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Az Alsó-Tina vidéki Környezetvédelmi és Vizügyi Igazgatóság lapia

A Szegedi Nagyárvíz

125. évfordulóia
Megemlékezések, ünnepi programok
2004. március 77-73-án
Szeged Megyei logú V~ros Önkormányzata, A vlzUgyi szervezetek nevében koszorúzott
az Als6-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Andó Mihály és Krasznai Attila, a Szegedi és környéke
Vlzgazdálko~ási Társulat ügyvezetG
Igazgatóság, a Magyar Hidrológiai
igazgatója, valamint Medgyesi Pál,
Társaság Szegedi Területi
mérnökkamarai elnök.
Szervezete, a Csongrád Megyei
Az esti órákban liA vfzt61 vett
Mérnökkamara, a Szegedi
város" eimmel tv-filmet vetftett
Vlziközma MaködtetG és
a városi televlZió.
Fejlcszt6 Rt., valamint
Március I2-én délelGtI
a Szegedi Vizma Rt.
9 6rakor újraavatták az Árvfzi
nagyszabás6 programEmlékkövet a rókusi töltésen
sorozattal emlékezett
(a Rókusi pályaudvar mögött),
a város 1879-es katasztrófájára
ahol Novák Gyula, a Szegedi
és az azt köveUi újjászületésre.
Vlziközma MaködtetG és
Március ll-én este a fáklyás
Fejleszt6 Rt. vezérigazgatója
felvonulás nagy tömegeket
mondott beszédet.
mozgatott meg.
II órakor a Városháza
Az események sorában
nagytermében megtartott
Vádrhelyi Pál szobrát
dIszUlésen - egyben
megkoszorúz ta And6 Mihály,
az igazgatóság Onnt!pi ütésén az Alsó- Tisza vidéki
Környezetvédelmi és VlzUgyi
az "Áldott és átkos folyó" c.
elt'Jndással tisztelgett
Igazgatóság mb. igazgatója,
Andó Mihály igazgató
a Magyar Hidrológiai Társaság
a Nagyárvfz emlékének.
Szegedi Területi Szervezetének
Az emlékülésen az igazgatóság
elnöke és Nagy Sándor, Szeged
négy dolgozója
alpolgármcstcrc. Tisza Lajos
az "Alsó-Tisza Vidékért"
szobrát Mcdgyesi Pál,
kitüntetést vette át.
a Csongrád Megyej Mérnöki
14 órakor a Móra Ferenc
Kamara elnöke, valamint
Múzeumban nyilt meg
Botka László, Szeged Megyei
,tA régi és az új Szeged:
jogú Város polgármestere
dokumentár.iós kiállitás
koszorúzl2 meg.
az árvIzi képekb61 és
A Széchenyi-szobor nál
az újjászületés képeibGI" c.
koszorút helyeztek cl
tárlat, ahol dr. Vágás István
a Dugonics Társaság,
mondott beszédet.
II Széchenyi Kör
Másnap, március 13-án
és a Széchenyi István
19 órakor aSzegedért
Gimnázium képvisel6i,
Alapitvány 15. dljkiosztó
a Klebclsbcrg-swbrot
gála estjét rendezték meg
megkoszorúzták Szeged város és
a Szegedi Nemzeti Színházban, ahol
, több civil szervezet képvisel ői.
Az Arvfzi e!!llékműnél került sor az ünnepi mt1sorra, dr. Vágás István az Alapitvány egyik kuratóriumi
Priyáczki"i Hajdu Zruzsanna
majd az Orökmécses átadására (a képen középen). díját vehette át.

[,,--_/ÍJ_i_tu_··n_lí_e_te_lt_l_·e_in_k~l
A Szegedi Nagyárvlz 125. évfordulója alkalmából az Alsó-Tisza Vidékirt
kitüntetést kapták kollégáink (a képen jobbról balra): Borbás Károly csatorna6r (Hódmez6vásárhelyi Szakaszmérnökség), Miiller András vízhasznosítási ügyintéz6 (Szentesi Szakaszmérnökség), Pusztaini dr. Koppány Csillo
jogtanácsos, igazgatási osztályvezeL6, Temesvári Mihály. a Műszaki Biztonsági szolgálat vezet6je.
2004-ben aSzegedirt Alapttvdny társadalmi-állampolgári kurat6riumának
díjazottja dr. Vágás István vizépft6 mérnök, hidrológus, clmzetes egyetemi tanár lett.
Dr. Sipos Miklósni csoportvezel6 főtanácsos március 15-e alkalmából
Miniszteri Elismertf Okleve/et kapott.
Temesvári Mihály. az MBSZ vezet6je 2004. március 22-én dr. Persányi
Mikl6s minisztert6l vehette át a Viz Világ napja alkalmából a Mi"iszteri
Elismerd Ok/evetet.
A miniszter Sajó Elemir Emlikplakellet adományozott Csotl6s Péternek. a
VIzgazdálkodási Társulatok Országos Szövetsége ügyvezet6 igazgatójának, a
Szentes és Környéke Vfzgazdálkodási Társulat ügyvezet6 igazgatójának..
Minden kitünlelettnek ezúton is gratulálunk!
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Újságunk. a Vtzpart múlt t6en a többség realitásérzéév októberi megjelenése óta kének és a változások iránti
a vízügyi igazgatóság szer- befogadókészségének.
vezetében. munkájában jeEls6 lépésben 156-an kelentős változások történtek. rültek köztisztvise16i besoHogy ez a szám most, ápri- rolásba az A nVíZIG-nél
li sban jelenik meg. annak 2003. november l-t6L
oka többek között az, hogya
Igen nehéz lépés vol~ de a
feladatok megoldásávaJ vol- létszámleépltés miatt 25 koltunk els6sorban elfoglalva
Jégának szüntettük meg a
Mert feladat akadt b6ven. közalkalmazotti jogviszonyát
A szeptemberben induló 2003. november 15-t61. Köőszi felülvizsgálatokat elvé- zülük csaknem minden mágeztük, melynek értékelésére sodiknak munkahelyet biztonovember ll-én kerűlt 50f. sftottunk azonnal, s a többiek
Más években a bejárás ta- sorsát is figyelemmel kísérpasztalataira külön számot jük.
szentelünk, most összefoglaA múlt év utolsó h6napja a
lóan annyit, hogya felkészü- szervezeti szétválás sal telt,
lést elvégeztük, a rendelke- létrejött az A TIVIFE és az
zésre álló er6forrásainkból a ATIKÖvíZIG. A szervezet
védelmi rendszereket kar- kialakltásakor a VIFE megbantartottuk. Az árvizvédel- bízott vezet6jével, Kardos
mi rendszerek ,.megfeleló", a Sáridorral helyi szinten megbel vizes rendszereink ennél állapodásban rögzítettük a
rosszabb minősftést kapta],- szervezetek személyi-, elheFelkészftésként elhatároztuk, Iyezési- és működési feltétehogy az év végéig befolyó leit. A rendszer mtlködik. a
bevételeinket belvízi fenntar- finomitásokat szükség eselén
lásTa használjuk fel, és a bel - elvégezzük.
vfzvédekezésre azonnali heA hatósági tevékenységgel
avatkozási terveket készf- 17-en foglalkoznak jelenleg,
tünk.
melyhez szakmai hátteret
A 2003-a5 gazdasági ével nyújtunk a KÖv!zIG részéis lezártuk id6közben. Kö- r61.
szönbet6en munkatársaim taAz Alsó-Tisza vidéki Körkarékos, a szükséges feladat- nyezetvédelmi és Vízügyi
elIátásra orientált tevékeny- Igazgatóságnak január l-t61
ségének, az év során likvid i- összességében b6vül6 fel(;isi probléma nélkül teljesf- adatokat kell ellátnia.
lettünk feladatunkat. Ebben
Tekintettel arra, hogya
nagy szerepe volt szolgálta- szakvéleményezési, ellenőr
tásaink bevételének és an- zési feladataink nem csöknak, bogy kintlév6ségeinkct kennek - s6t! -, a kezel6i
id6ben igyekeztünk behajta- (pl. kezelői en~edély-kiadá
ni. Úgy gondolom - bár ez si) feladataink erősödnek. Üj
sohasem lehet tökéletes - , tevékenységi kÖI'"Ökkel tudhogy 2003-as bérgazdálko- juk biztosftani a környezetdásunk és eredménye sokak védelmi feladatok menedzselését és a környezeti kárelhászámára megfelel6 volt.
A minisztériumunk területi rltás biztosltását.
szervezeteit érint6 átszerveNem részletczném tovább,
zés, a létszámleépftés, a köz- van mit tenni - ehhez a kötisztviselői átsorolás, a 2004- zeljövőben a szervezeti kereben kialakított új szervezet - tek is módosulni fognak az
a Als6-Tisza vidéki Környe- igazgatóságon.
Január l-t61 a KÖVfzIG
-:.etvédelmi is Vfziigyi Igaz·
ga/óság (ATIKÖVÍZlG) -és korábban köztisztvisel6 dol·
az Als6·Tisza vidiki Vtzügyi gozói feladataikat közalkalFelügyelet (ATIVlFE) meg- mazottként lá~ák el.
A VíZPART e számában
alakHása széles körben fog·
lalkozlalta igazgat6ságunk az ünnepi események ívével
dolgoz6it. Tény az is, hogya próbálunk 2003 októbere és
vállozásokkal kapcsolatban 2004 áprilisa közölt hidat
az intézkedések sokszor az verni az igazgatóság történéutolsó pillanatban, vagy azt sei kÖzÖtt. Következ6 számakövet6en álltak össze.
inkban várhatóan már egy
De összeáll tak, és a szük- kicsit mindennaposabbak
séges változásokat fegyelme. lesznek a hírek. Jó olvasást!
zelten megléptük, köszönheAndóMihály
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"Aldott és átkos folyó"
Szeged árvízvédelmi rendszere
Ünnepi beszéd aNagyárvíz 125. évfordulóján
Szeged város újrakezdéseinek több oka volt, viszont
tény, hogya fizikai megsemmisülését, a házak romba dólését az árvlz okozta 125 évvel ezelőtt, 1879 . március
12-én.
A Tisz.ának a várost romba
döntő er6i napjainkban is
meghatározó természeti ve·
szélyt jelentenek, amellyel
mindig komolya n számolni
kell. Számolni kell vele, hiszen

- a Tisza Szegednél a
Kárpát-medence felének
vizeit gyűjti össze és vezeti
át;
- nagyvlzkor több mint 4
millió liter víz zúdul át tartósan (több béten keresztül) a
gátak: között, átlagosan a térszint felett 5 m-es magassággal;
- a vízjárás széls6ségeire
jellemző, bogy a kis és a legnagyobb vizek között mintegy 12 m-es a vfzszintkülönbség.
Botorság nem ismerni,
nem figyelembe venni a Tisza viselkedását, azét a foIyóét, mcly kiala1dt6jo., meghatározója Szeged városának, mely folyó összeköt,
megélbetés~ szépséget ad az
iu él6knek ás az ide látogalÓknak, ás amely áradásaiban
hihetetlen energiákkal bir.
Az emberi akarat ás tudás
az, amely már több mint száz
éve gátak között, sikeresen
kordában tartja a vizet társégünkben - biztositva ezzel
a város terjeszkedését, fejl6désé~ mindennapi életét.
Azt azonban, hogy a folyó
korábbi áradásai által bejárt
területen élünk, nem szabad
soba feledni.
Mert mi is az árvfz?

