd, Szolnok, Túr
keve, Tiszanána, Hajdúnánás stb.). A Tisza 
folyó Csongrád várostól délre eső völgyében 
kialakult mezőgazdasági hévízhasznosító 
agglomeráció évente"S-lO millió m' 70-100 
oC közötti hőmérsékletű víz hőenergiáját 
használja fel. 

A legtöbb hévizet hasznosító mezőgaz
dasági szövetkezetek (pl. a szentesi ÁR
PÁD-AGRÁR Rt., a szegvári PRIM6R
PROFIT Kft., a szegedi Floratom Kft. stb.) 
közül azelsóként említett ÁRPÁD-AGRÁR 
Rt. 14 kútj ából évente mintegy 3 millió m' 
78-97 DC-OS víz kitermelésével 550 GJ hő
energiához jut [10]. Ezt az energiát zöldség
és virágtermesztésre szolgáló 21 ha üvegház, 
23 ha fóliasátor, valamint állattenyésztő tele
pek, üzemi- és szociális épületek fűtésére 
használja. (Ennyi energiát a hagyományos 
energiahordozók közül lS,3 millió m' föld
gáz vagy 14 775 t fűtőolaj elégetésével le
hetne előállítani). 

. Néhány helyen a hasznosítási formák 
kombinációja is előfordul. Például a magas 
hőmérsékletű vizet először légtérfűtésben, 
majd hőfokának csökkenésével használati 
melegvízellátásban vagy padló- és talajfűtés
ben, végül fürdókben használják fel. Ilyen 
hasznosítási módokkal találkozhatunk Szen
tesen a Városi Kórház és a Gyógyfürdő, il
letve a Zöldségtermesztési Kutató Intézet és 
a Strandfürdő, vagy Hódmezővásárhelyen a 
Geotermikus Közműrendszer és a Strand
fürdő esetében. (Az utóbbinál a Strandfürdő
ben szükségtelen vizet. visszasajtolj!ik a hé
vízrezervoárba). Ez a leginkább kívána
tosnak tartott, többcélú hasznosítási mód 
egyaránt igénybe veszi a vizet és a benne 
rejlő hőenergiát, tehát teljes mértékben biz
tosítj a a kitermelt hévíz felhasználását [6]. 

A mez6gazdasági célú 
igénybevétel problémái 

Technikai jellegű problémák 

A mezőgazdasági hévízhasznosító rend
szerek többsége az elmúlt évtizedekben 

technikailag nem fejlődött, sok közülük az 
1970-S0-as évek színvonalát képviseli. A 
fűtóberendezések és a hőszigetelések korsze
rűtlensége, hiányosságai' miatt nagy a hasz
nálat során bekövetkezű hőveszteség, ezért 
feleslegesen több hévizet kell kitermelni, 
amely növeli a mozgatás ához szükséges 
energiafelhasználást, valamint megsokszo
rozza a hévízelhelyezési gondokat. 

A jó példák mellett (szentesi ÁRP ÁD
AGRÁR Rt., a szegedi Floratom Kft. stb.) 
általános gond a vízkitermelő és elosztó be
rendezések működtetési, valamint automati
zálási feltételeinek (tárgyi, személyi), és a 
korszerű hőszigeteléseknek a hiánya. Nem 
megfelelő a karbantartottság, a működési 
paraméterek megbízható mérése, a hévízku
tak állapotának műszeres vizsgálatokkal 
történő rendszeres figyelemmel kísérése. A 
nagyobb sótartalmú vizek esetében - főleg a 
tiszántúli területeken - külön technikai prob
lémát jelent a hévízkitermeléskor jelentkező 
vízkókiválás, amelynek folyamatos leküz
dése, karbantartási igénye költségnövelő 
tényező. A vízkitermelő és elosztó beren
dezéseken kivül a termesztő berendezések 
korszerűsítése is sürgető (pl. hőleadó felüle
tek korszerűsítése, automatizált fűtés és szel
lőztetés, energiaernyő létesítése stb.). 

Környezetvédelmi jellegű 
problémák 

Az igénybevétel 
káros környezeti hatásai 

A hévízkészletek természetes megcsapolá
sát meghaladó hévízkitermelésre az 1960-
-70-es évektől kezdődően került sor az Al
földön. A rohamosan növekvő víikitermelés 
következtében a hévízrezervoár regionális 
nyomáscsökkenése következett be. A poró
zus hévíztároló rétegekben átlagos an 10 m, 
de koncentrált hévízkitermelő helyeken 50 
m vízoszlopnak megfelelő mértéket is meg
haladó nyomáscsökkenés jött létre. E jelen
ség arra utal, hogy az Alföld nagy részén a 
hévíztermelés több éve folyamatosan meg
haladta a hévíikészlet természetes utánpótló
dását. A tendenciózus nyomáscsökkenés a 
termálvíitároló képződmények feletti réteg
vizekben és a talajvizekben is megfigyel
hető. Ennek mértéke a hidraulikai viszonyok 
függvényében változó. 

