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Az Alsó-Tina vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság lapja

[~___v_é_g_e_t__é_rt_e_k__a_z__ö_s_z_i_s_ze__rn_l_é_k__~
Mint minden évben, 2004ben is eleget tettünk a l Q11997. (VII.17.) KHVM rendeletben foglalt feladatunknak, azaz ellen6riztük az árés belvfzvédelmi művek, felszerelések, eszközök, gépek,
anyagok, információs és távköz l6 eszközök, rendszerek
állapotát és a védekezési állomány felkészültségét.
EIs6ként a magyar-román
közös érdekeltségű árvfzvédelmi és belvfzvédelmi fóművek magyar területi vizsgálata történt meg 2004. augusztus 31-szeptember 3.
között. A román területi felülvizsgálatra október közepén került sor.
A magyar-szerb-montenegr6i és a szero-montenegrói-magyar árv!zvédelmi és
belvizvédelmi főművek felülvizsgálatát a bizottság november 3-4·ére tűzte ki.
Már szeptember első két
hetébe n megtörtént a védel·
mi anyagok, eszközök és te·
lephelyek viz.sgálata. Sz.ep·
tem ber második felében
megtörtént az árvfzvédelmi
vonalak Jétesftményeinek felülvizsgálata, amely kiterjedt
az 6rtelepek, a saját és idegenkezelésll műtárgyak felülvizsgálatára.
A foly6szabályozási mű
vek felülvizsgálata kisvfzi
beutazás keretében megtörtént szeptemberben a Tisza és a Maros folyón. A belvfzvédelmi főművek létesf[ményeinek (műtárgyak, 6rtelepek, szivattyútelepek) f~
Iülvizsgálata is befejezódöu.
Az informatikai és hírköz16 hálózatunk, valamint a
vlzrajzi műtárgyak és hidrometerológiai állomások felülvizsgálata az árvfzvédelrni
és belvfzvédelrni vfzrajz.i létesftmények esetében lezaj-

belvfzvédelmi művek.
az idegen kezelés ú másodrendi árvfzvédelmi mtlvek
felülvizsgálata még jelenleg
is tart.
Abeutazások lezaj IOltak. a
jegyzőkönyvek készftése fo·
lyik, azok fontosabb megállapításait a kiértékelő értekezleten ismertetik. A legfontosabb, legsürg6sebb feladatok elvégzésére intézke·
dési terv készüL
A felülvizsgálatokal vezetők előzetes, szóbeli visszajelzései alapján a védelmi
művek áUapota - az évek óta
tartó fenntartási keretek hiánya eUenére - a 2003. évi állapothoz képest jelenl6sen
nem romlott. Köszönhet6 ez
elsősorban a területen dolgozók (szakaszmérnökségek,
őrök) cx:ladó, áldozalOs munkájának. Az 6ri állomány és
az irányltók felkészültsége jó

Készültségi
fokozat

lévő

Vízmin6ségi kárelhárítás
a Kurca f6csatornán
2004. augusztus-szeptember hónapban igaztgatóságunk
múködési területén széls6séges bidrometeorológiai viszo~
nyokat észle!tünk. Ez magas leveg6h6mérsékletel, csapadékhiányt és ugyanakkor belyenktnt rendklvüli mértékű
csapadéktevéken ységet jelentett.
Mindezek következtében boltágainkban, tároz6inkban, fócsatornái nkban kedvez6tIen vIzmin6ségi viszonyok alakultak ki. A magas levegő. és vizh6mérséklet az oxigéntarta.
Bizottsági szem le Városfóldön
10m csökkenését, a csapadékhiány a vizek sótartalmának nöés ez biztosfték lehet a jövő 2004. november ll-én 10 vekedését, a helyenként nagy mennyiségIl csapadék nitrobeni viuárelhárftási felada- 6rakor kezdc1dik az AT/KD- gén- és foszfortartalmú tápanyagok bemosódását eredmétok sikeres ellátására.
V/Z/G központjában ·
nyezte. Ezek hatására felszini vizeinkben rendkívüli mérA 2004. évi felü/vizsgá/atékben elszaporodtak az úszó és alámecül6 gyökérzetű v[zi~
Folyószabályoz ási növények.
tok kiértékeM értekez/ete
művek
2004. november 10·én 9 óraKülönösen erőteljes volt ez a jelenség a Kurca f6csatoma
kor, az árvlz- és belvlzvéde/felülvizsgálata
leljes bosszán. A növényi borftottság a f6csatorna több szami összeköldk értekezlete
kaszán - igy Szentes térségében, Szegvár területén - 100
a Tisza folyón
százalékos volt, s az ökológiai áUapot robbanásszerű meg-

2004. szeptember 29.

A magyar-romá n felü lvizsgálat (augusztus 31.)
résztvev~i

és az albizottsági jegyzőkönyv átadásának

(szeptem ber i) pill a nata (Tripolszky Imre fe lvétele)

IOll.

Az igazgatósági kezelésú
árvfzvéde lmi
mllvek, az önkormányzati.
társulati és üzemi kezelésben

másodrendű

A 2004. évi felülvizsgálaton a Csongrád és Szeged
közötti szakaszon a Matthias
Rex hajóval vett részt az
igazgatóság kibővített felülvizsgáJó bizottsága.
A hajó adottságai lehetővé
tették, hogy az igazgatóság
többi osztályának, valamint
társszerveink képvisel6i és a
sajtó munkatársa is részt vegyenek abeutazáson.
Igy alkalmat kaptunk arra,
bogy a jelenleg is folyó beruházás megtekintése (Csongrád városának árvédeImi
töltés-rekonstrukci6s munkái) mellett a már megval6sult foly6szabályozási mIlveket is bemutathassák az árvizes kollégál(. Kiváló alkalom
adódott arra is, hogy a tervek
alapján részletesebb betekintést kapjunk a Vásá.rhelyi
Tervvel kapcsolatos , az ATIKÖVIZIG területét érint6,
tervezett beruházásokról.
Pné H. Zs.

változásával fenyegetett. A jelenség nem járt együtt hal·
pusztulással, de fennállt annak a veszélye, hogy anagy
mennyiségű növényzet későbbi rothadása oxigénbiányt okoz
a vizben - s ennek következményeként már bekövetkezhet a
balpusztulás.
A vfzfelület vfzinövényzettel való fedettsége és az elpusztult növényzet bomlása főleg Szentes belterületén kellemetlen szaghatást eredményezett, kiváltva a lakosság ellentrztstt és elégedetlenségét.
Az ATIKÖFE a jelenség kezdetekor - még a védekezést
megelőz6en - helyszfni vfzvizsgálatokat végzett a Kurca f6csatornán, amt!lyek szintén azt mutatták, hogy a növényzet
túlzott mértékű elburjánzása a tápanyagok hatására következett be.
Dr. Dobi László központi védelemvezetó a további, vfzminőséggel összefügg6 káresemények megel6zése érdekében - az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség
gel egyeztetve és egyetértve - a Kurca főcsatorna teljes
hosszára, a Vekeréri f6csaloma, a Kór6gyéri f6csatorna és a
Ludaséri f6csatoma torkolati szakaszára 2004. szeptember
IS-én 12 órától Ill. fokú vfzminóségi kárelbárltási készültséget rendelt el.
A készültség i fokozat keretében meg kellett oldani a vILi
növényzet (hInár, békalencse) folyamatos gépi leszedését
(fenti képünkÖfl), a Felsó·Kurcai vfzk.ivételen keresztül pedig a vízmin6ség javftása (a tápanyag-koncentráció csökkentése) érdekében friss vlz betáplálását a Hármas-Körös
folyóból 2,4 m'/s"" vfzhozammal.
(Folytatás a 3. oldalon)
#

Magyar-román vízkárelhárítási
albizottsági ülés
2004. szeptember 20-22 ..
között Debrecenben került
sor az új Magyar-Román
VIzügyi Egyezmény ki hirdetése utáni első vlzkárel·
hárHási albizottsági ülésre.
( .. Egyezmény a Magyar
Köztársaság Kormánya és
Románia Kormánya közölt
a határvizek védelme és
fenntarthat6 hasznosft.h
céljából folytatandó együttműködésról". Hatályba lé-

pett: 2004. május 17-én .)
Az igazgatóságot Tripolszky Imre képviselte. A
t61e kapott inf~nnációk sze·
rint az ATIKOVIZ[G területét érint6 témaköröket is
meg'árgyalták, 19y a Magyar-Román Árvfzvédelmi
Szabályzat mellékleteinek
korszerllsHését, illetve a
Szárazéri vIzátvétel egyezménnyel történő alá támasztását.

Ez utóbbira vonatkozóan
a közeljöv6ben szakért6i
találkozó t szerveznek, meIyen a magyar fél fejlesztési
igényeket kfván megfogalmazni mind mennyiségi,
mind vfzminóségi kérdé sekben.
Az új egyezmény életbe· Iépése utáni első kormánymeghatalrnazolti találkozó
2004 . novemberében lesz
(phzs)
magyar területen.

Uiiáéled6
magyar-szerb-montenegrói
kapcsolatok
A magyar-jugoszláv vIzügyi kapcsolatokat a kilencvenes évek elején kirobban t
polgárháborúk következ tében szüneteltellék el6ször a
felek.
A politikai helyzet viszonylagos rendez6dése után
az els 6 kapcsolatfelvétel
1996-ban volt, mikor VeleDcén találkozott a közös bizottság magyar és szerb vezet6je, akik kormánymegha-

talmazotti rangban vettek
részt a tárgyalásokon. A ki·
alaldtott munkarend szerint a
Magyar-Jugoszláv Vfzgazd~lkodási Bizottság évenként
ülésezett volna, az ülésszakok határozatait pedig a köztes időben három albizottságnak (vlzkárelbárltási, vlzgazdálkodási és vlzrninóségi)
kellett volna végrehajtani.
Ezt a programot már a
kezdetekt61 nem lehetett

megvalósftani , először a lugoszláviát ért katonai támadás, később a pénzbiány miatl. Érdekes módon a szak·
emberek kapcsolatát nem be·
folyásolta, bogya bombázásokat Magyarország is akUvan támogatta. Sokkal nagyobb akad~lyt jelentett a
pénzbiány, ami tulajdonképpen szintén a háború kövelkezménye volt.
(Folytatás a 3. oldalon)
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[ Búcsú Török Imre Györgytöl J

.:::::::==================-::-::::::-;:::-::=:::::::-=-==-::
Súlyos betegség utá n 2004_ augusztus 17-én elhunyt
Török Imre Györ gy
kollégá nk, barátunk, az Alsó-Tisza vidék i
V[zügyi Igazgatóság nyuga lmazott igazgatója,
akit az igazgatóság saját halottjaként búcsúztatott el.
ÁUjon itt emlékéül dr. Dobi László igazgatónak
a temetésen elha ngzott beszéde.

Tisztelt jelenlév& s mindazok, akik most lélekben
együtt vannak velünk!
Szomorú kötelességemnek
teszek eleget, amikor a vízügyi szolgálat munkatársai
nevében. egyben a Magyar
Hidrológiai Társaság és a
Magyar Mérnöki Kamara nevében is búcsút veszek Török Imre Györgyt61. szerelett
kollégánktól, egykori igazgatónkt6l, közeli barátomtól.
VOltAt olyan feladat., amit
ne oldott volna meg? Volt-e
ol yan célkitúzés. amit ne ért
volna el? Akik ismertük. tudjuk. hogy szorgalmával, kitartásával. céltudatosságával
a legnehezebh helyzetekben
is példásan helytállt.
Most mégis megdöbbenéssel és mélységes szomorúsággal állunk itt és nehezen vesszük tudomásul, bogy
most el6ször. egyik legfontosabb célkitúzésél. bogy hoszszú, aktiv. békés nyugdíjas
éveket töltsön el családja.
barátai és kollégái körében,
nem sikerült megval6sftania.
De ez sem rajta múlt! Sportember volt. de a sors most
nem volt sportszerú vele. A
kórral szemben nem volt
esélye.
Török Imre György pályája egybeforrt az Alsó-Tisza vidéki V fzügyi Igazgatóság teendőivel, ahol közel
négy évtizeden keresztül dolgozott. Rátermettségét mutatja, hogy alig nébány évi
vízügyi gyakorlat után a Szegedi Szakasz mérnökség, ilIetve F6épftésvezetőség vezet6je lett, majd az egyik
legfontosabb osztály. az Árvfzvédelmi és Folyószabályozási Osztály vezetését
bIzták rá. 1991-tól igazgatóbelyettes-főmérnök, 20012003 között pedig első számú vezetője volt az igazgatóságnak.
Vízügyi igazgatósági munkái közül kiemelésre kfvánkozik például a Maros általános szabályozási tervének elkészítése, amely hosszú ideig országos mintaként szerepelt a többi folyó szabályozási tervezéséhez.
Tennészetesen mindig vezet6 szerepet vitt az Alsó-Tisza vidéki árvlzvédekezésekben, különösen az 1970,
1975, 1999 és a 2ooo-es árvíznél túnt ki mindenre kiterjedő figyelme. Ha kellett .
mint például legutóbb 2000ben, a mindszenti szivattyútelep és Kurcatoroki zsilip
megbibá'sodásánál, szeméIyesen irányította a védekezési munkákat.
Egyébként is szeretett
mindenütt jelen lenni, a helyszfnen meggyőz6dni a munkák: menetér61, azok minősé
géml. Mint vlzügyi szakmérnöknek és egyben erdőmér
nöknek, speciális szakterülete volt a foly6k hullámteré-