"Árvlz csak azóta lehet,
mióta az ember terelgetni

lött viz az egyik öblözetb61
Az 1879-es árvfzi katasztnem juthat át a másikba.
rófa után a város ú.ijáépltése
Ezek az öblözetek a Tisza- mellett az akkori kormánya
völgy legnagyobb, gazdasági katasztrófán okulva az árvízértékeiben és a lakosság szá- védelmi rendszerek fejlesztémában legjelent6sebb, védett sét érin16 szervezeti és mll'árterei közé sorolódnak.
szaki vonatkozású intézkedéA város körüli ártéri öblö- seket is tett:
zeteket alapvetően az jel- törvényben rendelkezett
lemzi, hogy ha a szakadás az a társulatok feletti állami
öblözet felső részén követ- felügyeletr6l;
kezik be, a kiömlő víz a fo- rendezte a magyar vfzjolyóval párhuzamosan, az ár- got;
téren esés-irányban levonul
- a Közmunka és Közlekeés általában az öblözet alsó dési Minisztérium Vfzrajzi
részén tározódik, vagy eset- Osztálya megalakul t, melyleg a folyóba visszafolyik. nek f6 feladata a Tisza meAlsó szakadás esetén pedig a derfejl6désének folyamatos
figyelemmel kísérése és az
kiöml6 víz visszaduzzad.
Ez a természeti adottság az árvizjelz6 szolgálat megszeroka annak. hogy 1879-ben a vezése volt.
A Tisza-szabályozás és
Szegedt61 30 km-rel északabbra lév6 petresi gátszaka- árvízmentesftés munkája a
dás után a városra rázúdult kor követelményeinek és
az ár.
gazdasági lehetőségeinek
Itt szeretném megemlfteni megfelel6en a XX. század
azt is, hogy ha 2000-ben a ~ els6 évtizedére befejezódött.
mindszenti zsilipnél és a sziSzeged térségében a töltévaltyútelepnél történt hava- sek vonalvezetése a gyálai
riákat nem sikerült volna átmetszés torkolatainak lemegszüntetni, akkor reálisan zárása után az átvágás töltéazzal is foglalkozhattunk sének kiépítésével az 1910volna, hogy a kiömlő vizeket es években vált véglegessé.
valahol a Maros torok táj éAz árvfzvédelmi rendszekán vezessük vissza.
rek fej16dését az emelkedő
Szeged árvíz védelmi biz- árvfzszintek és az egyre natonságát napjainkban össze- gyobb méretú töltések kiéfügg6 f6védvonal-rendszer pításe jeUemzi (ld. ábra).
teremti meg, az esetlegesen
kiöm16 vizek visszatartására,
terelésére kiépített töltések,
út-vasúti töltések, ún. "lokalizáci6s töLtések", régi töltásmaradványok adnak lehet6ségel.
A f6védvonali és lokalizációs rendszerek együttesen
A XX . század elejére kihatározzák. meg egy-egy tér- alakuló egységes árvlzvédclség, település védelmi biz- mi rendszer töltései az 1895tonságát , természetesen az ös nagyviz kivédésére alkalárvizek kizárásában megha- mas magassági és szelvény
tároz6 szerepe a f6mllveknek méretben épültek ki, a nagyvan.
viz felett - l m~es biztonsági
magassággal, 1:2 vfz- és
mentett oldali rézsűkkel ,
padkás megtámasztással.
A folyó emelkedó árv Izszintjei - az 1919-es, a további töltésmagasftást és
er6sllést megbaljirozó 1932es és 1970-es vízállások - a
tiszai védelmi rendszer, ezzel
együtt Szeged városát véd6
f6védvonali rendszerének
erosftését eredményez ték.
Az 1932-es árvizet követően magassági értelemben a
LNV -et megközellt6 vIzállásszintet vették a kiépítés
szempontjából mértékadónak. A töltés koronaszintet
általában a magasság fólé 1,5
m-es biztonsággal tervezték,
illetve épllellék ki.
A korona szélessége 5-6
m közölt változott, a mentett
oldalon a nagyvíz magasságában és a töltéslábnál nyomópadkák kerültek kialakltásra.
Ezek a kétpadkás töltésszelvények egyes védelmi
vonalakon. igy az Újszeged
Szeged árvédeimi rendszere

próbálta, regulázni kezdte a
vizet.
Mióta valahová, ahová korábban természetes bejárása
volt - nem akarta beengedni.
Mióta azt mondta: ez a darab föld pedig kell o M,omnak, a jószágomnak. ..
Mut addig csak ment a viz
a kedve szerint, s foglQJt magának lopály', milyedlS/, hol
magasabbra kapaszkodva,
hol pedig szerényebbetl
Az ember aztán ki-kifigyelte a járását, a szokásait
és Igy rakta a fészkét magasabbra, nehogy elvigye.
Halat, nádat, sáSl, cSlkor,
tojásl szedeu a vltiáráson,
madarat fogott a konyhájára.
Hanem amikor elkultett a
vlztdl egy darab foldet, legeldl, partot, majd azért a vIz
visszajött - hát ez lett az
drvlz!
És amikor az ember eidször nem akarta neki önszántdból visszaengedn; - az
lett az árv/zvédekezés!"
Szeged város a Tisza védett árterén terül el.
A város közigazgatási területe bárom ártéri öblözelre
terjed ki, melyek a következők (Id. lenti ábra):
- Szeged ártéri öblözet
(Szeged Tisza jobb parti területe)
- Körös-Tisza-Maros közi ártéri öblözet (Szeged Tápai rét)
- Torontáli ártéri öblözet
(Újszeged, Szeged-Sz6rcg)
Az ártéri öbJözetek a töltésrendszerek mögött kialakuló olyan területek, melyek
egy-egy esetleges f6védvonali töltés szakadás csetén
elöntés alá kerülhetnek. Az
ártéri öblözeteket a domborzat, árteret keresztez6 utak,
vasúti töltések választják el
egymástól úgy, bogya kiöm-

EmléküJés az árvfzi évforduló tiszteletére
(balról-jobbra: Andó Mihá ly, az Atikövlzig
mb. igazgatója, Nagy Sándor Szeged alpolgármestere
és Tandi Lajos, a Dugonics Társaság f6titkára)

alatti töltéssza.kaszon még
ma is fellelhet6k.
Az 1970. évi Tisza-völgyi
árvíz Szeged nél az eddig
mért legnagyobb vizállást,
+960 cm-t eredményezett. A
nagy vizek tartományában
több hónapon keresztül terhehe a víz a töltéseket. Az
árvíz kitörését csak komoly
védelmi er6k és technikai
eszközök mozgósításával sikerült megakadályozni.
AZ árvíz levonulása után
jelentős védvonalfejlesztések
történtek Szeged térségében,
melynek eredményeként az
ezideig második legnagyobb
vízszinttel tetőz6, 2000-es
árvfzkor töltéseinken rendkívüli beavatkozás nélkül sikerült az árt a gátak közölt
tartani.
A töltésfejlesztések az
1970~es LNV, majd a matemaükai statisztika módszerével meghatározott 1 %-os
mértékadó árvfzszint figyelembevételével valósultak
meg. Szeged térségében a
1,5 m~es, kiemeit biztonsági

Árvlzi

magassággal, az árvízi gya korlati tapasztalatokon alapuló állékonysági méretezés i
eljárássaJ tervezett töltések
építése további jelent6s
szelvényb6vftéssel járt.
Napjainkig
- kiépült a Tápé-Algy6i
töltésszakasz,
- magasftásra, majd erosítésre került a Szegedt61 délre
fekv6 Tisza jobb parti töltésszakasz,
- erosftésre került a Tisza
bal parti töltés határközeli
szakasza,
- kiépült a Maros bal parti
védvonal,
- az újszegedi töltésszakaszt magasftottuk, megépült
az újszegedi kistámfal.
- újjáépült a szegedi
partfal,
A Tisza Szeged város .. f6~
utcája", amelynek arculatát a
korábbi id6kben az 1879-es
árvíz utáni rekonstrukciós
munkák legköltségesebb létesftménye, a szegedi partfal
határozta meg .
A Lechner Lajos-Wein
Aurél irányItása mellett
tervezett, 1880-1886 között
épftett mellvédfalas védelmi
rendszer - egyes szakaszokon el6forduló megcsúszásainak helyreállftásával -

bosszú évtizedekig védte a
várost. Az 1970-es tiszai árvíz után városi, állami döntés
született a partfal felújftásárói és fejlesztésér61, amely
három ütemben valósult
meg.
Az első ütemet a volt vasúti híd és a Tisza Lajos körút északi vége közötti partszakaszán a súly támfalak átépítése képezte.
A felújftás során a tégla
anyagú támfalat visszabontották, az új támfalrendszer
épftésénél vasbetonzsaluzó
paneleket használtak, melyek
egyben a védmlllátható felületét is alkotják . A folyami
mtlvek épftése után gyakorlatilag 1974-ben meg kezd6d6 els6 ütem átadása
1979-ben volt. A második ás
harmadik ütemben a Tisza
Lajos körúttól északra lev6
korábbi földnnyngú töltésre
kerűlt vasbeton szög támfal.
Az "új " szegedi partfal
napjainkban is meghatározója a város védelmének és arculatának:. Feladatunk 25 év

fejl6dése
elteltével a szükségessé váló
rekonstrukciós javftások elvégzése, a f6utca szépftése.
Tegnap a felújlloll emlékmú
előlt tiszteleghettünk, tervbe
van véve a Rondella ú.ijáépftése, és a partfal műszaki
rekonstrukciós munkái is
megkezd6dhetnek idén.
A Magyarország legmélyebb területeit véd6 árvízvédelmi rendszer azonos biztonsági szintű kiépítése alapfeladat. Ezért kiemelked6en
fontosak a védelmi rendszer
leggyengébb, magassági hiányos szakaszán, a Szeged
alatti Tisza bal parton megkezdett töltésmagasftási és
erosftési munkák.
Igaz ez különösen akkor,
ba tudjuk, bogya2000-ben
levonuló vizek egy marosi
1970-es árvfzhozam esetán
10 m felett tet6ztek volna
Szegednél. Ez a számított
vízszint a jelenlegi legnagyobb árvfzszintnél közel 1
morel magasabb.
A beruházás gyorsítása és
miel6bbi befejezése alapja,
kiindulása a napjainkban
megkezdett, árvízi biztonságot növel 6, egyben területfejlesztést biztosító új Vásárhel yi terveknek.
(Folytatds a 3. oldalon)
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"Aldott és átkos folyó"
Szeged árvízvédelmi rendszere

••

"Omlött az ár"
Az árvízkatasztrófát iáéz6
k iállítás megnyitója
Az okos ember - ezt az
lrásokb61 is tudhatjuk sziklára épfti házát: "Szakadt
a zápor, ömlölI az ár, sÜlItrett
a szél is nekizúdull a háznak,
de nem dcJll bssze, mert szikla 11011 az alapJa". De lehet-e
okos annak a tájnak embere,
ahol nincs szikla, hegy sincsen, csak mély laposokon
lehet épftkezni, s vizet-szelet
áll6 épft6anyag sem t.lálható ? Lebetett-e ott másra,
mint homokra épHeni, ahol,
ha jott az ár és a szél, s nekizúdult a háznak: "az összeddll, és romhalmazzá vált"?
A tapasztalatai nyomán
egyre okosabbá váló emberiség bosszú, történelmi id6k
alatt jutott rá, bogya tennészetben előforduló vfz egyaránt lehet barátja és ellensége. Aki bánni tud vele, ahhoz
engedelmes, annak megkönnyfti az életét, a természetébez igazodó irányftásnak enged.
Aki azonban hozzáértés
nélkül parancsolni akar neki,
annak ellenáll, a nyers erő
szakot nem túri, s6t olykor
azt meg is torolja. Viszont,
hogy a vizeket - természetüknek megfelel6en - irányítani tudjuk, az emberek közösségének összefogása
szükséges: annak tevékeny
belátása, hogy a vizek ellen
sohasem elég csupán védekezni, nem elég "szolgálni
és szolgáltatni" , hanem bivatást érezve, jó célok kitúzésével "hatni, alkotni, gyarapf tan i" szükséges v[zügyeink
mindenkori
fejlesztése
érdekében.
Szeged városát nem lebetett sziklákra építeni, mély
fekvésén, házainak vfzre érzékeny épft6anyagain, évszázadokon át nem tudhattak
változtatni. A Széchenyi István által elgondolt, Vásárhelyi Pál által kidolgozott országos Tisza-szabályozási
terv végrehajtása lassan haladt , mert az árvfzvédelmi