Egyes területeken, mint pl. a Duna-Tisza 
közi homokhátságon, a talajvizek süllyedése 
már komoly aggodalomra adott okot. Itt a 
tartósan jelentkező talajvízszint-süllyedés
nek egyik (de kevésbé számottevő) oka az 
intenzív hévíztermelés is lehet. A vertikális 
hidraulikai kapcsolatok miatt a talajvízház
tartás egyensúlya más területeken is korlátját 
képezheti a mélyebb rétegek és köztük a 
hévíztárolók igénybevételének [7]. A víz
kivétel és a felszín alatti vízadók nyomás-o 
állapotának érzékeny kapcsolatát bizonyítja, 
hogyavízkitermelés 1990-es évek elejétől 
tapasztalható csökkenését -'- az összes felszín 
alatti víztárolónál kimutathatóan - a vízszin
tek stabilizálódása, illetve kismértékű emel
kedése követte. 

A hasznosító rendszerekből kikerülő, le
hűlt sós vizek környezetvédelmi szem
pontból nem megfelelő elhelyezése jelenleg 
a hévizek hasznosításának legnagyobb gond
ja [12]. A felszíni vízhálózatba közvetlenül 
vagy közvetetten bejutó használt hévizek at
tól függően, hogyelvezetésük milyen úton
módon történik, a környezetre különböző 
hatást gyakorolnak. A környezethez képest 
magasabb vízhőmérséklet elősegíti a szer
vesanyag-képződést, a vízi növényzet elbur
jánzását, a csatornák gyorsabb feliszapoló
dását. 

A felszíni vízkészletnél magasabb hőmér
séklet miatt a hidrobiológiai folyamatok se
bessége megnövekszik, az eredeti biológiai 
egyensúly veszélyes eltolódása következhet 

be. Romlik az oxigén vízben való oldhatósá
ga, és a vízi élőszervezetek tömegesen el
pusztulhatnak. Ezeknek a hatásoknak a mér
téke nemcsak a hőfoktól, hanem a hévíz mi
nőségétől és természetesen a hígulás mér
tékétől is függ. A vázolt folyamatokat sú
lyosbítja a hévizek esetenként magasabb am
mónium-ion tartalma, ugyanis a szabad am
mónia-koncentráció növekedése következhet· 
be, ami közvetlen okozója lehet a halpusz
tulásnak. 

A halastavakba való bevezetés 25 DC-nál 
nagyobb hőmérséklet, illetve a 3 g/l-t meg
haladó sótartalom esetén nem alkalmazható. 
A hévIzekben lévő fenol - még nagyfokú 
felhígulás esetén is - a halhúsnak kelle
metlen mellékízt kölcsönöz. A hévizek nagy 
sótartalma önmagában is kedvezőtlen irány
ba befolyásolja a felszíni vizekben lévő élő
szervezetek együttesét. 

A magas sótartalom nagy veszélyt jelent 
akkor is, hogy ha a hévízzel "szennyezett" 
vizet öntözésre használják fel. A nagy sótar
talmú és nátriumszázalékú víz az öntözött ta
lajban káros ioncsere folyamatot indít el, 
amelynek következtében a kalcium-ionok 
helyét nátrium-ionok foglalják el. Mivel a 
nátrium-ionok kötési energiája nagyobp, ez a 
folyamat gyakorlatilag visszafordíthatat
lannak tekinthető, a talaj elszikesedéséhez 
vezet. 
Ebből nyilvánvaló, hogy a lehúlt hévizek 

közvetlenül öntözésre semmiképpen nem 
használhatók fel. Bejutásukat az öntözővízbe 
meg kell akadályozni, illetve ez csak olyan 
mértékig engedhető meg, amelynél a kellő 
hígulás az öntözővíz minőségét határérték 
alatt tartja. 

A használt hévizek 
elhelyezés ének problémái 

A mezőgazdasági használat során lehűlt 
hévizek többnyire közcsatornákba, belvíz
levezető csatornákba, esetleg tavakba-táro
zókba jutnak, amelyek végső befogadója a 
Tisza folyó vízrendszere. Nagyon kevés ter
málkút vize kerül közvetlen bevezetéssel a 
folyóba. Az előzőekben megismert káros 
vízminőségi hatások a befogadók vízminősé
gét rontják, aminek következtében vizlik to
vábbi használatra (pl. öntözés, halastavi táp
víz stb.) csökkent értékű, vagy alkalmatlan 
lehet. Jelenleg a környezetvédelmi hatóság 
bírságolja a terhelési határértékeket megha
ladó vizek használatát, szakhatóságként kö
telezi a mai szabályozásoknak nem megfele
lő vízelhelyezések átalakítását, megszünte
tését. Természetesen mindezek jelentős 
anyagi megterheléssel járó beruházásokat 
követelnek, amelynek fedezetével a víz
használók döntő többsége nem rendelkezik. 
Előzményként fontos megemlíteni, hogya 