nek hasznosítása, illetve a
bullámterek árvfzlevezetésben betöltött szerepének
vizsgálata. Ilyen ügyekben
országos szaktekintély volt.
Kemény vitapartner volt, de
sz6t értett és együtt tudott
működni a természetvéd6k.·
kel, akárcsak bármely más
szakterület képvisel6ivel és a
különféle civil szervezetekkel is.
Az árvilvédekezések mellelt a belvízvédekezésekből
is kivette részét , de talán
még emlékezetesebbek azok
a különleges kárelhárftási
feladatok, amelyekkel már
fiatalon sikeresen birkózott
meg . Ilyen "hőstett" volt az
algyői 0lajmez6 védelme
1968-ban, 2000-ben a tiszai
cianidszennyezés nagyobb
kártételeinek elhárítása az alsó-tiszai szakaszon, valamint
a pusztaszőlősi gázkitörésnél
a Ulzoltáshoz szükséges vlzellátás megoldása.
Nagyon fontosnak tartotta
a nemzetközi vfzügyi kapcsolatok ápolását, kezdeményez6 és igen akt1v szerepet
töltött be mind a magyar-jugoszláv, mind a magyar-román határvfzj tárgyalásokon és bejárásokon. Magas
szintű szakmai tevékenységének és emberi kvalitásának
köszönhetócn a szomszédos
országok vfzügyes szakemberei vel a szakmai kapcsolatok mellett mély barátságokat alakított ki, ezt a megható részvétnyilvánftások
hosszú sora bizonyítja.
. Kiváló angol nyelvtudásának köszönhetócn _ országos
küldöttségek tagjaként több alkalommal vett részt
külföldi tanulmányutakon.
konferenciákon. Tagja volt a
Nemzetközi Öntözés i és Vízrendezési Szövetség Magyar
Nemzeti Bizottságának. Tudományos folyóiratokban ilIetve kiadványokban mintegy 70 cikke jelent meg. jó
néhány közülük angol nyelven.
Sokat lehetne beszélni
arról. hogy milyen vezetői
kvalitásokkal rendelkezett.
de most csak egy nagyon
fontosat emelnék ki. mégpedig azt, hogy a fiatal szakemberek pályakezdését sokféle formában támogatta. továbbképzésüket, tudományos
és gyakorlati fejl6désüket
igyekezett e1ősegíleni .
Emlékszem, a nyugdíjba
vonulása alkalmából rendezett baráti összejövetelen azt
mondta: "Sok mindenről
beszélhetnék most, amire
büszke vagyok. Beszélhetnék az árvfzvédekezésekről.
a jelentősebb tervezési feladatokról, tanulmányokról és
nagyon sok mindenr61. De
én nem ezekre vagyok a legbüszkébb." Rá jellemz6 módon így folytatta: "Én arra
vagyok a legbüszkébb, hogy

nem kis szerepem van abban,
hogy itt most ilyen sok lehet~
séges és már feleJ6s beosztásban lev6 fiatal szakember
van, akikre nyugodt szivvel
lebet alapozni a vfzügyes
szakma jövőjét."
Szfvügye volt a hidrológiai társasági munka. A társaság vándorgyúlésein gyakran
szerepelt e16adásokkal. dolgozatokkal, s erre buzdította
munkatársait is. A társaság
nagysikeril X. Országos Vándorgyúlésének, melyet 1992ben tartottak Szegeden, 6
volt a f6szervez6je, ennek elismeréseként Bogdánffy
Ödön Emlékéremmel tüntették ki.
A társaság Szegedi Terü leti Szervezetének Hz éven keresztül volt az elnöke, s szintén bosszú évekig volt tagja
az Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Szakosztály vezet6ségének és a társaság külőn féle bizottságainak. 2003ban a társaság országos alelnökévé választották. Most
dr. Ijjas István elnök úr fölkérésére, a társaság több ezres tagsága nevében is búcsúzom t61e.
A Magyar Mérnöki Kamara elnökének, dr. Kováts
Gábornak a megblzásából a
mérnöktársadalom részvétét
is tolmácsolom. Török Imre
György már olt volt a Mérnöki Kamara újjászervezésénél is, a legutóbbi években
pedig a Vfzépftési és Vfzgazdálkodási Tagozat Etikai-Fcgyelmi Bizottságában dolgozolt.
Sokrétű közéleti tevékenységéhez hozzátartozott az
oktatás is, nagy kedvvel kapcsolódott be a Bajai Vízgazdálkodási F6iskola munkájába, rendszeresen meghívták
az államvizsga-bizottságba.
Török Imre György szakmai és közéleti tevékenységét több magas kitüntetéssel

is elismerték. A legnagyobb
becsben mégis - és ezt
minden alkalommal kifejtette
- az igazgat6ság által
alapftott "Als6-Tisza Vidékért Emlékérmet" tartotta,
mert - mint mondta - "ez az
a kitüntetés, amit demokratiku san, csak a kollégák szavazatával lehet elnyerni". És
a munkatársak megbecsülése
számára mindennél értékesebb volt.
Végül nem felejthetjük el,
hogy Török Imre György érdeklődési köre kiterjedt a
vízügyi múlt föltárására, a
vízügyi emlékek megőrzésé
re, a gyújtemények fejlesztésére, és mémöke l6deink emlékének ápolására. Kezdeményezésére Szegeden több jeles vfzügyi szakembernek álIltottak emléktáblát. A Hidrológiai Társaság legutóbbi
szegedi ülésén ő maga hogy
is mondta? "A vízügyi szolgálat annak köszön heli egységességét, eredményeit,
bogy hagyományait ápolva,
értékeit megbecsülve, a
múltból ép!tkezik."
Ránk, utódokra hárul az a
feladat, hogy megőrizzük és
ápoljuk nagy el6deink emlékét, hogy többek között szívünkön viseljük mindazon
mérnökök sírjának sorsát.
akik munkásságukkal példát
mutauak.
A mai naptól ~ggyel több
ilyen sirunk van!
Dr_ Dobi László

Megroppanva?
1966-ban megkezd6dött életünk legnagyobb kalandja. Felnéztünk Rájuk, a nagy Öregekre: Nóvé Lajosra,
Ball6 Bélára. Négyesi Imrére, Hegyesi Ferencre.
Bartsch Lajosra, Tripolszky Istvánra, Dobi Lászlóra.
Mi lesz itt velünk? Mérnök, technikus . adminiszt:rátor, gát6r. autószerelő. esztergályos. gépkezelő, tizenketten. És jön a nagy próba, 1970. Mindenki a helyén a
legjobb tudása szerint. Talán baj is minden továbbit ehhez mérni .
Mire körülnézrunk, elfogytak mell61ünk a "nagyok".
Itt maradtunk magunkra, de 2000-ben Mindszenten
még kiáUtuk a próbát.
Egyszer csak közülünk is elindultak messzire, köz ben ezer felől baraptak: bel61ünk egy darabot, amibe
belenyugodni nem lehet.
Hangoskodni, kiabálni szabad, megsért6dni is szabad, de rosszindulattal bántani nem szabad! A másikat
becsülni szabad. de főleg a lehetőségek teljes kihasználásával segfteni kötelező.
2004. Már nincs kire felnézni, a velem együn haladók többsége is elment. Ők már bizonyára tudják: az
annyiszor vitatott., abszolút igazságot.
ISlen Veled. Imre!
Nekünk még van egy kis dolgunk.
S bár a hívó szó már meglegyintett, de akaratunk
még szilárd.
Vágfalvi Zoltán

Az igazgatóság a fels6- és
középfokú végzettségú alkalmazottainak képzését - feladatainak szhwonalas ellátása érdekében. az ehhez szükséges mértékben, az anyagi
lehetőségek függvényében támogatásban részesfti.
A 2003-2004-es tanévben
felsőfokú levelez6-, esti és
tanfolyami képzésben 24-en
vetlek részt (ll-en fejezték
be tanulmányaikat). Tavaly
18-an szivattyútelepi gépkezelői, 23-an műszaki ellen6ri
vizsgát tettek sikeresen.

(

2004-ben 14 továbbtanulási igény érkezett be az oktatási bizottsághoz.
A megkezdett tanulmányokat - tanulmányi szerző
dés alapján - igazgatóságunk
a továbbiakban is az eddigiek szerint támogatja.
Az igazgatóság szervezeti
változásai ból adód6. megnövekedett feladatok ismeretében határozható majd meg az
új továbbtanul6k azon köre,
amelybe igazgatóságunk támogatottjai tartoznak.
K_Gy.
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Október 26-án az ATIKÖV1Z1G adott otthont a Szegedi Közéleti Kávéház A
NEMZET "INZSELLÉREI"
c. rendezv6nyének, a Sl.eged
város vlz,mlv~jn~k krónikája
c. könyv bemutat6jának. A
házigazda, Halász Miklós
újságír6 beszélgetett meghívott vendégeivel, Ágoston
Istvánnal. a könyv szerz6jével és dr. Dobi Lászlóval,
az ATIKÖVlZIG igazgatójával.
A megjelent könyv ismertetésén túl érdekes beszélgetés bontakozott ki az elő
zőleg megjelent " nemzet inzsellérei"-kötetekkel kap csolatosan is. (A Nemzet Inzsellérei I-II . kötete jelent
meg eddig. kiemelkedő mérnökeink munkásságát mutatva be.) Szó esett a tervezett
harmadik kötet el6készilleteiről is: néhány, korunkban
élt, kiemelkedő mérnökszemélyiség munkásságának bemutatását tervezi Ágoston
István.

Dr. Dobi Lászl6 üdvözölte
a tervezett művet. s támogatásáról biztosította a szerzőt.
Az igazgat6 - újságírói kérdésre válaszolva - röviden
ismertette a Vásárhelyi Terv
Alsó-Tiszát érintő, tervezett
munkálatait.
A kötetlen beszélgetésbe
bekapcsolódott dr. Kováts
Gábor, a Mérnök Kamara elnöke (korábban a szegedi
ATIKÖVlZlG igazgatója) is,
aki a kötetek megjelenésével
kapcsolatos személyes élményeit is belesz6tte a társalgásba.
Kiemelte , bogy a jelen
DJémöknemzedéke számára
nagyon fontos a múltbeli
mérnökök munkásságának
ismerete. A Kamara és a saját nevében is a kötet befejezésére buzdftotta Ágoston
Istvánt.
Mindannyian érdeklődve
és kfváncsian várjuk a
harmadik kötet megjelenését.
(Phzs)

lMúzeumi összekötök Szegeden
Október 19 -én Szegeden
rendezte meg a Duna Múzeum a vízügyi ágazat múzeumi összekötőinek országos
tanácskozását, melynek az
Atikövfzig adott otthont az
újszegedi gát6rházban kialaIdtott Vízügyi Történeti Emlékhelyen . Frank Szabolcs
köszönlőjét követ6en Benke
György mutatta be a Maros
parti emlékhelyet a kollégáknak. A vfzügyi múltbeli kalandozás után Kaján Imre, s
a VMLK és a Duna Múzeum
• elmúlt évi munkabeszámolója következett, majd a jöv6
feladatairól, terveiről is be számolt. Váczi Piroska, a
Kulturáli s Örökségvédelmi