töltések gyors megépítésére
a kózvetlen érdekeltek anyaA 2004-2007 között megvaI6suI6 műszaki beavatkozásokkal érintett folyószakaszok
gi ereje kevés volt, az állam
(Folytatás a 2. oldalról) tisztikailag igen ritkán elő .. békeidóben" fenntartja, azért, bogya vfzkárelhárftás
meg nem segített. A kataszttovábbra is sikeres legyen a
rófának valahol a Tisza melA VásárhelYI Terv tovább- forduló árhullámokat, a me- gondozza a múveket.
Árvizvédekezéskor biztos térségben.
leli be kellett következnie. fejlesztése vIdékfejlesztési, der vfzszállitásának mértékéMárcius 12-e a város puszEz, mint tudjuk. Szeged természetvédelmi és vfzügyl ig hazai területen árapasztás- szakmaI Ismerettel es tapaszpusztulását eredm6nyezte fcjlcsztésck összehangol Mán sal csökkenteni kell. A VIT talattal felvértezve kóvetik Initisának napja é,... mi ünnepi
1879-ben, 125 évvel ezel6tt. alapuló, komplex beavaLk.o- 2004-2007 közöni első üte- az árvízi jelenségeket és diszülést tartunk. Tehetjük,
mében (ld. fenti ábra) a táro- szukség szerinti beavatko- hisz tIsztában vagyunk azzal,
Kiál11tásunk bemutatandó zás.
A Tisza-völgy árvfzi biz- z6k kiépftése a Közép - és zással megakadályozzák a bogy ez itt nem a katasztrófa
képein látható, hogyan tebekövetkezésének az ünnepmetkezett hullámsirba Sze- tonságának növelésére vo- Felső-Tiszán kezdődik meg, katasztrófát.
A kárelhárftás ,rányftásá- lése, hanem a katasztrófára
ged, hazánk akkor második natkozó koncepcióterv két a Közép- és Alsó-Tisza szalegnagyobb városa. Dc azt IS fontos alapelve többek kö- kaszon a nagyvfri meder vfz- ban meghatározó szakembe- emlékezés kapcsán annak az
szállfló képességének növe- rek összetartása, a védekezés emberi erónek a méltatása,
látjuk, miként támadt fel, és zölt:
- A Tisza folyó árvizei t el- lése történik.
más szerepIóivel a folyama- mely képes volt ezt a gyövált sokkal szebbé, mint adNekünk, szegedieknek a tos, szoros együttmúkbdés nyörű várost, házaival, útdig. A pusztulás és az ered- sősorban a mértékadó védkéményes újjáépftés, az annak pességúrc kiépülő árvfzvé- megva16sHás folyamatát, lehet továbbra IS a siker zá- Jaival, védműveivel egyenyomán kibontakozó, máig delmi töltések közötti nagy- utemezését , részeredményeit loga, mivel ba egy feladat - temben felépíteni . Annak az
ható fejl6dés sohasem feled- vízi mederbe n kell levezetni, fokozottan kell a további- ellátást sokfelé osztanak, emberi tehetségnek és összetetheti, hogy az árvizek meg- és ezért - az ökológiaI szem- akban figyelemmel kfsér- szükséges, hogy a részek fogásnak ünnepére, amely siemelkedett mai szintje alatt pontokra is figyelemmel ja- nünk. A védvonal-rendszer időben egésszé tudjanak kerrel állja évszázada a Tisza
próbáját, s amely biztosftja,
akár 3-4 méterrel IS fekvő vftani kell az áramlási és vfz- az árvfzvédekezés egyik pil- összeállni.
Nekünk, szegedieknek hogya sz6ke folyóra, mint
lére, mely védekezés nem leváros - lakosai által talán a szálUtási feltételeket.
- A védképességet megha- bet sikeres, ba nincs ott a nem kell külön megmagya- az áldott Tiszára és ne mint
125 év után már alig érzékelt
- veszélyeztetettsége csak ladó, gátszakadással és ki- másik pillér, a védelmi szer- rázni, hogy mennyire fontos átkos vfztömegre gondolakkor hárltható el, ba árvfz- öntéssel veszélyeztetó, sta- vezet, a védekezó ember, aki közösen megtenni mindent junk!
védelmünket magas színvonalon tartjuk, és ha a védelmi
EmlékUlés az árvfzi évforduló tiszteletére: a résztvevO: közönség (Az árv(zi emlékünnepség-sorozat fotóit
épitmények, berendezések
Kemény Lászl6 és Tripolszky Imre készItelle)
fenntartásáról is folyamatosan gondoskodunk.
A "béke"-idószakok olykor feleslegesnek ftélt anyagi
ráfordftásai azon az egy éjszakán térülhetnek meg
többszörösen, amelyen a magasra áradt vIzállás tet6zését
sikerült kivédeni.
Az árvizek tórténetének
tanulságai alapján aggodalommai kell szemlélnünk a
sok érdemet szerzett hazai
vfzügyi szolgálatnak az elmúlt másfél évtizedben történt, napjainkban is folytatódó műszaki és személyi meggyengJtését, szétaprózását,
mert ahol az egység fellazul,
s a hivatástudat elenyészik, a
cselekvés ereje is megrokkan. Félve reméljük, hogy
Ady Endre szavaiból csak a
figyelmeztetés válik valóra:
"S az a szomorú és mindegy,
Hogy jó iddben benniinkel
Sorsunkra mi sem in/eit. "
Dr. Vágás István
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A szabályozás előtti l egna~
gyobb árvizek a szegedi vízmére én 600-640 cm magasak voltak, szinljük 1879-re
fokozatosan 806 cm-re emelkedett.

Hidrológia
Az árvizeket a gyors h60lvadás, a nagymennyiségú
es6 vagy mindkettő együttesen okozza.
Vizsgáljuk meg az 1879.
évi árv(z időjárási könilményeil. A Fels6-Tisza vfzgyújtőjén 1878 októberétől februárig a sokéves átlagot meghaladó 150-160 mm csapadékkal több esett.
E csapadék jelentős része
hó formájában hullott le és
tározódott a vízgyűjtő terű
lelén. Február első napjaiban
egy er6teljes felmelegedés
kezdődött
+4-10 ·C-os
átlaghőmérséklettel.

A felmelegedés esővel párosult és Igya vlzgyűjtőn lév6 hó a langyos eső kóvetkez té ben gyorsan elolvadt és
az óriási vfztömeg egyszerre
zúdult a síkságra. Ez volt a
Tisza rendkivüli árvizének
az oka.

Szakadás
*A 125 évvel eze16m árvlzi
A kritikus helyzetben kap-katasztr6fa emltktre Kiskun- csol6dott be gróf Széchenyi
dorozsmdn elhangzoll eM- István az ügyek intézésébe,
adds szövege
mint az újonnan felállított
Kbzlekedési Bizottmány elnöke és a vizszabályozás kiEI6zmények
rályi biztosa. A Tiszavölgyi
A Tisza szabályozási ter- Társulat 1846. január 19-én
vének elkészHésében a döntő Pesten megalakult. Az els6
fordulat 1829-1840 között kapavágást gróf Széchenyi
következett be, ami az 1840- István tette meg 1846. aues évek ismétl6d6 árvizei és gusztus 27-én az Urkomi
a tartós vfzborftások által magaslatnál.
A szabályozási munka léokozott károk következtében
nyege, hogya vfzlevonulás
tovább gyorsult.

ú~át és idejét csökk"entsék a
kanyarok átvágásával, illetve
az addig szétterülő vizeket
töltések közé szorftva vezessék le, mely által az ártéri
területek mentesrtbet6vé válnak.
A Tisza 1419 km-ról 966
km-re, a 3,8 cmlkm-es esés 6
em/km-re n6tt, fgy a rovldebb szakaszon és a gyorsabb lefolyás következtében
a korábbi 5-6 hónapos levonulás 2 és fél hónapra
csökkent.

Az árhullám következtében kialakult igen magas vfzszintek folyamatosan áztatták: a gyenge töltéseket. MárCIUS 5-én, Szegedt61 északra
mintegy 30 km távolságra,
Petres nél átszakadt a peresorai ö blözet új on nan er6sftett
gátja.
Az első órákban még nem
is sejtették, hogy a perc sorai
gátszakadás milyen veszélyt
jelent a városra és körny~ké
re. A kitört vfz már a következő na?::m áttörte a régi sö-

vény házi keresztgátat, har- 200 ezer forint lerméskiesés.
madnapra elsodorta Algy6
A segélyek és kölcsönök
mellett az alföldi vasút Sze- igen vékonyan folytak és a
ged-Békéscsaba vonalának belyreállltás terbét csak öszugyancsak keresztgátként sze fogással és saját munkászolgáló töltésé t, elárasztva val tudták pótolni.
Algyőt és Tápét.
Március tO-én Dorozsma
is viz alá került a Szeged-Budapest vasútvonalon Az 1879 . évi árvlz 806
március 8-án - történt átöm- cm-es vízállással tet6zött a
lés következtében . Az 1178 gátszakadás ellenére is . A
belteleki báz 50 százaléka, vfzszintek az árvfzvédelmi
azaz minden máscxlik otthon gátak folyamatos kiépftése
elpusztult, vagy megrongá- kóvetkeztében és a széls6lódott, 464 ház dőlt össze, séges csapadékok hatására
126 megrongálódott.
egyre emelkedtek.
Szegedet a bakt6i és a vaMár 1879-ben (gátszakasúti töltés védte a kiáradt dás mellett) 806 cm, 1881víztől. A folyamatos védeke- ben ismét nagy vlz - 845 cm,
zés utolsó szakaszában heves 1888-ban 847 cm, 1895-ben
északi szélvihar tórt ki, 884 cm, 1919-ben 916 cm,
melynek következtében er6s 1932-ben 923 cm, 1970-ben
hullámverés alakult ki és le- 961 cm és 2000-ben 929 cm
hetetlenné tette a védekezést. volt a tetáző szegedi vízállás.
1879. március 12-én bajAz 1879 . évi árviz után
nalban fél 3-kor megkondI- megkezdett töltésépftések tották: a vészbarangokat, bisz magasítás, szelvénynövelés az ár 100 méter bosszb an eredményeként az AlsóMakkoserdőnél , a Rókusi-á1- tiszai szakaszon árvfzvédellomásnál elsöpörte a vasúti mi katasztrófa, töltésszakatóltést.
dás - nem alakult ki.
Reggelre a látóbatárig
elnyúló áradat öntötte el a
Az
várost. A Tisza csak: 186 nap
múlva, augusztusban húzódott vissza medrébe. Az árAz 1970-es árvfz elleni vévIz 160 emberéletet követelt,
a város 6350 háza közül dekezés emlékei még frissek,
batezer elpusztult, több mint bisz az 1879. évi vízszintnél
60 ezer ember vált hajlékta- 155 cm-rel - másfél métert
meghaladó nagysággal- malanná.
Az 1879-es évben a Tisza- gasabb vízszint alakult ki.
A töltéseket ugyanolyan
völgyében nemcsak: a Tiszán ,
hosszan
áztatta a magas víz,
hanem annak mellékfoly6in
is jelent6s árvizek és átviz- mint 125 évvel ezel6tt. Az
országos összefogás, a nemkárok keletkeztek.
A Bcxlrog vfzrendszerében zetközi segftség, a jó műsza
17, a Fehér-Körösön 26, a ki irányítás, a rendelkezésre
Fekete-Körösön 34, a Ket- álló technikai eszközök és
t6s-Körösön 2, a Sebes-Kö- nem utoljá~a a fáradtságot
rösön 17, a Berettyón 5 he- nem ismer6 védekez6k - a
l.ren történt töltés szakadás. magyar és szovjet katonaság,
Osszesen 101, melyhez to- a polgári lakosság - munvábbi 5 tiszai töltéssz.akadás kájának eredményeként a
hozzáadódik, vagyis a véd- védekezés eredményes volt.
művek összesen 106 helyen
szakadtak át.

Nagyvizek

1970-es
árvíz

Helyreállítás
Még le sem vonult az ár,
már a város úJjáépftésére vonatkozó elképzelések, tervek
születtek.
Közismert, hogy az újjáépítés támogatásában nemcsak az ország, hanem szinte
egész Európa, s6t szlimos
tengerentúli ország is részt
vett. Ennek emlékét 6rzi a
körútszakaszok elnevezése.
A tervez6 Lechner Lajos a
katasztrófa következtében 350 báz maradt meg - szabadon tervezhetett.
Figyelembe vette a modern nagyváros kialakulásának minden követelményét várható fejlődését , munkabeIyek megközelftbet6ségét, a
lakosság levegő- és napfényigényét.
Széles utcákat, sugárutakat, körutakat, parkokat és
sétányokat tervezett. A lerveknek megfelel6en alakult
ki a város jelenlegi szerkezete és arculata.
A dorozsmai nép kára jelent6s volt - 301 ezer 33 Ftmelyhez még kapcsolódott

Jelenlegi
állapot

Az 1970. évi árvizet követ6en új , mértékadó árvízszinteket határoztak meg és
újabb jelent6s töltéser6sftésekre került sor. Az 1971-1980-as évek közölt nagymérték II munkálatok történtek a Tisza jobb és bal
parti töltésein. Ebb61 Dorozsma szempontjából jelent6s volt a Tisza jobb parti
töltésének er6sftése Szegedtől-Baktóig, mIg Szeged
város esetében az új partfal
kiépltése a Szeol-pálya és a
klinikák között.
A művek biztonságot
nyújtanak az 1970-es árvIzszint kivédésére, bár ne feledjük, bogyavédművek
földből vannak és a gátakba
több , 100 éves kort megbaladó műtárgy van beépltve.
Ezért van szükség nagyvizeknél a folyamatos ellen6rzésre és a szükséges beavatkozások megtételére.
Szunyog Zoltán
Felvéte/einken: Az újraaVOlotl Arvlzi emltkk6 szövege (fent) ts Hemmert János a
kt! mellett (lelll)
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Dr. Pál'ai Imre

Konferencia a Vásárhelyi Terv
továbbfeilesztéséröl
Dr. Pálfai Imre itt

szerkesztett változatban
közölt előadósa elhangzott
a "Vfzgaidálkodási
kérdések a XXI. század

elején" eimmel
a Vásárhelyi Terv
továbbfejlesztéséről

rendezett konferencián,

Szarvason,
2003. november 4-én.

