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Ok már 1953-b:.o ls \'Izügyc:sck voltak ...
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Unnepeltünk!
Október 9-én bc ns6sEces Onftf.psé~cn emlékeztek meg a vizUgyl dolgozók.
az AIs6-Ti'lZlI vl d~k l VlzOgyl lgaz,atMá, 51) éVI!!l é\'fordulójliról .
A kÖ'l. ponti rl;'nd~"fn y s:t.lnhelyc:.J VárosbAz" d bzlcrme voh,lI h ol a ma aktiv
vl1.0gyesek mt .llcu olt vo ltak a 30 évnél hosszabb vllOgyl S'l tIlgálaual rcndclkcz/f
központi nyugdijasain k is azok, aki már SU Evvtl c1.clOu, I 953·ban ls
vizogyi dolgoz6k voltak és az Igazgat6ság tcíl mente k n)'ugdljba.

50 éVES
A VIZÜGYI
IGAZGATÓSÁG

Az Ativízig
fél évszázados iubileuma
Or, Frank Jól.$cf a megy!.'i kÖl~ű lés ne \,ébe n kért szól
A't dnökl6 AndO Mlhllly, Dani bAúl, ukJ 97 év.,'lv.:J II
al. Ativlug megbizolt Igaz- lcgldó$cbb ma él6 i\tivM ·
gatóJo mellett az elnöbég- g.:.,
ben helyet fogJalt Nagy Sándor. Szeged "lh'05fej lcuto!si
alpolgármesterc, dr. Varga
M iklŐ$, !il.

Orszá.gos VlzOni

F6igllzgutóság f6Ig17.g1116JII
(k~pVt5e1ve a KÖfnycletvé.ddml és Vl.lügyi MInt51lériulllot iJ), dr. Frank J6nel'. a C50n~rlld Mellyei
Közgyltlh elnöke, dr. Ko·
",(ilS Gábor, a Magyar M ~r·
nökl Kamara elnöke, l3allB
Iván, II Dél·alfoldl Vlz-ga1.'
d6lkod,hi T irsulatok Re·
1;100611$ Szö\'etsfgének e100.
ke, Ursu Spiridon, a MarosI
Vlzű!)'1

Jgal.gal6sá, andi
kirendeluégénclr. igazgatója
Az. e1nöbégben fo,glall he·
Iyel Göbtös József, II Zcrtlai
DUIIII·Tüz.a·Duna Vf7.gal-

dálkodási ViiIIalal Iga1got6.
Ja. Kardos Im re nyugalma.
ZOli vlz.ügyl főmérnök, dr,
Vágás I$tván clmzctes egye·
teml tan:!.r. nyuglllmazoll
v(;>jlgyi mérnök, T órOk Imre
György n yugalmazott vizUgyi igazga tó é.i Ko tormán

Nagy Sándor
alpolgármester

kóslöntóJében dmondll,
hog) városunk Elele - aunl
mllldl'n "f7.partl városé - d ,
vMau~thatlltlan

a fOI)6161 .
Sl.cgud csulében a TIszAlól
é~ a Mnrostól.
SZl!ged létét, szépségét,
vonl.ctt.:Jtt, ug}'an,tkkor ko t:uztrófáj:h, dc ehb61 kin6u
úJJáé lcJ6tt 1$ ld61.kn idők
6tll a Tina határozta me@.
8d61<:, Utllt.I t$ érte é lt a
l,arlJ'rll tdepült lakossá"
6r6mec! Es b:ínatOl, népséget
és borzalmat, sz6rakozht.
munkát M rettegést jelenteti
és Jcle(l the t ma is al. itt la.

k6knttk, A foly6 akkor

l~

II

\'dro5é, ha ncm simogat, h3
(Ium h:lragszik . Akkor I ~
hilnkék HI,n unk rá, ~7.<re
lelleI mutatjuk be mIIIden
Idegennek, b01.l.link tnrto:ti!t
és mi l\ hoUá tartozunk.

Jtwóre entlékel.unk meg II
\' árosJ e lpusl.tJt6 1879·l,!s
nogy árvlz 12.'i é,'es évfordu16jliról, Meghivjuk az án'lz
vluznhG/.6cfasa utln D v&ros
nll8ynab;tsú ú.J.illépftéstben
segft6 kezet nyúj tó vMosok
kéJlvisd6it J$. Méltó módon
Skrelrltnk emleku.ni a hOJ '
dfllll eseményekre, A hul·
J,imdrh61 ld~mlldl S~<:'gtll
ou\,. nkkor modern uuróptti
vdroufi \áll. Véll~Jn\l rl'nd
51.er~nek é$ a vlzű):yl !lZo!!!;tIJatnak koszönhcl6e1l árdz.kaInsztr6f4lól mun1C'.Si!n fujJód hetetl h Io!Jl&.hk napjaink.
han IS
A tcrmm.et azonban ,aj _
mu. hArmikor produkalhat
b(lJjmhhabtJan esemén)'ukel IS 1;1ért larljm. fontCl~'
nak Sler.cJ szempontjából is
II Vásárhelyi Tt:rV to\áPhfeJ kUlése keretében a Ti,HII
folyó Sl.cged város fölötti
n:uk:uza men tén meg val 6 ~uló árapasztó tárczó léteJlI~t, anu reményeink 5lt.rllll
u továhb novell a Tisza als6
$Zahn!!n nt á,. ... fzv!ddmi
1I11.tÓlu/i!OL

Nemcsak Dl. árvíz, de a
be lviz veszél ye IS ósszdogá$1'l1 k.!sl.teh a \'tírost a viz·
ugyl Jlolgálaltal. A karban·
Illl10tl C5t1p:ldékelvaet6 c~a
IC1tnd __ , " belterület! vlucnI.!ezés nOksélcul':gét JÓ néh6n)' esetben 5.l.omorÚ tapa5ltalfllOk bllonyltouák be
A kÖ105 lond kOlOS munk::,
IAényu!
A \'t\ms h a1 Alsó.TI5lA
VIMkl Vfl.Ugy i I ga7.~aI6d,g
kafKl~oJat:l ebben al. e5etb'~11
15 kifogástalan,
1'énl'günk~n llL AlSÓ·T I·
JiU vid(lkJ VIzOgyi Ig3z.gató.
s.1g irdnyrt6J3 81 árvlz-. belvb 6 Vll.min6ségi k.árok dbdrltás!nnk, kezdóJc II buróln go~fln (Ilnmi tulajdonO
mO\'cknek (5rvlzv&ldml töl·
l ~sd:J1ek, beh'fz\'édclmi fócs-a tomáknnk, Sllvattyútde·
páná, stb,), Az igazgatÓ·
s:1g felel a fe1szfni é..~ felszfn
alaII! vízkéulctclr.kd gaz·
dtllkoddsél'l és ezekben az.
ui-}'ckb<!n, lovllbbtl a vfzdlA·
tás, 5zenny\'fzelvezetés é5
u.ennp'I/.II51.tltl.s terülelén
nunt I fokú vuUgyl batóság

Az Unncps€g elnöksige

jll.r eJ , v:tbnHnl tobi> egyéb, t6'6got IS - SO éve haloták
államigazgatási JcllegtJ ügy- Jétru II vlzllgyl !Zolg:illlt, a
ben 5ukhilt6S4j,kél1t múk:ö· vlzligyi fcl:tdatNc eUátá&Anak
dik- k01.,re. Végul :tz Ativlzig megha tároz6 f\ÍJzekém Ün.
- korrekt. 6sf.lnte "Iszony t nepelm ahban II hitben é.s re_
ápoh'a s10nlszed3ink-xal - a ményben, hogy IS \'fzu'!yi ál·
l ~uéJ nemZt:tkólU \'lzügYI lanu fdlul.:uQk e.lIátlUában t0k.apcsolatrunsk letéteménye. vább", Í1 jól képzett és haté~
kony mllnkál \ér.L6 nel'\'eEJ. II munk:I ~ \"11'06 részé- l":lek il. ~7.nkeml>erek fognak
roll~ J7~ c~yültmt1ködést,

mtlk hunl egyrtu.l

az r::U-

numJ\!nnapcu 16 kIIJ'lC501l1101 e$nlJ/lkozdsi dvárboknak
kiván il nag)'on $okr~tl1 féladatOl dltító \/b:i1g)'i :\gazat.
tal. éppen e/éJ1 ezen nemus
fcladlltok v6grehllJtháblln
Slcged vl\rou II vlzügYI
,uolg611lttlll kÖ1össégl!t "IU-

Iru

Az IIlpolsArmeSh!fI kó u.ÓnlÓ uLin

AndáMihály
mondott ünnepi
beszédet.
TisztelI ESybl!gyúltck '
I-l ul.al és kulftlldi ,'endége·
mk, nyu~dljas .ls aktiv mun·
katársaink, bartitrunki
OnncpelnJ gyúltilnk 05ne
Ünnepelni abban a bIZtos tu·
datban, hogy ;t \Il.u!)'t rel·
adalkörök elláwát'J. bJValOIl
egy$~gl!S ál lami f'J.crvezelCls ennek réstck~nt az AlsóTisza \'Idéiu Vfl.Ugyi Igazga-

ntégfddóen, nlásrésl.l

ti

Kár-

pál-medullce meghalár01.ó
természeti udolt5ágAb61 ad6·
dö .. vile~ fdadlltok" matil·
dékIIllan, koordin"t cljátása
érdekében
Az 1950 ,es tvek elej~n
Mag)'lIroru.ágon a \ fzügyi
feladatokat 1Gbágosan megontva, t6b" mtni,S llénum
felügyelete atall $l4mos központi és wkféle lerilleU szervezut ldua el, Az állalános
vI1Ug)'! S1.urvelo!ll Il nn rc hi a
felszámol!lslirn II kornu1u)lUlt
II VfzUgy! feladatkötök ösz$Zu\'OI\6.5ál rnlu\rozta el
A MiniiLlertanlici 1060·
11953 . ( I X .30,) M T számú
h:uározaluJ, 1953. október I .
JI' I halál1yal II vfzilgyi fel·
adalkórök öUlevonásával
egy&éJes. szakmai szervczetet
baZOlt létre.
I Oss:.nflfll.1sullk !QIY/(llÓSO
fl klJ~'elktz.tJ ollkl/akon)

Nagy Bdtll ruvolasz6lójtit is
II r~z lve,'t'ik

mel! h a l1 l!lI lhult~k
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Az Ativízig
fél évszázados iubileuma
(Andó Mihály kellett é lniük . A reladatok évében a v(zügyi szo lgá- gazdá lkodási Kereuervének
finnepi beszédének eUátásában az állami szerep- latban dolgoztak és a v(zigt61 kidolgozásából az igazga-

folytatása az) . oldalról)
A Minisztertanács a szervezetet önálló á llamigazgatási ágazattá fejlesztette . A
Minisztenanács alá rendelve
mcgalakftolta a vtzgazdálkodás központi szervezetét. az
Országo. V!zügyi FÓlgazgat6.ágot, melynek els6 fÓlgazgat6ja Rajczy Kálmán lett. A
vfzügyi igazgatás területi feladatainak ellátására a bivalkozott batározat alapján
1953 végén, 1954 elején II
vízügyi igazgatóság alakult.
Az igazgatóságokat .zékhelyükr61 nevezték el. Az első
vfzügyi igazgatókat az OVF
vezet6je 1954. február IO-én
nevezte ki. A bajai igazgatóságo l - lizenkeuedíkk:ént 1955-ben hozták létre.
Az alapftó jogszabály a területi vfzügyi-múszaki. államigazgatási és hatósági
feladatokat egyaránt a vfzügy i igazgatóságok hatáskörébe belyezte. A települések
iv6vfzellátása és csatornázása, valamint :lZ ún . helyi v(zkárelbárftás a tanácsok kommunális szakigazgatási szerveinek feladata maradt
A helyi jelent6ségu, közérdeka vIzgazdálkodási felad.tok e ll átására 1957-ben
és az eZl követ6 egy-kél évben újjászervezték az 1948ban megszünteteU v(zgazdálkodási társulatokat, amelyek
felügyeletét akkor az illetékes v(zügyi igazgatóság látta
el .
A Szegedi V!zügyi Igazgat6ságol a Közlekedés- és
Poslaügyi Minisztérium felügyelete alan múköd6 Szegedi Árvfzvédelmi és Folyamszabályozási Hivatal,
valamin t a Földművelésügyi
Min isztérium áhal felügyelt
Hódmez6vásárhelyi Kultúrmérnöki és Belv(zcendezó
Hiva tal területéD szervezték
meg. Els6 igazgatója Dános
Vall!r volt.
A kezdetben kialakHott
5Zervezet szerint az igazgatóság központjában árv (z védelmi , folyamszabályozási,
belvfzvédelmi, öntözési, tervező, valamint személyzeti,
pénzügyi és üzemgazdasági
csoport működött . A területi.
operaUv munkát öt szakaszmérnökség (Csongrád, Hódmezővásárhely, Szarvas ,
Szeged és Szentes) és egy Icirendeltség (Battonya) látta
el. Az 1950·es évek végén a
kirendeltség megszúnt, az
igazgatóság neve pedig AIsó·Ti ..a vidélci Vfzügyi Igazgatóságra változott.
1972-ben a Szarvasi Szakasz.mémökséget a Körös-vidéki Vlzügyi Igazgat6sághoz, Oyuláboz esatolták,
azóta az Ativfzig illetékességi területe lényegében nem
változott.
Az (in. v(zügyes feladatok
a Kárpát-medencében több
ezer évesek lehetnek. III a
vfzzel, a folyókkal - azok
hasznával és veszélyeztetéséveI - e l6dei nknek is együtt