vízügyi hatóságok már az 1970-S0-as évek
ben megoldásokat dolgoztak ki a használt 
hévizek öntöző vízbe történő bevezetésének 
megakadályozására. Az akkori szabályozás 
egyik leghatékonyabb módja a hévizek át
meneti tározása (pl. a Szentes-Veker-éri és a 
Szegvár-Kórógy-parti hévíztározók), majd 
öntözési idény után a Tiszába vezetése volt. 
Ezzel megakadályozták a sós hévizek öritö
zési idény beli bejutását a legnagyobb hévíz
használóktól a Kurca-főcsatorna kettős hasz
nosítású rendszerébe [2]-[3]. Hasonló sósvíz 
tározásos megoldást alkalmaztak Debrecen
ben a Nagyerdei fürdő, valamint a Szabad
ság úti fürdő használt vizeinek a K-l. és a K-
2. tározókba történő elhelyezése és öntözési 
idény után a Kondoros vízfolyásba vezetésé
vel [11]. A folyóktól távol eső területeken 
keletkező használt hévizek időszakos tá- . 
rozása ma már átmeneti megoldásnak te
kinthető, mert a végső befogadóba juttatása 
csak a víz hosszú, környezetszennyező 
"utaztatását" követően valósul meg. A 
megoldás hátránya az, hogy a környezet 
terhelés ét nem akadályozza meg. 

(Folytatds a 7. oldalon) 
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A mezőgazdasági hévizhasznositások helyzete és problémái 
az Alföld porózus héviztárolóinak területén 

(Folytatás a 6. oldalról) 
Vízkészlet-gazdálkodási és kör

nyezetv~delmi szempontból a hasz
nált hévizek legjobb elhelyezés i 

, módja a hévíztároló rétegekbe 
történő:visszasajtolás, mert így a 
készlet is visszapótlódik, és a fel
színi környezet sem szennyeződik 
a sós vizektől. Ez a megoldás beru
házási és üzemeltetési szempontból 
költségesebb, mint az előző, de az 
elodázhatatlan környezetvédelmi 
cél telj esítésén túl a réteg energia 
fenntartását is elősegíti. 

Ugyanis a rétegnyomás-csökke
nés mérsékelhető és megelőzhető, 
ha a kitermelt hévizeket hasznosí
tásuk ~tán visszatápláljuk [8]. 
Természetesen vízkészlet-védelmi 
szempontból csak a tiszta, nem 
szennyekódött használt vizeket sza
bad visszasajtoini. Minden egyes 
energetikai célú hévízhasznosí
tásnál egyedi műszaki-gazdaságos
sági vizsgálattal kell inegállapítani 
a haszn,ált hévíz elhelyezésének 
legkisebb környezetterheléssel járó 
módját [13]. 

Ezen egyszerűen belátható okok 
ellenére,a visszasajtolásos hévíz
elhelyez,és még nem terjedt el szé
leskörűen az Alföldön, ugyanis a 
törmelékes vízadókba történő víz
visszanyomás műszaki szempont
ból is nehezebben oldható meg, 
mint repedezett (karsztos) tároló
kőzetek esetében. A korábban érvé
nyes jogi-gazdasági szabályozók 
sem tették érdekeltté a hévíz
használ6kat ilyen vízelhelyezési 
megoldáS alkalmazására. 

Lénye~esen változott a helyzet a 
2/1992. jjszámú Kormányrendelet 
1992. január 6-i és az 1992. évi 
LXXXIII. törvény 1993. január 1-
jei érvénybelépése után: vízkészlet
használati díj, majd vízkészlet
használati járulék (VKJ) fizetésére 
kötelezték azokat a hévíz ter
melőket, akik felszíni befogadókba 

engedik a használt hévizüket. A 
törvény 63. § (1) bekezdés a. pont
ja útmutatást ad a megoldásra: 
"Nem kell a vízhasználónak víz
készletjárulékot fizetnie .. o a felszín 
alatti vízkivételnél a vízjogi enge
dély szerinti víztartó rétegbe visz
szasaj tolt - a felszín alatti vizeket 
nem veszélyeztető - vízmennyiség 
után." (Amennyiben nem valósul 
meg a használt hévíz visszasajtolá
sa, akkor a tisztán energetikai jel
legű hévízhasznosítás esetében fi
zetendő vízkészlet-járulék - az 
igénybevett víz minőségétől függő
en - 2003-ban 18-24 Ftlm3 között 
lehet). 