Bevezet6
gondolatok
A nagy érdekl6dés és a
hallgatóság összetétele azt a
fóltételezést igazolja, hogya
viz gazdálkodás kérdései
nemcsak a szűkebb szakma,
hanem szélesebb társadalmi
réteg számára is érdekesek és
fontosak. Megoldásuk összehangolt munkát, közös er6feszítést igényel.
Ehhez próbál segItséget
adni jelen rendezvény is,
melynek közvetlen célja az
ún. Váscirbelyi Terv továbbfejlesztésével kapcsolatos
vfzgazdálkodási kérdések
többoldalú megvilágltása, a
fejlesztési elképzelések megismertetése és megvitatása.
Engedjék meg, hogy néhány
gondolatot elöljáróban megosszak Önökkel.
A magyar vizgazdálkodás
több évszázados fejl6dési
útját a szinte folytonosan
változó társadalmi-gazdasági
és politikai viszonyok által
meghatározott igények és a
kor lebet6ségei szabták meg .
Mindezek mellett a vízgazdálkodásra rányomta bélye.
gét - az éghajlat ingadozásá.
ból ered6en - a vfzháztartási
viszonyok periodikus változása is, vagyis egyszer a túl
sok víz - az árvíz, abelviz -,
máskor a kevés víz, az aszál y
okozta gondok.
Az utóbbi években - úgy
ulnik - e változási tendenciák fölgyorsulóban vannak,
az átalakulás napjait éljük,
ezért a vfzgazdálkodás terén
is rugalmasabb és sokszemp:mtú megközelftéssel szület6 megoldásokra van szükség. Olyanokra, amelyek
egyfel61 megfelelő biztonságot nyújtanak a Kárpát-medencében oly gyakori árvizek és belvizek elle n, másfel61 megőrzik felszini és

felszín alatti vizkészleteink
tisztaságát, s lehet6vé teszik
a vizek ésszerű használatát,
illetve hasznosítását.
Napjainkban különösen izgalmas kérdés, hogyavilág.
szerte sokat emlegetett globális fölmelegedésnek mi lyen következményei lesznek
térségünkben, vagyis a Duna-medencében és ezen belül
a Kárpát-medencében, de különösen a Tisza -vö lgyben,
ahol a legutóbbi néhány év·
ben minden korábbit megbaladó árvízszintek alakultak
ki. Nincs kizárva, hogy ezek
a nagy árvizek már el6jelei
egy olyan éghajlatváltozásnak, amelynek egyik jellem.
zője a telek enyhülése, s az,
bogya hófelhalmoz6dást követ6en, vagy aközben, nagyobb mennyiségű csapadék
esó formájában hullik le.
Az ilyen hidrológiai szituáció a legalkalmasabb arra
- különösen akkor, ha a havazás el6tt a talaj átfagyott -,
hogy nagy árvtlhozamok keletkezzenek. Növelhetik a
veszélyt a vizgyűjt6 területhasználatában évtizedek során bekövetkezett változások, mint például az erd6sültség csökkenése, a beépitett tetiiletek és a burkolt felületek növekedése, valamint
a vizfolyások szabályozása.
Lassú változások azonban
nemcsak a folyók vizgyűjtő·
jének felső részén, hanem itt,
az Alföldön is megfigyel hetók.
A folyómedrek vízemészt6
képessége a hordalék·lerakódás, a növényzettel való ben6l1ség, a különféle épit·
mények elszaporodása stb.
miatt az utóbbi évtizedekben
csökkent, ezért az árvizvédelmi rendszerek felülvizsgálata és szükség szerinti fejlesz tése elodázhatatlan feladatunk. A Tisza esetében
ezt célozza az említett" Vásárhelyi Terv rovábbfej/esztése" cúml munka, amelynek
részleteir61 az el6adók majd
szöIni fognak.
Az árvizek és a belvizek
mellett az 1990-es évek elején és az utóbbi néhány évben (2000·ben, 2002·ben, de
leginkább 2003-ban) a csa·
padékhiány, illetve az aszály
okozta gondokkal is meg
kellett küzdeni . Ezek nem

csak a mez6gazdaságban jelentkeztek, hanem - kisebbnagyobb tavainkra gondolva
- az üdülés és az idegenforgalom terén is. Hosszú évek
óta keresik a megoldást a
Duna-Tisza közi Hátságnak
a talajvlz nagyfokú süllyedésében megnyilvánuló sanyarú vizháztartási helyzetének
enyWtésére.
Bizonyos el6rehaladásról
be is lehet számolni (kezdeményezések a szárazgazdálkodási technológiák elterjesztésére, alternauv növények tennesztésbe vonására,
vizvisszatartó zsilipek és
tárolÓk létesHése, stb.), a ge·
nerális megoldást jelent6
vízpótlás ügye azonban továbbra is nyitott kérdés.
A szokásos hazai vizgazdálkodási kihlvásokon túl
most új feladatok is várnak
ránk, hiszen nemsokára egy
nagyobb közösség tagjai
leszünk, s ezért meg kell felelnünk az Európai Unió Viz
Keretirányelve el6írásainak
is. A XXI. század eleje tehát
mozgaLmas nak igérkezik a
vizügyek szempontjából.
A tapasztalatok kiértékelé·
sére, a tudomány és a gyaKorlat összefogására minden
korábbinál nagyobb szükség
lesz. Ehhez a nehéz, de szép
munkához remélhet61eg a
mai el6adássorozat is hozzájárul.

A konferencián
e/hangzott
e/6adások
Korompay András: A Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése; Rosza Péter: Tározók, műtárgyak, gépészet a
Vásárhelyi Tervben; Göncz
Annamária: Táj-és vidékfejlesztés, mint a Vásárhelyi
Terv része; Györe Károly: a
Vásárhelyi Terv és a haltenyésztés; Karácsonyi Zo/rán:
Hullámtéri beavatkodsok,
mint ahalállomány növelésének lehetséges eszközei.

Zárszá
A konferencia lezárásaként - úgy gondolom - egy·
behangzóan leszögezhetjük,
hogy nagyon érdekes és
izgalmas tanácskoúsnak le-

hettünk részesei. A konferencia megrendezése - a sok korábbi hasonló rendezvény
ellenére - indokolt volt. mert
a Vásárhelyi Tervvel kapcsolatban még mindig számos
nyitott kérdést lehetett megvitatni.
Hevesebb vitát csak a természet-védelmi kapcsolódások váltottak ki . Az alapgondolatot, vagyis az mrzvédelmi biztonság növelésének szükségességét senki
sem vitatta.
Az előadások nyomán
meggy6z6dhettünk arról,
hogy a Tisza árvrzvédelmi
rendszerének megfelel6 fejlesztése érdekében nagyon
komoly és sokrétű elókész!t6
és tervező munka folyik. A
körvonalazódó műszaki
megoldások, nevezetesen az
árapasztást szolgáló tározók
megvalósltásáig nyilván még
sok viz le fog folyni a Tiszán, de már most is jogosak
azok a fölvetések, hogy az
átalaldtott védelmi rendszer
karbantartására is gondolni
kell, majd abhoz is pénz kell.
Nem meglep6, hogy a mai
tanácskozáson a műszaki
kérdések mellett a táj- és Vldékfejlesztési problematika

váltott ki különös érdekl6dést, hiszen a Tisza-táj védelmét és e vidék fejlesztését
tekinthetjük f6 célkitűzés
nek, ezt kell szolgálniuk a
vizügyi beavatkozásoknak is.
A sok hasonló tanácskozáshoz képest újdonságnak
számít - és el itt Szarvason
kézenfekv6 volt -, hogya
halászati kérdések, illetve
azoknak az árvfzvédelemmel
és a folyószabályozással való
kapcsolata is terítékre került.
Befejezésül gratulálok a
Gépipari Tudományos Egye.
sület Békés megyei szervezetének és házi gazdánknak, a
Halászati és Öntözési KutalÓintézetnek, hogy - a tárgy.
ban rendezett oly sok hasonló fórum után - volt bátorságuk ezt a konferenciát kezdeményezni és megrendezni.
Remélem, bogy az elhangzottakról tervezett kiadvány
is megszületik, és fgy még
szélesebb körben válik ismertté a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztésével kapcsolatos munka jelenlegi állása.

A Víz Világnapia
A Környezetvédelmi és Vizügyi Minisztérium az idei Viz Világnapja központi eseményeit Szegeden rendezte a
NagyáMz 125. évfordulójára emlékezve.
A március 21-i" Tiszai emléksérán"
részt vett dr. Persányi MiJdós környezetvédelmi és vízügyi miniszter és dr.
Botka LASlIó szegedi polgármester, Andó Mihály, az Atikövlzig mb. igazgalÓja és Bodor Dezst1, a Szegedi VfzmíI
Rt. míIszaki igazgatója.
A .. Virágot a Tiszának .. c. megmozduláson megemlékeztünk a Tiszát sújtó
katasztrófákról - a ciánszennyezésről

és a tiszai árvizekr61. A .. Gondolatok a
vtzrt11" programelem részeként a helyi
iskolások közremúködésével papirhajón vízzel kapcsolatos üzeneteket inditottak útnak.
Márci us 22-én dr. Persányi Miklós
miniszter és Nagy Sándor, Szeged alpolgármestere megnyitotta a Víz Világnapja ünnepségét a polgármesteri hivatal disztennében. A vízügyi szakma 27
kiemelked6 képvisel6jét tüntette ki a
miniszter. Majd az Atikövfzig és a Magyar Hidrológiai Társaság Szegedi Te·
rületi Szervezete állal kiirt iskolai pá-

Iyázatok gy6zteseinek adták át a díjakat.
A Móra Ferenc Múzeum volt a helyszíne a nagyslkerű Vfz világnapi rajzpályázatokból rendezett kiál11tásnak. A
megnyilÓn meghallgattuk a Széchenyi
István Gimnázium és Szakközépiskola,
valamint a Király-König Péter Zeneiskola hallgatóinak ünnepi műsorát.
Az országos díjkiosztó ünnepség
március 29-én volt Budapesten, ahol
dr. Varga Miklós, vizügyi helyettes államtitkár és dr. [jjas /srván, a Magyar
Hidrológiai Társaság elnöke adta át a
dljakat 7 pályázönknak.