vállalás is több száz éves,
hisz már 1492·ben a Hármaskönyv l.R . 87. ck. rendelkezik a folyó áJia állal elsorolt földekr61, vagy a
1613 . xxvn. tc. rendelkezik
a Tisza és más folyók áradásai elleni véde,k ezésr61. A
jog alkalmazása a vizek kezelésében ezt követően folyamatában elilsódik és kristályosodik Ici .
Az 1885. évi XXXDl . tv.
A vfzjog ról (ami 79 ével
megélt), az 1964. évi IV. tv .
a V(zügyról (ami 31 ével
megélt), összecseng6 összeolvasatukban, tartalmukban
és gyakorlati alkalmazásukban mutatják azt az egységesen, társadalmi fejl6désében kialakult elrogadást,
amel y a vizek hasznosUásá·
val, kárai nak e1h:lrftásával az
évezredek során kialakul L
Az idők változnak, ma azt
mondjuk, .,felgyorsulnak" az
események. Remélem, bogy
az 1995. évi LVII. tv. a V[zgazdálkodásról - a jelenleg
tervezen változtatásokkal hosszú id6t él meg.
A vIz - akár folyó, mélységi. ökológiai, ipari, kommunális és egyéb vfz - öntörvényú.
A vfzügyi szakmában az
egyik oldalon az áll3Jnlgaz.~
gatásban vannak a joggya~
korlatok és van a vIz ezer
éves természeti törvénye és a
társadalom e lvárása. a jövő
kih(vása.
Megértve és elfogadva a
XXl . sz. elvárá.át, akkor
cselekszünk belyesen, ba a
törvényi keretek a1kalmazá~
sával a vll alaptörvényét ér·
vén yesftő, el6revivő múszaki
megval6sflásokat tudunk felkfnálni, olfogadtalni é. alkalmazni a társadalom számára.
Ehhez olyan szervezet, szervezetek kellenek, amelyek
múködésükkel, együllOlú.
ködésükkel ezl biZlosftaoi
tudják .
" Valami van" ebben a v(zügyiszakmában!
Talán az. bogy munkája
eredményei a társadalom ráfigyeléstben és elfogadásában nem folyamatosan és
nem azonnal jelentkeznek,
tükrözódnek vissza.
Talán az, bogy eredményei
milliós számban emberi létekel batároznak: meg.
Talán az, hogy a tevékeny.
sége tárgyát képviselő vfz a
természel6seleme.
Talán az, bogy akJ ezzel
hivatásszerúen klván foglalkozni, eredményesen ezl akkor teheti, ha megfelel6 alapképzettséggel évekel-évlize~
deket tölt cl a területen az át.
fogó ismeretek megszerzésé·
nek igényével.
Van ebben a v(zügyben
valami!
Amikor in ülünk és a vfzig
megalaJrulásának 50. évfordulóját ünnepeljük. nagyon
jó érzés az, hogy közöllünk
láthatunk sok olyan kolJegát,
akik az 1953 -as a lapHás

mentek nyugd!jba . Ez
nekünk .. fiataloknak" nagy
er6t és hitet ad.
Oe nem lehel mindenki in
- hisz az idó kereke forog .
Az elmúlt 50 évben el hunyt
igazgatósági vez~t6k nevének felemlftése mellett kérem Önöket, hogy egy perces
felállással és főhajtással emlékezzünk meg azokról, akik
hosszú éveken keresztül dol goztak az igazgatóságunkon,
de ma már nem lehetnek kt)..
zöttünk: Dános Valér. Forgó
Lá.zló, dr. Simády Béla.
Van ebben a vízügyben
valami !
Az igazgatóságon családok adják ál tagjaik. genem·
cióik közt a v(zügy tudományál Talán az átvett tradfei ók, amik az eddig felsoroltakon tGI az igazgatóság, széle·
sebb körben a területi vízgazdálkodásban szereplők
összetartását eredményeuk.
Ezek a kötődések képesek
arra. hogya v(zügyes szakma épp aktuális társadalmi
megHélésének és értékelésének helyzetén átlépve - minden korban és körülményben
a vfzügyi alapfeladatokat ellássák. De ez az id 6 nem
lehet végtelen - a szakrnának
kell a társadalom megbfzása
- hisz ennek ellátására van.
és kell a támogatás és elismerés . Kell a gyakorlati ismereten alapuló átadott és
tudományosan kiértékelt tu dá•.
A magyar vIzügy államigazgatási, szakmai, tudományos háttere az 50 éves id6szak a latt kiemelkedó és
meghatározó volt. Ezt az is·
meretet az EU -csa tlakozás
során egyenrangú partnere·
ként fel kell mutatnunk, a
napi működésének feltételét
pedig biztosítanunk kell.
Az OVF megalakulásakor,
I 952-53-ban jön létre a VITUKl (a Vfz gazdálkodási
Tudományos Kutató Intézet).
amely tudományos szervezet
adatgyúj tései, elemzései, tudományos k:1sérlet.ei és megállapit.isai megbatározói a lerület vfzgazdálkodási tevékenységének. Ezzel együtt
kiemelked6 a területen az
ígazgat6ságokon végzett tudományos , tervez6, elkészft6
és adatszolgáItató tevékenystg.
1956-ban bozták lé tre az
igazgat6ságon a vlzmin6ségvédelmi laborat óri um ot,
melyet az öntözővizek, majd
a felsz(n i vizek ipari és házi
eredetű szen nyez6déseinek
vizsgála tára is alkalmassá
tettek.
A különböző tanulmányi
munkák ebben az időben
zömmel tervező csoportokban folytaic. Külső szakértők
bevonásával készült el .. Sze~
ged vIzgazdálkodási tájának
mODográfiája" 1955-ben. Az
1960-as évek elején készült
el az Országos V fzgazdálkodási Keretterv, amelyen belül
a 9. Alsó-Tisza vidék V(z-

tóság szakemherei is tevékenyen kivették részüket. A tudományos háttér mind a mai
napig. n kor múszak.i sz(n·
vonalát visszatülcrözve megtalálható igazgatóságunkon.
Mé rnökeink tagjai a tudo·
mányos szervezeteknek, a
Mérnök Kamarának, a Magyar Hidrol6giai Tár.aságnak, összeá])(tói a középtávú
terveknek, beruházási programoknak.
A v(z nem ismer batárokat! Ennek az ősi elemnek az
erejét az ember szel!d(theti,
megpróbálhatj. kordában
tartani, de akkor jár el okosan, ha természetét és erejél
megismerve, vele együtt dolgozik. Igy Dagyon fonto.,
bogy egy-egy térség , régt6
vlzgyajtő vfzgazdálkodási
kérdései a megismert tapasz.talatok felhasz.nálásával. egy
akarattal valósuljanak meg,
azono. célok érdekében.
így van el. az Ativfzig területén is, ahol a többszerepl6s, magán. ö nkormányzati , társulali és állami részt~
vevők együ ttrn unkálódásában valósu l meg a feladat,
alakul ki az éppen aktuális
vfzügyi belyzet, de (gy van
ez a nemzetközi kapcsolatokban is.
Az 1950-es években megkötött magyar-jugosdáv vlzügyi egyezmény és az aláirt
magyar-r omán
vlzügyi
egyezmény végrehajtása során az elmúlt évtizedekbcn
az 6szi bejáJ'ásokon, a szakmai munkák területi előké
szftéliekor és a határokon átnyúl6 vl7.kárelbárltási tevékenység során a magyarszerb és magyar-román szakemberek között baráti kapcsolatok alakultak Ici.
Ezek a kapcsolatok biztosftották, hogy a rendszer ~
változás és a térségben dúló
háborus esemé nyek idején is
a közös érdekú ár- és bclv1zvédelmi múveken a v(zügyi
területi fe ladatok ellátása
megtörténL
A természeti körülmények
változásai, a vizek ügye felé
irányul6 társadalmi elvárá·
sok módosulása az elmúlt 50
évben tennészctesen halOtt a
vízügyi igazgatóság tevéken ységére és szervezetére.
A rendkJvüli árvizes- belvizc.~ esemé.nyek. az aszályos
időszakok determinálták azt.,
hogy éppen mely vizilgyes
a lapfe lad at kapott nagyobb
bangsúlyt.
A teljesség igénye nélkül
néhány nagyobb szervezeti
átalakftást sorolok fel.
1959 : Egy.éges Szegedi
Szakaszmérnökség kialakftása. A név A Isó-Tisza vidéki Vlzügyi Igazga t6ságra
változott.
1972: Oyuláboz esatolták
a Szarvasi Szakaszmérnökségel.
1971-1976 : F60sztályok
szerint tago lt szervezete t
hoz.nak létre az igazga tóságon.

Az ünncpl6k egy csoportja a vshosháza disztermében
1977 : Újra átszervezik a
vízügyi igazgatóságot: vezetése igazgatób6I, igazgat6he.
Iyettes főmémökb6J, termelési igazgatóból, gazdasági
igazgatóhelyettesból áll Ez a
szervezet. tükrözi az 196070-es években az igazgatóság áltaJ megbatározóan végzett építési, kivitelezési tevé·
kenységet.
1984: A szervezetet osztályok összevonás ával kor·
szerúsHik.
1988-1990: Az Alsó-Tisza
vidéki Környezetvédelmi és
Vízügyi 19azgatóliág mega la·
kul.
1991 : A környezetvédelem
kiválásával az 1984 . évibez
hasonló. de termelélii igazgatóhelyettes nélküli szervezet alakult ki.
1994: A kivitelezői részleget leválasztják az. igazgatóságt61. Megalakul a Szegedi Vlzügyi Épft6ipari és
Szolgáltató Kft. és létrebozzák a VIzpart Kft-t.
1998-ban a vl7.gazdálkodási társulatok felügyelcte eJkertil a v!zügyt61.
2002 -ben a vfzügy. a környezetvédelem és természetvédelem egy minisztérium
alá kerül. Jelenleg folyik a
területi és központi szervezetek átszervezése. többek közt
azzal a céllal, bogyaható.
sági-kezelői-védelmi feladatok elváljanak egymástól.
A folyamatból látbatjuk,
hogy a szervezeti korszerusftés nem az 1953-as minlsz·
tertanácsi MT-határozat egységesUése irányába bat.
Egyben azonban biztosak
lehetünk: a vizügyes feladatok maradnak; továbbra is jól
múköd6 államigazgatási és
vég reh ajtó
szerveze tek
együtt dolgozását igénylik.
Az eddigi, több százéves
alapfeladatok a jelen korban
megfogalmaz6d6 természet
és környezetvédelmi elvárásoknak kapcsán bővülbetnek.
A vfz a természet 6seleme.
Ha végig gondoljuk, a tennészet~ és környezelvéd~lem
elsó munkásai a vizügyesek
voltak, akik a kor társadalmi
elvárásainak megfelelvc,
olyan múszaki alkotásokat
hoztak létre, amelyek az elmúlt években megfogalma -