A mez6gazclasági 
geotermikus 

energiahasznosítás 
fejlesztése 

Az előzőekben leírtak figyelem
bevételével a mezőgazdasági (való
színűleg a többi hasznosítási for
mánál is) indokolt valamennyi mű
ködő hévízhasználat energetikai-, 
korszerűségi- és gazdaságossági 
szakértői felülvizsgálata, szükség 
szerinti rekonstrukciója annak ér
dekében, hogy csak a hasznosítás
hoz feltétlenül indokolt hévíz
mennyiség kerüljön kitermelésre. 
Fontos a vízvisszasajtolással mű
ködő hévízhasználatok tapasztalat
szerzési célú támogatása, kutatása, 
a felsőpannóniai porózushévíztá
rolókba történő üzemszerű víz
visszasajtolás kimunkálása. 

A rendkívül nagy egyedi értéket 
képviselő hévízkutak karbantartott
ságának, mindenkori állapotának 
ismerete - állagmegóvásuk érdeké
ben - kiemelkedő fontosságú. A 
hévízkutak kötelező időszakos mű
szeres felülvizsgálatának, és kar
bantartásának kötelezettségét, tar-

talmát jogszabály (2/1971. OVH 
rendelkezés) úja elő: A kúttulajdo
nosok döntő többsége - való
színűleg rosszul értelmezett "taka
rékosságból" - nem, vagy nem az 
előírás szerinti tartalommal, gya
korisággal végezteti el a méréseket. 
Ezek hiányából fakádó hátrányok 
nem csak a kútállapotoknál jelent
keznek, hanem adathiány miatt 
nem lehet jól megítélni a hévíz
készletek igénybevettségét (pl. 
adott esetben indokolt új igényeket 
utasíthat el miatta az engedélyező 
hatóság). 

A hitelesen pontos adatbázis 
meg teremtése érdekében szükséges 
a hévízkészlet-figyelő monitoring 
hálózat kiépítése. A meglévő és a 
fentiekből nyerhető adatok feldol
gozásával, értékelés ével lehet elké
szíteni az Alföld hévízkészletének 
állapotrögzítését, a tapasztalható, 
trendszerű változások értékelését, 
azaz a régió aktuális, valamint 
távlati hévízmérlegét. 

Az új hévizhasználatok esetében 
figyelemmel kell lenni arra, hogy 
az Alföld hévízkészleteinek nagy 
igénybevétele, lassú utánpótlódása 
miatt a hatóságok nem adhatnak 
korlátlanul engedélyt a hévízkiter
melésre, ha ott visszatáplálás nél
küli vízhasználat történik. 

Ahol a hévízkészletek jelentős 
terhelés ét (azaz utánpótlódását 
meghaladó mértékű vízkitermelést) 
a közvetlenül mért nyomáscsök
kenések is jelzik, energetikai célú 
hévízkitermelésre újabb engedé
lyek csak vfzkészlet-visszapótló 
megoldás alkalmazása esetén ad
hatók. A hévíz kitermelés i gó
cokban ,a hévizkészletek további 
ilyen célú igénybevételét az egyéb 
felszín alatti vízkivételekkel (ivó
víz, ipari víz stb.) együtt kell mér
legelni. 

Vízföldtafii modellezés sel vizs
gálva a termeltetés hatásait újabb 

vízkivételre csak ott adható enge- zeti öntözőrendszerből. TanuI
dély, ahol a számítások nem jelez- mány. (Kézirat) Szeged. 1973. p. 
nek káros környezeti hatásokat 28-36. 
hosszabb időtávlatban sem. Az ed- [3] ATIVÍZIG: Javaslatok a 
dig leírtak alapvetően vízkészlet-' használt hévizek elhelyezésére. 
gazdálkodási megfontolások, ame- Tanulmány. (Kézirat) Szeged. 
lyeket a felszíni vízbefogadók vé- 1980. p. 47-51. 
delniére vonatkozó környezetvé- [4] Dövényi P.-Horváth F.-Lie
delmi igények (lsd. a 203/2001. (X. be P.-Gálfi J.-Erki L: Magyaror-
26.) Korm. rendelet "a felszíni vi- szág geotermikus viszonyai. Geofi
zek minősége védelmének egyes zikai Közlemények, Budapest. 
szabályairól") kiegészítenek, sőt 1983. VOL. 29. NO. 1. p. 77-78. 
sok helYen az előbbi szempontból [5] Ferenc B. (szerk.): Magyar
még lehetséges hévízkitermelések ország Hévízkútjai VI. VITUKI, 
korlátaivá válnak. Budapest. 1994. p. 1-15. 