Pályázatok
a Víz Világnapián
A Víz Világnapja alkalmából a Magyar Hidrológiai
Társaság Szegedi Területi Szervezete és az Alsó-Tisza
vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság képz6múvészeti és esszé pályázatot hirdetett meg immáron ll .
alkalommal az ENSZ idei világnapi jelmondata - "Viz és
katasztrófa" - szellemében. A Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium a 2004 -es Viz Világ napja mottój ául ,.A víz
fontos. Felel6s vagy érte." jelmondatot választotta.
A pályázat támogatói voltak: az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi Felügyel6ség, Alsó-Tisza vidéki Vizügyi
Felügyelet, Csongrád megyei Mérnöki Kamara, Csongrád
Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szegedi Vízmű Rt., Fürd6vizek Szeged Kft. , Vfzpart Kft., ..Csemete" Kiss Ferenc
Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesület, szEVffip
Rt., Alsó·Tisza vidéki Vízgazdálkodás i Társulatok Területi
Szövetsége, Szegedi Akadémiai Bizottság, Szegedi Víziközmű Működtet6 és Fejleszt6 Rt., Móra Ferenc Múzeum,
Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola és a
Király-König Péter Zeneiskola.
Idén mindösszesen 496 pályamú érkezett fe1hfvásunkra. A
képromúvészeti pályázatra az L korcsoportban (óvoda) 138
képz6múvészeti alkotás érkezett 31 óvodából. A II. korcsoporbIln (6- ll év) 19 általános iskolából 204 pályamúvet
küldtek be a gyerekek. A m. korcsoportból (11-18 év) 19
általános iskolából és 2 középiskolából127 rajz érkezett. Az
esszé pályázatra összesen 27 pályamű érkezett 4 közép- és
egy általános iskolából.
A képz6múvészeti pályázatok dfjazot~ai:
Korosztály l. (óvoda): l. helyezés: Fodor Bánk József
(Fels6városi óvoda, Szeged), országos m. helyezett; 2. he·
lyezés: Schmidr Klaudia (Felsópárti óvoda, Szentes), országos l. helyezett és "Csiper Csapat" (Földmíves utcai óvoda.
Szeged). Különdij: Angyal Mercédesz és Verró Adrienn (Karolina óvoda, Szeged), országos ill. helyezett; BarIók M6niko, Bátaszéki Fruzsina, Juhász Gabriella, Koncz Edina,
Mácsai Dániel, Márki -Zay lilla, Rozmis Járws, Sebt1k Papp
Dávid (Mesevár óvoda, Szentes); "Nagycsoport" (Domaszék községi napközi otthonos óvoda).
Korosztály II. (ll éves kori~): I. helyezés: Rácz Dalma és
Keresztes Réka (Kertvárosi Altalános Iskola, Hódmezővá
sárhely), országos II. helyezett; Borsi Bettina, Nagy Emilia,
Pin czér Vanessza (Szt. István Ált. Iskola, Hódmez6vásárhely); 2. helyezés: Kalmár Kata (Doke Art 2003 Alapfokú
Művészeti Iskola, Szeged); Zriga Renáta és Király Perra
(Gedói Általános Iskola, Szeged); Különdíj : 3. osztál yos
tanulók (Bálint Sándor Ált. Iskola, Szeged); Kezes Zsófia
(Kertvárosi Általános Iskola, Hódmez6vásárhely); Sziveri
Zsófia (Pallavicini Sándor Általános Iskola, Sándorfalva),
országos II. helyezett.
Korosztály m. (JI-18 éves korig) : I. helyezés: Németh
Kitti Noémi (Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged),
országos ll . hel yezett; 2. helyezés: Kovács Melinda
(Újszentiváni Általános Iskola), orszá}os UL helyezett;
Különdíj : Kádár Németh Renáta (Alt. és Alapfokú
Művészeti Iskola, Bordány); Nagy Nóra Anna (Radnóti
Miklós Kisérleti Gimnázium, Szeged); Domonkos Bianka
(Béke utcai Ált. Iskola, Szeged); Antal Zsófia (SZTEJGYTF Gyakorló Ált. Iskola Alapfokú Művészeti Iskola,
Szeged); Külön díjazott: Lellné Dobai Karalin felkészft6
tanár, Újszentiváni Általános Iskola.
Az esszé pályázatok dljazot~ai:
Középiskolai kategória: l. helyezés: Sebt1k BrigilIa
(Széchenyi István Gimnázium, Szeged); 2. helyezés: Galzó·
Polyák Edit, Kóródi Bealrix és Toppantó Zranett (Krúdy
Gyula Szakközépiskola, Szeged); Lovai Éva (Széchenyi
István Gimnázium, Szeged); KUlöndij; Sági Rajmund
(Széchenyi István Gimnázium, Szeged)
Általános iskolai kategória
1. helyezés: Gonda Vivien (Alsóvárosi Általános Iskola,
Szeged); 2. helyezés: Gémes Nikolett (Radnóti Miklós Gimnázium, Szeged); KilJön dfjazott: Kovácsné Jenovai Judit
felkészlt6 tanár (Széchenyi István Gimnázium).
A résztvev6knek és a dijazottaknak gratulálunk!
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Malina Gyula emléktábláiának avatasa
Tisztelt ünnep16 szegedi polgárok, kedves
kollegák, kedves Malina rokonság!
Mindeneke16tt, amikor köszöntöm Önöket
az emléktábla létesítését szorgalmazó Magyat Hidrológiai Társaság és a Csongrád
megyei Mérnöki Kamara nevében, egyúttal
hálás köszönetet mondok Szeged város vczet6inek és az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi
Igazgat6ságnak azért, bogy javaslatainkat
megértve lehet6vé tették a jeles mérnök,
Malina Gyula elhalálozásának napján, annak
85 . évfordulóján, egyben születésének ISO
éves évfordulóján azt, hogy emléktáblát
avathatunk: azon a ház falán, melyben nagy
el6dünk utolsó éveit éhe és ahol elhunyt 65
éves korában.
A közelmúltban a városi polgárok és vezetóik jóvoltából, akik tisztelik a vlzimérnököket, bóvelkedtünk az egykori jeles vízügyi
szakemberek megbecsülésében. Nemcsak atra gondolok itt, hogy a vízügyi igazgatóság
50 éves évfordulójára a város dfsztelIDében
keriilt sor, hanem arra, hogy Bertalan lajosról nevezték el a második közúti hidat, Huszár Mátyásról a rakpartot, Boros Frigyes
emléktáblája is ékesfti a Tisza Lajos körúti
palotát, most pedig Malina Gyula is méltó
emléktáblát kap. Méltó ünnepségek voltak a
várost újjáépH6 Lechner Lajos és a templom teret épH6 Rerich Béla emlékére is, és
remélem, hogy még megérem azt a napot,
amikor talán a múzewn bejáratánál a városi
fómémökök legnevezetesebbike, Vedres István szobrát is elhelyezik. Nem lehet tehát
azt mondani, hogy ez a város nem tiszteli a
vizekkel foglalkozó szakembereket, sőt éppen ennek ellenkez6jét bizonyftják az előbb
emlftett események.
Engedjék meg, hogy avat6beszédem elején úgy 50 évvel ezel6tti eml6keimet idézzem feL Akkoriban volt Szegeden két objektum, két műtárgy , melyeket én is és mindenki jól ismert, talán anélkül, hogy tudtuk
volna, kikr61 vannak elnevezve. Egyik a
Bertalan-obeliszk volt, a másik a Malina
partbiztosftás. Mindkettó az újszegedi oldalon találhat6, és a vfzen evezget6 vagy
úszó fiatalemberek jól ismerték ezeket a helyeket, de lefog adom, hogy 10 közül 9 se
tudta volna megmondani, ki volt Bertalan
Lajos és ki volt Malina Gyula.
Ez aMalina-féle töltésburkolat izgalmas
és látványos volt, f6leg a folyóról nézve kisvízkor, hiszen itt a Tisza f6medre közvetlenül érintkezik a védtöltéssel és a sokféle
különleges burkolat a vízről igen érdekes látványt nyújtott, akárcsak az ott 1905-ben elhelyezett öntöttvas rézsű vfzmérce, amely
utal a létesftmény korára is.
Később feln6tt emberként, és mint fiatal
vizügyi mérnök, szakaszmérnökként, majd
f6épftésvezet6k:ént az 1960-as évek végén és
az 1970-es évek elején a MaHna-burkolat
felújltásával, karbantartásával foglalkoztam,
alaposabban tanulmányoztam Malina Gyula
élettörténetét, munkásságát és az általa megírt, szép számú dolgozatot. Sok érdekes és
hasznos ismeretre tettem szert. Jelzem, igen
izgalmas napokat éltem át 1970-ben, amikor
ezen árvfzvédelmi vonal védelemvezet6jeként meglehetősen kritikus belyzet alakult ki
és amederbiztosítás meger6sftéséhez több
uszály k6rakományának beszórását hajtottuk
végre, valamint a mentett oldali rézsűt k6bordás megtámasztássalláttuk el.
Legtöbbet akkor tanul,tam meg Malina
Gyulától, amikor az 1980-as évek elején egy
vízügyi útikönyvböz fényképezgettem a nevezetes vízilétesftményeket, emléktáblákat,
vízjel eket, közöltük a Malina-féle partbiztosItást és a Dugonics temet6ben Malina családi s{remlékét. Rövid leírásokat is készítettem
ekkor és ennek során derült ki számomra és talán újdonságkéot sokak számára - az a
rokonsági kapcsolat, amely Malina Gyula,
Boros Frigyes és Szojka Gusztáv között állt
fent. És persze az az érdekes tény, hogy Boros Frigyes és Szojka Gusztáv ben6sült a
Dugonics családba, vagyis mindketten Du gonics András fivérének, Dugonics Ádám-

nak egy-egy dédunokáját vették feleségül.
Malina Gyula pedig Boros Frigyes veje lett,
és így került be Szeged egyik legnevezetesebb családjába, a Dugonics-Bánhidy családba. Ezek az összefüggések, pontosabban
az ezeket megalapozó adatok a sírfeliratokból váltak számomra világossá, akárcsak az
a tény, hogy Malina Gyula a lexikoni adatokkal ellentétben nem 1919-ben, hanem
1918. december 2-án hunyt el.
Ekkortájt kecültem kapcsolatba ma is él6
leszánnazottaival és váltottam levelet, s6t találkoztam is Malina Gyula ma is é16, 90 éves
unokájával, Malina Henninnal.
Torontál vármegye almanachja Malina
Gyulát, mint a Fels6-Torontáli Ármentesft6
és Belvízszabályozó Társulat főmérnökét
emlfti a "Vízszabályozás és árvízvédelem"
fejezetben.
Malina Hermin levelében így ir nagyapjárói: Molina Gyula nagyon purilán, rendkcvül tehetslges ls munJmjának 116 ember volt.
Minden képességét hazája javára akarta
hasznosltani. Szabadidejét mindig lakása
pincéjlben, klsérletezlssel töltötte az oda erre aciira épItett kádak segitségével. Európában 11 alkalmazta el6ször a rl1zsepaplanos
partvédelmet. Emellett minden tudásával a
belvizek lecsapolásának probUmájával is
foglalkozott. Magam láttam ezt az óriási
anyagot, de semmit nem értve bel6le csak a
végét olvastam el és ami megdöbbentett,
rlszletesen foglalkozott a kubikosokkal, azok
életkörülményeink javltásóval a vIzimunkálatok sorón. Ez abban a korban ezen kiviii
aligha hangzott el egy tudományos munkában.
Malina Gyuláról legtöbbet és legrészletesebben Ágoston Istvántól tudhatunk meg, a
Ne.mzet inzse.lllrei c1mtl könyvéb61. Méltatását, életútjának tömör ismertetését én is ezen
írás felhasználásával kísérlern meg, a teljesség igénye nélkül.
1853. május 24-én Esztergomban polgári
családból született, Zürichben végzett mllszaki főiskolát, ott megszerzett diplomáját
honositva, 1876-ban indult el azon a pályán,
amelyen oly sokat és oly nagyot alkotott. A
Mindszent-Apátfalvi társulatnál helyezkedett
el, hamarosan Sátoraljaújhelyre került, ahonnan Boros Frigyes, kés6bbi apósa irányította
Szegedre. Itt 1881-ben a Folyammémöki Hivatal mérnöke, majd 1884 - től hivatalvezető
je lett. I 887-t61 a minisztérium tiszai osztályának vezetóje. 1890-ben kilép az állami
szolgálatból és a Fels6-TorontáJi Ármentesít6 és Belvízszabályozó Társulathoz kerül,
melynek hamarosan igazgat6-f6mérnöke
lesz. Az 1888. évi tavaszi rendkfvüli Tiszavölgyi árvízvédelem egyik f6 szakértője,
irányltój a.
A v(zügy akkor a közlekedéshez tartozott
és Baross Gábor volt a miniszter. A "vasminiszternek" is titulált Baross Gábor Malina
Gyulát tej hatalmú kOlIDánybiztossá nevezte
ki. igy jelent6s szerepet kapott és oldott meg
sikere;seri nemcsak Szeged térségében, hanem pl. a Köcösökön, Békés város és Békéscsaba védelmében is. Kés6bb sokat utazott
külföldön is, s bár vidéki mérnökként é!te
életét, mégis országos, s6t nemzetközi látókörű, nagytekintélyű, elismert szakemberré
vált. Bátran és sokat ldsérletezett a napi munka mellett. Kutatott és bóségesen publikált.
Szaktecülete elsősorban az árvízvédelem,
és a folyószabályozás volt, amelyben az általa vezetett társulat védművein mintaszerű
fejlesztéseket hajtott végre, de országos léptékű terveket és szakcikkeket is hozott létre.
Különösen izgatta a huUámverés elleni védelem megoldása. 1903-1904-ben szervezte
meg a korábban már emlitett nevezetes partbiztosftás létrehozását, ahol különböz6 vállalkozók 16-féle szerkezet 41 változatát készfteuék el, 1400 folyóméter hosszban. A
különböz6 tégla- és betonburkolatok mellett
Malina Európában els6ként ldsérletezett az
aszfalt alkalmazásával is.
A nemzetközileg és országosan is elismert
árvíz védelmi szakember ezirányú tevékeny-