z.oll természetvédelmi és
környezetvédelmi elvárá.soknak is az alapelemei - Itt
utalnék a Tisza-völgy ánereinek és hullámtereinek
helyzetére.
Megha táro z6 az a kormányzati akarat, amely a Vá·
sárbelyi Terv továbbfejlesztése kapcsán a Tisza-völgy
árvfzvédelmi biztonságának
növelését, ezzel együtt a térség fejlesztését célozza.
Az Európai Uniós direkuvák megvalós(tása során jelenl6s , nemzeti programoan
megfogalmazott feladataink
vannak az ivóvfz és szennyvfztiszUtás terén .
Az elmúlt évek árvlzvéde·
kczésci és belvlzvédekezései
kapcsán újra kell gondolni az
önkormányzati és az állami
feladatv:illalás arányai t.
Sorolbatnárn még a feladatokat! Van mil tennünk!
Remélve, bogya vfzűgyi
feladat ellátása a jelentóségének megfelel6 társadalmi
figyelmet kap itt a Kárpátmedencébenj remélve, bogy
a szervezetkorszerúsltések
mindig a feladateJJátás batékonyságának növelése felé
i.rányulnak, megköszönöm
Önöknek azt a több évtizedes
munkát, amelyet az Alsó-Tisza vidéki v!zgazdálkodásért
folytattak. s amelynek eredménye a térség rendkivüli
vIzgazdálkodási problémáinak kirekesztésével teljesült
ki.
Megköszönöm a vfzügyes
feladatok ellátásában együltmúköd6 önkormányzatok,
v(zgazdáJkodási társulatok,
társ szervezetek és tudományos intézmények eddigi és
jövőben elvárt szoros együtt·
múködésél. A vlzügyi igazgatás t az. elmúlt években alakltó, formá ló nyugdljasainknak hossz6 é lete t és jó
egészséget, munkatársaimnak magas fokú szakmai
teljesflmény felmutatását, a
vfz.ügyi szellemiséghez való
kötódést és családi boldogságot kivánok.
Köszönöm, bogy meghallgattak.
Az ünnepi beszéd után a
köszönt6k következtek.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Az Ativízig
fél évszázados iubileuma
(Folytatás a 2. oldalról)
Fontosnak tartotta, hogya
Els6nek dr. Varga Miklós, vfzügyi szervezet mindig
az OVF főigazgatója szólt az együtt maradjon és hatékonyan működhessen . J-fiába
ünnepl6khöz.
Köszőnt6jéhen kiemelte, vezényelnek ezer embert a
hogy az elmúlt 50 évben jó töltése kre, ha nincs ott a
és rOSSl korszakok voltak a szakma és nincs az., aki meg·
v(zügyi szolgáJat történeté- mondja, mit kell csinálni.
ben. Nagy árvizek. belvizek, Ezén nagyon fontos, bogya
belyi vlzkárok sújtoUák az jövőben bármilyen közigazorsdgot, de a vfzügyesek ga tási átszervezésre kerűl
mindig belytálJtak és kivfv- sor, egy batékony szervezetei
ták: a társadalom széles köre- nem szabad úgy átalakftani,
inek elismeréséL Voltak bogy ne tudja ellá tni feladaazonban sajnos olyan id6k is, tait megfelel6 módon .
amikor a politika összemos6Csongrád megye továbbra
dou a szakmával (Id . B6s- is számít az Ativfzigre minNagymaros), amikor a lé- den vIzüggyel, vIzgazdál nyegre való hibás rálátás a kodássai, v(zellátással, vízvfzilggyel kapcso latos po- kár elbárltással kapcsolatos
zitiv megHélést visszavelelte, kérdésben a következ6 ötven
amikor nem voJt könnyú vlz- évben is.
ügyesnek lenni . nem volt
A magyas Mérnöki Kamakönnyü szembenézni a tár- ra nevében
sadalmi kritikákkaJ . Szerencsére erre a szakmára mindig dr. Kováts Gábor
jeUemz6 volt a szakmaiság, a
kitartás . Ez eredményezte köszöntötte az ünneplőke t .
azt . hogy ezt a tendenciát de úgy is sz61t, mit aki boszvissza tudtuk fordltani.
szú évekig vfzügyi dolgoz6Az elmúlt 50 év tapaszta- tfz éven át vfzügyi igazgat6latait levonva az EU-csaLla- is volt
kozással bévül6 feladatokat
Elmondta, bogy a Magyas
is végre kell hajtanunk . Új, Mérnökí Kamara 17 ezer
szép kihIvások.kal keU szem- mémököt tart nyilván. ebb61
be néznünk, mégpedig nem a 3 ezren vlzügyi és környezetvlzügyi szolgálat legjobb védelmi mérnökök . Reméli,
helyzetében . A vfzügyi szer- hogyavlzügy el6tt álló átvezet átszervezés elórt áJI, ez szervezés azt is eredményezi,
is új kihJvá sokat jelen L, de az bogy ez a két szakmai társaa sZAkmaszeretet, az a szak- ság végre csak a munkára, a
mai ht1ség és az a lelkesedés, mindnyájunk számára haszaz. a generációr61 genercici6ra nos közös munkcira fog kon·
te rj ed6 összefogás, ami a centráJni és nem másra .
vfzüg yi szervezeteket és a
vfzügyben dolgoz6kat minBalla Iván
dig jellemezte, minden bi zonnyal poz itiv eredménye - a vfzgazdálkodási társulatok
ket hoz.
köszöntését hozta . Kifejtette,
A megyei közgyűlés elnö- bogya vfzgazdálkodási tárke,
sulatok is a vfzügyi szolgálat

dr. Frank József
üdvözló mondatai ban Csongrád megye és a vízügyi szo l·
gálat j6 kapc!;olatát emelte
ki, el ismeréssel és köszönettel szólva. azért a hely tállásért. amit a vlzügyi dolgozók: részér61 tapasztalt a legnagyobb veszélyhelyzetekben , a nagy térségeket fenyeget6 árvizek, belvizek és
vlzmin6ségi károk elleni védekezések idején.

tagjai .
A vlzügyi igazgatóság és a
vizgazdálkodási társulatok
mi ndig együtt, egy c!;apatban
dolgoztak és dolgoznak a jöv6ben is a társadalmi e lvárások minél jobb teljesltéséétt

Ursu Spiridon
megköszönve az ünnepre
szól6 meghfvást, a kövelke~
z6ket mondta:
Az utóbbi húsz évben.
ami6ta abeosztásomban va-

Gőblös J ózse r

gyok, nagy örömömre szolgál~ hogy sikerű l t megismernem mindazokat a létesftményekel. amelyeken a szegedi
koJlégák dolgozn~ és a két
ország közötti egyezmény
alapján többször járhattam
felü lvizsgálatokon , ahol
megismerbettem az igazgatóság személyi áJlományát és
vele együtt a védelmi szakaszokat is.
Természetesen igen nagyra becsülöm a magyar vízügyi iskolát, amely rendkfvül
jó és magas szinvonalon képviseli a magyar érdekeke t,
valamint azokat a szakembereket, akiket ill képeztek ki
és akikkel nagyon j61 együtt
tudunk mt1ködni.
Végezetül a Marosvásár·
belyi Vlzügyi Igazgatóság
veze tése nevében köszöntötte a vfzügyi igazgatóság
minden dolgozóját, kiemel·
ten az újonnan belépett vezetést és a további munkához
további sikereket kivánt

Göblös József
üdvözl6 szavait változtatás
nélkül idézzük:
Kedves korábbi és mai
vfzügyes barátaim! Szívem
igazával és szeretetével köszöntclek Benneteket jubileumotok alkaJmából. Mindenek előtt szerell1ém tolmácsoini a magyar, pontosabban a szegedi v1zügyes kollégáknak Szerbia és Montenegr6 Államközösség vizUgyi szakért6inek és vezet6inek j6k(vánságait . Azokét,
akik az eltelt évtizedekben
végre közös szakmai munka
révén igaz baráttá váltak és
akik az Ativfzig ötvenedik
évfordulója alkalmából szereteltel gratulál nak: . Külön
kiemelve a zentai és kikindai
vfzgazdálkodási vállalat mérnökeinek , szakembereinek
üzenetét, jókfvánságait.
J6magam, m int a Zen ta i
VIzgazdálkodási Vállalat
igazgat6ja - e p illanatban - a
szerb vfz,ügyi szervezet át szervezésével megbfzott bizottság elnöke bozom sze~
gedi, magyarorszcigi vfzügyes munkatá rsaimnak,
szeretett barátaimnak a Zentai Vfzgazdálkodási Vállalat
meleg bangú üdvözlésél.
Megköszönöm mindazt a
szakmai segllSégnyújtás~ közös munkát, ami záloga leu
j6szomszédi, testvéri viszonyunknak. Csak ezzel és Igy
tudtUk megfékezni a Tiszá l,
ne hogy az e l te lt 50 évben
megismételje rfmekbe foglalt
tulajdonságait. A vers igy
bangzik, mint tudjuk: .,zúgva, b6gve törte át a gátot, el
akaI1a nyelni a világot."
Két generáció t felöle l ő .
hosszú éveken át tarl6 sikeres együttmúködésünk alatt
számtalan felmérés, szakmai
tanulmány készü lt vizeink·
r61 , folyóinkról, és tudjuk
azt, hogy közös foJy6nk, a
Tisza vize is mozog , lélegzik, épit, vagy rombol. tebát
éj.
Egy fontos kérdésre azonban a temérdek közös munka
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ellenére sem kaptunk választ.

SzubjekUv v6Icmény ... Vajon lehetnek-e a

szőke

Tiszá-

nak érzelmei? Érzj-e ugyanazt, amit jómagam. hogya
83 éve fennállt országhatár
megrajzolásával itt belUl (a
szfvemben) valami kettétört.

Kardos Imre
visszaem lékezésében a kö·
vetkez6kct mondta:
Tisztelt Hölgyeim, Uraim!
Kedves vfzügyes Barátaim!
Amikor visszapillantok az
elmíilt közel ötven vlzügyes
évemre, rendkívül sok siker·
élmény. kudarc és vegyes érzelmek balmozódnak fel
bennem. A mai ünnepi ülé·
sen mi sem természetesebb,
mint hogy néhány mondaniva16mnak, köszönt6 monda·
tomnak a mo u 6ja az lehet:
"Csak a szépre emlékezem".
Ez alkalomma l - mint az
íd6sebb vizesek e.gyike tisztelettel és szeretettel kö·
szőntöm az 50 évvel ezcl6tt.,
vagy korábban vfzügyi szolgálatba lép6ket. valamint a
fiatalabb. ma is szolgáló vlzügyeseket. A vfzügyi munka
szolgálat volt régen is, bál' Istennek ma is az. különösen
az árvlzvédckezés . belvízvé·
dekezés, aszálykár elbárftás,
valamint kü1önbözó baváriák
- olaj. cián. pakura, víz ·
szennyezések - elhárHása
idején .
Meggy6z6désem, hogya
jövé krónikás'; a szegedi, illetve az Al s6-Tisza vidéki
VlzOgyi Igazgatóságr61. an nak munkájáró l csak a legjobbat Irják. illetve lrhatiák,
tehetik ezt azért. mert néba
olyan ember feletti cselekedeteket bajtoltak végre .
másrés zt olyan közhasznú
ml1veket épHettek. sok maradandót alkOllak, amikre mél lán büszkék. lehetnek az ut6dok.
Közismen, de nem árt fel idézni. hogy igazgatóságunk
dolgozói részt veUek az ország szinte va lamennyi árvfzvédekezésében, kezdve az
1954-es dunai jeges árvizet,
folytatva az 1965-ös nagy
dunai árvfzzel, majd hazai
vizekre evezve 1970- ben a
Tisza - völgy következett .
Ezzel összefügg6 jelent6s
esemény, bogya marosi töltés heterogén állapotárn (makói nagy buzgár) és a bekövetkezett 624 cm-i!S vlzállásra tekintettel a lakosságnak
biztonságot nyúj tó - világviszony latban is figyelemre
mélt6 - intézkedésre. a 35
ezres Makó kíürttésére keriilt
sor. Majd 1975-ben ismételten a marosi árvizekkel kellell megbirkózni . Ezeket követték még az 1980·as évek
Körös-vö lgyi árvizei - sajnos belyenként löltésszakadásokkal is tarkltva -, folyUllva a sort a legut6bbi évek
nagy-nagy tiszai árvizei vel .
Mi az Alsó-Tisza vidéken
nem vagyunk mentesek az
időnkénti nagyobb beivIzi
csapásoktól sem . I 966-{;7 ben, majd 1970-1971-ben
alakultak ki szélsőséges belvfzi elöntések területünkön.
több eze r hektár értékes
szántó és községi belterület
kerűlt vIz aJá.
Dicsekvés nélküJ megállapítbat6, bogy valamennyi ár-