Hivatal munkatársa az ipari
emlékek védelméről tartott
érdekes előadást , biszen az
igazgatóságokat fog lalkoztatja a területükön lévő vízügyi-ipari műemJékek sorsa.
A felújftásokhoz talán a múemlékké min6sftéssel lehet
érdemlegesen hazai és eur6pai uni6s pénzforrásokhoz
jutni. Az ipartörténeti múemléleké minősítéshez ajánlotta
fel a hivatal támogatását Váczi Piroska. A múzeumi öszszeköt6k találkoz6jára a szegedi halászlé tette fel a koronát. A napot a Móra Ferenc
Múzeum Árvízi újjászületés
kiállftásának megtekintésével zárták.
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kárelhárítás
végrehajtása
(FoIY/atás az I . oldalrál)
A Vlzmin6ségi kárelbárttás
területi munkáit az igazgatóság szentesi szakaszmérnökségének szakemberei végezték.
A védekezés a Szentes és
Környéke Vfzgazdálkodási
Társulattal, és Szentes Város
Önkormányzatával történt
kapcsolatfelvétellel kezd6dön. Ennek során kértük a
VGT-t, hogya Fels6-Kurcai
Vlzkivétclen két gépegységre
haladéktalanul kérjen energia-felhasználási engedélyt
az áramszolgáltatótól, s ennek birtokában a gépeket
azonnal inditsa.
Szentes önkormányzatától
kértük. bogy a kiszedett vizinövényzet elhelyezéséhez jelöljön ki deponáló helyet.
A növényzet megbontásához, kiszedéséhez és elszá1lftás ához a következ6 - saját
tulajdonú - gépeket irányItottuk a Kurea fócsatorna
érintett szakaszára:
T-174 tip. rakodógép gémbosszabblt6 szerelékkel
l
Körös tip . úszó nádvágó
gép "tolólap" szerelékkel I
MTZ -82 tip . traktor az
l
úszó mozgatásához

növényzet gépi leszedése a
szentesi kórház feleui uszadékfogónál. Az érkez6 hlgftóvizet • Bikaistállói tilt6nál
felfogtuk, majd lökésszerúen
leengedtük. Egyúttal nyitottuk a Talomi és a T -3-as tiltókat, bogy a város alatti vfztömeg is megmozduljon.
A kórbáz feletti csatornaszakaszon lév6 növényzet ráúszott az uszadékfog6ra, melyet onnan a T-I 74-es rakodógéppel szedIÜnk ki és
emeltünk: partra. A növényzetet a rakodógéphez a Körös úszó nádvág6gép segftett
odatolni "tolólap" szerelékéveL Az elsó napi beavatkozás hatására a kérdéses csatornaszakasz meg tisztult.
Nehezebbnek bizonyult a
f6csatornán a Makai hfd
(25+080 km, Szentes város
belteriilete) és a Talomi tiltó
(19+097 km, Szentes alatt)
közötti szakasz tisztítása.
Annak ellenére, hogya rakodógép a T.lomi tiltónál folyamatosan szedte az uszadékot, a város belterületén
megrekedt zöld növényi paplan nem mozdult meg. Hozzájárult ehhez a kedvez6tlen
széljárás, mely az uszadékot
északi irányba, a vizfolyással
ellentétesen terelte .
Szükség volt a vízfolyás
meggyorsítására, illetve a
megrekedt uszadék fellazítására. Ezért 2004. szeptember
19-én a Talomi és T -3-as til-

M17.-80 tip. traktor pé)tko- tók nyitásál 60-60 cm-re, egy

csival
1.
Készültségbe helyeztük továbbá az érintett csatorna6röket (3 személyt) az érkez6 vfz fogadásához és a
tiltók kezelésével annak továbbltásáboz.
A Hármas -Körösb6l a víz
betáplálása 2004. szeptember
16-án 8 órakor megkezd6dötl 2,4 m'/sec folyamatos
vízhozammal. A város belterülete feleu az uszadék felfogásáboz zárva hagy tuk a város feletti két uszadékfogót,
a város alattit viszont nyitottuk, hogyavízinövényzet le
tudjon úszni a Talomi tiltó
felé.
2004. szepte~bcr 17-én
délelőtt megkezd6dö tt a vfzi-

nappal kés6bb újabb 20 cmes nyitással 80-80 cm-re növe!tük. Ezzel egyid6ben az
úszó nádvágó gépet a város
alá irányítottuk, bogy fellazítsa a megrekedt uszadéktömeget.
A·Szentes és Környék.e
Vfzgadálkodási Társulat kérés ünkre vállalta, bogy az
eredeti vfzdfj 80 százalékának megfelel6 összegért biztosftja a vizet, s ez lehet6vé
tette, hogy az l millió ml tervezett vfzmennyiség helyett
végül is mintegy 1,3 millió
m' (pontosan I 261 440 m')
vízzel öblftsük át a rendszert
azonos árért.
Az intézkedések hatására a
zöld növényzet lassan meg-

mozdult és elindult a Talomi
tiltó irányába. Itt a depóniába
rakolt uszadékot pótkocsira
raktuk, s a komposztáló
telepre szál1ftottuk.
2004. szeptember 20-án az
ATIKÖFE Környezetvédelmi Laboratóriuma vfzmintát
vett a következő szelvényekben:
Kurca f6csatorna, Makai
hId
(25+080 km),
Kurca f6csatorna, Talomi
tiltó
(19+097 km) .
A vizsgálati eredmények
azt mutatták, hogy a viz min6sége jelent6sen javult, s
lényegében megegyezett a
Hármas-Körös vizének min6ségével.
2004. szeptember 21-ére
az uszadéktömeg elhagyta
Szentes város belterületét,
ezért a vadászbáznál lévó
(24+000 km) uszadékfogót
visszazártuk, hogya szél
alulról ne tudja visszaterelni
a vfzinövényzetet. Közben
folytatódott a Talomi tiltónál
a rakodógépes kitermelés és
a növényzet komposztáló telepre szállítása.
A hlgl!óvlz betáplálás át
2004. szeptember 22-én 10
órakor szüntettük meg .
A Bikaistállói, Talomi és
T -3-as tilt6kat fokozatosan
visszazártuk. Helyszíni bejárás során megállapftottuk,
hogy a zöld növény tömeg
már csak Szentes alatt észlelhet6 - a szennyvfztisztftó teIcptól a Talomi tiltóig mintegy 2,5 km hosszban összefügg6 takarót alkot a vIz fel szinén -, melynek leszedését
viszont ökológiai szempontokból már szükségtelen nek
rtéltük.
A Kurca f6csatornán
Szentes belterületén a múszaki beavatkozások batására
megszúnt a víz lefedettsége
hínárral, békalencsével és ru caörömmel, a víz minóségében javulás állt be. Mindezekkel együtt megszúnt a
lakosságot korábban initáló,
kellemetlen búzhatás is.
Ezt figyelembe véve az
igazgatóság központi védelemvezetése a m. fokú vízmin6ségi kárelbárftási készültséget szeptember 22-én

18 órát61 megszüntette. A
kárelhárítás f6bb létszám-,
gép- és egyéb mennyiségi
adatai a következ6k:
Foglalkoztatott maximális
saját napi létszám:
5 f6 műszaki,
8 f6 fizikai (gépkezel6k,
csatorna6r, laboráns, tecbnikus).
A védekezésnél felhasznált technikai eszközök:
T-174 rakodógép,
saját
Körös nádvágó hajó,
saját
MTZ-82, saját
MTZ-80 p6tkocsival,
saját
Terepjáró gépkocsi,
saját
2
Személygépkocsi, saját 2
DREL-2000 gyorslabor,
saját
1.
Az alkalmazott létszám és
a technikai eszközök 12 órás
nappali szolgálatban dolgoztak. Idegen létszámo!., illetve
gépet nem alkalmaztunk.
A Fels6-kurcai vfzkivételen beadott hígft6vfz menynyisége: l 261 440 m'
Gravitációs vízbevezetés a
Tiszába (a rossz min6ségű
vlz leengedése): 975 (I()() m'.
A Kurca f6csatornából
kieme It és elszállftott zöld
anyag becsUlt súlya vizes

áll;:V~:;'~~é~i

kárelhárftás
becsült költségei:
- bérek és járulékaik;
- igénybevett gépek, sz.6.IJftóeszközök múködtetésének dfjai ;
- egyéb költségek (bfg 1tóvfz szolgáhatása, anyagköltségek, laboratóriumi
vizsgálati díjak) mindösszesen: 7 millió 477 ezer forint
(bruttó összegben).

Tapasztalatok
,
es
javaslatok
A hosszú évekre visszanyúló tapasztalatok azt mutatják, hogya Kurca f6csatornán és a mellékcsatornákon minden évben nagy

tömegben megjelenik a hlnár, békalencse és rucaöröm
a nyár utolsó szakaszában.
Az időpont is nagy pontossággal el6re jelezhet6: ez
az augusztus 5-e és lO-e közölti időszak . A növényzet,
ha nem történik meg leeresztése, vagy a vfzb61 kieme1ése, ezt követócn egészen a
fagyok beálltáig megmarad a
víz felszfnén, kezdetben
élénk zöld szInnel, kés6bb
megbamulva és rothadásnak
indulva.
A keletkező zöld tömeg '
nagyságát csak az id6járás és
a Kurca főcsatorna térségében jelentkező öntözési igények befolyásolják. Ha nagy
az öntözési igény és az év folyamán a rendszerbe több
friss viz kerül a Hánnas-Körösb61, akkor kisebb a növényzet tömege, ellenkez6
esetben nagy. Mindez az esztétikai problémákon túl közegészségügyi és balélettani
szempontból is káros, mert a
rothadó növény tömeg btlzt
áraszt, a tetején szemét halmozódik fel, a vlzból történ6
oxigén elvonással pedig balpusztulás is bekövetkezhet.
(Ez történt például 1999 augusztusában.)

A Kurca fócsatorna és
mellékcsatornái többféle szerepet töltenek be a térségben:
a vízgazdálkodási funkciókon túl (belvfzelvezetés, öntözóvfz-tározás és -szállítás,
tisztított és tiszUtatlan
szennyvizek befogadása)
horgászati, sportolási, szabadid6 eltöltési, környezetgazdálkodási, sőt, turisztikai
szerepük is van. A belterilleteken pedig ezeken kfvül
még városképi, tájesztétikai
jelent6séggel is blmak. Igya
hínár- és békalencse-áradat
elleni védekezés sem kizár6lagos vlzügyi feladat, s6t lebet, hogy egyáltalán nem az,
E tevékenységbe tehát
minden olyan szervezetet és
közösséget javasolunk bevonni, amelyek a vizet valamilyen célra használják, s
amelyeknek érdeke a kedvez6 vfzminőség és esztétikai
állapot fenntartása a kritikus
időszakokban is, illetóleg
amelyek a viz tápanyagokkal
szennyezését, s ezzel a vízinövényzet tömeges elszáporodását el6idézik.

Dr. Fekete Endre

Ilftanácsos
osztdlyvezetd-Mlyettes
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Ki tü n teté se k
Dr. Pálfai Imre nyugalmazott szaktanácsadó részére dr.
Persányi Miklós környezetvédelmi és vfzügyi miniszter az
államalapftás ünnepe, augusztus 20-a alkalmából a
Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje
kitüntetést adományozta.
A környezetvédelmi és vízügyi miniszter az október 23-i
nemzeti ünnep alkalmából a következő kitüntetéseket
adományozta:
- Kurucz Gyulának az i~azgatóságnál végzett bárom
év'tizedes, kiemelked6 színvonalú szakmai, humánpolitikai tevékenységéért Miniszteri Elismer6 Oklevelet,
- Biró Ferencnének (ATIVIFE) a vlzügyi szolgálatban
több mint négy évtizeden át végzett lelküsmeretes, magas
szfnvonalú munkájáért Miniszteri Elismern Oklevelet adományozott.
Fehér Józsefnek a társulati mozgalom terén kifejtett, kiemelked6 tevékenységért a Vfzgazdálkodási Társulatok
Országos Szövetségének Elnöksége Beszédes József Emlékérmet adományozott 2004. október 14-én.
Mindannyiuknak gratulálunk és további jó munkát kivánunk:!