Nagyon fontos teendőnek ítélem [6] Kardos L-Pálfai L-Török 1.: 
a jogszabályi háttér korszerűsítését. Geotermikus energiahasznositás az 
U gyanis a hévizek használatát Alsó-Tisza vidékén. Vízügyi Köz
meghatározó legfontosabb jogsza- lemények, 1987.2. p. 206-233. 
bályok több mint 30 évesek. Pél- [7] Liebe P. (szerk.): Magyaror
dául: 8/1970. (V:É: 6.) OVH utasí- szág termálvízkészletei. VITUKI, 
tás a hévizművek (hévízkutak) üze- Budapest. 1993. p. 13-16. 
meltetési szabályzatának kiadásá- [8] Liebe P.: A hévízhasznositás 
ról; 2/1971. (V. 18.) OVH rendel- helyzete Magyarországon. Vízügyi 
kezés a hévízkutak kötelező idő- Közlemények, 1998. 2. p. 221. 
szakos műszeres felülvizsgálatáról [9] Major T. (szerk.): A hévíz-
és karbantartásáról stb. hasznosítás fejlesztési programja a 

A geotermikus energia Magyar- Dél-Alföldi Agrárrégióban. (Kéz-
ország legfontosabb megújuló irat), Szeged. 2000. p. 26-30. ' 
energiaforrása, amely felhasználási [10] Pálfai L-Török 1.: Használt 
részarányának jelentős növelése az hévizek környezetkímélő elhelye
Európai Unió elvárásai között elő- zése az Alsó-Tisza vidékén. 
kelő helyen szerepel. Környezetgazdálkodási Évkönyv, 

A feltárását és használatát sza- Békéscsaba. 1990. p. 75-85. 
bályozó előírások sürgős aktuali- [11] Papp F.: Debrecen térségé
zálása és jogharmonizációja ezért nek vízgazdálkodása. Vízügyi Köz
rendkívüli fontosságú, amelynél lemények, 1974.4. p. 504-505. 
figyelembe kell venni a hévíz- [12] Török 1.: A hévízhaszno
hasznositók érdekképviseletének sítás helyzete, problémái az Alsó
jogos véleményét is. Tisza vidékén. MHT Vándorgyű
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[1] Árpási M.: A termálvíz több
célú hasznosítás ának helyzete és 
lehetőségei Magyarországon. 
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mg/nap arzén bevitele egy fel
nőtt ember szervezetébe nem je
lent semmiféle kockázatot. Ha 
azt vesszük, hogy egy felnőtt 
ember egy, nap két liter vizet jut
tat a szervezetébe, akkor a régi 
hazai sza1:Íályozásban szereplő 
50 mg/l tökéletesen alkalmas és 
jó határértek. Magyarán semmi
féle kockáÚtnak nincs, és nem is 
volt kitéVe az, aki ilyet fogyasz
tott. 

Akkor meg mire ez a nagy ne
kibuzdulás? 

Most jöhet az adu ász, ami az 
utóbbi nehány évben mindent 
visz és megfellebbezhetetlen: az 
EU. Az Ey-ban az ivóvízminő
ségi paraméterek egységesek. 
Az újonnan belépóknek is ezeket 
kell haszrlálniuk. A 98/83 Ta
nácsdirektíva hazai jogrendbe 
illesztését:zömmel a 20112001-
es kormányrendelet végezte el. 
A rendele~ településsorosan tar
talmazza a: teendőket és a határ
időket. 

Az új és a régi határértékek 
viszonyát mutatja a lenti táblá
zat, néhány fontosabb kompo
nens esetében. 

És hogy miért ilyen alacso
nyan határozták meg az arzén 
határértékét az Unióban? Nos 
azért, mert Európa tólünk nyu
gatra fekvő részén igen jelentős 
szerepet töltenek be a tengeri ha
lak a táplálkozásban, és bennük 
nagy mennyiségben fordul elő 
az arzén. Persze lehetne érvelni 
azzal, hogy nálunk nem sok ten
geri hal fogy, de mi van akkor, 
ha valamelyik uniós polgárnak 
az az ötlete támad, hogy ő Tót
kornIósra költözik? Illetve ennél 
is fontosabb, hogy nem lehet a 
nagy közös EU-piacra olyan 
élelmiszert vinni, melynek lét
rehozása során ahatárértéket 
meghaladó mennyiségben arzént 
tartalmazó vizet használtak. J a, 
és még annyit, hogy a térségben 
nyílt már néhány olyan nagy
áruház, melyek halas pult jain mi 
is könnyedén hozzájuthatunk 

Határértékek változása 
Készítette a Csongrád Megyei ÁNTSZ 

Komponens MSZ Megfelelő MSZ Tűrhető 
Összes keménység 
(CaO mg/l) 
Vas (mglÍ) 
KOIps (II)g/l) 
Ammónium (mg/l) 
Arzén (m~/l) 

50-250 
0,2 
6 
1 
50 

50-350 
0,3 
10 
2 

EU 

50-350 
0,2 
5 
0,5 
10 

tengeri jószágokhoz. És hogy a 
helyzetet még komplikáljuk egy 
kicsit: vizsgálati hely a fogyasz
tói csap! Ez azt jelenti, hogy tel
jesen mindegy, hogy ki a szol
gáltató, kinek a vezetékén ke
resztül megy a víz, ki felelős az 
adott csőszakasz karbantartásá
ért, a víznek a fogyasztó csapjá
nál kell jónak lennie, nem a kü
lönböző átadási pontokon. 