sége mellett intenzíven foglalkozott az 1880as években a káros belvizek elvezetésének
gondjaival is, és 1884-ben kidolgozta Torontál vármegye belvfzvédelmi tervét. Erőfeszí
téseit azonban sem az országos, sem a helyi
kormányzat nem méltányolta.
Ezen épületbe egy korábbi újszegedi lakásából, 59 éves korában költözött és itt élte
utolsó éveit, tovább k1sérletezve és publikálva. Számos írását közölte a Magyar Mérnök
és Épftészegylet közlönye. amely "az árvíz
ellen való védekezés okszenlvé tétele - Beszámoló a hullámverési ldsérletekr61" cfmú
dolgozatát Hollán-pályadljjal, valamint 200
korona pénzjutalonunal díjazta.
Nem vállalkoznék könnyű feladatra , ha
röviden össze akarnám foglalni Malina Gyula életét, munkásságát, alkotásait, egyéniségét. Ezért csupán azt szeretném hangsúlyozni , hogy számunkra, szegedi polgárok és
szegedi vízügyi szakemberek számára legfontosabb és legtanulságosabb, hogy bár országos, sőt nemzetközi elismertségű szaktekintély volt és országos ügyekkel is foglalkozott, mégis megmaradt szerény vidéki
mérnöknek, otthonát, családját, munkatársajt
szeret6 embemek.
Tetteivel, eredményei vel, tudásával alkotásaival nem dicsekedett, akárcsak a Ferenc
József lovagrend kitüntetéssel sem, mellyel
munkásságát elismerték. Munkáját feladatnak és hazafias szolgálatnak tekintette, mint
olyan sokan kortársai és sza.ktársai, az akkori·
vízimérnökök, majd az 6ket követ6 generációk tagjai is.
A vízügyi szolgálat eredményes munkáját
mi sem bizonyítja jobban , minthogy a
Széchenyi-Vásárhelyi féle Tisza-szabályozást követően térségünkben az Alsó-Tiszán
1887 óta minden árvizet gátszakadás nélkül
sikerült kivédeni . Emellett a vízgazdálkodás
más területein ez a kis ország és benne szű
kebb pátriánk eredményei révén és szakemberei munkája alapján európai hírnevet
szerzett. Ez a hírnév a XIX . századi és az

6k.et követő nagy mérnök generáci6knak köszönhet6.
Talán némi szerenyteIenséggel állfthatom,
hogy az 50 éves jubileumát közelmúltban
ünnepelt egységes VÍzügyi szolgálat és a mai
aktiv fiatal ulódok, akik a vízügyi szolgálatban működnek, szintén nem szégyenkezhetnek, mert híve n lépked nek a nagy el6dök
nyomdokaiban . Munkájuk eredményeit a
közelmúlt nagy árvfzvédelmi és belvfzvédelmi eredményei is bizonyítják.
Most, amikor azt a megtisztel6 feladatot
kaptam, hogy egyik legjelesebb elődünk,
Malina Gyula emléktábláját felavassam, az
örömteli esemény kapcsán az öröm mellett
hadd adjak hangot némi aggodalomnak. Ezt
els6sorban magánemberként teszem, olyan
smemberlc:ént, aki köze1 38 évet szolgált a
v[zügyben különböz6 beosztásokban, és úgy
érzem, eredményesen. Aggodalmamat talán
a vfzügyi szolgálat sok tagja osztja. és ezl mint a Magyar Hidrológiai Társaság és a
Magyar Mérnöki Kamara választott tisztségvisel6je is - kifejthetem.
Mi az aggodalom oka? Az, hogyajól mll'köd ő, egységes vízügyi szolgálat napjainkban zajló átalakltása olyan veszélyekkel ját,
amely a mintegy két évszázad alatti eredményeket, a sikeres magyar vízgazdálkodást,
különösképpen a vízkárelbárftást súlyosan
veszélyezteti. Egyes át nem gondolt, szakértelmet, felelősségtudatot nélkülöz6 szervezetátalakítási döntések a vízügyet olyan
útra térttették, amely a szolgálat súlyos eróziójához és dezorganizáltsághoz vezet, és ezáltal az ország több mint egynegyedén veszélyeztetett területen élők élet- és vagyonbiztonságát teszik kétségessé, és nem használnak az épített környezet és a természeti
értékek védelmének sem.
Örüljünk tehát, a nagyelődöknek szóló
megbecsülésnek, de nem mehetünk el szó
nélkül , az aggodalom kifejezése nélkül e
problémák meU ett, amelyek a jelen és a jövó
nemzedékét súlyosan érintbetik.
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Vízügyeink mai problémái
Előadás