Kard os Imre köszönt6jét mondja
viz- és belvfz,védekezési
munkában becsülettel belytálltak a résztvevők . A védekez6k munkájáról minden
alkalommal a legnagyobb
elismeréssel szólt az ország
közvéleménye .
Az ut6bbi id6ben klasszikusnak nem mondható.
újszerű vfzvédelmi feladatokkal is meg kellett birkózni
szolgálatunknak, ilyenek
voltak: a pakura, az olaj, a cián vfzszennyezések semlcgesftésének munkálatai ,
Békebeli munkáinkr6l is
néhány mondatot:
A második vil á gháború
után nehezen állt talpra az
ország. Az 50-es évek elején
a v(zügyi feladatokat túls ágosan megosztva, több mi nisztérium felügyelete alan,
sokféle területi szervezet látta ej. MIgnem 1953 októberében létrejöu a Miniszterlanács alá rendelt vfzgazdá.lko dási központi szervezet, al.
Országos Vfzügyi F6igazgatóság (QVF) Rajczy Kálmán
vezetésével. ezt kövel6en a
12 vfzügyi igazgat6ság, többek közölt a mienk is .
Ez idótól kezdve lebet érzékelni némi mozgást a vfzügyek területén. Jelent6sebb
pezsgés azonban csak 1958t61 észlelbeté, amikor is már
a Dégen Imre vezetle OVF
által kidolgozoll milkiidésbez
szükséges rendeletek napvilágo t látnak és pénzeszközökben is felerosödik az ágazat. 1958-tól megnyflnak a
banki hitelek. beindulnak a
berubázások, Igy többek közö lt nálu nk is: a kört vélyesi
szivattyútelep épftése, beindul a Szarvas· káka i öntöz6rendszer fejlesztése, folytat6dik a korábban megkezdett
aJgyói partbiztosflás berubázása.
Nem sorolom fel az 50 év
alatt napjainkig megva16sult
- általam összeszámolt mintegy 170 kisebb-nagyobb vlzügyi beruházást, csak: abból kiemel ve nébányat. mint
a Ma Ly-éri evez6spálya és
belvfztároz6. a szentesi Veker-éri termálvíz és belv!ztá·
rolÓ, a szegedi medencés kikötő. a bárom kilomé Ler

bosszú szegedi partfal, a szegedi árv!zi emiékmG (Segesdy György alkotása), a tiszai,
a maros i töll~erósftések. a
dél-alföldi melioráci6, szivattyíitelepek korszerűsítése .
Tcrűletűnkön két Lampl
Hug6 . dfjjaJ kitüntetett mű
tárgy (a bódmezővásárbelyi
!;zennyvfztiszlft6 és a Kurcazsilip) ékeskedik.
1954-t61 megnyiltak a
sz.cllcmi alkotások mtlbelyei.
koordinál6 szervezetként
megszületcn a vrrUKl, vidéki csápjai zömmel a vizigek voltak . így készülbeteu
el 1954-1955-ben Szeged
vIzgazdálkodási tájának mooográfiája, valamint a V!zgazdálkodási Keretterv 9·es
.számú. Olílködési terüJetünkre vonatkozó része . Ma már
rongyos állapotban vannak,
amj azt jelenti, bogy basználták, forgatták 6kel.
Az eddig felviUantott vaJamennyi szellemi és fizikai
produktum. alkotás mögött a
vfzügyesck derékhadát (mérnőköket , v!zmestcreket., gátés csatornaóröke t, gépészeket és az országos blrú kubikus gárdát) tudjuk felfedezni.
Az Ativtzignek szerencséje is volt, bogy az eImGIl 50
évben folyamatosan kiemelkedő képességű. jó szervező.
emberi tartásukat illet6en
példamutat6 vezet6i voltak.
ezért nem tartom érdemtelennek, bogy név szerint aposztrofáljam 6ket,
szolgálati idejük so r rendjében. Dános Valér mérnök
1953-1956-ig, Forgó László
mé rnök 1956-1971-ig , dr .
Simády Béla mérnök 1971-1991 -ig , dr. Kováts Gábor
mérnök 1991-2002-ig volt
szervezetünk igazgatója.
Ugyanakkor bálával és
tisztelettel emlékezünk névszerinti felsorolás nélkül
mindazokra a tanJt6mestereinkre (sz akaszmérnökökre,
osztál y-és csoponvezet6kre)
akik: az igen bonyolult vizügyi szakma rejtelmeibe bevezetlek bennünket.
Ezen ünnepi alkalommal
nemzetközi vizügyi kapcsolatainkr61 sem szabad meg·
feledkezni. (Foly'. a 4. o.-on )
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Az Ativízig fél évszázados iubileuma
(Folyrarás fl 3. oldalrdl)
1955-beo szü)et.elt a Magyar-Jugoszláv VIzgazdálkodási Egyezmény, 1957-ben a
Magyar-Román VIzgazdálkodási Egyezmény. Ezekben
egyértelmO"en szabályozott a
batárt átsze16 vagy érint6
vIzfolyások, tavak, tározók
kezelésére vonatkozó e1ófrás.
Ezek szellemében jártunk el
az elmúlt évtizedekben árviz-és belvfzvédelmi munkák
során és a közös érdekeltségtT mtTvek fejlesztésél célzó tervegyezletéseken.
Annyit el lehet mondani,
bogyavizesek kölcsönösen
igyekeztek a mindenkori
politikától távol maradni,
ezért a kompromisszumok

jegyében, sok-sok szakmai
kérdésben közös nevez6re
jutoltak.
Talán itt van a belye, bogy
néhányepizóddal is szolgáljak. 1958-ban a Vöröskereszt-madarászt6i csatorna Ilj
nyomvonalának tervezése

kezd6dölt. Határlalálkoz6

volt a megadott id6pontban
és szelvényben. Hétpecsétes
iTalokkal felszerelkezve.
mindkét oldalon batár6ri és
BM-ldséreltel. Zöldfültl szakas:unémök lévén én voltam
megblzva GAZ kocsink
csomagtart6jának feltöltésével. Könnyú volt a dolgom.
mert Ba1l6 Béla fómémök dr
- aki nébány b6nappal aze16tt már járt a túlolda)on kezembe nyomon egy ceuit.
rálrva: házi kenyér, kolbász,
sonka. sz.alonna, kecskeméti
barackpálinka és pusztamérgesi rizting (pálinkás és boros poharak). A s7.erbek csomagja - mint ut6bb ldderűJt
- csak annyiban különbözött
a mienkt6l, hogy 6k sligovietit és karJováci nzlinget
hoztak és 61c is a mi poharainkból iltak,
A kölcsönös üdvözlések
után, egy-két kupica kfséreIében rövid idő ala" létrejött
a megegyezés, viszont ezután következett a neheze.
Miután én voltam a legfiatalabb. akkor tapasztal tam
először, bogy ,,milyen nehéz
is ez a vízügyi szolgálat".
1965-161 1974-ig a törökbecsei duzzasztó tervezése és
ép!lése voll folyamaIban. Ez
rendszeres szakmai találkozókat telt szükségessé, hisz a
duzzasztásnak a hatása egészen a Körös-torokig érzékelhető'. Ez a direkt kapcsolat Szeged és Becse között a
sza1cmán lúl sport- és turisztikai együttműködésben is
megnyilvánult. Éveken keresztül futballmeccseken,
szelJemi vetélked6kön mértUk össze er6inket. A két ország közöui együttm6ködés
olyan j61 alakull, bogy az
1970-es árv lz védekezés nél
Védelmi Osztagunk tagjai felszerelésükkel együn - a
határon keresztül szabadon
jártak-keltek.
Az 1970-es években rendszeresek voltak a halászléf6z6 versenyek Zomboron.
Szabadkán, Szegedeo, Pécsen és Baján, abol kivál6
személyi ismeretségek szülenek, amik azután egy-egy

árvfzvédekezésnél kamatoz..
tak . Az egyik szegedi versenyen második díjat nyertünk, mert a zsl1ri elnöke
összetévesztette az úszó paprikaolajat a zsfrraJ., ugyanis
az igazi baJásziébe nem kerülhet zslr.
A román vfzügyesekkel is
rendszeressé vált együtlmúködésünk, úgy tudom, bogy
ez a mai napig is fgy van. A
közös érdekeltségű múvek
fejlesztési terveinek egyeztetése és felülvizsgálata mindig korrekt m6don történt.
Némi árnyékot vetett az
együUműködésre a Maros
szennyezettsége.
Minden id6sebb ember a
múlIjából él, Igy én is. SzIvesen emlékszem azokra az
id6lcre, az 1950-es évek végére és a 60·as évek elejére,
amikor csak a Szegedi Sz.akaszmérnökség létszáma
megközeHleue az ezret. Téli
id6szakban 1000-1200-an
lermellék a 2-3000 kéve fúzrózsét, amibő'l összeálltak a
töltések koronáján sorakoz6
rózsekazlak. Országos b{.r~
névre tettek szert az alföldi
(szentesi. mindszenti. csongrádi) kubikusok, akik 4-5
karos iszapolási munkát is
végeztek. Többek között
1962-ben az algy6i f6csatornán 701apátos ember karolta
a folyós iszapot. A kubik us
brigádok abban is versenyeztek. bogy cs:i.kánnyaJ 10 tud
szebb csalOrnarézsúl kiala1dlani.
Fot6albumom tantískodik
arrol, bogy hivatali élelünkben is sok-sok élményben
volt részünk. A nagy alapterülettI szenespincénket nagy ifjú bévvel - átalakltotluk ifjúsági klubbá . Zene,
tánc, biliárd és kártyapartik
szfnhelyévé vált. Kult6rtermünkbeD kiállltásokat (bélyegkiállJlást, vlzmin6ségvédelmi, árvlzvédelmi bemutat61) rendeztünk. Szakmánkboz hűen gyakran szerveztünk baj6kirándulásokat,
sza,k mai vetélked6k.el. Ide
sorolnám talán az immár hagyományossá vált FehérvárSzeged közötti, nagy sikem
sportnapokat is.
Rövid, di6béjba tömörftett
visszaemlékezésem zárom,
annak. reményében, bogya
vizesek jöv6beni munkájukat
a j6 vlzügyi trndlciók ápolásának szem elót( tartásávaJ
fogják végezni.
Köszönöm megtisz te l6
figyelmükel.

Dr. Vágás István
cfmzetes egyetemi tanár,
nyugalmazott vfzűgyi mé rnök
visszaemlékezését
közölj ük a következókben .
A magyar nemzet tö rténete a legutóbbi két évszázadban b6velkedett a katasztTÓfákban: elvesztett háborúkban, forradalmak ban, rendszerváltásokban. Enyhe kifejezés, ba megá ll apl~uk: a
vtzűgyek hazai története is a
folytonos átalakHá.sok, átszerveresek. története volt.
Nem tör tént ez másként
1953-ban sem. A kiegyezés

korában - töb bek közt al.
1879. évi szegedi árvfzkatasztr6fa tanulságai nyomán
- a néhány évtizedes gazdasági fellendülés meg teremtette az állami kultúrmérnöki
és folyammémölti szolgálatot, megerósHette az ár- és
belvfzmentesft6 társulatokat.
Az eredményeket tönkreteHe az első világháboru, a
teTÜletveszteség, a gazdasági
válság, s az egész országon
álviharz6 második világbáboru. 1948 meghozta a vlzUgyeknek már régebben kJvánt államosftásál, de az ezt
követ6 néhány év nem a vtzügyi er6k összefogásához.
hanem addig még nem látott
széuagolásához vezetett .
Négy. sőt öt minisztérium
közt osztották meg a vfzügyi
feladatokat. képtelenné téve
a szétválasztott részeket érdemi tevékenységre.
A lehetetlen helyzet megoldásához - bármilyen furcsán hangzik is - közvetve
Sztálin elvtárs járull bozzá.
Azzal, hogy megball. Feladták a nehézipari programot, s
rájöttek, hogy az élelmiszert
termeló mez6gazdasághoz
vizee is szükség lebel. Létrehozták a vfzügyek központi
szervezetét, és elóbb 10,
majd 12 területi szervezetet:
a ma már 50 éve fennáll6
vfzügyi igazgat6ságokat.
Talán az a csoda, hogya
vlzügyi igazgatóságok. 50
éven ál - nem kevés ~(szer
vezés melletl - fennmaradtak. 50 éves tapasztalataim
alapján - miközben alkalmam volt mind az ötven évet
a kezdetektól a Olai napig végig élni és szemlélni - magam is lálhattam, hogya válságos helyzetekben az ország
"ügyeletcs" vezetői az emberek:: elégedetlenségét igyekeztek egyes olyan csoporIOkra bántani, amelyekel kevesebben ismernek közelebbr6l. A vIzügyek munká16i a közj61 szolgálIák, eközben a Kádár-korszakban nem
voltak elég pártszerúek, a
rendszerváltáskor eléggé
zöld szfnúek, s mjnden idő
ben valamilyen ideologikus
boszorkányüldözés eJszenved6i lettek. Látszik is ez alon,
hogy a fiatal szakmai utánp6tlás "lábával szavaz", és
több mint egy évtizede alig
lud néhány új vlzépM mér"ökÖl: kibocsátani a Műegye·
tem.
A vfzügyi igazgat6ságok
alakulását is a múszakilag
képzett szakemberek iránti
bizalmatlanság kfsérte. A
"társadalmi tulajdon" védelmében például ellenőrizlék,
ld mit visz ld a kapun, fgy a
mér6műszereket is. De ba a
hivatalvezet6 magának állltott ki utasftást és pecsétes
papIrI, bogy j6ban jár, azt
már a kapusok elfogadtálc
Az 1956. évi dunai jeges árvfz idején az állam védelmi
közegek kivál6 érzékkel takarllOuák le a töltésr6! az árvfzvédekezés szakszemélyzetét, s engedtek fe l olyanokat. akiknek ou nem sok dolguk volt. Annál a védekezés·
nél minden hatóság paran-

csolt a töltésen, csak a vfzügy
nem. A védekezés eredményén is meglátszott mindez.
Csak Dégen Imre 1955 és
1975 közötti elnöki idószaka
teremtett rendet a töltéseken
és a fejekben. Viszont voltak
a vtzügyi szolgálatnak önzetlen munkál6i: a kerettervek
kész!tó! és társadalmi segllÓ!,
a belvlzrendez6 és az ivóvfz·
mil társulatok ncrvez6i. az
árviz· és bel\'fzvédekez6k.
És ezek nyomán fejlődölt 10vább a v(zügy munkál6inak
hivaiástudata.
Engedlessék meg, hogy
megemlékezzem egy az61a
elhunyt kolIégáltk sokat emlegetett egyik területi intéz~
kedéséról. Panaszt telt vala·
ki, hogy falujában a báza
előtti vfzfolyás szennyezett,
és btTzI árasZL Kiderül~ bogy
a panaszos és szomszédjai
oda hordták a házi szemetet
és bulladékot. ónörn ma is a
fel vett jegyzókönyv megállapflását: ,.A parti érdekelt lakosság akkor jár el helyesen,
ha a szemetet és bulladékot
más módon semmisfti meg,
és nem dobja a foly6kba."
Vagyis a relügyeleti teruletén mindig ottbon lév6 vfzügyi szolgálal, vlzügyi h.. ~
ság kis ügyekben is rá tudja
vezetni a lakosságot a helyes
teend6kre.
Képes lehet-e a többször
megkisebbHett és önérzetéhCII meg.s6rleU, esuöz.cit61
egyre illkább megfosztott,
vagy további megfosztásra
váró vfzügyi igazgat6sági
szervezet második ötven
6vére'! Önök azért vannak ilt.
hogy meggyózzenek mindenkit szavaim eJJenkez6jér6l . De azért engedjék meg,
hogy Kányádi Sándort61
idézve fejezzem be szavai·
mal:
.. Nem kellünk mi múlInak,
nem kellünk.mi mának,
ki vált jövendónek,
minket iu utálnak"
"Sem inde, sem unde,
semerre az utunk,
egy-két ezer é.vet
vissza kell butulnunk."