,

Uiiáéledö magyar-szerb-montenegrói kapcsolatok
(Folytatás az I. oldalról
2004-ben az új nevén szerb-montenegrói fél találkozóra hívta a bizottság magyar elnökét, dr. Varga
Miklóst. A szeptember 14-én megtartott elnöki találkozón a tárgyalások azonnali újraindftásáról döntöttek a felek.
Ennek eredményeképpen október
elején a titkárok vezetésével asztalhoz ültek az albizottsági elnökök és
a szakértők, s megbatározták a 2005
márciusáig - a következ6 ülésszakig
- terjed6 id6szak munkatervét. Mivel a szerb-montenegrói fél jelent6s
támogatást kapott, rövid id6 alatt
szerette volna bepótolni az elmúlt
négy év elmaradt tennivalóit. Természetesen erre már kevés a bátralév6
id6, a közös munka személyi és
anyagi feltétclei sem adottak a magyar oldalon.
A megkezdett tárgyalásokon a

felek tájékoztatták egymást az elmúlt
jelent6sebb változásair6l. A
magyar félnek b6ven volt mir61 beszámolnia, hiszen jelentós szervezeti
változások következtek be a magyar
vfzgazdálkodásban. Az átalakulás a
másik: oldalt sem kerülte el, de ott a
drasztikus változások még ezután
következnek. Megállapftható az is,
bogy az átszervezésekkel kapcsolatos problémák mindkét oldalon hasonlóak, sokszor a viz és a vfzgazdálkodás érdeke báttérbe szorul.
A határvlzi tevékenység jövójét illet6en a felek nem képviseltek azonos álláspontot. A múltban a közösen elvégzett munkát (pl. tanu lmányok, elemzések készítése) az illetékes állami szervek és a központilag irányftott és finanszírozott kutató
intézetek végezték. Ez utóbbi lehetóség számunkra teljesen megszúnt, a
VITUKI Kbl. részvétele a munkában
időszak

bármely más magáncéghez hasonló,
közvetlenül és azonnal fizetendő .
így - ismerve a közeljöv6 "biztató"
anyagi kilátásait - magyar oldalon
csak a pályázati források bevonása
lehet a megoldás. A szerb-montenegrói fél a közös munkát inkább a hagyományos módon képzeli el- teljes
állami irányítás és finanszírozás mellett.
A pályázati fomsok bevonása - a
költségk1mélés mellett - több el6nynyel is jár. Tanulmányok, tervek készítése esetén magyar és szerb-montenegrói cégek közösen is pályázhatnak: a megvalósftásra. így az elkészült anyagok természetes módon
magyarul és szerbül is rendelkezésre
állnak, feltebet61eg megfelelve
mindkét fél érdekeinek. Az állam áltaj múk:ödtetett bizottságok feladata
csak a munka felügyelete és jóvábagyása.

MEGHívó

Ez az egyetlen megoldás, ami
megfelel a magyarországi lehet6ségeknek.
További el6ny, bogy a pályázatok
igen eredménycentrikusak, így nem
csak koncepciókat tudunk felvázolni
(a múltban ez volt a gyakorlat), hanem a közös vfzgazdálkodási problémákat meg is tudjuk oldani.
A pál yázati lehetóség már maga a
valóság, még ebben az évben indulnak olyan támogatások, amiket a
közös elképzelések finanszírozására
fel lehet basználni. Ezt az teszi lehet6vé, bogy az új Interreg III pályázati
alapot már a magyar-szerb-montenegmi határra is kitetjesztették, núg
a PHARE ezt a viszonylatot nem támogatta.
A legközelebbi program november
3-án és 4-én a közös érdekeltségű
szakaszok felülvizsgálata lesz.

Ubdy Je nG

Az Alsó-Tisza vidéki
Környezetvédelmi és
Vlzügyi Igazgatóság
vezetése szeretettel
meghívja Önt
2004. november ll-én
12 órára
a Központ, az MBSZ
(Gépüzem), a Szegedi
Szakaszrnémökség
NYUGDDASBARÁTI
TALÁLKOZ6JÁRA
a Szeged,
Csap u. 71. sz. alatti
POTYKA
m-rnREMBE.

Dr. Dobi László
igazgató
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A környezetvédelem

és a vízgazdálkodás kapcsolata
Idézetek egy
30 évvel eze/6ft;
tanácskozás
jegyz6könyvéb6/
A Környezetvédelmi Világnap alkalmából az AlsóTisza vidéki Vízügyi Igazgatóság 1974 . június 6-án
környezetvédelmi tanácskozást tartott Szegeden, a
központi épület kultúrtermében . A tanácskozásr61
precíz jegyz6könyv készült,
- hála dr. Bérczi Lászlóné,
Klárika lelkiismeretes gyorsés gépfrói munkájának . A
jegyzókönyv Kardos Imre,
majd Török Imre György fómérnök által megőrzött példánya nemrég került hozzám. A jegyzőkönyv segitségével a következ6kben (zelftót adok a harminc évvel
ezel6tt elbangzottakb61. Nem
egy gondolat ma is idószerű
és megszfvlelend6, különös

tekintettel a legújabb szervezeti változásolcra és az EU
Viz Keretirányelvéhen is
megfogalmazott környezetvédelmi szempontokra.
A tanácskozást Kardos
Imre igazgatóhelyettes f6 mérnök nyitotta meg. Rávilágított a környezetvédelem viszonylagös újszefÚségére és
világméretű jelent6ségére,
majd utalt arra, hogy az igazgatóság a legutóbbi kollégiumi ülésen határozatot hozott
egy néhány tagú környezetvédelmi csoport létrehozásáról, amely koordináló szerepet lát el és kapcsolatot tart a
területi operatív szervekkel
és a belső osztályokkal. (A
Környezetvédelmi Csoport Keresztes Tibor vezetésével
- a Vfzgazdálkodási Osztály
keretei közt meg is alakult, s
jó pár évig igen aktfvan mű
ködött.)
Környezetvédelmi tevékenység a vízügyi ágazatban
c. vitaindftó el6adásomat az-

máinak számbavétele sajnos lunk. Az intézkedési jogkör. és annál jobban mi tudunk
csak most kezdc1dötl meg. III rel és hitellel rendelkezc1ker mutogatni az elrontolt
ez a fajta szennyvlzelhelyezé- kell felrdznunk. Hdt hogyan ? dolgokra. "
si módszer a meg/eleM befo- A tények ismertetésével és a
A Keresztes Tibor hozzágad6 hiánya miatt valósult tények elc1rejelzésével, még- szólásából vett néhány körmeg. Véleményem szerint ezt pedig pesszimista elc1rejeLzé. nyezetvédelmi kutatási téma
a megoldást olyan helyeken sével. Ugyanakkor meg kell clme is érzékelteti, hogy miis alkalmazni kellene, ahol teremtentInk a saját szavahi· lyen sokféle környezetvévan meg/eleM befogad6, te- her6ségilnket is, hogy egydl- delmi probléma vár tisztá hát a Tisza és a Maros men- talában a mi ijesZlgetésünket zásra: "Növényvédc1szer-tartén is.
valaki komolyan vegye. Hál talom alakulása szarvasmarIgy Szegeden újb61 meg ezt hogyan lehet megterem- hdk t<jében; Nö vényvéd6kellene ezt a kérdést vizs- teni - mármint a szavahihe- szer-maradék alakulása
gálni, mert egyelc1re - tudo- tc1séget ? Ogy, hogy tesztInk anyatejben; Tavi és folyami
másom szerint - Szeged vá- is valamit a környezetvédele- halak, valamint halkonzervek
ros szennyvizét jó ideig tisz- mért. ts sok minden tanozik szennyezettsége Békés metttás nélkUl akarják a Ti- még az elc1bb felsoroltakon gyében; A Hortobdgyi Á J Ja szába bevezetni. Tudjuk, kIvül ebbe a témakörbe. Az mi Gazdaság halállományáhogya becseji duzzasztás a emQeri környezet, ezen beftll nak higany-szennyezc1dése,·
szennyvizek öntisztulása a fásttás, parkosltás. Ezeket TisztItolt sze nnyvizet tároló
szempontjából kedvezc1tlenül a munkákat nekiJnk kell vé- t6ban kezelt halak toxikofog hatni. A vIz sebességének gezni, végzik is a SzegedI 16giai vizsgálata növényvélecsökkenése azonos a kis- Szakaszmérnökségen, Szente· dc1szer-maradékok esetén; s
köreivel, de ezt ellensúlyozza sen is.
végül, de nem utolsósorban a
Kiskörén az 6riási nagy tároEgyébként furesdn hang- már emlttett Bugaci talajvizott vll/eltllet, amirc11 itt a zik, de a környezetet csak zes anénes szennyezddés. "
becseji böge esetében nem úgy lehet védeni, ha valamit
Török József csoportvezebeszélhetiJnk.
ront unk. Nyilván a keletke- t6 hozzászólása a felhagyott
Ezeket a dolgokat nem le- zett szennyet, a keletkezett kutak eltömésére és a haszhet pOn/osan kiszámUani, de piszkot valahova el kell he- nált hévizek elhelyezésére
azt mondom, akkor gondol- lyezni, ahova azt elhelyezztJk, tért ki:
kozunk reálisan , ha pesszi- az a tertIlet teljesen rossz.
" A felszIn alatti vCzkészmisták vagyunk ebben a kér- Ha éplttlnk egy parkot, azt letek környezervédelmébe ildésben. Budapesten már nem hogyan kezdj tik? A fák ritkt- Iden megemitteném a kutak
lehet ftlrödni aDunában. tásávaJ, tehát ott is rontunk. megsztlntetésének a probléNekiink mindenképpen el kell S ezt is bele kellene vinni a máját. A múlt század utols6
érni, hogy a szegedi szenny- köztudatba, illetve a közhan· évtizedeiben meg indult kLÍtvizet tisztUsók, és hagyaTi. gulatOl irán yltók fejébe, forási tevékenység következszóban és a Marosbnn lehes- tehát hogy környezetvédelem tében. amely lényegében tösenfUrödni. "
puszIltás nélktJI nin cs. De retleniil és egyre fokozódóan
A másik fó csoporltal, azért ok nél kW se rontsunk, zajlik napjainkig , a kutakat
vagyis a viz kártételei elleni mert ugye volt aSaséri fa- ezer-, sc1t tlzezerszámra fúrvédelemmel kapcsolatban az irtás, ami kellemetlen volt. ták meg, és ahogya maguk
el6adásból csak egy momen- Nagyon szomorlÍ. volnék, ha természetes e/öregedése után
tumot ragadok ki: "Ez a te- valaki a vetyeháti nyárfát is h.asználhatatlanná váltak,
vékenység régóta folyik, csak kivágná, bár sose lehet tud- úgy Olt maradtak, eltömés Uképpen eddig nem mondtuk, ni! Feladat például a vanda· re legritkább esetben kerUl!
hogy ez környezetvédelem , lizmus meggállása is. Én sor. Az ilyen szakszerütlenül
pedig pl. Szeged város vé- nyomatékosan mondtam, felhagyolt klít rendkCvül nagy
delme árvédeimi töltésekkel hogy amit a parkerdc1nél a veszélyeket hordoz magában,
legalább olyan fontos, mint cs ibészek fát kitörtek, ne mert a klllaknak a fd elemét
néhány fának a megléte."
szedjétek össze. Azt lÍgy kell az acéJesövek adják, ezek
A környezet fej lesztése hagyni, sc1t még egy táblát is korrodálódnak, kilyukadnak
terén a Kurca Szentes városi rá kellene tenni, hogy isme· a hosszú évtizedek - lassan
szakaszának átfog6 környe- retlen szegedi lakosok mave. már azt lehet mondani, hogy
minden érdekeltet. A fejlesz_o zetvédelmér61 szóltam, majd Tessék ezt megcsinálni. Még évszázad - során és a különtés meg valósi tás ához szük- {gy folytattam: "Ugyanezt az se baj, ha ebbc11 botrány bözc1 ritegvlznyomású ho mokrétegeket összeköthetik.
ség van a hosszú távú, össze- lehetne csinálni a Gyálai lesz. Legyen botrány.
Holt
-Tiszá
n,
mely
szintén
Hoz.z.átartozik
a
ml4nkánkEz azt a veszélyt hozhatja
hangolt támogatási rendszer
kialakítására, múködtetésére. szennyvtz-befogad6, késc1bb hoz az olyan városképi jelen- magával, hogy egy magaFontosnak tartották lehet6 - is erre akarják idc1nként fel- tc1séga vtifolyásoknak, mim sabb nyomású rétegnek a viség tervek készttését és egy használni. Ezt nem kellene pl. a Kurcának a rendezése ze alacsonyabb nyomású vtz;mintaértékú rehabilitáció engedni. A Gyálai Holt·Ti- is. Annak ellenére, hogy tud· adó rétegben eltünik, elapadmegval6sftását. Mindehhez szán lehetett valamikor fü - juk, nem a mi pénzUnkbc11 hatnak kútjaink. Megakadá az önkormányzatok, kistérsé- rödni, most nem lehet, vi- kellene ezt a munkát csinál· lyozására a felhagyotl kutagek nagyobb szerepvállalás- szont nem lehetetlen, hogy ni, de ahogy kezdeményeztük kat duzzadó cemenrpéppel
ára van szükség, mert csak v;sszateremtsünk korábbi Szen/es város térségében eZI kelJ eltöm n;. Ennek rendkCvül
ennek alapján lehet a rehabi- hely;.eteket. Pl. Londonban - a munkát, azonnal csatlako- nagy anyagi kihatásai leszlitációk sorolását elvégezni, valamikor az 50-es években zott a Városi Tandcs ehhez a nek, ami különösen a magán- egy hét alatt 4000 ember munkához. ugyanakkora ösz· kUlaknál teremt nehéz helya támogatásokat odaltélni.
A jelenlév6k egyetértettek halt meg a levegc1 káros szeggel. Igaz, hogy elvileg zetet. A felszIn i vizekre gyaabban, bogy a holtágak a jö- szennyezettsége miatt, a Tem- ezt fordttva kellett volna esi· korolt hatás tekintetében
v6 számára fenntartand6, zén pedig tömény szennyvtz nálni, hogy a város kezdemé· igazgat6ságunk tertlletén
hasznosftható, vfzgazdálko- folyt, de ma semmi ktllönö· nyez.z.e, de legyUnk mi kezde· nagy fonlosságúnak Itélem
dási, természetvédelmi, gaz- sebb probléma nincs London ményezc1k ebben. Igyekez· meg a nagy sótartalmú vidasági és jóléti funkciókat el- levegc1jével, a Temze vize pe- zünk biztosItani mi azt a - zeknek a felszlni befogadóklátó - esetenként a települé- dig tiszta. Ezek a kérdések már majdnem azt mondtam, ba történd bevezetését. En·
sek táj képét is megbatározó megoldhatók. KélségteleniJl hogy néhány százezer, pedig nek Ugyében is tönénlek már
pénz kell hozzá, de össze- - pont kétmillió forintot.
lépések, gondolok a Szentes
- "éI6vizek" keU legyenek.
Nagyon egyetértek abban, környéki hévtzkutak vizeinek
Az ökológus, a vizgazdál- fogás, koordinálás ts a
kod6, a természetvéd6, a ku - szemlélet megváltoztatása is hogy az árvlzvédelemre elhelyezési lehetc1ségeit tármondjuk ki kereken, és hasz· gyaló, a Szakágazati Fdosztat6 és a közgazdász közötti szükséges. "
Dr.
Simády
Béla
vfzügyi
nálja is ki a megalakuló cso- tállyai közös tanulmányra.
szoros együttműködés a jöv6beni feladatok sikeres igazgató hozzászólásából port, hogy az árvlzvéde lem Tudni kell, hogya lermálku·
négy részletet (négy bekez- környezetvédelmi kérdés. Mi- tak vizének zöme több ezer
megoldásának a záloga.
nél több dolgot hozunk bele mg/l iteres sótartalmú...
Sebesvári J udit dést) idézek:
"Sok lesz a munkánk, hi- ebbe a kategóriába, annál
az MHT Szegedi Tertlleti
(Folytatás az 5. oldalon)
Szervezet titkára szen még csak most indu - jobban mi leszünk a gazdák,
zal kezdtem, hogya v(zgazdálkodás környezetvédelmi
tevékenysége három fó csoportba sorolható. Ezek:
- a vfzkészletek védelme,
- védelem a viz kártételei
ellen,
- a környezet fejlesztése a
vCzgazdálkodás területén .
A vfzkészletek védelmével
kapcsolatban most a köve tkező részt emelem ki :
" Az eddigieknél nagyobb
hangsúlyt kell adnunk a
szennyvizek öntözéssel való
elhelyezésére. Köztudolt,
hogya környezetvédelem nagyon költséges. A szennyvIzöntözés a környezetvédelemben éppen egy olyan dolog ,
ami nemhogy költséges, hanem még hasznot is hoz.
Rengeteg probléma van ezzel, kezdve a tervezéstefI a
hat6sági kikötésekig, de véleményem szerint nem szabad elzárk6zni az ilyen megoldások eid/. A kecskeméti
szennyv1zöntöz6telep problé-