a szegedi Dugonics Társaság 2004. március 30-i ülésén

agyarország területének
jóformán a felét fenyegetik árvizek, vagy bel ~
vizek. Európában ehhez csak a tenger fenyegette, mély földeken él6
Hollandia helyzete hasonló. Hollandiában a vizi munkálatokban jelesked6 mérnököket nemzeti hdsként tisll.elik, Hazánkban - ba néha
megemlékeznek mérnökeinkr61 ezt rendszerint azért teszik, hogy
igaztalan vádakkal illessék őket.
Vásárhelyi Pál terveit a bizalmatlanság légkörében a hazánkat nem
ismer6 olasz Paleocapa véleményének vetették alá. Az 1879. évi
szegedi árvfzkatasztr6fát követ6en
külföldi mérnök-csoportot kértek
fel a Tisza-szabályozás szakvéleményezésére.
Az 1960-a5 években a megfeJlehhezhctetlennek tartott szovjet
szakln!5k véleményét Itélték szükségesnek a Tisza-tavi, els6sorban
mez6gazdasági célú fejlesztéseink
felülvizsgálatára. A dunai vfzlépcs6k ügyében a 90-es években holland, illetve amerikai szakért6kkel
próbálkoztak. Volt olyan világblfÚ
- igaz, nem műszaki képzettségű ,
az Akadémia elnöki tisztét is
betöltő tud6sunk - aki múvezet6t61
felfelé minden vízügyi szakember
eltávolftását javasolta a vizügyi
szakterületről. Pedig sok pénz
felesleges elköltése után mindig az
derült ki, hogy a magyar vfzügyi
mérnök munkája voll a jó, holott
vagy messzir61 jött mémökök,
vagy a szakterülettől távol állók
voltak kezdetben a döntőb1r6k .
A magyar vfzügyek munkálói
között évszázadokra visszamen6en
egyaránt megtalál hatj uk az állam, a
központi kormányzat érdekeit képvisel6 szervezeteket, a vfzkárok elhárításában, a vizek basznosftásában közvetlen érdekeltek társadalmi összefogás ának szervezeteit,
s6t, akár egyes egyének erőfeszíté
seit is. Szlchenyi István jutott a
XIX. század első felének reformkorában a meggondolásra: vizeink
ügye országos ügy, amelybe beletartozik folyóink szabályozása, árvizektől való mentesftése, illetve
azoknak hasznosítása. Országos
ügy kell, hogy legyen, mert a közvetlen érdekelteknek anyagi ereje különösen összefogás és összetartozás hiányában - kevés a végleges
és teljes megoldásokhoz. Hazánk
területének árvízmentesitéséhez, a
mez6gazdaság, az ipar, a közlekedés múködésébez, a lakosság biztonságos letelepedéséhez nem helyi
megoldásoktól, egymással össze
nem függő védmű-rendszerekt61le
bet eredményt várni , hanem a teljes
vízrendszer minden kapcsolódó
kérdését megoldani hivatott, egyslges elvek szerint, lehet61eg egyidejűleg felépltet~ nagy tlrslgekre kiMt6 vfzkárelhár1tó és vizhasznositási alkotásoktól.
ezdetben a központi - bécsi, vagy a budai hely tarótanácsi - kormányzatokat csak a folyók bajózási basznosftása érdekelte. Az árvizmentesftés, a mez6gazdaság vizekkel kapcsolatos problémáit az érdekeltek
ügyének tekintették. Emiatt tartottak évtizedeken át a Tisza szabályozásának munkálatai, mert azokat nagyriszt az érdekeltek költségén bajtották végre. Korbtly Jó",ef
mutatta ki 1937-ben, hogy a világ
egyetlen országában sem vállalt
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néhány magyar külön legességet, ,,h un gar ikumot" visz belépésével az Európai Unióba.
Kevesen tudják, hogy ezek közé a hungariku mok közé számfthatj uk a magyar belvízre ndezés,
a sfkvidéki foly6in kat érint6 árvfzvédekezés megel6zO' és technikai megoldásait,
amelyek múködtetésének, alkalmazhat6ságának azonban feltétele az ország egészére kiterjedO',
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.e.g.y.sé.g...
_e.lv.e.k.s.zc_n.·n.l.t.ev.é.k.e.n.y.k.e.d./S.v.IZ.Ü.;g;,;y.i.s.ze.r.v.e.ze.I•._ _ _ _ _ _ _ _ _•
magára olyan kis részt .a központi
költségvetés a vizi munkálatokból,
mint éppen hazánkban. A Tisza és
mellékfolyói szabályozási költségei
összességének pl. az állam csak 30
százalékát fedezte, a többit a
magánemberek érdekeltségei.
sakbogy a földtulajdonosok sokáig nem kaptak
hitelt mentesftendő birtokaikra, s elöntésektől fenyegetett
földjeik bizonytalan és csekély
hasznából alig áldozbattak biztonságuk megalapozására. A helyzeten
az 1879. évi szegedi árvlzkatasztr6fa tanulságai javftottak, mert ekkor
nemcsak abitel. sől a támogatás lehet6ségeit teremtették meg, hanem
létrejött - el6bb a Közmunka- és
Közlekedési-, utóbb a Földmű
velésügyi Minisztériumban - a
vfzügyek, továbbá a vizrajzi
adatgyújtés országos szervezete, és
az egyes, legfontosabb részeiben
több mint egy évszázada hatályos
vfzjogi (kéSŐbbiekben: vlzügyi)
törvény is.
1880 és 1948 között a folyammérnöki és kultúrmérnöki bivatalok, a vfzrajzi szolgálat tevékeny ségé·t a kormány irányította. Az árés belvfzmentesftés az érdekeltek
által fenntartott, országos központ(ok)ban összefogott társulatok feladata volt, mlg a viszonylag kevés
belyen meglév6 vezetékes ivóvfzellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás helyi vállalkozásokhoz tartozott.
A társulatok helyzetét az első vi lágháborúig nemcsak tagjainak befizetett járulékai, hanem az állami
adó-visszatérités is szilárd Hotta. A
kormány ugyanis kiszámftotta,
hogy az ár- és belviz-mentesftés
milyen adó-többletet hozott számára, s ennek arányos részét visszatérltette a társuJatoknak..
Z első világháborút követő
gazdasági belyzetben viszont ezeket az összegeket elvonta. 1940-ben és 1941-ben
azonban Európában már folyt a
második világháború, és az akkor
váratlan kiterjedésű belvizek. és az
árvizek kárai, az azok által okozott
terméskiesések az ország élelmiszerellátását veszélyeztették. Megpróbálták a két évtizedes elmaradást a megnövekedett háborús kiadások ellenére is elég nagy további költségráfordHással, csatornák,
szivattyútelepek, árvizvédelmi töltések azonnali épftésével pótolni. A
védekezési munkákhoz nemcsak a
hadsereg élő erőit használták fel,
hanem mIlszaki osztagait és a történelemben el6ször repülőgépeit is.
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A társulatok már csak államsegélyból voltak képesek az ár- és
belvizvédekezésre, s6t a háborúban
els6dleges élelmiszerellátást szolgáló, ezeket követő építkezésekre
is. Felmerült a társulatok, ezekkel
együn a teljes vfzügyi szervezet államosttása, országos szervezeti
egyslgestrtse. Ennek végrehajtását
a háború utánra gondolták halasztani.
Külön kell szólni az 1930-as évtized nagyszabású állami kezdeményezésér6l, az 1937-ben alapított és
1948-ig fennállt Országos Öntöztsügyi Hivatalról, Ennek célja a
Tiszántúl öntözése, a mezőgazda
ságból élő lakosság életszínvonaJának emelése volt. A nyári, öntözési idényben szükséges vízmennyiségeket a Tiszán és a Körösökön építend6 duzzasztómuvek
segitségével szándékoztak az említett folyók medrében tárolni. A
Tisza két nagyobb duzzasztó művének megépftésére csak 1954ben, illetve 1973-ban került sor,
bár létesltésüket még 1945 elótt batározták el.
elytelen volna ezeket szlá. linista vagy szoc ialista
műveknek nevezni, mert
akkor e jelzők Horthy Miklóst és
Kálfay Miklóst - a kezdeményezés
legfőbb vezet6it - is megilletnék.
Vagy minek nevezzük neves mérnökünk, Lampl Hugó (1883-1976),
az Öntözésügyi Hivatal egykori elnökének életművét, akit ugyanazon
tevékenységének különböző idóbeli részleteiért Horthy Miklós, Ti/dy
Zoltán és a Kádár-időszakban Dobi
István egyaránt kitüntetett?
1939 és 1944 között az akkor
ideiglenesen Magyarországhoz csatolt Kárpátalján és Észak-Erdélyben vfzer6-basznosHási és öntözési
vfztározá s céljával feltárásokat
folytatott a frissen megszervezett
Országos VlzerdtJg y i Hivatal ,
amelynek akkor fiatal vezetője, az
1910-ben született, ma is élő, hazánkon kivül világhÚTe emelkedett
Mosonyi EmU volt.
1948-ban az akkortájt éppen
pusztftó beregi árvfz nyomán és
okán az abban vétlen vtzügyi szervezet egészit - amelynek tekintélyes része: a folyammémöki és kultúrmérnöki hivatalok, a vizrajzi
szolgálat, az öntözés- és vfzer6ügyi
hivatalok addig is államiak voltak
- államosUollák.
lársulatokat egyszerűen
beolvasztották a legközelebbi állami hivatalba, s
helyi vfzgazdálkodási feladataikat
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1957-ig lényegében senki sem látta
el. A vfzügyi szervezetet szinte reménytelenül szltswbdalták. Öt minisztérium felügyelete alá került.
Elválasztották. egymástól az árvfzvédekezést-folyószabályozást, a
belvfzrendezést-öntözést, a vizrajzi
szolgálatot, a vfzellátást-csatornázást-szennyvlztiszUtást, a vfzer6basznositást.
SztáJin 1953 -ban bekövetkezett
halála hozta meg a mezőgazdaság
fejlesztési programot, amely vizeinkre is kiterjedt: létrehozták az 50
éven át fennálló 12 vtzi/gyi igaz gatóságot és országos fdhatóságukat.
A sok átszervezést 1955 és 1975
között 201ves nyugalom, addig és
azután sem lálOll fejiddls, több sikeres ár- és belvfzvédekezés, hazánk iv6vtzellátása szinte teljes kiépülésének id6szaka, a helyi vizgazdálkodási társulatok újjászervezése, a vízügyi munkák tecbnikai
szintjének korszerúsftése követte.
A sikerek, a magyar vfzügyi
szervezet országos és nemzetközi
tekintélye elsősorban Dlgen Imre
(1910-1977) államtitkár szervezómunkájának eredménye. A hiva talába lépését megelőző 25 évben
10, az azt követő 25 évben kerek
számban szintén 10 "első embere"
volt vizügyeinknek. Ez magyarázza, bogy már régóta nincs igazi
gazdája vfzügyeinknek, és annak
szervezetei permanens átszervezéseknek, és folyamatosan csökkend
hatékonyság veszélyének vannak
kitéve.
Ez egy ponton majd már a lakosság biztonságát is érintbeti.
1989-ben 21 ezren dolgoztak vizügyi szervezeteinkben, ebb61 2003
végéig 4 ezer maradt. A vizügyi
igazgatóságok 2004-ben végrehajtott további szétdarabolása ezt a
létszámot kb . 10 százalékkal még
apasztja. Ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogya vízügyi szervezetek elvesztették épit6, mllslaki tervező és hatósági engedélyező részlegeiket, továbbá ár- és belvlzvédekezések: esetén műszaki beavatkozásokra önmagukban képtelenek.
ViZÜgYi szakszemélyzet
évtizedes nagyságrendben
érzi a szakterülete iránti
országos meg nem értést és közönyt, olykor gyú!öletet. A Budapesti Műszaki Egyetemen vfzépítő
mérnöki zárovizsgára évenként tizen sem jelentkeznek: az ifjúság
"lábával szavaz". Aki teheti, igyekszik a pályát elbagyni. A vIzügyek
jelenlegi minisztere úgy gondolja,
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hogy szükség eselén az általa szintén felügyelt környezet- és természetvédelmi területr61 fog ár- és
belvízvédekezés esetén embereket
átcsoportosftani olyan feladatokra,
amelyekre azok nem szereztek képesltést és gyakorlatot. Egyébként
is fenyeget annak veszélye, hogya
vfzügyi feladatokra csak a szükségesnél gyengébb, vagy eltér6 szakmai képesltésű egyének fognak
jelentkezni.
Az átszervezés és racionalizálás
- ha ·egyszer megkezdódött - vlget
nem lTd folyamat. Csak az a kérdés, meddig lehet egy fadarabot faragni? 1848 óta bazánk egyik pénz_ o
ügyminiszterének sem volt soha
elég pénze: ez a jöv6ben sem lesz
másként. Úgy fogunk járni, m.int
Prága 2002 augusztusában? Ahol
annyira elfelejtették, hogy vizeik is
vannak, hogy még a metró-Iejáratokat is elfelejtették a f6városokban is fellelhető, és a helyszínen könnyen meg tölthető. nem túl
sok homokzsákkal eltorlaszolni!
Lehetséges, hogy nemtör6dömségünk miatt egyszer majd bekövetkezik a második szegedi árvtzkatasztrdfa? Vagy más városunk katasztrófája?
Z az e16adás nem fog országot rengetni, még várost
sem. De azért engedjék
meg, bogy egy mostanában nyugdíjba vonult kollégámnak, Hajdu
Dezs6nek nemrégiben cikkben is
megjelent, következ6 gondolatait
ideidézzem:
"Ne szedjünk fel nzindig minden
cölöpöt. melyet elddeink venek le,
mert van köztük nlhány, amely jó
helyen van. Meg, ezzel a módszerrel soha át nem jutunk a túlsó partra. Az alkotásoknak nemcsak a muszaki paramltereit, hanem a lelkit
is meg kell ismerni.
ietek kijelenteni, hogya
Tisza-szabályozás gondolatát, annak megvalósttásá/ a
magyar vtzgazdálkodás legnagyobb tettének tartom. Mindenek
eMtt meghaj/olt fdvel állok a magyar kubikusok műve eMtt ts adózom nekik csodálattal, akik a XIX.
század vlgln adott technikai szlnvonal mellett vlgrehajtották a Tisza-szabályozás munkáját. A létesttmények tervezisi, technikai fogyatlkosságait lehet kritizálni, de
az elvégzett munka mai szemmel is
lenyűgözd teljesttdklpesslget tanústt. Abban bizlos vagyok, hogy az
elkövetkeundd iddben is lesznek
mindig olyanok, akik ezt a nagyszerű munkát lsszel, irtelemmel ls
megszállottsággal továbbviszik,
mert ezt az árvizek tanúság a szerint nem lehet abbahagyni.
Ali remllem, hogy a politika felismer~ elfogadja ls finansztrozza a
vldelmi képessig növeltse irdeklben szükslges lttesttmlnyeket, a
bölcs eldre/átás ts nem a katasztrófa lesz a lttesttményjejlesztések
rúgója".
Vfzügyeink jelene, jöv6je korántsem Igérkezik fÓzsásnak, és ba
a társadalom nem érti meg problémáit, ennek ugyan nem lesz sem
jutalma, sem büntetése, csak kövelkezmlnye.
De err6l maj4 a jöv6 nemzedékei
fognak beszámolhatni .
Dr. V ág~s Islv~n
vlzlpf/d mérnök, hidrológus
etmzetes egyetemi tanár
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VIZPART

Hidrometeorológiai
helyzetielentés - 2004. március
A télvégi lefolyási viszonyokra dönt6 batással lévő
kés66szi , téli id6szakban
folytatódott a 2003-as évet
jellemz6 csapadékszegény
id6járás. A csapadékbajlam
csak januártól nőtt, ekkor az
id6szaknak megfelelő menynyiségú, februárban már a
sokéves átlagnál lényegesen
(a Dél-Alföldön 40 %-kal)
több volt a csapadék. A februári csapadéktöbblet műkö
dési területünkön p6tolta a
november 1·t61 kialakult hiányt, Igya bidrológiai év
els6 bónapjai itt összessé~é
ben átlagos csapadékosságúnak bizonyultak.
A Tisza vlzgyújt6jét a bárom téli bónapban (december-február) a sokéves értéknél 20 %-kal több csapadék
érte. Márciusban az igazgatóság múködési területén átlagos mennyiségú es6 hullott, viszont a Tisza egyes
részvlzgyújt6in az átlagot jóval meg baladó értékeket is
mértek, Igya Fels6-Tiszán és
a KÖr"Ösök völgyében 4~50
százalékos többlet is kialakult.
Az idei télen az Atikövizig
területén nem volt számottevő a hótakaró, az előfordult
legnagyobb hóvastagság II
cm volt, január végén. Viszonylag tartós bóborHás
csak januárban fordult elő
(14-17 nap), a februári ts a
márciusi hó 2-5 nap alatt elolvadt. A Tisza vlzgyújt6
hegyvidéki területén január
elején balmozódott fel az
id6szak leg vastagabb hótakarója, ekkor a sokéves átlag
kétszeresét· is elérte a hó tömege . A január közepén
megenybül6 id6járás hatására a hó jelent6s része elolvadt, majd több bullámban
lassan növekedett, és március 10-e körül érte el télvégi
csúcspontját, 3,3 km 3.t, a
sokéves átlag 140 %-át. A
március közepén jelentkező
erőteljes felmelegedés a bó
mennyiségét drasztikusan, a
sokéves átlag negyedére
csökkentette, ami az utóbbi
napok csapadékaiból ismét

,

•

Az elrendelt fokozatok
alatt csak szivattyútelepek
üzemelését láttuk el védelmi
készültségben. A szivattyú.
telepek üZemeltetését csak a
legszükségesebb mértékig
végezzük. Abefogadókon levonuló árbullámokból a boltágak feltöltését folyamatosan
végezzük.
A jelenleg folyó belvlzvédekezési id6szakban a legnagyobb elöntés 2004. március 10-én alakult ki 4850
ba-os nagyságban.
A Vituki Rt. és az Atikövlzig által március elején készített országos belvíz-eI6rejelzés, valamint a márciusi
id6járás figyelembevételével
térségünkben a tavasz kezdetén nagy belvfuc még csapadékosabb id6járás cselén
sem kell számftani. A belvlzi
lefolyás az idén tavasszal
valószinűleg mérsékelt lesz.
Árv/zi helyzet