Dr. Dobi László
mb . f6mérnök beszéde kö·
vetkezett ezután.
Alpolgármester Úr! Elnök
Úri F6igazgat6 Úr! Tiszlelt
Hölgyeim! Tisztelt Uraim!
Amikor körbenéztem ebben a patinás teremben, j61esócn láttam, hogy nem kevesen vannak. akiknek a vfzügy sz.olgá latában eltöltött
évei átfo&ják, vagy csaknem
áúo&ják azt az 50 ével, amit
a mai napon ünnepelünk .
Azonban aligha lenne még
önök között is olyan, aki vállalkozbatna arra, bogy az elmúlt 50 év minden fontosabb
eseményét. ami a vizek kártételei elleni harcban történt,
fetidézze.
A v(zügyesre nem is volt a
dicsekvés sohasem jeUemz6.
de egy szolgálat eltelt fél évszázadát mégis csak leg beszédesebben azok a tettek
mutatják be, amelyek azt

Dr_ V'gás István
legjobban próbára tellék. A
vlzügyi szolgálal még éppen,
bogy csak megalakulI, amikor 1954-ben, majd 1956ban is nagy árvizek vonulla1c
le a Dunán .
Nem tévedl.em, a dunai árvfzvédekezéseket emlftettem.
ahol már akkor. tehát a kezdet kezdetén szegedi szak~
emberek is részt vetlek a
munkákban . Volt ennek a
védekezés nek egy é rtékes
öröksége, ekkor alnpo2.6dotl

meg az a fajta együttmÓlcödés a VfzlG-ek közölt, mcly
a mai napig jellemzi a szol.
gálatot és a sikeres védekezések egyik fontos eleme.
Persze adott munkát a vtzügyeseknek a Dél-Alföld is_
Az ország legmélyebb részén
adoUságaink miatt az áf\'lz
melletl gyakran okozon nagy
.károkat a hatalmas területeket elborM bel vIz.
1965-ben, majd 1966-ban
is rekord nagyság6 belvizek
ellen védekeZIünk. J61 érzékelteti a kialakult helyzetet,
bogya Királyhegyes-szárazéri f6csatornán mlltárgyak
robbantásával is gyorsltotlák
a hatalmas vfzmennyiség el julásál a bcfogad6ba.
Abban az évben és a következőben, 1967-ben a bel vlzvédekezés mellett Ill. fokot elérő árvfzvédekezés is
volt.
A széls6séges vlzjárá,ok
okozás át sem mára tanulta
meg az idój&rás. Az árvfzvé.
dekezésl követő év nyarán
mfuusz két métert mutatott a
vfzmérce Szegednél, ami az.
id6szak legkisebb vIzállásál
jelentette. Az igen száraz
1968-35 esztendőben az öntözés kerűlt eJ6térbe. Az6ta
sem önlÖztek ki egyik. évben
sem annyi vjzet, mint ekkor.
De ez az év nem csak ezért
marad emlékezetcs dátum az
ATrVfzlG akkori dolgoz6i
számára. Az aJgy6i iparteruleten ekkor következett be az.
ország eddigi legsúlyosabb,
legnagyobb olaj és gázkitörése. A 168-as számú kút
száz méter magas lángoszloppal égeII, löbb miDI egy
béten át. A környez6 területet három km-es körzetben

kttujjnyi vastagon olaj boritotta. A védekezési munkákból az ATMZiG is sikeresen kivette a részét, noba a
feladat sok tekintetben új
volt. Számtalan szivattyúáJlást. provizóriumot teJepItett,
d6zerekel, kntr6kat és egyéb
földmunkagépel biztosUolt.
A területen lev6 csatornák
összehangolt vfzkormányzásával megakadályozta az
olajszennyezés Tiszába kefÜlés ét. l'e rliuel . illetve "'7.1'11mabálákkal segftcUe a szenynyez6aoyag megköttsé.t,
összegylljtésél és ártalmatlaDlt6 he lyre száll!tásál. Elmondhatj uk, hogy már akkor
végeztünk környezetvédelmi
tevékenységet, amikor ez a
fogal o m még taJán nem is
voll ismerl. A kiemelkedó
kárelhárítási tevékenység
elismeréseként abban az
évben a VíZIGEK közötti
versenyhen al ATrv/ZIO
kapia Dégen Imre áJlamtitkártól a Vörös Vándorzász16s Élüzem cimet.
A 70-es árvlz - csak Igy
hfvják a vfzügyesek, mégis
mindenki tudja, mir61 van
szó - etalon a szakmában.
Még az 1965. évi dunai árvflnél is súlyosabb volt. Hevessége, magassága, tart6ssága. vfzhozama, egyidejű
jelenlkel,ése a Tisza összes
bal parti mellékfoly6ján, a
veszélyeztetett terület nagysága és értéke, a veszélyeztetett területen él6 lakosság
száma, a védelmi szakaszok
bossza. a védekezéshez mozg6sltoU emberi, anyagi és
gépi em, a közvetlen gátszakadások veszélye, az emberi
belytállás igéDye, az irányltás szervezettsége és még
számos egyéb .éoyOló tekintetében világviszonylatban is
legfeljebb olyan árvizekbez
hasonlítható, mint a 30-as
évek árvizei a Missisippin, a
firenzei árvíz, vagy az indiai
és pakisztáni árvizek.
1970 tavaszán a Tiszán
SZOlDOkl61 Szegedig négy
hónapig volt m. fokú készültség. Egyid6ben 2800
km bosszú védvonaJon kellett védekezni.
(Folyralás 0,5. oldalon)
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Több mint negyven belyen
lépett fel olyan kritikus belyzet, abol közvetlen gátszakadás emberélelekel kővclelhe
tetl volna. iltelvc sokmilliárdos kárl okozhaloll volna.
Dyen. soha nem tapasztalt árv[z ki védése a teljes v1zügyi
szervezet mozg6sftásán kfvűl
az ország minden erejének
összpontosHását is szükségessé lette. A védekezésben
rész,vev6k kivétel nélkül
rendldvüli belytáUást lanús[IOttalc
Sokrétű szakmai tapasztalattal gyarapodot! a vfzügyi
szervezet, amel yel értékes tanulmányok sora dolgozolt
fel, de talán ennél is fontosabb, bogy az I 970-es iiTv[z
után a Tisza-völgyében jelentós töhésfejleszlések történtek . Átépott 3 szegedi
partfal. és elkészül! a Szeged-algy6i, valamint a Maros
jobb és bal parti löltéserósftése, amellyel a térség árvfzvédelmi töltéseinek nagy
része megfelel6en kiépüIt.
A belvfzrendez6s terén
ugyancsak jelentős fejlesztés.i munkák zajlottak le többek
között az Alpár-nyárlőrinci,
a Köroséri, az. Újszegedi és a
Hódtó- Kisliszai öblözetben,
illetve rendszerben . A me1..6gazdasági vfzbasznosflás tcrén a Kecskeméti Ktsérleti
Szennyvtz öntöz6telep és a
Szentes-donáti öntöz6fürt
létrehozása emelhet6k kL
A vlzminóségi kiirelbárltás
újabb er6próbájo az 1974.
évi dunai pakuras7.ennyezés
felszámolása volt, amelyben
az igazgatóság védelmi osztaga és vízmin6ségi felügyelete aktívan részt vetI.
Az 1970-es évek második
felében a belvfzvédelmi kérdések fontossága megnőtt ,
fóleg azért. mert 1975-ben a
rendldvüli nyári beh1z - fő
leg Csongrád megyében hatalmas károkat okozott
mind a mezőgazdasági területeken, mind a települések
bellerületén. 1976-ban kész[tette el az igazgatóság - több
tudományos intézmény bevonásával - Csongrád megye
vfuendezés-fejlesztési koncepcióját, és ezzel párhuzamosan a Mátyásbalmi belv{zöblözet, valamint a Maros
bal parti belvfzrendszer fejlesztési programját.
A következ6 években a kivitelezési munkákra is sor
került. A Csongrád megyeibez basonlóan az igazgatóság Békés megyei és BácsKiskun megyei részére is elkészült a vfzrendezési kon-

cepció. 1974-ben két iirvlz is
volt. Nyiiron és 6sszel is pr6bára telte a folyó a vizes
szolgálatot. Nagy siker volt,
hogy ekkor az. alpári nyá*
rigátat, a gát kiépftési szinljél
30 cm-rel meghaladó v[zállás sem tudta átszakftani.
Az 1975 . évi marosi árvíz,
bár az 1970. évibez basonló
magasságú volt - bála az
időközben elvégzett töltéser6sItési mUllkálatoknak viszonylag nyugodt védekezést igényelt. hasonlóan az
évtized vége felé levOlluló tiszai iirvizckbez (1977, 1979,
1980), amikor is komolyabb
beavatkozást igénylő védekezésre csak. az Alpári nyárigátnáJ. volt szükség.
Meg kell emliteni az 1981es árvizet és az 1982-es jeges
árvizet is, amelyek ugyan ill.
fokú védekezés mellett, de
különösebb gondot nem
okozva vonultak le.
Az árvfz*és belvfzvédekezésben csendesebb id6szakban a Fábiánsebestyén térségében lev6 r-4 kutatófúrás
kitörése adott 6.jszerG" munkát az A T1VIZIG-nek. A
gyulai VfZIG-el szorosan
együttm6'ködve sikerült folyamatosan biztosHnni bfgflóvizet a magas sótartalmú
vfz. elvezetésébez.
1996 novcmberében a Maros bal part hullámterében
sérült meg egy kóolajvezeték. A szennyezés lokalizálásál a MOL Re-vci kialal-ult
példa értéldI együttműködés
tette lehet6vé. Természetesen az 1980-as és 1990-es
évek nem ésak a kárelllár1tási
tevékenység területén voltak
eredményesek. Voltak ezeknek az éveknek más eredményei is.
A leglátványosabbak közül nébány: Apálfalvamezőbegyesi ö lttöz6rendszer, Mindszent-székkutasi
öntöz6rendszer, a Kurca
Szentes városi szakaszának
rekonstrukciója, az algyői,
majd bódmez6vásárbelyi szivallyútelep felújitása, továbbá II Tisza Szeged alatti
jobb és bal parti iirvlzvédelmi töltésének meger6sftése.
1999 és 2000: ismét félelmetes arcát mutatta a Tisza.
A rekordokat megdönt6 magas v[zállások közötti id6szakban nagymérvú cián és
neb ézfém szennyezést is túl
kellett élnie a magyarság legkedvesebb rolyójának. A
román-ausztrál AURUL cég
derft6jének gátszakadása következtében mintegy 100
tonnányi cián ~s nehézfém
szennyeWdés keruJt a Tiszá-