( II. Szegedi holtág-konferencia J

Az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság, az MlIT Szegedi Területi Szervezete, az
MTA Szegedi Területi Bizottságának Geokörnyezeti
és Hidrológiai Munkabizottsága, a Kiss Ferenc Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesület szeptember 21én rendezte meg Szegeden az
immár hagyományos holtágkonferenciát. A nagy érdeklődés mellett, mintegy száz
résztvev6 el6tt elhangzott
előadások keresztmetszetet
nyújtottak az elmúlt 10 év
eredményeiről, az elképzelésekről. a megvalósftott
boltág -rehabilitációkról, a
munkák során szerzett tapasztalatokról és a kudarcok-

róI.
A konferenciát dr. Dobi
László, az A TlKÖVIZlG
igazgatója nyitotta meg. Az
előadók skálája (Antók Gábor, Schreffel Rudolf, dr.
Ress Sándor, Pataki Beáta,
Horváth Gábor, Békési István, dr . Fekete Endre, dr.
Putarich Veronika, dr. Szalma Elemér, dr. Györffy

György, Paulovits Péter, dr.
Györe Károly, dr. Kaszab
Imre, Kozák Péter, Vaszilievits S. György) a holtágak
problémája iránti széleskörű
érdeklődést mutatja. A szakmai program levezetője Andó Mihály és dc. Pálfai Imre
volt.
A konferenciát a szakterületek együttgondolkodása
jellemezte. Ahogy az szinte
minden előadásban elhangzott: alapfeladat a monitoring kialakítása, a megkezdett munkák folytatása mind a rehabilitációs tervek
el6készftésébez, mind a végrehajtást követ6 utómegfigyelésekhez, az ökológiai folyamatelemzéshez. Fel kell
készülni az EU-forrnsokhoz
való hozzájutás hoz, amely
során el kell érni a tulajdonviszonyok rendezését; létre
kell hozni, illetve meg kell
alakítani a kezel6, üzemeltet6 szervezeteket. M i vel a
holtágakra jellemz6 a széleskönl érintettség, a rehabilitáció tervezésébez, a céláUapot
rneghatározásához és az üzemeltetéshez be kell vonni

E cikket a szerkesztc1ség vitaalapnak szánja. Akikben a leIrtak
gondolatokaI ébresztenek, kérjUk,
osszák meg véleményUket
a V/ZPART olvas6ival.
A hozzászólásokat közöljük.
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Ui gép aminöségi

A környezetvédelem

kárelhárításban

és a vízgazdálkodás
kapcsolata

Az ATIKÖVIZIG 2003ban vásárolta meg a LAMBORGHINI traktorra szerelt
HYMACH Upusú szárzúzó
berendezést. melynek bekerülési költsége 24,9 millió
forint volt.
Az új gépegység alkalmazásának mindenekel6tt a vízmin6ségi kárelhárítási munkálatok terén van jelentősé
ge. Az igazgatóság működési
teruletén taJálbat6 csatornákon ugyanis évről évre gondOl jelent a túlzott mértékű
növényi vegetáció eltávolftása. A jelenleg rendelkezésre
álló gépekkel - kis gémkinyúlásuk miau - csak a kisebb szelvényméretú csatornákon tudunk hatékonyan a
mederrézst1kön dolgozni, mivel a mcderfenék nagy része
már nem érbető el.
A 13 m·cs gémkinyúlású
új géppel a nagyobb szelvényméretú csatornák esetében is hatékonyan beavat-

a kor követelményei szerint
- a kezel 6 szempontjából
fontos légkondicionáló berendezéssel is.
Idén a gépet a Szegedi
szakaszmémökség területén
próbáltuk ki. Tapasztalatunk
szerint a munkagép megfelel
területünkön lév6 nagy szelvényű csatornákon végzett
vfzkárelhárftási munkálatokhoz, A kés6bb beszerzend6
kiegészft6 adapterekkel teljes
körúen megoldbató válik a
csatornamedrek túlzott növékozhatunk a vfzinövényzet nyi vegetációtól mentesftése.
eltávoUtása és a meder tisztitása érdekében. A munka (gy
A Lamborgbini Cbampion
elvégezhet6 a mederkarban- 120 traktor műszaki adatai:
120 LE, 6 bengeres, turtartó oldalról mindkét oldali
bófeltölt6s diesel motor:
rézsűn és a mederfenéken is.
elektronikus motors zaA jelenleg rendelkezésre
álló (Y) késes szárzúzó be- bályzás;
Power Shift váltómű 18E
rendezés nem alkalmas viz
alatt lév6 nád és sás eltávo- + 18b fokozallal;
dupla hidraulikus szivatylflására, csak a viz felelli
nád vágás ra. A berendezést tyú;
klfmaberendezés;
szállHó cég tájékoztatása
650 kg baloldali ellenszerint a gyártó rendelkezik
ilyen medertisztHó beren- súly;
320 kg frontsúly "'tóval.
dezéssel is. Igazgatós.águnk a
közeljöv6ben tervezi, hogy
A HYMACH tfpusú szárbeszerzi a nagyobb átmérojű
5-lD cm vastagságú cserjék zúzó műszaki adatai:
külpontos szárzúzó TM
eltávolítására alkalmas, nehézkéses adapterrel ellátott 120MTL adapIerrei;
munkaszélesség 120 cm;
sZéÍrlúzó berendezést is.
maximális gémkinyúlás
A gépel a legkorszerűbb
automatikával és kezel6 be- 1300 cm:
csukók száma 2;
rendezéssel szerelték fel, ami
teleszkópok száma 3;
a gép kezelését teszi kényelminimális er6gép-teljesftmessé és egyszerűvé, valamint a traktor rendelkezik - mény: 100 LE

,

Uiabb öntözötelepek
Dombegyháza térségében
Magyarország délkeleti szélén, a Békés
megyei Dombegyház térségében, abol korábban legfeljebb csak: cs6kutas öntözésr61
lebetett szó, a 2003-ban üzembehelyezeu
388 bektáros telep után 2004-ben két újabb
öntöz6telep épHése és berendezése fejez6dött be. A battonyai batárban a Szárazér
partján lév6 telep 60 bektár kiterjedésű. Az
itt működésbe helyezett ún.lineár öntöz6gép
egy nyom6cs6vezetéken keresztül a Szárazérb61 kapja a vizet. A Dombegyház szomszédságában épült telepen - két lineár öntöz6géppel - 300 bektárnyi területet lehet
öntözni. Mindkét öntöz6gép nyilt tápcsatornára csatlakozik, amelyekbe - felszin alatti
nyom6cs6hálózaton keresztül - a Cigánykaér partján épHett szivattyútelep juttatja az
öntöz6vizet. A Cigányka-ért61 északra elterűl6 388 bektáros telepen - nyomócs6hálózatra kapcsolódva - egy lineár és három
Center-Pivot öntöz6berendezés üzemel.
A szóban forgó öntöz6telepek az Agroferr Kft. üzemi beruházásak:ént, jelent6s állami támogatás igénybevételével valósultak
meg, s Dombegyház térségében összesen közel 800 bektár öntözését teszik lebet6vé. Ez
manapság, amikor a gazdasági környezet
nem túlságosan kedvez az öntözésnek, országos viszonylatban is igen figyelemreméltó öntözésfejlesztésnek számit.
A térség öntöz6vlz-el1átási koncepcióját 2000-ben - az ATrvfzIG szakembereinek
közreműködésével és az igazgatóság támogatásával alakftották ki. Ennek lényege,
bogyaMarosból Aradon kivett, a Szárazéren hozzánk átvezetett vfznek a Mez6he-

gyesi Él6vfz-csatomába be nem emelt részét
Battonyánál továbbvezetik, a Cigányka-ér
torkolata alatti elzárózsilip segitségével
visszaduzzasztják, egyúttal bevezetik a Cigányka-ér alsó szakaszába, mintegy 4 km-es
bosszon, egészen az emlitett szivattyútelepig. Ezt a v!zellátási megoldást a Szárazérnek az elmúlt években egy PHARE-CBC
program keretében megvalósftott korszerű
sítése tette lebet6vé.
A 2004. július 27 -én átadoll öntözőlelepe
ket, akárcsak a korábbit, egykori kollegánk,
Czirok Ferenc tervezte. A generálkivitelez6
a KITE Rt. (Nádudvar), az egyik alvállalkozó Fekete Balázs volt (egykor szintén vizügyes kollegánk). E nagyszerű öntözés-fejlesztésért els6sorban Dorcsinecz Jánost, az
Agro-ferr Kft. ügyvezet6jét illeti az elismerés, akinek igen sok nehézség (a pénzügyi
források el6teremtése, a területet átszel6
elektromos távvezeték átbelyeztetése stb.)
leküzdése árán sikerült az öntözéses gazdálkodás ilyen nagyarányú bevezetése. Az öntöz6vfz-szolgáltatás koordinátora a Marosviz
Kft., amely a Mezőhegyesi Ménesbirtok Rt.
és a környékbeli más öntözőgazdaságok számára immár Uz éve szolgáltat öntöz6vizet mindenki megelégedésére. A dombegybáziak 2004-ben, mely átlagos id6járású évnek
tekinthet6, kb. l millió köbméter öntöz6vizet használtak fel, els6sorban különféle zöldség növények és takarmánynövények öntözésére. Több táblájukr61 két termést arattak,
mert a másodvetésIl öntözött csemegekukoricájuk is beérett.
Dr. Pálfai Imre