Mi a teendő? EI kell távolítani 
a vízból a szennyezőanyagokat, 
vagy olyan vizet kell keresni, 
amiben eleve nincsenek is ben
ne. Egyik sem könnyű és pláne 
nem olcsó megoldás. Létezik 
technológia arzén eltávolításra, 
ammónium eltávólításra, de nem 
létezik bórra, vagy jódra. Azt, 
meg, hogy vajon hol van olyan 
víz, ami megfelel, nem lehet 
előre tudni, maximum sejteni. 

A térségünkben levő mélyfú
rású kutakban kb. 300 m mély
ségig az arzéntartalom 30-50 
mg/l közötti. A koncentráció a 
mélység felé haladva csökken, 
az 500-600 m mélységű kutak
ban általában már 10 mg/l alatt 
van. A szolgáltatott víz arzéntar
taimát a különböző minőségű 
kútvizek keverésével bizonyos 
határig lehet szabályozni. A mé
Iyebb rétegekból nyert víz azon
ban melegebb ( 28-31 'C ) és 
ammónium tartalma is nagyobb 
(0,5-1,0 mg/l), mint a határér
ték. Összességében elmondható, 

hogy technológiát kell építeni, 
távvezetéket kell építeni, új, 
gondosan tervezett és szűrőzött 
kutakat kell építeni, gondosan 
kell üzemeltetni, illetve jelentős 
vízműtelep- és hálózatrekon
strukoiót kell végrehajtani. 

Magyarország valamennyi ré
giója érintett, azonban a sűrúje 
nekünk jutott: A dél-alföldi re
gióban található az érintett tele
pülések zöme. Igazgatóságunk 
szinte teljes területe - a Szolnok 
megyei részek kivételével - a 
dél-alföldi régióhoz tartozik, így 
nem meglepő, hogy a területün
kön lévő majdnem minden te
lepülés érintett! 

Országos szinten, előzetes 
becslések szerint a program 
mintegy 200 milliárd forintba 
kerül. A dél-alföldi régióban a 
becsült költség 43 milliárd fo
rint. A finanszírozást az EU for
rásainak bevonás ával kívánja az 
állam megoldani. A különböző 
érintettek várható hozzájárulása 
a következő: 45-50 % EU, 40-
-45 % magyar állam, 10 % helyi 
önkormányzat. 

Jelenleg az önkormányzatok
nak keWszándékukat kinyilvá
IÚtani, hogy részt akarnak venni 
az EU-pályázaton. Ha ez meg
van, akkor az állam meg tervez
teti az elvi vízjogi engedélyes 
terveket központi költségen, és 
ös sze állít ja a pályázati anyagot 
Brüsszel felé. 

Igen kényes kérdésnek ígérke
zik az elvi engedélyes szinten ki
dolgozandó változatok elfogad
tatása, hiszen valamennyi önkor
mányzat azt szeretné, ha a saját 
vízművének a fejlesztése történ
ne meg, a térségi rendszerek ki
épülésével szemben. Erre kell, 
hogy választ adjon a megvalósít
hatósági tanulmány, ahol a mű
szaki szempontokon túl a gazda-

sági elemek is latba esnek, hi
szen mindannyiunk érdeke, hogy 
ez a program a lehető legolcsób
ban valósuljon meg. 

És hogy sok-e 10 mgll? Ezt 
mindenki döntse el saját maga, 
de azt hiszem, az vitathatatlan, 
hogy sokba kerül. Sokba kerül a 
megvalósítása, de még többe a 
figyelmen kívül hagyása. 

Fejes Péter 

"Szolgálati" lelhívás 
Kedves olvasóink! 

Az idén 50 éves az egységes vízügyi szolgálat. Ebből 

az alkalomból szeretnénk egy kis "emlékező gyűjte
ményt" megjelentetni. 

Kérünk mindenkit (leginkább sokat tapasztalt nyugdí
jasainkat), aki őrzi egy-egy olyan jó történet, esemény, 

élményemlékét, ami akkoriban jellemezte a kollektívát, 

a körülményeket, a szolgálatot, tegye azt most köz
kinccsé, úja meg nekünk. 

Szeretnénk, ha ezek az írások szeptember 12-ig be
érkeznének az Ativízighez, Benke György nevére. Le
het postán is küldeni (6720 Szeged, Stefánia 4.), vagy 
egy séta alkalmával behozni, akár a portára letenni. 