A téli bónapokban az AIsó-Tiszán és mellékfolyóin
számottev6 árhullám nem
vonult le, árYédelmi szakaszainkon készültséget csak
pontvédekezés jelleggel, mútárgy -meghibásodás miau
kellett elrendelni. Az ebben
az időszakban összegyülekez6 vizek csak a Tisza vizrendszer fels6bb foly6szakaszain idéztek e16 készültségi
szint feletti vlzállásokat.
A kezelésünkben lév6 foIy6szakaszokon jelent6sebb
árhullám március végén jelentkezett. Az el6ször az intenzfv hóolvadásból, majd a
március végi nagycsapadékokból táplálkozó árvizek a
legbevesebb vízszintemelkedést a Körösökön okozták,
melynek következtében a
Hármas-Körös vizállása az I.
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Harminc éves a Szegedi Vízügyi SE
Az AtivfJ.ig szakszervezeti tanácsa mellett mű
sportcsoport 1970-beli újjászervezése nagy
lendületet adott az igazgat6ság sportmozgalmának . A 44 6rás munkah~ kapcsán megnövekedett
szabadid6 ésszeru kihasználása fokozta a dolgoZ6IC sportolási igényét. (Ekkor 1500 volt igazgat6ságunk léu7..áma .)
1973 végére igényként jelentkezett a sport szervezésének magasabb sJ.intd kieJégftése, amit célszeruen sportegyesület létrehozásával lehetett elérni. Al. igazgat6ság állami és társadalmi vezetésének egyetértésével 1974. január 22-én megalakult a Szegedi Vlzügyi Sportegyesület. Al. alakul6
közgyűlés kajak-kenu, kézilabda. tájékozódási
fut6 szakosztályok és tömegsport bizottság létrehozását határozta el .
Kajak-ke1W , ~ezdsszakosztóly
Mint vírugyi sportegyesületnek, már a megalakulás el6tt és azt követ6en az volt a célunk:, hogya
vIzi sportágban ütcSképes, er6s sukosztályt hozzunk létre, egyértelműen a min6ségi sport fejlesz.
tésével. Figyelembe véve az anyagi lehet6ségeket,
valamint a város sz.akembcr-ellátottságát, 1974ben kajak-kenu szakosztály alakult, mely fokozatosan fejl6dÖ1t - a sportol6k létszámát és a haj6állományt tekintve is.
A kajak-kenu sz.akosztály négy évig működött.
Ezalatt sok gyermekkel nere ttettük: meg a
sportágat. Kiugcó eredményeket ugyan nem értek
el, de évr61-évre egyre több jó helyezést szereztek.
a L.iilönböz6 versenyeken . 1978-ban sportfelügye16ségi kezdeményezésre, a Magyar Evez6s Szövetség, valamint az OVH egyetértésével fel vet6dött az il javaslat, hogya Vízügyi SE vegye át a
SZEOL-AK evez6s szakosztályát, euel egyid6ben megszűnt a kajak-kenu szakosztály. Evez6s
szakosztályunk sportol6inak eredményeir61
többször olvashattak a Vízpart hasábjain, ezek
részJetezésétól most eltekintek.
A Gr6f Széchenyi István Evez6s és KajakKenu Pályán rendezett hazai és nemzetközi
versenyeken a szervez6 bizottságnak aktfv részese
volt sportegyesületünk, és a sport sikerek mellett
Szeged hfmevét öregbftette a rendezvény sikere.
Kiemelked6 rendezvény volt az 1998-ban megrendeteU Kajak-Kenu Világbajnokság, és a 2002-ben
megrendezett Kajak-Kenu Európa Bajnokság.
1998-1999-ben a Szegedi Kajak-Kenu Sportegyesület elnökségével többször egyezteuünk a
két vizes egyesület egy üttműködé se , i11etve fúJ.i6ja érdekében. A 2000-ben meglartott közgyűlé s
elé megalapozott javaslatlal állhatunk, mely biztosflaná az evez6s sza kosztály és a tömegsport
szakosztály hosszú távú múködését. (Az evez6s
szakosz.tály visszakerült anya-egyesületéhez.)
~öd6

fokú árvlzvédelmi készültségi szintet is megbaladta .
Hasonló, az I. fokú készültségi szint körüli magasságú
árhullám érkezik védvonalainkboz a Tiszán is, melynek
alsó-tiszai tetőzése április els6 napjaiban várbalÓ. A Maroson egyelőre nem alakult
ki árvlzi intézkedést igényl6
vlzállás.
Az elmúlt télen a Tiszán
45 napos, a Maroson 31 napos, Hármas-Körösön 28 napos volt a jeges id6szak
hossza. Ez a Tiszán és a Maroson az átlagboz közeli , a
Hármas-Körösön annál 30
%-kal rövidebb időtartarnot
jelent. A jég els6 megjelenése a Tiszán átlagos id6pontban, a meUékfolyókon 1~15
napos késéssel, végleges eltúnése a Tiszán 3 nappal, a
Maroson és a Körösön egy
béttel korábban következett
be az átlagosnál.
Számottevő, fél méter körüli torlódás csak aMaroson
alakult ki, több alkalommal
is 1.5 m-es visszaduzzasztást
okozva a folyó egyes szakaszain. Jégvédekezési készültséget a szomszédos országokkal közös érdekeltségú
folyószakaszokon kellett elrendelni; aMaroson 31 napon, a Tiszán 21 napon volt
l. fokú készültség.
Az Országos Vlzjelz6
Szolgl1.lat mru-cius l-én kiadott hosszútávú bidrológiai
e16rejelzése szerint a Tisza
szegedi szelvényében áprilisban 330±156 cm-es, májusban 515±109 cm-es maximális vizállás várbalÓ, Igy a
tavaszi időszakban jelent6s
árhullám kialakulásának a
Kézilabda szakosztály
valószlnúsége csekély.
Az egyesület megal ahll ása kor a korábban is
Lázár Miklós vízügyi dolgozókra alapozott Szegedi D6l.Sa SK

Hóban tárolt vfzkészlet 2004 jandrtól
szegedi szelvényhez tartozó Tisza-vfzgydjtlfn
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jogosultságát a városi k:éJ.ilabdasport fejlódése határozta meg . Többször nyert megyei bajnokságot,
és kiemelked6 eredményt ért el a Magyar Népköztársasági Kupában . Több sikeres külföldi szereplés
után a szakoslJály anyagi nehézségek miatt szűnt
meg .
Kos6rlabda lzakoszt6ly

Kezdetben a csapat a tömegsportmozgalom keretében a Szegedi Városi AlapfoIai Bajnokságon
vett részt, melyet megnyert, 1975-t61 a Csongrád
Megyei Kosárlabda Szövetség által kUrt Megyei
Kosárlabda Bajnokságban szerepelt, melyen többször harmadik helyezést ért e1.
A kosárlabda csapat teljesltésének értékét növelte, hogy évr61-évre megel6zte a bajnokságban
olyan egyesületek csapatait, amelyek anyagi és
személyi háttere sokkal kedveuSbb volt. Al. igazgat6ság dolgozóib61 álló csapat minden évbeo
részt vett a Székesfehérvár-Szeged sporttal ál koron, ahol sl1nvonaJas mérk6zéseken d61t el a gy6zelem.
Működött még sportegyesületünknél tájékoz6dási futás, asztalitenisz és túramotor szakosztály .
TiJmegsport bizottsdg, riJmegsport szakosztály

Egyesületünk legnagyobb tömegeit mozgató
sportcsoportja, melynek: versenyei, illetve rendez·
vényei a következ6 versenyekb61 áUlak: háli bajnokságok, városi bajnokdgpk (sportsrovetség felügyel6ség - KISZ), MEDOSZ-versenyek,
sporttalálkoz6k. Az éves versenynaptárban a legnagyobb létszámot a háJ.i bajnokságok versenyz6i
adták, melyeket a következ6 sportágakban rendeztünk meg : sakk, biliárd, asztalitenisz., totlaslabda, tenisz, lcis- és nagypályás labdarúgás, lövészet,
teke, tenisz, fallabda.
Külön meg kell emlIteni a Székesfehérvári
VfJ.iggel 1974-t61 megrendezett sporttalálkoz6kat,
1979-ig évente két alkalommal, 1980-tól évente
egyszer.
Az elmúlt 30 évre emlékeztünk 2004. március
19-én délután sportversenyekkel (teke, tenisz, labdarúgás, fallabda, tollaslabda , asztalitenisz,
spinning , kosárlabda), majd vacsora és sportbál
zárta a napot.
Az e16ttOnk á116 feladatok közol a legfontosabb
a megmaradt szabadid6 szakOSlJály (tömegsport)
"életben tartása" a mai nehéz gazdasági körülmények között - támogat6k, szponzorok segftségével. A tömegsport keretében az egészség meg6rtése, a kondició karbanlartása, a mindennapi mozgási, sportolási lehet6ség biztosftása érdekében
szükséges az eddigieknél is nagyobb összefogás,
baráti segUség.
Ennek jegyében kivánok a Szegedi VfzOgyi SE
minden tagjának, támogat6jának j6 egészséget, és
a 2004 májusában tartand6 közgyúlésre sok-sok
jó, megval6slthat6 ötletet.
kézilabda szakosztályának megszdnésével egyideKurucz Gyula
SEelnö~
jűleg jön létre. A sza kosztály létrehozásának lét-

Elköszön
a szerkesztő
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n6tt.
A rendelkezésre álló bosz- • E
Kedves Olvasó!
készftettem egy kis szám veszúidejú meteorológiai előreTizenharmadik éve, hogy tést, akkor a Hz év alatt megjelzés szerint Magyarország
dr . Kováts Gábor bajdani jelent lapokban 119 szerz6területén áprilisban átlagos,
U"" ...,
vízügyi igazgatóm megbIzott nek 630 írását számoltam gondozza a lapot.
májusban az átlagosnál ma,r:_=_=."....---:_=~=--.-_-=__
= ..,-._-.-:._=."..,---:..
~l-t-r.. egy vízügyes 6jság elindítá- össze. Azóta ez valamivel
Köszönöm a Sorsnak,
gasabb lesz a középbőmér- ':=========~====~=====~ sával. Megbeszéltük, milyen nőtt, bár az utóbbi időben a bogya "Vlzpart" közelében
séklel. A csapadék mennyi- (/
) legyen, kerestünk egy profi vízügyi szolgálat átszervezé- leb ettem, köszönöm, bogy
sége mindkét bónapban megújságlrót, aki tényleg újságot se kicsit báttérbe szol1totta a PáJfy Katalinnal (az újság fehaladja majd a sokéves átcsinál az összeszedett írások- lap ügyét, ezért ritkábban ke- le16s szerkeszt6jével) együtt
lagot.
Megújul a szegedi rakpart 20 millió forintos beruházással. ból, megfutottuk a lap alapl- rülhetett az olvasók kezébe.
dolgozhattam . Köszönöm
BelvIzi helyzet
•
tásával járó hivatalos köröket
Ennek az átszervezésnek kollégáimnak, hogy munkáA január, februári csapaA VIz Világnapja keretében március 22-én Tótkomlóson és elindftottuk a "Vízpartot". tudbató be az is, bogy most mat segHették és köszönöm a
dékosabb id6járás belv1zkép- meg tartották a Száraz-ér Társaság által kiirt rajzpályázat
Az évek folyamán sok elköszönni kényszerülök . Kedves Olvasóknak, hogy
ződést, lassú összegyüleke- eredményhirdetését.
visszajelzés jöu nyugdljasa- Úgy alakult ugyanis, bogya érdekl6désükkel megtisztelzést és lefolyást inditott el. A
•
inktól, kollégáktól, fels6bb vlzügyi igazgatóságtól át- tek.
Március 24-én Mezőhegyesen a magyar-román határvízi szerveinkt61, testvérlapjaink.- keIÜltem a Vlzügyi Felügyebelvízi lefolyáshoz kapcsolóUtódomnak sikeres mundon abefogadókon _ Tisza, egye2JJ1ény alapján a partnerek aláfrták a 2004. évi vizszol- tól . Bu··szkén mondhatom,
M
kialak It ki bb ár gáJtatási szerz6dést.
letbez, ez pedig azzal is járt, kát, kedves mindnyájuknak
•
bogy jó szándékú kritikát hogy az újság dolgait át kel - jó egészséget és minden széarns u
se
bullámok következtében a Március 25-én ünnepelte fennállásának tizedik évfordulóját igen, de elmarasztaló véle- lett adnom. Ebbez a számhoz pet-jót kJvánok nagy tiszteményt soba nem kaptunk. A már Priváczkiné Hajdu Zsu- lettel :
gravitációs lebet6ségek meg- a Marosvfz Kft.
szúnése. A gravitációs ki\'e•
Iap Uz éves évfordulóján zsanna gyűjtötte az anyagot,
BenkeGyörgy
zetések megszűnése és a leShapard-pályázatra a következ6 témákat nyújtottuk be:
;...._ _ __ _ _ _--'_ __ _..,-_ _ __ __ __ __ _ _ _ _ _ __ ,
folyó vizek befogadóba eme- Tiszai árvédelmi töltésen kerékpárút épltése;
VíZPART
lése céljából 2004. február
- Szentesi régi szivattyt1telep rekonstrukciója, turisztikai
Az AIs6-TluA vld&1 Környexetvéd .. lmlis Vlzül)'tlgazgat6sAglapJa
16-20. között. majd március és rekreációs cél6 haswosítása;
Szerkeszti a IUrkuzttJ bizottság, .. Inöke és felel4s klad6: And6 MIhAly
.T'.'IIO
l-t61 folyamatosan belvfz- Bano-tó vfzgazdálkodási és természetvédelmi célú
feleldt nerkent4: NIIY Katalin - Szerkenl4: Benke György is Prlv6czklni U"'du buuanna
védelmi fokozat elrendelésé- basznosítása, a természetes vizes él6bely helyreállitása.
S~: H-ml Saged,Pt:J90,S&dánb4. Tel.: 62-599 ..599, Fu: 420-774
Nyomás: "NORMA" Nyomdász Kll., H-6800 116dmUl'h4sárhely, Rár6s16t 10., T.: 621244-499
re került sor.
P_ H. Zs.
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Rövid hírek
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