(Folytatás a 4. oldalról) folytatni a jelenlegi szennyvlzöntözéseknél.
,.. Ez a magas s6tartalom a befogad6ba
Környezetvédelmi szempontb61 cilszeTÚ
jutva lerontja vizinek öntözésre val6 alkal- lenne nagyobb figyelmet szentelni oz üdümasságát. Meg kell találni az útját-m6dját, Idterületek kialaJdtására, akár a hullámtiri
hogy ne öntözdcsatornába jusson be, hanem területeken, akár egyéb helyeken alakitják ki
nagyobb befogadóba, ahol kell6képpen fel- azoknt. Jelenleg országos viszonylatban igen
htgulva nem okoz kán. Sajnos ennek is nagy nagyarányú olyan törekvés mutatkozik, hogy
anyagi vonzata van. "
minél több ún. hobbitelket, vagy hétvégi üdüSódar István osztályvezet6 hozzászólásá- Idt lélesItsenek. A szabad természetbe val6
ban környezetfejlesztési kérdésekkel foglal- törekvés azonban maga után vonja, hogya
kozott:
lermészetes ktirnyezetbe kikerüld ember
"A tájékoztat6 nem emiltette aZI, hogya eldbb-ulóbb a megszokott városi kényelmi
vtzrendezésnek van-e kapcsolata a környe- viszonyokat igyekszik megteremteni. Az ilyen
zetvédelemmel, de úgy érzem, hogy mindenki üdiiMlerületeken rendszerint csak a vlzellá,udja és mindenki érzi, hogy rendkivül sza- tást oldják meg és a szennyvizelvezetést nem.
ros ez a kapcsolat (csapadékvizek elvezetése, A keletkezett szennyvizet általában az üdüM
települések rendezése, csatornák partjainak területeken szikkasztják el. Érdemes lenne
kialakftása, ezen túlmenden abelvlzrendezés felülvizsgálni pl. a Sárgát, vagy akár az
és a talajvlz-gazdálkoMs is lényeges környe- újonnan alakuló tiszaszigeti vagy tápéi hulzetvédelmi kérdés). Hogy eddig miket csinállámtéri üdüldlerületeket. A viszonylag nagy
tunk ezen a tiren, arr61 egy-kit gondolatot el
sűrűséggel beiplte/t terilleten a v/zellátás
szeretnék mondani: nemcsak a szentesi Kurbiztositva van, a szennyvizet csak elszikca-part rendezése az egyike ezeknek a munkasztják. Egy esetleges magasabb vIzállás o
káknak, de ide lanozik a jelenleg foly6 szegvári Kurca-szakasz rendezése is, de ilyen szildcaszt6 gödröket elárasztja és az egész tevolt 1967-68-ban a Mágocsérifdcsatorna rület fertdzésnek van kitéve. Ezért most,
rendezése a Nagymágocsi Szociális Ol/hon amig nem kisc1, célszerű lenne olyan elképköriJI, ami esztétikai szempontb61 is kifogás- zeléseket kidolgozni, melyek a célszenl megtalan voll. Ez a Megyei Tanács bevonásával oldás mellett a környezetvéde/mi szempontörtént. Ide tartozik a mi vIzi létesttménye- toknak is megfelelnek. "
Zslros Istvánné erd6mémök bozzászólása
ink környezete; kia/akltása is rendezése. Pl.
erd6gazdálkodási
kérdéseket érintett:
nagyon j6 benyomással megy az ember az
"Erddtelepltés, felújltás az utols6 5 évben
Ul-es Barna János-file gátdrházhoz, ahol a
környezet a mostani körillményeknek meg/e- a következdkippen alakult: 1970: kb. 2 ha (a
leid. Nem ,,!inden új drteleprdl, vagy szivaty- kiesés az árvfz miatt történI), 197J: 29 ha,
tyúteleprdl mondhatjuk ezt el. Mindszenti, 1972: 32 ha, 1973: 95 ha, 1974: 100 ha. Az
Nagyfai szivauylitelep... - a többirdl nem is erddsltési terv teljesItésével az elmúlI 5 év
beszélve. Szemléletiink váltouon abban, aIal! nem volt probléma, volt viszont az elülhogy ezeket a létesItményeket a környezetvé- tetett területek tves vagy többéves gondozáde/em szempontjából is nizzük. Azért jutot- sával, ápolásával. A tavasszal elültetett fákat
tak eldbbre Gyulán, Debrecenben, men sa- nyáron nem lehetett meg/eleiden ápolni ját létesltményeiJcet úgy csinállák meg kör- munkaerd-, megfeleid gép- és pénzhiány
nyezetük szempontjáb61, ami kiemelte az miatl. Az utolsó száraz nyáron sok helyen a
igazgat6ságok közül tevékenységüket. Ilyen fiatal erdd kiszáradt, kipusztult. ProblémáI
feladat jelentkezett a múlt évben az Öcsödi jelentett továbbá az, hogy jelentds elmaraholtág rendezése témájában az Öcsödi Ta- dások voltak az éves erddkivágásokkal, illetnács kérése gyanánt, hogy az Öcsödi holtág ve kitermeléssel is (évente 70 ha erddt kell
partját a Szentesi SzakasZJllérnökség meg/e- kitermelni). Kevés volt mindezek mellett a
lelden rendezze. A Vtzrendezési Osztály már fakitermelési hitel is. Ennek oka, hogya sza·
aSzárazéri programon belül ilyen jellegű kaszmérnökségenként lebontott hitelbdl jeszemlélelIel gondolkozolt akkor, amikor a len/ds mennyiség a árvlzvédelmi rdzsét is terbékéssámsoni korrekci6t eldirányova, vagy melnek, és a megmaradó pénzbdl kell elvéa T6tkom/ós belleri/letén halad6 Szárazéri gezni az erddtelepltisl. Igy nemcsak a körszakasz rendezését tervbe vette. Ezt az érde- nyezetvédelem egésze, hanem ezen belül az
kelt községgel kIvánjuk olyan szinten megol- erddsttés is nagyon drága munkafolyamat. "
dani, hogya községi belterületi rendezések
A tanácskozáson bozzászólt még. illetve
is beletartouanak. Folyik Battonya térségé- kérdést tett föl Kenéz Imre szakaszmérnök
ben egy igazgat6ság által vállalt parkrende- és Forgó Ferenc mérnök.
zési feladat is, ami szerintem ebbe a timába
Kardos Imre zárszavából egy kérés: .. A
tartozik. Ogy érzem, hogy bele kellene avat- propagandán túlmenden in a következdkel
kozni az emlékpark létest/bébe 6pusztaszer
kérném. Vannak már befejezett tételek, amekörnyékén, annak vlzgazdálkodási vonzatait
lyek környezetvideImi jellega feladatok volmeg kellene nézni. Kunfehirt6 témája vlztak. Tessék azokról egy-egy szakcildcet Irni
gazdálkodási és környezetvédelmi szempontaz illetékesek felé. Ott van a Vlzgazdálkodás
ból is megvizsgálandó. "
szaklap, o helyi lapunk, netán nagyobb hordDr. Lábdy Jen6 osztályvezető bozzászólása a szennyvfztiszUtás nébány problémá- ereja témákat a V/zUgyi Közleményekben
kell megjelentetni, keresni azokat a foly6jára blvta fól a figyelmet:
"A szennyvlztintözéssel kapcsolatban a iratokat, ahol el lehet helyezni a környezetgyakorlatban problémát jelent, hogya védelemmel kapcsolatos szakcikket. "

szennyvIz általában J2 h6napon keresztW,
tehát egész évben termeJddik, mig a mezdgazdaság annak felhasználását nem minden
esetben tudja biztositani folyamatosan egész
éven át. Az elöntözésre kerüld szennyvizek
mindsige és annak esetleges késdbbi változása nehezen ellendrizhetd. Igy annak a talajra való hatása is sok esetben csak késdbb
vizsgálhat6, amikor esetleg már a kedvezdtlen hatások jelentkeznek. Igya szennyvlzzel
való öntözés egyrészt a talajra káros lehet,
másrészt viszont a talajvIz elszennyezddéséhez vezethet. A jövdbeni szennyvtzöntözések
esetleges káros hatásának megeldzésére folyamatos és részletes vizsgálatot kellene

A tanácskozás részletekbe men6 éttékelésének és kritikájának - 30 év múltán - túl
sok teteje nem lenne, hiszen azóta rengeteget
változott a világ. Annyit azonban talán érdemes zár6gondolatként megjegyezni, hogy
a "vlzügy", amint az idézetekb6l is kideriii,
nem mostanában ébredt rá a környezetvédelem fontosságára, azt régóta érzékeli, s próbált is tenni valamit a környezet védelméért.
Mivel igazgatóságunkon 1974 óta a fentiekben bemutatottboz hasonló jellegű környezetvédelmi tanácskozás - emlékezetem
szerint - nem volt, talán érdemes lenne
ilyesmit a közeljöv6ben újból rende21li.
Dr. Pálfai Imre
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Hidrometeorológiai helyzetielentés
Szeptemberben az időjárás
a sokéves átlagnál kissé szárazabb és hűvösebb volt. A
csapadék hiánya f6leg az
északi, Kecskemét környéki

utolsó dekádja volt jellernz6en csapadékos. Területi eloszlásban legtöbb Városföldön, legkevesebb pedig a
Holt-Tisza mentén esett.

területekre volt jellemz6,
mfg a délkeleti és délnyugati
területeken az átlagot meghaladó mennyiségeket mértek . Az id6szak közepe és
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VlzáUás idllsor - Tisza, Szeged
2003. október 1-2004, szeptember 30.
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Havi középMmérsékletek alakulása
Szeged 2003-2004
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A megszokottnál alacso- hónap második felében je- magas h6mérsékletet is mérnyabb havi középh6mérsék- lentkezó erósebb lehal ések lek (l5-én 31 0 C). Az utolsó
letet az els6 dekád végén és aidézték el6, de széls6ségesen dekád végig borult volt.
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- - sokéves átlag (1976--2(x)()

dátum

Havi csapadékösszegek az Atikövfzig területén (mm)
2004, szeptember
Területi átlag: 4 1.5 mm

Tárgybavi légMmérséklet (oC)

na Cén tartam óra
Sokévi havi
átlaghoz
viszon Itott
%
eltérés
Szeged

l:lP

C=J napi vfz.állások

. ha\i'tl~

Állomás

201J:l

-13

maximum

minimum

dátum

dátum

31

9.15.

2

9. IL

átlag

eltérés a sokévi
aVI t gt
15,9

-1,3

Foly6inkra a szinte válto- Körös), vagy enyhe apadás csonyabb vfzálJás (Tisza,
zatJan, és a sokévi átlagnak után a hónap végére kisebb Maros) volt jellemw.
megfelelő vIzállás (Hármas- áradás, és az átlag nál ala-

u" ••• " ....

Tárgybavi felszini vizállás (cm)
Vfzmérce

maximum
dátum

minimum
dátum

közé
mederteltség (%)

eltérés a
sokéves
havi
átla lól

Körös,
Maros,
Makó
Tisza,
Szeged

238

9.30.

-69

9.18.

-50

21

-51

9.30.

101

9.24.

130

31

-11

Talajvlzállás:
lemz6, mely átlagban 10 cm,
A nyári hónapok Irendjei- helyenként 40 cm-l elérő
nek megfe le16en a talaj víz- mértékű is volt. A Duna-Tiszint csökkenése volt a jel- sza köze déli részén és a KőTalajvIzkút
száma
Helye
002318
02332
002357

Hmvhely
Mez6begyes
Kiskunfélegyháza

terep
alatt
-319
-390
-201

rös-Maros közén tapasztalhat6 talajvízszint-emelkedés elszórtan. egy-egy észlel6kút
környezetében jelentkezett.

változása az elmúlt
ftva
-39
-9
-11

eltérése a sokéves
havi átla t6l
-16
-15
-51

Talajnedvesség:
Atalajok nedvességtartalma lényegesen nem változott. Továbbra is magas - 90
százalékot meghaladó leHtettségi értékek - jellemezték
a 0-20 cm-es talajréteg nedvességtartalmát Ugyanakkor
abol az átlaghoz képest ke-

vesebb csapadék hullott,
55-70 % közötti telítettségi
értékek fordullak eló. A
20-50 cm-es talajréteg nedvességtartalma - az el6z6
hónaphoz képest - mérsékelten csökkent, az 50-80 %
közötti telftettségi értékek
voltak jeUemzők Az 50-100
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Az Als6-Tlsza "ld~1d KörnynthEdtlml
is Vlzilgyllgazgat6ség lapja
Szerkuztl a aurbnl6 bboUség
Elnökt is rtltl6s klad6: dr. Dobl Lúzl6
Ftltl& surktnl6: PArty Katalin
Sztrb.at6: Prlv'c:zkln~ Rajdu Zsuzsanna
SlI'f'kesrt&ig: H-6701 Szeged, Pf.: 390, Sk!t'4nia 4.
Tel.: 6115"-599, Fu: 62/420-774
Lapzárta: 2004. okl6bt.r 25.
Nyomás: " NORMA" Nyomd&s:r. Kft.
R-6800 U6dmn6vt'ssárhely, R_6si úIIO .. T.: 62'244-499

cm-es rétegben a talaj nedvességtartalma az el6z6 h6nap azonos id6szakához képest csökkent, itt 40-60 %
közötti talajtelHettség fordult
elő.