Köszönettel 

a VÍZPART szerkesztö'sége 

l 
~~_~_~~ __ ,,,-eJ 
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Júliusban az időjárás az 
évszakra jellemzően meleg, 
és mérsékelten csapa#kos 
volt. i 

! 

Az átlaghőmérséklet a hó-

nap közepéig az átlagossal nap folyamán átlagos an 
megegyező, azt követően 20-60, Nádastó és Városföld 
3-5 fokkal tér el tQle. A 16 térségében pedig szélsőséges 
csapadékos napból 10 az mennyiségű, 100 mm :t;eletti 
utolsó két hétben volt. A hó- csapadékokat mértek. 

: Ativízig területi csapadék (mm) 

Időszak maximum 
! 

helve 
, 

tárgyhavi 137,7 Városföld 

nov. :l-tól - -

minimum átlag 
sokévi átlal!hoz viszonvított 

helve csaDadékossál! eltérés (mm) 

11,8 Békéssámson 46,1 92% -3,9 

- - 291,4 71 % -118,6 , 

A hőségnapok számával maximum és a mlll1mUm 
(12) viszont elmarad attól. hőmérsékletek változásának 

Havi napos órák száma - Szeged, 2002/2003 
iHavi napos órák. Sokéves átlag lill] 

.,,:',.':'. :"",:.:",.,;;,.,:":.:.:,:.:.,,,,:.':':.:.:':':"'",.:",.,:', . :'/:.:.: .. :.:.::~.: .. ::.: .. ::.:::\;::::.::.:. ::,: ...•• : .••• ': •• 0: ••. :. :.: ..... , .......... : .. , ........................ , .... : ............... : .... . 

Szegeden a tárgy havi át
laghőmérséklet és a nap
fényt~rtam közelít a sok
éves átlaghoz. 

Július tizenötödikétől kezd- mértéke különbözik, eltér ---------------------------------

Állomás Tárgyhavi 

ve a szokásostól eltérően a egymástól. 

Tárgyhavi léghőmérséklet ("c) 

maximum 

dátum 

minimum átlag 

dátum eltérés a sokévi 
havi átla tól 

Szeged 285 91 -26 35 07. Ol. 9 07. 13. 22 0,3 

I 

Folyók vízjárása: 
A Tiszán és a Maroson a 

vízállás ingadozás egyfor
mán alakult, a hónap köze.
pére kis mértékben apadt, 

utána pedig 30-60 cm-t 
áradt. 

A júliusi vízszint az előző 
hónapok szint jeihez hasonló
an 1,5-2 méterrel alacsoc 

nyabb az átlagosnál. A szar
vasi vízmérce vízszintin
gadozása pár centiméteres 
nagyságrendű, a sok havi át
laggal megegyező. 

Tárgyhavi felszíni vízállás (cm) 

VízIhérce maximum 
dátu 

a 

Körös 
Szarvas 477 07.2 470 
Maros, 
Makó -31 07. 31 -93 

Tisza, 

közé 
dátu mederteltség (%) 

07.22 475 56 

07. 18 -77 25 

eltérés 

sokéves 
havi 
átlagtól 

-4 

-143 

Pályázatok kora 
Ha pár évvel korábbari, vagy inkább 5-10 A~kiírás szerint előnyt élvez a pályázat, ha 

évvel korábban valaki azt mondja, hogya ki- a megépítendő út illeszkedik a nemzetközi 
emelt állami alapfeladatként számon tartott, ún. EUROVELO-hálózathoz, amely többek 
állami kezelésben lévő, elsőrendű árvízvé- között a Tisza mentén is végigvonul. 
delmi művek fejlesztéséhez majd pályázati Igazgatóságunk már korábban, 2 évvel ez 
úton tudunk jelentősebb pénzösszegeket előtt is benyújtott egy pályázatot turisztikai 
elnyerni, valószínűleg egy munkában megfá- és árvízvédelmi célú út építésére árvízvédel
radt agy valóságtól elrugaszkodásaként érté- mi töltésen. Az akkor megtervezett, több cé
keltük volna. lú út pályázata azonban nem volt sikeres, 

Mára azonban már senki számára nem mivel minisztériumunk a szükséges saját 
meglepő, hogy a rendelkezésre bocsátott erőt nem tudta biztosítani.' 
szűkös állami pénzeszközök kiegészítése Most az akkorinál kedvezőbbnek tűnik a 
nem egy esetben az igazgatóságok "lelemé- helyzetünk, hiszen a már említett, 2004-re 
nyességén" is múlik. jóváhagyott előirányzati összeg átcsoporto-

A jövő esztendőre, 2004-re az Alsó-Tisza' sitását kértük engedélyezni, ami nem jelent 
vidéki Vízügyi Igazgatóság részére az ár- további pénzügyi terhet szaktáreánknak. 
vízvédelmi művek fejlesztése kapcsán töb- Sikeres pályázat esetén a saját erőként biz
bek között a Tisza bal parti töltésfejlesztési tosított 40 millió forintos forrást figyelembe 
munkákra 40 milli~ forintlett előirányozva. véve, további 80 millió forint támogatás 

Az előirányzati összeg terhére az ország- megszerzés ére van lehetőség. Az előzetes 
határhoz közeli szakaszon a védtöltés men- költségbec·slés alapján a teljes összegből, 
tett oldali megtámasztásának megerősítését azaz 120 millió forintból mintegy 3200 fm 
és az ugyanezen a szakaszon meglévő ma- hosszú útpálya tudna megépülni. 