ba. Csak nagyon összehan golt és áldozatos munkával
tudtuk elérni, bogya szenynycl.6dés a hullámterek é16világának pusztftása nélkül
vonult le.
Közben egy félévig tartó,
2000. év május végéig elhúzódó belv(zvédekezés is
próbára lette a vfzügyi szolgálatot. A nagyságára és a
védekezés mértékére jellem.
z6 adatokat áttekin lve megá1lap[tható, bogy rendkIvüli
belvfzvédekezés áll mögöttünk. Az elöntés nagyságát
jól jellemzi, bogy mértéke
jóval meghaladta az em lékezetes 1966. évit. A belvfzvédekezésb61 még fel sem
ocsúdhattullk, és már árvíz
veszélyez.tette a Tisza völgyében él6k életét, értékeit
Noha ekkor az árv iz fenyegetése leginkább a Felsóés a Közép- Tiszára koncent rálódott, nem szabad elfelejtenünk. bogy ez az Alsó-Tisza vidéken is batalmas veszélyt jelentctt.. biszen a Kurca-Ioroknál és a Mindszenti
szivattyútelepnél embert
pr6báló, rendkJvüli eseményeken kellett úrrá lennünk.
1999. és a 2000. évi sikeres
árvfZvédekezést és belvlzvédekezésl követ6en átépítettük a Kurca-toroki zsilipet és
a MindS7.enti szivauyútelep
egy részét, s megkezdtük
Csongrád város töltésrekonstrukci6ját.
Még hosszasan lebetne 50rolni az elmúlt ötven történéseit De ahogy azt beszédem
elején c.mlJtettem, a vízügye seknek nem kenyerük a
múlttal kérked~s . A vtzugyi
szolgálat sajátossága, hogya
múlt eredm6nycinek, esetleg
kudarcainak tanulságát a
jöv6 fejadatainak megoldásában basznosflja.
Kijelenlhetjük, bogy korunk egyik legjelenl6sebb
problémája a v(zzel kapcso.
latos. Mennyisége és minő
sége egyaránt gondok forrása
és mego ldandó feladatok
összessége . Magyarország
egyidejúleg küzd a sok vfz és
a kevés vIz problémájáva1.
Változik a vtzjárás természete , gyakoribbak a széls6séges
belyzetek. Elemzések szerint
2·3 évente be lvizekkel, 5-6
évenként jelenlós iirvizekkel,
lO- 12 évenként rendkfvüli
árvizekkel kell szembenéznünk. A gazdaság fejlödésc,
növek:ed6 súrúsége növeli az
iirvfzvédelmi és beIvIzvédelmi kockázatot.
A többletvizek és vtzhiányok kiegyenlftése, a teljes
v[zgyújtók szem léletben való

gondolkodás, az integrtílt
vIzgazdálkodás problémája
mind-mind olyan kérdések.
amelyekre nekünk, v1zügyes
szakembereknek kell adekvát
választ adnunk. A Vásárhelyi
Terv lovábbfejlesztése c. tervező munka arra az eredményre vezetett, bogya Ti sza rendkfvüJi árvizeinek
károkozás nélkü li levezetésére legalkalmasabb megoldás
a hullámtéri lefolyási viszonyok javrtása és a bazai ártéren megvalósftand6 tározásos árapasztó rendszer.
Feladat, kihlvás. van tebát
b6ven . Mi, vfzügyesek abban
btzunk, bogy a közeli jöv6ben átalakulás e16t! á lló
szolgálatunk képes megőriz
ni az évtizedes bagyomá nyok: erényeit, szervezetünk
továbbra is egységes marad
és lega lább olyan eredményesen tudjuk ellátni továbbra is feladatainkat. mint azt
elődeink tették az elmúlt öt
évtizedben.
Köszönöm figyelmükell

Músorés
kitüntetések
A kÖszÖntók. és ünnepi beszédek után a Széchenyi lstván Gimnázium és Szakközépiskola tanulói adtak rövid
m11sort. Köszönet érte Bite
Gyöngyinek, Nagy Beátánilk. Hatvani Lillának, Temesvári Tlm.eának, Tnri KJárának . Muhari Ni.k.ult:ltllck.
Grtinfelder Csabának, aZ iskola kamarak6rusának és n
szerepl6ket felkészftő taniiroknakA músort követ6en Szeberényi Klára, az ünnepség
narrálora
kitüntetések
átadását jelentette be. A vízügyi szolgálat megalakulásának 50. évfordulója alkalmábó12003-baD a következő
elismeréseket, jutalmazásokat jegyzik rel a krónikások:
2003-ban hatan veheltek
részt külföldi jutalomúton
(Tunéziában): MolniiT Ambrusné, Andó Mih ály, Jenei
Gábor. Kiss lmre, Nagy Anlal. Tripolszky Imre .
2003. tn.án:ius 21-én. a Viz
Világnapja alkalmából Benyó György miniszteri elismer6 oklevél kitüntetésben
részesült.
2003. augusztus 20. alkalmából Török Imre Györgynek Mádi Ferenc, a Magy..
KöztiiTsaság elDöke egy életút elismerésekén t a Magyar
Köztársasági Ezüst Érdem.
kereszt kitüntetést adományozta .

Pusztai Ferencné dr.-nak
dr. Persányi Miklós környezelvédelmi és vfzügyi miniszter Miniszteri Elismer6
Oklevél kitüntetést adományozott.
A vfzügyi Slolgála t megalakulásának 50. évfordulójának központi rendezvényén, 2003 . szeptember 29én Esztergomban Kardos
Imre nyugalmazott főmérnök
és Temesvári Mibály MBSZ
vezetó Ezüst Emlékérem elismerésben részesült.
Az ünnepség további részében az igazgatóság meg alakulásakor a vf.zügyi szolgálatban dolgozó és igazgatóságunktól nyugd[jba
ment dolgozóknak Andó
Mibály Ezüst Emlékérem és
Emléklap elismeréseket adott
:It. Ezen nyugdijasaink a köveikez6k:
Baka Islvánné
gépfró ( 1942-1976)
BiiTányi Lajos
műszaki ügyintéz6
(1942-198 1)
Benyó György
gátbiztos (1952-1982)
Brro Ferenc
leclmikus (1953-1994)
Bodor Ferenc
műszaki ügyintéz6,
épftésvezetcS
( 1953-1991 )
Czirok Antal
üzemágvezet6
(1945-1981)
Csáki Dezső
előadó (1952-1977)
Fajka László
múszaki tervező mérnök
(1948-1987)
Földesi Sándorné
adminisztrátor, mIlszaki
rajzoló (1953-1990)
Galg6czy Konrádné
f6előadó, pénztáros
( 1944-1979)
I-Iausler Félix Jen6né
anyagnyilvántartó
(1953- 1990)
KádiiT Mihály
csoponvezet6
(1953-1989)
Kakuk István
osztályvezet6
(1953-1988)
Kállai M ibályné
adminisztrátor
(1953-1990)
Kanfi H. Józsefné
előadó (1949-1983)
Kiss Imre
csaloma6r (1953-1987)
Kószó Islvánné
telefonközpont kezel ó
(1951-1987)
Kolormán Dániel
műszaki tiszt
(193 1-1972)
Kovács Imre
gálór(1945-1982)

Kóbegyi Lajos
vezet6adminisztrátor
(1952-1985)
Magyar Péter
mfiszaki ügyintéz6.
épftésvezct6
(1953-1981)
Martin József
gépkoc:sivezct6
(1952-1979)
Medgyes Jen6né
igazgatói titkárn6
( 1953-1984)
Mucsi István
csaloma6r (I 953-1992)
ördögb József
osztályvezet6
( 1942-1982)
Pataki Ferenc
mfiszaki ügyintéz6
(1942-1982 )
Pintér Mibály
csatornaór ( 1953-1994)
Tóth István
osztá1yvezet6
(1945-1987)
T6th Mibály
gátbiZlOS (1951-1982)
Veakei Miklós
gát6r (J 94 8-1980)
Vitje Lászlóné
el6adó (1951-1982)
Igazgatói dicséretben,
Ezüst Emlékérem és Emléklap kitüntetésben részesült az
igazgatóság aktív dolgozói
közül Benke György f6lanácsos, Kiss István szivatylyútelepi gépkarbantartó,
Kovács Ferenc fest6 szakmunkás, Temesvári MibáJy
MBSZ vezelo, dr. Török J6zsef osztályvezető helyettes,
Z<ódosné Illés la a Tolanacsos.
Az elmúlt évtized kiemelkedó vezetői tevékenységéért
Ezüst Emlékérem és Emléklap elismerésben részesűlt
dr. Kováts Gábor nyugalmazott igazgató és Török Imre
György nyugalmazott igazgató.
Az Als6-TiS7.a vidéki V[zügyi Igazgató,ágnál 2003.
október l-én állományban
lév6 összes dolgozó Bronz
Emlékérem és Emléklapban
részesült. amit a szakaszmérnökségeken és az MBSZ-en
dolgozók saját ünnepségükön kaptak meg .
Ugyancsak Bronz Emlékérem és Emléklapban részesült az igazgat6ságunkt61
nyngdijba ment, legalább 30
éves vízügyi szolgálattal rendelkez6 minden nyugdíjas
dolgozó.
Az Als6-Tisza vidéki V[zügyi 19azgalóságtól nyugdtiba ment valamennyi nyugd[jas dolgozó Emléklapot kapou.
Az ünnepség a Szózattal,
majd álIófogadás,a1 z:irult.
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Az aszályinclex (PAl) 2003. évi területi e/osz/ása

6

2002-ben hazá nkban a közepesnél valamivel er6sehb
asz~ ly volt, melyet az év utols6 h6na pjaiban
átlagos id Gjár ás követett. A 2003. eszlendG
orsdgszerte kiadós havawsal indul t. Úgy nézett ki,
hogy a lél végén vagy kor a tavasszal komo ly beIVIz lesz,
hiszcn a hóba n tárolt vlzkészlet feb ruár elején
az Alfóld nagy r iszén 60--80 mm közötti volt.
A ha t al m as h6tömeg azonban fokoza tosan, lassan,
olvasztó esc1k nélkUl olvadt el, s m ivel a ta lajok jó része
elég nagy vlzbefogadó-képességgel r endelkezett
(a talajvtz ne m volt m agasan, a t.a lajfagy ped ig
nem ha tolt mély re), cs upá n közepes bclvlzborflás,
országos összesItésben kb. 100 ezer hektár
elöntés a lak uU kl.
Február IO-é t követően
hazánk idójárását több bónapon kcre.~z.tül (júliusi megszakftással augusztus végéig)
általános csapad~kszegény
ség jellemezte. mely április
végét61 kezdve Dagy bőség
gel párosult. KüJöoösen meleg volt májusban, júniusban
és augusztusban. 2003-ban
az elmúlt száz év legmelegebb májusát és júniusát éltük ál, de az augusztusi középh6mérséklet is majdnem
elérte az évszázados augusztusi rekordot. ami 1992-ben
volt.

A május-augusztusi négy
bónapos id6szak országos
középbómérséklete 2003-ban
21,1 "C-ra adódott, s ez közel
1,0 OC fokkal magasabb a korábbi (1946. évi) évszázados
rekordnál. Némi enybülést,
illetve lehülést. és jelent6sebb es6k:et csak július másooik fele hozott A havi CS3padékösszeg ekkor hozzáve-.
tólegesen a sokévi átlagnak
felelt meg .
Július utolsó hetében néhány helyen , pl. Nagyecseden, Kecskeméten és Debrecenben, felb6szak:adás voll.

rövid idő alatt 80-WO mmnyi csapadékkal. Augusztus
szinte végig száraz maradt,
csak a bónap legvégén eredt
el az esó. A szeptemberi CS3padékmenynyiség is kevesebb volt, mint a sokévi átlag.
A március-augusztusi hat
hónapos id6szak nagyfokú,
kb. 150 mm-es csapadékhiánya és a rendkívüli koratavasli-nyári hőség - al év eleji,
viszonylog nedves vfzbáttartási helyzet eUenére - súlyos
aszály k..ialak:u lásához vezetell. A talajok nedvességtar(alma , különösen a felső 50
cm-es rétegben már májusban vészesen csökkent, s a
kalászos gabonákat mintegy
30 %-05 termésveszteséggel
sújtó tavaszi aszály bontako-

zott ki.
A kukoricánál s más "kapás" növényeknél, a küiönféle takarmánynövényeknél
stb. - az utolsó pillanatban
jött júliusi es6knek háJa -. talán ilyen arányú terméscsökkenés nem következett be, de
összességében az egész me-

z6gazdaság i év rendkívü I
aszályosnak mjn6sflbet6. EZl
támasztják alá az ún . aszályindex 2003. évi értékei, me-.
Iyeket 68 állomásra táblázatban közlünk.
Az aszályküszöböt az index 6,0 érléke jelzi. 6-8 közölt mérsékelt, 8-10 között
közepes er6sségll, 1 ~12 közöt! eros, 12 fölött rendkivül
er6s aszályról beszélünk. A
lenti táblázatból látható,
hogy 2003-ban az. asz6.ly sok
helyen rendkfvüli fokozatot
trt el. Néhány körzetben. Igy
Szarvason és környé kén.
egészen extrém értékek
adódtak .
A 2003. évi aszály teriileti
különbségeit (az aszályindex
területi eloszlását) a fenti ábra szemlélteti. Az index értékei a hegyvidéki területek kivételével mind enü tt megbaIadják az aszáJyküszöool jelentő 6,0 értéket, tehát orszá·
gos 3.c;záJyr61 van sz6.
Magyarország délnyugati
és északi részén. valamin t
Debrecen térségében mérsékeh aszály volL, a Dunántúl