A hónap folyamán belvIzi
elöntés nem volt.
Herceg Árpád

2004. OKTÓBER-NOVEMBER

•

7·

VIIPART

Vízügyi erdészek országos értekezlete

A vízügyi erdészek országos szakmai értekezletét
október 14-15-én az Als6-Tisza vidéki Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság teIÜlelén rendeztük meg.
Az első napot terepen töltöttük a Tisza folyó hullámterében a 209-246 !km
szelvények között. A kollégák teljes képet kaptak a jellegzetes tiszai hullámtéri körülményektől. A szakmai bemutatóhelyeken az aktuális
beruházási és fenntartási
munkák megtekintése aktiv
érdeklődést vál tolt ki, és
hasznos szakmai véleménycserét eredményezett. Az in formációk és tapasztalatok
mindannyiunk számára fontosak és értékesek.
Láttuk a Tisza folyó és a
Hármas-Körös torkolata rendezésének több éves nagy
beruházását, amely szép példa arra, hogy a meder és
partrendezés műszaki munkálatai során messzemen6en
figyelembe vebetők az üdülőfalu igényei, és hogya természetes környezet ilyenkor
elkeriilhetetlen megbolygatása rövid idő alatt spontán re·
generálódik. Az üdülőpa
radicsom fenntartása komoly
terheket jelent a vfzügynek
is, különösen nehezményezhet6 az üdülőtelkek értékesftésének befagyasztása.
Csongrád város árvfzi biztonsága érdekében most ké·
szül az új partfal, melynek
téglaburkolatát épftés közben
láttuk.
A város belterületi szakaszán, a keskeny hullámtérben, a város kérésére ,,kiránduló" erd6t nevelünk. A jelenleg 4 éves, befejezett
felójftást vízjárást túrő fafajokkal ültettük be. A városi
kiserdő az önkormányzattal

való együttműködést és a
polgári igényekkel való
tör6désünket demonstrálja.
Bemutattunk egy friss vágásterületet, ahol látbató,
bogy a parti sávok közvetlen
környezetében az övzátonyok növekedésével és a
mögöttük mélyülő, lefolyástalan területekkel a terepviszonyok a kezelbetetlenségig
elfajulhatnak egy vágás forduló alatt. Ilyen belyeken
a sikeres erdőfelújftás alapvető feltétele a tereprendezés
és a vfzkormányzás el6zetes
megoldása. A többletköltségeket az erdészeti ágazatnak
kell elviselni.
Rég6ta sürgető és máig
megoldallan probléma a bullámtér átgondolt vfzkormányzásának megoldása,
mivel az áldásos elöntés ek
után visszamaradó pangóvizek hatalmas károkat okoznak erdeinkben.
A tiszai hullámtérben nagy
pusztftást végez a vadszőlő
is. Terjedése megállfthatatlan. A legjobb állományok is
néhány év alatt összeomlanak alatta. Szövevénye átjárhatatlan, leirtásának módja
ezideig nem megoldott. Egy
kísérleti pr6bálkozást láthat tunk (kimondotta n a látogatás napjára szervezetten) egy
körmös hengerrel zúzó gép
bevetésével. A módszer
eredményesnek látszik, de a
magas árajánlat ágazaton be lül nem kezelhet6.
Láttunk egy 5 éves befejezett erdőfelújHást, amely
az MSZ szerinti véderdő
szerkezettel létesült, az ismertetett mostoha körülmények között. Érte árvíz,
jégzajlás, vadrágás, egyszer
visszavágtuk, kétszer ismételtük. Eddigi költsége kb. l
millió Ft/ha.

Mutattunk optimális példát a gazdaságosan és köny .
nyen kezelhet6 erdőgazdál
kodás lebetőségeire is. A
szélesebb hullámterek középső sávja ideális termő
hely, elsősorban a NNY-k16nok temlesztésére. Az itt lévő NNY-állományok megfelelő szakértelemmel 6riási
fatömegproduktumra képesek, viszonylag rövid idő
alatt. Ezek az állományok
tudják fedezni a gazdaságtalan véderd6k termesztési
feltételeit megteremtő mű
szaki beavatkozások költségeit, amennyiben a teljes
hullámteret térben és időben
komplexen kezeIve használjuk.
Az előbbi elmélet meg val6sfthat6sága alapvetóen
megbukik a védett területeken, mivel a fafajkorlátozás,
és ezzel együtt a kompenzáció elmaradása minden gazdaságossági számftást megdönt. Törvényszerű, hogy ha
az erdő gazdaságtalanná válik, akkor sorsára hagyják, és
az értéktelenedés katasztrofális következményei helyrebozhatatlanok.
A Tisza jobb parti fdvéd-

Az őszi felülvizsgálaton a tiszai töltések véderdóinek
2/3-a nem megfelelő minósftést kapott.
Tulajdonszerkezet szerint
a véderd6knek csak kb. fele
vfzig-kezelésú, a többi erdészeti, magán és egyéb. 2004ben az erdészeti fenntartási
keretünk: nulla.
Az Alsó-Tisza legszebb
haJtágai közül az egyik
gyöngyszem a Mártélyi boltág. amelynek festői partján
ért bennünket az este. A vízfelület a vfzig kezelésében, a
környező erdő a Dalerd Rt.
kezelésében van, a vfzpart és
az üdül6k területe az önkormányzaté.
A holtág öbUlbetó, öntözésre hasznosítható. Mindezek felett pedig a Kiskunsági Nemzeti Park 6rködik.
A sok különböző funkció a
számtalan érdekütkőzés ellenére kölcsönös kompromisszumok árán, de jól mll-

A második napon értekez·
letel tartottunk mindannyiun·
kat érintő kérdésekről. Mer·
csek József összesftést készi·
tett a vizigek erdészeti fenn·
tartási és gazdálkodási mutatóiból. Horváth Zoltán tájé.
koztatott helyzetünkról és a
várható változásokról. Zámbó Gábor előadást tartott a
múvelési ág-változtatás (E
Ki) tudnivalóir61 és az EU-s
támogatások megszerzésének lehetőségeiről, különösen pedig az új rendszerű erdőtelepHési pályázati anyag
elkészHésér61.
PiritY Csaba az NFA felhívására készülő erdóvagyon
értékelés problémáit vetette
fel. Galambos Éva a mező
gazdasági földalapú támogatásokról beszélt, amely
megfeleid pályázati eldkészHéssel a vfzigek számára
jelentős bevételi forrás lebet.
Szabó Piroska, a Csongrád
Megyci Növény· és TalajvéködiIc.
delmi Szolgálat munkatársa
Még sok téma maradt vetített képes el6adást tartott
megnézni és megvitatni, de a 2004. évi bernyóinvázióról
kollégánk frappánsan zárta:
és a gradáció törvényszenIazért a vrz az ór .... "
ségeirol.
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mi rendeltetésű ón. véderd6k:
ál~apotát. Láttunk példát
mInden létező formára és
blé á
A éd ddk
p~o
m ra.
v er
a
Tisza-szabályozás idején a
töltéstest anyaggödreiből keletkezett kubiksoron később
lelepftett elegyetlen fúzesek
voltak, amelyeket kézi mu nkával botolva, fejesfaként
múveltek.
A botolásos technológia
mára elavult, és kézi em hiányában nem folytatható. A
kezeletlenül sorsára hagyott
fejesfa 15-20 év alat! le öregszik és összeomlik. HeIyén vízállásos, üres, sásos,
bokros foltok maradnak a
kubikgerendákon. Szerencsésebb esetben a kipusztult
állományok belyét invazív
módon átveszik az adventfv
fajok.
A keletkező természetes
állományelegyes, többszintes, vegyes korú és eredetű.
Szerkezete révén a töl tést védő szerepét képes betölteni,
de minőségében, anyagában
és szakmailag is értéktelen.

I

d

Köszönettel tartozunk
mindazoknak a helyi erdész
kollégáinknak, akik jó szivvel és önzetlenül segítkeztek
nekünk rendezvényünk alatt.
Mindenek előtt a Dalerd Rt.
képviselőinek a vendégszeret6 fogadtatásért: Vízbányó
László erdészetvezetőnek,
Soós Zoltán erdészetvezetó
helyettesnek, Máriás Ferenc
keIi1letvezet6 erdésznek.
Bizonyos, hogy mindanynyiunk emlékezetében marad
Somody István természetvédelmi felügyeldnk, aki végtelen szeretettel és tisztelettel
tud beszélni a Tiszáról, tájról, emberr61, munkáról.
Feltétlenül elvitték a vendégek a h(rét a fiatal és tehetséges erdésznek, Máté
Bencének, aki páratlan mű
sort vetHett nekünk term észetfotóiból.
Végezetül álljon itt tisztelt
tanárunk, Fröclib Bandi bácsi üzenete, miszerint még
sok mindent szeretne mesélni a régi dolgokról, ami idő
hiányában elmaradt.
Galambos Éva

találkozó

J

~-----'=--------------=:::.----------------~

Kihez fordul az ember, ha
?

tanácsot, seg!tséget kér . A
magánéletünkben a válasz:
.
?arátal~khoz, a szomszéda
tnkboz.
Nin~.s e~ másként mun ~
kahelyunkon sem. Szakm.al
egyeztetés, konzultáCIÓ
rendszeresen történik a társkövfzigek társ·munkatársaival, társ-szakembereivel.
A személyes találkozás
egyre ritkább, ezért örült
mindenki az október 8-9-i
Gyula-Szeged kömyezetvé. '
delmi és vízügyi igazgatósá<
gok gazdasági igazgatóbeIyettesekbez tartozó osztályai tapasztalatcseréjének.
A hivatalos program mellett sikerült megmutatni a
gyulai vendégeknek a Vizügyi Emlékhelyet, valamint

Szeged város nevezetességeit (Alsóvárosi templom,
Dóm, múzeum).
A komoly szakmai konzultáci6kat lazftani kívántuk,
így az est vidám lakodalmas
vetélked6 keretében zajlott.

Remélhetőleg mindenki jól
érezte magát, és a barátság
mellett a szakmai program
tanulságai sem mólnak el
nyomtalanul. Találkozzunk
ismét minél hamarabb!

Kurucz Gyula
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Beszámoló a 2004-ben benyújtott pályázatokról

Tanuliuk a támogatás-szerzést
Manapság a pályázatok korát éljük.
Nehéz id&zak ez, fc11eg a közigazgatás
számá r a. De musdj megta nulnu nk, mert
az á llami fejlesztési-beruházási összegek
minimálisra csökkentek.
Kell egy csapat,. kell egy ötlet, az önerO:
biztosItásának megoldása (!), s egy
megfelelG pályázati lehetGség. Rengeteg
munka, szala dgáhis, idegeskedés, mig
összeáll a PÁLYÁZAT. ÉS a határidG, az
haÜrid6! Beadtuk, várj uk a döntést ...
A projekt végrehajtásakor új problémák
az clszámolásokkal, jelentésckkel,

de végre van egy kis fej lesztés.
Megtanuljuk, alkalmazkodunk.
Új szemlélettel kell a műszaki megoldásokat megfogalmazni. hogy az esetlegesen
nem szakértő blrál6 is értse, miért is elengedhetetlenül fontos a mi projekWnk. Pályázatainkb61 szeretnék néhány jól sikerült
mondatot idézni, melyekkel megbódftani reméljük a pályázatainkat értékeló szigorú bizottságot.
,.A sikeres védelem fundamentuma a régió
legnagyobb folyójának, s egyben egyik leg nagyobb környezeti veszélyforrásának folyamatos megfigyelése, a káImegel6z6 és elháTltó tevékenységek gyors, korrekt informáci6ellátása."
,.A monitoring kifogástalan műk.ödéséhez
a rendszer teljes spektrumában - az adat keletkezését61 a feldolgozott információ közzétételéig - megfelel6 informatikai infrastruktúra szükséges."
,A projekt szélesfti a vfzzel kapcsolatos
információk társadalmi nyilvánosságát; a
jobb tájékozottság tervezhetőbbé, nyugodtabbá teszi a gazdaság szerepióinek működ é
séL"
"A monitoring adatok hozzáférése terén
Igy elérbetó robbanásszenl fejlódés példaértékű lesz a magyar-román vfzügyi együttműködés más terüJeteire is." A fenti mondatokat Lázár Milclós kollégánk Irta.
•.A projekt eredményekként beszerzendő
diagnosztikai berendezések, hírközlési és informatikai rendszerek beszerzésével az árvfzvédelmi kockázat csökken, hiszen a felkészülési id6szakban a diagnosztikai beren dezések a műtárgyak alapos felmérését biztosftiák, másrészt védelmi szituációban a védelmi információk gyors és megbfzató to-