Talajnedvesség, talajvízjá- tek, a 20-50 cm-es rétegben éves szintekhez képest to- gassághiányok pótlását kívántuk elvégezni. Az elképzelések szerint a megépítendő 
rás: nem változtak, a 50-100 cm vábbra is csökkentek. A kormány által biztosított összeg a szóban útszakasz - kapcsolódva a már elkészült, 

A talajnedvesség-viszo- közötti tartományban mér- Belvízhelyzet: . forgó munkák elvégzéséhez azonban rend- burkolt szakaszhoz - a Tisza jobb part 
nyok a lehullott csapadék ha- sékelten csökkentek. Belvízi elöntés a hónap fo- kívül kevés. 6.4+425 -67 +625 tkm között húzódna és 
tására a talaj felső 20 cm- es A talajvízszintek az előző lyamán nem volt. A 40 millió forintból csak pár száz méte- illeszkedne az EUROVELO hálózathoz, 
rétegében 50-z0 %-ra nőt- havi állapotokhoz és a sok-' Készítetfe: Szalamia János res előrehaladás biztosítható, ami az érintett pontosabban annak a ll-es jelű szakaszához. 

Talajvízkút Tárgyhavi közepes talajvízállás (cm) 
száma Helye terep 

alatt 

002318 (453) Hmvhely 373 
02332 (473) Mezőhegyes 464 
002370 (883) Kkfélegyháza' 424 

változása az elmúlt 

-33 
-22 
-26 

Havi közép
hómérsékletek 
('C) 

Havi középhőmérsékletek alakulása 
Szeged 200212003 

eltérése a sokéves 
havi átla tól 

-42 
-48 

-161 
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. Havi átlaghőmérséklet • 

szakasz árvízvédelmi biztonságának javítasa Megítélésünk szerint a kormányzat által 
szempontjából nem túl jelentős, ugyanakkor biztosított, 40 millió forintos, fejlesztési célú 
ilyen pénzügyi ütemezés mellett az évenkén- pénzeszköz - kiegészülve a 80 millió forin~ 
ti le- és felvonulás a munkálatokra a beruhá- tos elnyerhető támogatással - előnyösebben 

zás teljes költségét is jelentősen megnöveli. szolgálja a legfontosabb célt: az árvízvédel
Ebben a helyzetben érthetően - a pénzeszkö- mi műveink védelmi biztonságának fejlesz
zök racionálisabb felhasználása érdekében - tését. 
több lehetőséget is (átütemezés, átcsoporto- Visszatérve abevezetésben megfog alma-
sítás, stb.) megvizsgáltunk. zott gondolatokhoz: a bemutatott példa jól 

A' különféle lehetőségek közüllegkedve- szemlélteti, hogy az uniós csatlakozás sal 
zóbbnek az tűnt, hogyaberuházásra biztosí- páThuzamosan bizonyos szemléletváltásra 
tott összeget saját erőként egy olyan pály á- van szükség. Annak ellenére, hogy nem tar
zathoz használjuk fel, amely alkalmas arra, tanánk helyesnek, ha az árvízvédelmi biz
hogy az árvízvédelmi műveinken jelentős tonságot szolgáló fej~esztések teljes körúen 
mértékű fejlesztést hajthassunk végre. pályázati síkra terelődnének, tudomásul kell 

. A' Gazdasági és Közlekedési Minisztéri- vennünk, hogya fejlesztések pénzeszkö
um, a Miniszterelnöki Hivatal Turisztikai zeinek meg teremtéséhez egyre gyakrabban a 
Államtitkársága és Nemzeti Területfejlesz- pályázatok nyújtanak lehetőséget. 
tési Hivatala, valamint a Belügyminiszté- Nyilvánvaló, hogy a pályázati rendszer 
rium turisztikai kerékpárút kialakítására pá- térnyerés e más jellegű gondolkodást igényel, 
lyázatot írt ki. és ebben a helyzetben különösen fontos a 

A pályázók köré t úgy határozták meg, konstruktívan gondolkozó kollegák kezde
hogy árvízvédelmi töltésen épülő kerékpárút ményezókészsége. 
esetében az illetékes vízügyi igazgatóság is 
pály~hat. 

VíZPART 
Az Alsó-Tisza vidéki Vfzügyi Igazgatóság lapja 
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