nyugati felén és Észak-kelet
Magyarországon általában
közepes erosségű, míg a Du nántúl keleti feltn (beleértve
a Balaton térségét is) és al.
Alföld nagy részén er6s
aszály , illetőleg az Alföld
közepén rendkfvül er6s
aszály uralkodott.
Az aszályindex országos
átlaga 2003-ban 10,5 "CIIOO
mm. Ez alig marad eJ az eImúlt száz év leger6sebb
aszályát, vagyis az 1952. évit
jeUemz6 értékt61, de valamivel több, mint az eddigi ,.második helyezett" 1992. évi
aszály állomásonkénti in dexeinek országos átlaga.
Az aszály index egyes tényezőÍnek értékeit vizsgálva
azt mondhatjuk. hogya
2003. mez6gazdasági évben
a csapadék épp olyan kevés
volt, mint az emlItett másik
két aszályos esztendőben.
Kedvezóbb körülménynek
számn, bogya talajvll indu16 szintje a bidrol ógiai év
elején magasabban belyezke.
deu el, viszont a hőmérséklet
2003 nyarán volt a legmagasabb.
Jellemz6 adat például,
hogy a nyári b6ségnapok
száma, tebát amikor a napi
maximum megbaladta a 30
oC fokot, országos átlagban
45 voll, szemben a korábbi
maximumma.l. az 1946-ban
mcgállapUoll 38 b6ségnnppal.
Az aszályindex 1931-t61
rendelkezésre álló országos
adatsorával végzett statisztikai vizsgálat azt igazolja,
hogya 2003. évibez basonló
er6sségll aszály Magyarországon ádagosan 30 éven ként fordul eló, tehát az idén
valóban rendkIvüli aszály
zajlott le.
Ha a csapadék- szegénység júliusban nem szakadt
volna meg, akkor a 2003. évi
aszály minden idók legsúlyosabb magyarországi aszáJyához, a katasztrofá lis következményekkel járó 1863 . évi

aszályhoz telt volna hasonló.
E rövid ismertetésnek nem
tárgya a felszfni- és a fe lszin
aiaIti vIzkészletek 2003. évi
csökkenés ének részletes
elemzése. annyit azonban
ideirunk, bogy a vázolt csapadékszeg ény és rendkivül
meleg időjárás hatására,
ame ly egyébként nemcsak
Magyarország , de Európa
nagy részére is jellemző volt.
o folyók és a tavak vfzkészlele jelentésen megcsappant,
s nyár végére a taJajvIz szintje is a szokásosnál er6teljesebben lecsökkent.
2003. augusztus végén
minden korábbinál alacsonyabb vrzszintet mértek,
például a Rábán. a Zalán, a
Duna Adony és Dunaföldvár
közötti szakaszán, a Tisza
Tivadar és Záhony közötti,
vaJamÍnt Szolnok körüli szaka.sz.án. továbbá aSzamoson
és a Maroson is. A Balaton
vfzszinlje, mely immár negyedik éve nagyon alacsony.
1921 óta nem voll olyan méIyen. minl2003-ban.

Forr4smJJnkdk:
Integrál t vfzház.lartási tájékOlatÓ és el6rejelzés 2002. oklóber-2003 . szeptember havi
anyagai. Al. OVF megbízásából
késútettc a VITUKI RI. Hidro16giai Intézete és az Alsó-Tisza
vidéki V(zQgyi Igazgató ság.
Budapest. Sze~e(1.
Homok.in~ Újvliri K. és Kal_

már E.: ForTÓ. swaz nyár. élet
és Tudomány 2003140. sz.
Konec s ny K.: A 2003 . évi
nyári aszály kialal-ulásának idő
jánsi és hidrológiai okai és vfzj.1r'si következményei a Fels6lisza vjdéken . Fel56-Tisza HIra·
dó, 2003/4. sz.
Pálfai I.: Az J 992. évi aszály
Magyarországon . Vfzügyi Közlemények. J993 . évi 3. füzet
Pálfai I.-Boga T . L.-Sebesvá·
ri J.: Adalok a magyarországi

aslAlyotcról t931-1998. éghajlati és Agrometeorológia tanulmányok 7. (Szerk.: Szalai S.-Dunay S.). Országos Meteorológiai
Szolgálat Budapest. 1999.

Dr. Pá lfa i Imre

Az aszá/yinclex (PAl) 2003. évi értékei
Állomás
Ásotthalom
Baja
Balassagyarmat
BerettyóGjfalu
Békéscsaba
Budapest-Pestszent16rinc
Cegléd
Debrecen
Eger
Eutcrgom
Fegyvernek
Gyöngyös
Gy6r
HajdGdorog
Hortobágy
lregszemcse
Izsák
Jászbereny
lósvaf6
Kalocsa
Kaposvár
Kapuvár
Karcag

PAl rC/IOO m m)

Állomás

PAl ('C/lOO m m )

Állom ás

11,3
11,1
10,4
8.1
13,3
11,2
11,6
6,2
7,5
11,2
14,4
9,6
8,9
10,5
8,8
10,5
10,2
11 ,0
5,2
10,9
9,7
10,1
15,2

Kecskemét
Keszthely
Kiskunfélegybáza
Kiskunbalas
Kistelek
Kisvárda
Komárom
Kunszentmiklós
Martonvásár
Mez6hcgyes
Miskolc
Mohács
Mór
Mosonmagyaróvár
Nagykanizsa
Nylregybáza
Nylrlugos
Orosháza
Örkény
Paks
Pápa
Pátyod
Pécs

10,5
10.2
14,6
15,0
9,3
9,1
12,0
9,1
11,2
14,7
5,7
10,5
8,7
8,3
6,5
8.0
9.8
15.5
10,7
9,1
9,3
10,4
7,2

Polgár
Poroszló
Romhány
SalgótaIján
Sárospatak
Siófok
Szarvas
Szeged
Szeghalom
Szendr61ád
Szentes
Székesfebérvár
Szolnok
Szombatbely
Tata
Tibany
Tiszafüred
Tiszakécske
Tokaj
Túrkeve
Vác
ZaJaegerszeg

PAl ('C/IOO mm)
8,5
7,9
7,6
4.1
11,9
10.8
20,4
13,0
15,4
6,6
18,6
10,0
14,7
7.2
9,1
12, I
9.4
13,9
7,9
17,2
11,0
8,4
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Az idöelöny gyakorlati értelmezése az árvízvédekezésben
,,/ddeldny alatt az előrejelzés ki.
adása és az elóreje/zell jelenség
bekövetkezése közölI eltelt idc1tar·
tamor értjilk "
Ez a definfció az árvizi hidrológiai tevékenység során alkalmazott
általános meghatározás. Mit jelent
ez a valóságban? A folyók felsé
szakaszain, ahol a csapadék tevékenység és al. árhullám tetózése
közötti idő nagyon rövid, a szakemberek már a várható csapadék
mennyiségéból (pl. csapadélcradar
alkalmazásával) igyekeznek megbecsülni a várható vfzszinteket. Ez
legtöbbször csak közeUtő becslésre
alkalmas, de mégis nébány óra felkészülési töhbletlebetóséget biztosIl a védekez6k számára. Az alsóbb
szakaszokon - a felső szakaszok
már mederben lévő (lefolyt) vízmennyisége alapján - akár 10-14
nappal korábban meg lehet becsül~
ni az árhullám nagyságrendjét. Ez
nagyon fontos segítség, hiszen egy
másodfokú, vagy egy barmadfokú
szintet eléró árhullám elleni véde~
kezés között - nem csak mllszaki
szempontból - jelentós különbség
van.
A 70~es évek árvizei során je~
lentós feladatot jelentett a szüksé·
ges védekezési anyagok beszerzé·
se, Ez az akkori gazdaság mi!ködé·
séb61 következett, s az élet minden

területén hasonl óan működött . A
mai, ,,kap italista" viszonyok között
- bár kissé durván hangzik - a be~
szállrtók részére az árvíz egy na~
gyon jó üzlet. A piaci verseny azt
is biztosftja, hogy ne lehessen a
szükséghelyzettel visszaélni. Ezért
a váJlalkozók számára nem az ár·
drágftás lehetósége, hanem a nagy
mennyiségű áru gyors leszállItása
hozza a hasznot. A legtöbb anyag
és szolgáJlatás között még válogat.
ni is lebet, még akkor is, ha sürgós
beszerzésre van szükség.
Napjainkban sokkal nehezebb
azonban a létszámkérdések megol~
dása. Munkavállaló van elegendó,
biszen az árvilvédekezés az egyéb
közmunkáknál sokkal jelentősebb
jövedelmet biztosít, bár nagyobb
felelősséggel is jár, A különböző
munkajogi és adózási szabályok
azonban nagyon megnehezftik a
létszám gyors és gazdaságos feltöl ~
tését. Ráadásul ezek egy~két éven~
ként alapvetően változnak, s [gy
nem lehet előre megfelelő megol~
dásokat kidolgozni. A veszély el~
múltával azoOllaJ ,.eI6bújnak" a kü ~
Jönböző ellenőrök , és megkezdik
tevékenységüket.
Az elmúlt nagy árvizek tapasz~
talalai mutatják, hogy előfordulnak
szabálytalanságok, melyeket azonban nem a csalási szándék, hanem

a szükséghelyzet idézett eló, Rá·
adásul az alkalmarott - egyébként
teljesen szabályos megoldások - a
költségvetés számára a legnagyobb
lehetséges kiadást jelentik, azonos
vagy kisebb járulék és adóbevétel
mellett. A magyar pénzügyi szabá~
Iyozás egyik nagy bibája, bogy
nem a gazdaság minél jobb mllkö·
dését igyekszik. elósegfteni, hanem
a csalók tevékenység él igyekszik
meggátolni. Így szinte azonos szabályok vonatkoznak akifejezetten
áfa~csaJásra vagy csempészésre létrejön vállalkozásokra, illetve a
gazdaság becsületes szereplőire, ez
utóbbiak számára nincsenek köny~
nyltések.
A batárvfzi egyezmények - pa~
píron - lehetőséget adnak arra,
hogy védekezési célból az arra hivatott személyek és gépek a határt
bárhol átlépjék, természetesen a
határ6rség megfelel6 felügyelete
mellett , Azonban az is szerepel az
egyezményekben, bogya minden·
kor érvényes várnjogszabályokat
be kell tartani. Ebből következóen
- a törvények betartása mellett reális idő alatt a határt a szükséges
eszközökkel nem lehet átlépni.
A felsoroltakból is következik,
bogy az idóelónynek nem csak mú~
szaki, hanem adminisztraUv szem·
pontból nagy jelentósége van.

Felmerül azonban a kérdés, hogy
az időel6ny vonatkozásában a fenti
- bidrológiai szemléletű - definf~
cjó. a gyakorlati árvíz védekezés
szempontjából mennyire helytálló,
mennyire általános érvényű. Kive·
Utve a mai szemléletünket más kárelhárftási tevékenységre, ma úgy
teszünk, mintha a túzoltók akkor
tankol nák fel autóikat, mikor már a
túzesetet bejelentették.
Az érdemi árvízvédekezés va1ó~
jában akkor kezdődik , amikor el~
kezdjük vizsgálni a folyóink árvízi
jelenségeit. A kutatások kimutatják
a lehetséges veszélyeket. Az idő
előnyünket ellől kezdve addig az
időpontig számithatjuk, amig az el~
só nagyobb árviz be nem követke~
zik. Ez nem jelenti azt, hogy az
operatív tevékenységre nincs szük~
ség a megfelel6 fejlesztések hatására, de valódi biztonságot az ár~
hullám levonulása alatt teremteni
nem lehel.
A magyar vízgazdálkodásnak az
ezredvégi nagy árvizek előtt közel
20 év .. idóclónye" volt. Vajon az
ország élt ezzel a lehetóséggel? A
vízgazdálkodók biztosan megteUék
volna. de a szükséges anyagi háttér
biztosítása sohasem rajtuk múlott.
Különösebb tudományos vizsgá~
lódás nélkül megállaplthatjuk például, hogy Szegeden a nem túl tá~

voli jövőben esély van arra, hogya
szolnokiboz hasonló helyzet ala·
kuljon ki, még akkor is, ha a jelen~
leg kigondolt fejJesztések ' a terve~
zett ütemben megvalósulnak.
1999-ben szinte marosi víz nélkül
közelitette meg a Tisza az LNV ~ L
Semmi olyan bizonyftott. időjá~
rással kapcsolatos törvény.szeruség
nincs , ami kizárná, hogy egy nagy
fe lsó·liszai árvíz levonulása alatt a
Maroson nem indulhat el veszélyes
mennyiségű viz. Egy ilyen esemény bekövetkezése az 1970-es ár~
vfznél sokkal jelentősebb árbullá~
mot okozhat (fog okozni).
Ezt ma tudjuk. Sót, évekkel ez·
elótt is tudtuk . Csak nem veszünk
róla tudomást. Az .. időelónyünk"
már telile
Feltétlen el6remutató és bíztató a
Vásárhelyi Terv továbbfejlesztésének elkészltése. Az elmúlt évek ta~
pasztalataj viszont azt mutatják ,
hogy az ország lelkesedése az ár~
vízi fejlesztések irányában az ár~
vizek elmúltával mindig gyorsan
csökken, aminek most is vannak
jelei.
Azt.., hogy tudunk~e élni a meg~
lévő "idóelőnyünkkel", azt ennek II
tervnek a megvalósftása egy~
értelmúen meg fogja mutatni.
Lábdy Jon6

#

A vízgazdálkodás es a vízellátás
•••
es
múltia, ielene
lovole
#

a problémát,
csak átalakitja azt. Ez tettcn érhető a fej l ődés egész folyamatában,
hiszen az árvfzmcntesftés, ame ly az 1800~as évek legnagyobb problémáit,
az ~rl'izekct volt hiva tott megelőzn i , elér te ugyan a célját, azonban új nehézséget,
új kihjvást okozott, az c16tte szinte ismerctl en belvizet.