vábbltására nyllik mód ." Kozák Péter elő
adásában, kicsit Jókai nyomdokában ...
És most a tények . Az A TIKÖVIZIG
2004-ben a következ6 fejlesztési célokra
nyújtott be pályázatot:
- A Mez6gazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal felbfvására, a SAPARD programra
két témában nyújtottunk be pályázatot: ,A
szentesi szivattyú telep gépészlak.ás felújftása-belső átalakftása, rekrcációs célú hasznosftása" c. projekt teljes beruházási összege:
80.000 eFt; ,.A Banó-tó revitalizációja, természetes vizes élőhely helyreállitása" c.
projekt teljes beruházási összege: 61.000
eFt. Szeptemberben forráshiány miatt
elutasftouák.
- FVM hazai fö ldalapú támogatás ból
2.867,28 eFt összeget kaptunk "Szánt6 és
gyep művelési ágban és saját használatban
lév6 mez6gazdasági területek" támogatási
célra.
- Földalapú támogatásra újra pályáztunk
"Szántó és gyep művelési ágban és saját
használatban lévő mezőgazdasági területek"
c. EU-forrású támogatásra, melynek teljes
támogatási összege még nem ismert. Várható döntés 2004 decemberében lesz.
- A "Magyar-román határvfzi kapcsolatok
fejlesztése a Maros-völgyben" c. pályázatot
a HU2003/005-830-03 2003-as MagyarRomán Phare eBC Közös Kisprojektek
Alap-kifrásra nyújtolluk be. A projekt célja a
magyar-román határvfzi kapcsolatok fejlesztése és a vfzkárelhárftási rendszer ba·
tékonyságának javftása Szeged-Arad viszonylatban. A projekt tervezett végrehajtása
12 hónap. költségvetése összesen: 56574
Euro. Partnerünk A.N.Apele RomaIle S .A.
Órrectia Apelor Mures - Sistemul de Gospo.
darirea Apclor Arad (..Román Vizek" Nem·
zeti Hatóság Maros Vfzügyi Igazgatóság Aradi Vfzgazdálkodási Szakaszmérnöksége).
A pályázalOt 2004 júliusában nyújtottuk be,
döntés 2004 novemberében várható.
- HU2003/oo5-830-02 2003-as MagyarRomán Phare CBC "Környezetvédelmi Infrastruktúra Hálózatok" Támogatási Alapra
két pályázatot nyújtottunk be:
l. "Vlzkárelhárltási Infrastruktúra Hálózat Fejlesztése A Maros Magyarországi Vízgyűjtójén" c!mű projekt:
Mivel a gazdaság fejlődéséhez kedvező
környezeti feltételek biztosftása csakis az
árvfzvédelem megfelel6 biztonsága mellett

Elnökségi ülés a Vízügyi SE-nél
A Szegedi Vlzügyi Sportegyesület 2004. szeptember
24-én tartotta elnökségi
ülését. Balla Iván, a TiszaMarosszÖgi VIzgazdálkodási
Társulat ügyvezető igazgatója megköszönte az országos társulati sportnapon
nyújtott segítséget az egyesületnek. és jutalmat adou át
a szervező Horváth István,
Kádár Mihály, Keller Péter,
Kemény László, Kurucz
Gyula, Novák Hajnalka és
Tamás Péter részére .
Kurucz Gyula SE-elnök
tájékoztatta a jelenlév6ket a
Szegedi Vízisport Egyesület
és a Szegedi Vfzügyi Sport
Egyesület között létrejött
szerzódésr61.
Virág Zsolt, a Szegedi VIzisport Egyesület új elnöke
rövid határid6n belül rendezni kívánja a két sportegyesület között fennálló
nézet.különbséget.
A Szegedi Vízügyi SE a
megbeszélésre 5 tagú bizott-

ságot jelölt ki . Tagjai: dr.
Dobi László, Gazdag Erzsébet, Kádár Mihály, dr. Kónya Sándor, Kurucz Gyula.
A 2000. július 16-án megválasztott elnökségnek és
felügyeló bizottságnak 2004.
december 31-én lejár a mandátuma, ezért elnökséget és
felügyelő bizottságot választó közgyűlést kell tartani
- az elnökség javaslatára
2004. november 30-ig. A jelöl6 bizottság elnökének dr.
Fekete Endrét, tagjainak Fejes Pétert és Horváth Istvánt
kérik fel.
A Vfzügyi Sportegyesület
elnöksége minden sportegye·
sületi tagot, igazgatósági dolgozót felkér, hogyasport.
egyesület működésére, valamint a szabadid6-sportközpont működésére javaslatát,
ötletét a jelenlegi elnökséghez, illetve a jelölő bizottsághoz juttassa el.
A szabadidő-sportközpont
2003. évi múkódésének kiér-

tékeléseképpen dr . Dobi
László igazgató bozzászólásában megerősHette. hogy a tulajdonviszonyok rendezése után - ezt a szép objektumot nagyobb létszámmal,
nagyobb részvételi aránnyal
célszerű működtetni kora
tavasztól késő 6szig, s ebbez
jövőre szükséges üzemeltetőI, gondnokot kijelölni.
A tervekkel kapcsolatos a
hir, hogy 2004-ben háziversenyt kíván az SE szervezni
tenisz sportágban (feleI6s:
Tamás Péter), teke, illetve
bowling sportágban (felelős:
Keller Péter).
Minden jó ötletre, minden
jó elképzelésre nyitott a Vízügyi SE jelenlegi elnöksége,
várjuk a j6 ötleteket, elképzeléseket a vízügyi sportegyesület működésével, a
szabadid6-sportközpont üzemeltetésével kapcsolatban.
Kw-ucz Gyula
SE elnök

garantálhat6, ezért célunk a Maros magyarországi vízgyűjt6jén az árvfzvédelmi biztonság növelését - árvfzvédelmi megel6z6
beruházásként - szolgáló tevékenységekhez
szükséges állapotfelméfÓ technikai berendezések (árvfzvédelmi töltéseket és műtár
gyakat éró, káros árvízi jelenségek felméréséhez korszeru diagnosztikai műszerek be·
szerzése: csatornavizsgáló kamera és mobi!
egység, thermokamera, jégfigyelésre alkalmas Web-kamera) és a védelmi információk
áramlását el6segft6 hírközlési, számftástechnikai eszközök/rendszerek beszerzése.
fej lesztése. A projekt költségvetés összesen:
559781 Euro. Partnerünk az Agentia de Protectia Mediului Arad (EPA) (Környezetvédelmi Ügynökség, Arad) . A pályázatot
2004 . szeptember l-én nyújtouuk be, a hi·
ányp6tlást követ6en a döntés 2004. november végére várható.
2. "Környezetvédelmi Infrastruktúra
Hálózat Fejlesztése A Maros Magyarországi
Vfzgyújt6jén" c. pályázatot októberben elutasItották. A témában új lehet6séget az Interreg m. program fog nyújtani.
- A GKM által kiirt pályázatra .,Regionális kerékpárút létes[tése a Tisza 11.03 .
védszakaszán a 62+600-64+425 tkm kÖzÖtt"
c1mmel nyújtottunk be támogatási igényt,
amely a megvalósult korábbi éprtés folytatása lenne. A tervezett beruházás összege:
66 700 eFt, támogatási döntés 2004 decemberében várható.
Priváczkiné Haj d u Zsuzsa nna

A KÖV/CE-pályázatok
els6 éve
Igazgatóságunk 2004 -ben kapta meg a
KOVICE-pályázatok teljes körű bonyolftását, melyet többségében a Vfziközmű Osztály végez.
Mi is ez a KÖVICE?
A vfzügyi ágazat már hosszú idő óta bonyoHtotta a Vfzügyi Alap néven bevezetett,
majd VICE (Vlzügyi Célel6irányzat) névre
átkeresztelt pályázatokat. Ezzel egyid6ben a
Környezetvédelmi Felügyelőség a KAC
(Környezetvédelmi Alap Célel6irányzat) pályázatokat kezelte .
Ami6ta környezetvédelmi és vfzügyi igazgatóság lettünk, a pályázatok is házasságot
kötöttek, Igy az addigi VICE és KAC frigyre

lépésének eredményeként született KÖVICE-pályázat mindenest61 átkerült az igazgatóságboz . Azaz csak majdnem mindenest6l,
mert környezetvédelmi szakember az nem
járt hozományul. Igy próbáljuk az igazgatóság környezetvédelmi irányultságú embereinek rejtett tartalékait feltárni és bevetni ezen
feladat teljes köm elvé'gzéséhez.
Feladatunk a pályázók tájékoztatása, a pályázatok befogadása, átnézés e tartalmi és
formai szempontból, a pályázatok rögzítése
az IPR (IntegnlIt Pályázatkezeló) rendszerben, a pályázók kiértesItése a pályázat befogadásáról, vagy adott esetben hiánypótlásra
történ6 visszaadásár61. Ezt követően el kell
készíteni a műszaki , pénzügyi és közgazdasági szakért6i lapokat. A szakér6i véleményeket az els6 körben beérkezett négy pályázatnál kiadtuk küls6 szakért6knek. Ma már
az utols6 körben beérkezett 17 pályázatból
három pályázat kivételével a Gazdasági Osztály, a Vlzilcözmcr Osztály, egy pályázat esetében az Árvfzvédelmi és Folyószabályozási
Osztály készíti el a szakért6i véleményeket.
A véleményekkel egyútt a pályázatokat témakörönként terjesztjük fel az OKTV -be.
Idén 34 pályázat érkezett be. Többségben
szelektfv hulladékgyűjt6 rendszerek kialakftására, csatornák mentén, közterületen
iUegá.lisan lerakott hulladékok begyűjtésére ,
néhány megújul6 energiaforrásokra, négy
vizgazdálk.odási célú fejlesztésre, egy kármentesftésre. kettő környezetk1mél6 tömegközlekedési jánnűvek beszerzésére.
Láthat6, hogy elég szerteágazó területet
ölel fel a pályázatok témaköre.
Az idei négy befogadási ciklusb6l még
nem született döntés .
A nyertes pályázatok ügyvitele szintén
igazgatóságunk, azon belüJ f6ként a Víziközmű Osztály feladata. Igya szerz6dések
előkészítése, megkötése, a pénzlekérések bonyolHá sa , a beruházások részszámláinak
helyszíni ellen6rzése.
Összességében elmondhatjuk, hogy zökkenőmentesen vettük át a számunkra teljesen
új rendszerben múköd6 KÖVICE-pályáza tok ügyvitelét. Azt telTI1észetesen nem lehet
tudni, hogya jöv6ben hogy alakulnak a páIyáztatási rendszerek, és ezek a változások
bennünket milyen formában érintenek.
Dr . Grománé Tóth E r ika
VCziközma Osztály vezet6helyettes

(~___Ú_i_P_á_lf_
a_i-_ko_··n_yv
___ie_le_n_t_m
__e_g__~)
Pálfai Imre Belvizek, aszályok Magyarországon cfmmel közreadott kötetének 66 ta·
nulmánya közt egyaránt megtaláljuk a régmúlt és a közelmúlt nagy belvizeinek és
aszályainak leírását. A hidrológiai és statisz·
tikai elemzésekb61 jobban megismerheti ük e
rejtélyes jelenségek terntészetrajzát. id6beli
és térbeli változásaikal, s módszertani segItséget kapnak a belv1zrendszerek méretezéséhez, továbbá a belvíz és az aszály el6rejelzéséhez.
A három f6 részre tagolt könyvben a belvizek, az aszályok és a köztük lévő kapcso-
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latok történeti.hidrológiai elemzése mellett
az ellenük való védekezés stratégiai kérdéseit tárgyaló tanulmányok is vannak. Ma gyarország belvfz-veszélyeztetettségi térképét és aszályossági z6náit egy-egy színes
melléklet mutatja be. A kötet angol nye!vű
tartalomjegyzéket is tartalmaz. A közel 500
oldalas mú elkészítését a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium Vízügyi Hivatala
támogatta. Kiadta a Közlekedési Dokumentációs Kft. Megrendelbető: ATIKÖVIZIG,
6720 Szeged. Stefánia 4. Ára: 2500 Ft.
Internet: vgo@atlkovizig.hu
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