A vfzgazdálkodásba n is igaz, hogy az emberi beavatkozás nem hárftja el

Az igazgatóság már az indulásnál jelentős belvlz~
problémákkal találta magát
szemben. Az 1950~es évek
nagy belvizeinek kezelésére
szükségessé váló vízrendezé~
si munkákat igen színvonalas
és nagy jelentőségű vízgaz·
dálkodási tevékenység ala·
pozla meg . Ebben az id6~
szakban több vízgazdálko~
dási tanulmány is készült, az
Ativfzig szakembereinek ak~
trv közreműködésével. Az
1960-as évek jelent6s belvi~
zeket boztak és a megfelelő
felkészülés eredménye volt a
védekezések sikere.
A belvízelvezető művek
épltésének és az id6járás kiszámfthatatlanságának ered·
ményeképpen talajv(zszint~
süllyedés ek, vizbáztartási
gondok jelentkeztek, ame~
lyeket öntözéssel kivántuk
megoldani. A vrzgazdálko~
dás újabb er6próbája volt a
belvizes éveket követő
aszály, mikor a f6 bangsúly
az öntözésre helyezódött.
Ezek után egyértelművé vált,
bogy az öntözés szikesedést
idézhet elő, A fo lyamatos
fej lődés, az ismeretek egyre
nagyobb mennyisége és mi~
nősége összetettebb, bonyo~
lu lt abb rendszert mutat a
háttérben.
Az 1990~es években igen
jelentős vfzgazdálkodási tanulmányok készültek a Du~
na-Tisza közi bomokhátság

vfzháztartási problémáinak
feltárására , a Tisza~völgyi
holtágakra, valamint a Maros~hordalékkúp speciális
vfzgazdálkodási helyzetére
vonatkozóan.
A komplex.nek tekintett
vizgazdáJkodásr61 is egyre
inkább látjuk. bogy önmagában nem vizsgálható. Ennek
megfelelően most annál a
szintnél tartunk, ab ol a vfzgazdálkodást társadalmi,
gazdasági környezetbe he·
Iyezve alkalmazzuk. Ennek
jegyében készülnek jelenleg
a vlzgyújt6-gazdálkodási tervek, és ki tudja megmondani,
hogy hol a vége ennek a fo-Iyamalnak.
A vízgazdálkodás egy sze·
lete a vfziközmll fejlesztés.
Ennek igénye is az emberi
tevékenységre vezethető
vissza, biszen az el6ző szá~
zad közepére a talajvíz kutak
vízminósége igen jelentósen
leromJott. Ennek oka a házi
szikkasztók, derltók nagy súrűségll építése, amit az eredményezett, hogya városi népesség koncentrációja jelen~
tősen megemelkedett.
Elengedbetetlenné vált az
egészséges ivóvíz~eUátás ki~
alakítása, megszervezése. Ez
az előző század elején köz~
kutak fúrásával, körzeles vfz~
ellátó bálózatok kiépltésével
az önkormányzatok tevé·
kenységi körébe tartozó feladat volt . A vfziget alap Hó

jogszabály szert nt a telepü.
lések ivóvrz~ellátása , csatornázása és a helyi vfzkárel·
bárHás az időközben laná~
csokká vált önkormányzatok
kommunális szakigazgatási
szerveinek feladata maradt.
A közkulak jó minőségű
vizének köszönhetó kedvező
közegészségügyi hatás sar~
kalHa a 60·as évek végének
jelentós víziközmúvesftési
bullámát. Ennek egyik állomása volt 1969. október 5~
én a kövegyi vizmí1 ünnepélyes átadása, mellyel igaz~
gatóságunkon els6k.ént a ma~
kói járás területén fejeződött
be valamennyi település vfúközmúvesítése. A vrzel1átás~
sal egyidőben nem történt
meg azonban a csatornázás,
így egyik megoldás szülte a
következő kihívást.
Az immár egészséges vizet szolgáltató mélyfúrású
kutak hozam a szenl1yező~
anyaggal vegyftve került a

talajvfzbe, tovább rontva annak minőségé t. Ez vezetett
településeink alatt a jeUegze~
tes sl.ennyvízdombok kialakuIásához. Tovább fokozta a
talajvizek szennyvfzterhe~
lését a szakosított állattartó
telepek megjel enése, melyek
nagy mennyiségben álHtották
elő al. addig ismeretlen, ilIetve alig-alig előforduló
bfgtrágyát. A már-már tartbatatlan helyzet bozta magával a csatornázás előtérbe kerülését és indultak meg a
szennyv[z.elvezetési berubá ~
zások.
Az első idószakban az is
elég volt, ba az összegyűjtött
szennyvizet tisztftás nélkül
belyezték el. Az 1970-es
évek elején készült a kecs ~
keméti kfsérleti szennyvíz~
öntözó telep. Később kide~
ri.ilt, hogy az élővizek és a ta ~
laj terhelbe t6sége sem batártalan, Igy az I 990-es évek
a szennyvíztisztító telepek és
a csatornahálózatok tovább ~
épitésével teltek.
Az ekkor kapott lendület
napjainkban is érezhetó. En~
nek eredményeképpen a tér~
ségünkben lévó nagyobb te·
lepülések majdnem mind-

fl·

egyike rendelkezik csatorna~
hálózattal és szennyvfztisz~
tltó teleppe!.
A 90~es évek óta ellett
időben is rengeteget baladt
előre a tudomány, és ma már
tudjuk, hogy sok esetben
nem elég a szervesanyag el~
távoHtása, de a tápanyagok nitrogén és foszfor - eltávo~
lftására is szükség lehet. És
bogy lássunk egy példát a
társadalmi változások batásá~
ra is: az 1990 előtt tervezett
és épftett szennyvíztisztító
telepeink f6 méretezési para~
métere a hidraulikai kapaci ~
tás, ami a rendszerváltozás
óta drasztikusan lecsökkent
vtzfogyasztás miau napjaink~
ban oem ad érdemi tájékoztatást egy telep valódi t ulaj~
donságait illetően, így a
mostanában készü l ő művek
esetében a lakos~egyenérté~
ket tekintjük a meghatározó
adatnak.
A bővüló ismeretek és a
változó társadalmi elvárások
hozzák a köze ljöv6 kihfvása ~
it is. Az arzénmentesítés melyre a 80~as években már
volt egy program -, a viz~
gyújtő~gazdálkodás, a nem
strukturális vlzkár-elbárltási
megoldások kialakftása, el~
terjesztése mind el6ttünk álló
komoly feladatok. Megoldásukkor azonban - az e16ző
időszakok tan ulságai ból
okulva - szem el6tt kelJ tar~
tani a következményeket is,
például a ke l etkező veszé~
Iyes buJladékot.
Az eddig elmondottakból
is látszik, hogy a v(zgazdál ~
kodás egy éppoly dinamikusan vál tozó , állandó moz·
gásban lév6 tudomány, milli

,

maga a víz. A különböz6 tu·
dományágak, társadalmi ,
gazdasági jelenségek egymásra hatása épp így folya~
matos átalakulásra készteti a
vizzel foglalkozó intézmé·
nyeket is.
Igazgatóságunk szervezeti
felépítése, az egységei ennek
megfelelően számtalanszor
meg változtak. Az igazgató.
ság dolgozóinak mindig új és
üjabb, mindig más kihlvá sokkal kellett szembenéz~
niük, és méltán áll!tbatjuk,
hogy a kor követelményeinek és elvárásai nak mindenkor maximálisan megfeleló
gondossággal látták el feladataikat. átérezve annak
mérbetetlen felelősségét,
hogy a természet egyik l eg~
nagyobb kincse van a gondjaikra bízva.
A folyamatosan változó
feltételrendszer azonban nem
engedj meg. hogy kényelme.
sen hátradóljünk, mert egy·
értelmú, hogyafeladatok
id6vel nem hogy egysze~
fÚbbek, de sokkal bonyolultabbak lesznek.
Sokkal több szintll isme~
retekkel és egyre komolyabb
megfontolásokkaj, a viz iránt
érzett mélységes alázattal és
az elődeink munkássága
irán ti tisztelettellebet csak
bármely fölmerül';" nebézség
megoldásáboz hozzálátni. Ez
az a tanulság, melyet le kell
vonnunk az el6ző ötven év
tapasztalataiból, és az el6de~
ink által ránk hagyott örök~
ségként kell majd tovább adnunk az utánunk következ6
nernzedékeknek~.

Fejes Péter
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[~__H_id_r_o_m
_e_te_o_r_o_l_ó_g_ia_i_
h_e_ly_z_e_t_ie_le_n_t_é_s_~J
Szeptemberben az id6jáIás
az átlagosnál kicsit hidegebb
és közepesen csapadékos
volt. A nyol c csapadékos nap

közül a havi mennyiség kilencven százaléka négy nap
alatt esett le, tizedike és ti·
zennegyedike között. Terüle-

tileg Szegeden a legtöbb.
Városföld ( Kecskemét) térségéhen pedig a legkevesebb, 20 mm alatt.

Ativlzig terW et i csapadék (mm)
Id6szak

maximum

tárgybavi 62,4 Kkdorozsm
nov. 1-t61

15.3 V6.rosföld

:itla
o v's

v' át a
a ad

40

83%

344

68%

Szegeden az id6járás az el· kezd6d6en rövid id6re bekö.
56 és a harmad ik dekádban swntöu a vénasslonyok nya6szies, az évszakra jellemző ra. nappali 25-30 °C_ os felvoll. A második bél végével melegedéssel. éjszakára akár

Sokéves átlag

350

250

-8
-162,5

10 °C alá csökken6 h6mérséklcttcl. A napsütéses órák
s.dma megegyezett a sokéves átlaggal.

200

'1

150
100
50

!
I
I

1
I

• .!

O

'pnlu

0106ber

Állomás

D

300

minimum

s

Havi napos órák száma - Szeged, 2002/2003
Bavi napos 6rák •

Tárgybavi légbGmérséklet (oC)

na
Sokévi havi
átlagboz
viszon Hott
%
eltérés
Szeged

212

minimum

dátum

dálum

átlag

Maximum és minimum hc1mérsékletek
Szeged
2003. szeptember

Légh6mérséklcI

-2

99

maximum

30

09.21.

eltérés a sokévi
havi :itla 161

09. 03 . 16.8

4

CC>

"

-1l,4

]o

Foly6k vlzjánlsa:
Szeptemberben foly6inkon
rendkivül kis vfzmennyiségek folytak le. A löbb h6napos csapadékhiány következ-

tében a duzzaszlásmentes
szakaszokon több belyen is
az eddigi legalacsonyabb
vlzállás alá süllyedl a v(zszint.

AMaroson Mak6nál az
apadás a korábbi legkisebb
v!zállás (LKV) alau 4 cmrel állt meg minusz 107 cmnél.

Hrgybavi felszin i v(zállás (cm)
Vlzmérce

maximum

Körös.
Szarvas
Maros,
Mak6

minimum
dátum
dátum

417

Tisza.
Szeged

09. 15

eltérés a
sok6ves
havi
átla 161

09. 29.

475

56

25

' -62 09. 16. - 107

09. 03 .

-9 1

27

-92

107

09. 28.

89

28

-52

79

10

o

Közé
mederteltség (%)

471

09. 16
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Havi csapadékösszegek területi átlagának alakulása
Ativlzig, 2002-2003

Havi csapadé.kösszeg (mm)
80

A Ialajvlzállás csökkenése
a hónapban hullon közepes
mennyiség II csapadék miau
lelassult.
Az átl agos 13lajvfuzintek
még mindig messze sokéves

átlag alattiak. A talajnedvesség-viszonyok a csapadék nak köszönbelÓCn a laJaj fcls6 20 cm-es rétegében ked vez6e n alak uhak. 60-70 %
körüliek. A 20-50 cm- es ré-

Tala 'vlzkút
sz6.roa
Belye
002318 (453)
02332 (473)
002370 (883)

tegben továbbra is rendkivül
alacsony, 15-25 %-os a telIIeltség mértéke. Az 50-100
cm -cs rétegben a talajned vesség mértéke 20-30 %- ra
csökkent.
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Havi csapadékösszegek eloszlása (mm)
Ativfzig, 2003. szeptember

Belv(zi elöntés a hónap folyamán nem volt. A belvfzclvezet6 csatornákon 0.33 millió
köbméter vizet vezettek el.
Szalamia János

Területi 'dllg: 40 mm

Havi köúph6mérséklelek
('cl

Havi középMmérsékletek alakulása
Szeged 200212003
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