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Az Alsó·lisza videki Környezetvedelmi es Vízügyí Igazgatóság lapja

A Védelmi Osztag; hazaérkezeH
a romániai Otelekröl
2005. június 24-én Iért
haza a romániai Temes megyei árvízi katasztrófa enyhítésében résztvevő magyar
műszaki kontingens. Az osztag fogadására al Alsó-Tisza
vidéki Környezetvédelmi és
Vízügyi ' Igazgatóság Védelmi Oszlagának telephelyén
került sor, ahol dr. Gombos
András, a KvVM politikai
államtitkára és Marosvári
Attila, a Csongrád megyei
Közgyűlés alelnöke köszöntötte az ATIKÖVÍZIG és az
ÁBKSZ Kht. dolgozói t. Az
ünnepségen részt vett Vaszilievits S. György, a Környezetvédelm i és Vfzügyi Minisztérium VfzkárelhárHási
Osztályának vezetője, dr.
Váradi József, az ÁBKSZ
Kht. igazgatója és dr. Dobi
László, az ATlKŐVfZIG
igazgatója is.
A köszöntést követ6 sajtó·

mennyiségű csapadék évszá·
zadok óta nem tapasztalt ár·
hullámot okozott a romániai
Temes és Bega folyók víz·
gyújtójén.
A helyzetet súlyosbította,
hogy a folyók gátjai több he·
tyen átszakadtak és mintegy
30 ezer hektár teliiletet 250·
-300 millió köbméter vfz
öntött eJ.
A román vízügyi minisz·
terasszony, Sulfina Barbu
2005. május 5·én kéréssel
fordult magyar koJJégájá·
hoz, dr. Persányi Miklós mi·
niszlerhez, hogya magyar
fél nyújtson segftséget az eJ·
öntött területek vfztelenfté·
sében.

A segítség
beindítása

tájé.koztat6n dr. Gombos

A magyar vfzügyi szolgá.
lat a korábbi árvfzi tapaszta·
latok eredményeként fel·
készült az ilyen jellegű ter·
mészetj csapások kivédésére
és kezelésére.
Ennek megfelelően a Kör·
nyezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium illetékes rész·
lege 2005. május 5·én eIren·
deJte, hogy az Árvfzvédclmi
és Belvfzvédelmi Központi
Szen·ezet Kht. (ÁB KSZ) és
az Als6:risza·yidéki Víz·
ügyi Környezetvédelmi Igaz·
gat6ság állományáb61 egy~
egy szivattyús yéde lmi oszt!lg lelepüljön ki a romániai
Otclek térségébe a vfztdení·
tési feJadatok elYégzésére.
A felkészülés és fclmál·
házás után az Á B KSZ és az
ATlKŐVfzIG osztaga 2005,
május 8·án, vasámap megér·
kezelt Temesvárra. A felvo·
nuló kontingens 95 főből
ál lt. akik a szivattyúk felál·
Április végén a kialakult lítását és beüzemelését vé·
hidrometerológiai helyzet gez ték. Összesen 16, egyen·
következtében a hatalmas ként 0.5 m!/sec kapacitású,

András méltatta a vfzügyi
szolgálat hathatós és magas
színvonalú, árvízi kárenybf·
tés ben végzelt munkáját;
melynek során európai mér·
tékkel mérve is kiemelkedő
példamutatással valósult
meg a vízügyi szolgálat és a
magyar hatóságok azonnali
segítségnyújtása az árvfzsúj·
totta térség számára.
A hazatérő vizügyes osz·
taggal együtt érkezett vissza
a Fővárosi Vfzművek Rt.
mobil vfztisztftó berendezést
üzemeltető személyi állomá·
nya és a Fővárosi Polgári
Védelmi Igazgatóság osztaga
is. A Csongrád megyei Ka·
tasztrMa\"édelmi Igazgatóság
kirendelt osztaga már koráb·
ban hazatért Szegedre.

Előzmények

Sikeres Phare-pályázat
2003. május 3·án Gyulán ünne~lyes keretek közÖlt aláfrtuk a
Phar.: CBC Támogatási alappal a támogatási szerz6dést a HU·
2003/005·830·02 2003·a5 Magyar·Román Phare CBe .. Környe·
zdvédeJmi Infrastruk1.úra Hálózatok'· Támogatási Alapra benyúj·
toU ..Vfzkárelhárft:ísi Infrastruklura Hálózat Fejlesztése A Maros
Magyarországi Vfzgyúj t őjén·· cJmú projekl megval6sítására . Je·
len leg a közbeszc!rzési pályázatok bonyolít ása folyik. A fejlesztés
céljaként megfogalmaztuk a Maros magyarországi vfzgyújtőjén az
árvfz"édelmi biztonság növelését. A konkrét meg\'alósftás ár"fzvédelmi megelőző hcruházásként állapotfelmérő technikai be·
rendezések (árvfzvéddmi töltéseket és mútárgyakat érő káros árvf·
zi jelenségek fclméréséhez korszerú diagnoszlikai műszerek: csa·
torna vizsgáló kamera és mobilegység. thermokamera. jégfigye·
lésre alkalmas Web--kamera) beszerzését és a védelmi információk
áramlását elősegítő hírközlési, sUÍnúlástechnikai eszközök/rend ·
szerek beszerzését. fejlesztését jelenti.
A projek1 költségvetés összesen: 559 78 1 EURO, melynek 10
%·os önerejét KŰVICE lámogatásb61 fed.:z.i a KvVM. Partnerünk
az Agcntia de Prol:cctia Mediului Arad (EPA) (Környezelvédelmi
Ügynökség. Arad).
Priváczkiné Hajdu Zsuzsanna

A Védelmi Osztag hazatért
öszszesen 8 ml/sec teljesít.
ményú szivattyú és az ezek
telepftéséhez és üzemelte·
téséhez szükséges felszerelés
települt a Béga csatorna t öJ ~
tésérc.

A kitelepülés 39 közúti
történt, am ik a 16
szivattyú cs6készletét és
egyéb szükséges anyagokat
szállftottak. A kiutazott lét·
szám a szivattyúk felszerelése után 12·re csökkent, ők
két műszakban, 10 napos
válLlsban biztosflouák a szí·
vattyúk zavartalan és folya.
matos üzemelését.

járművel

A feladatok
A két miniszter előzetes
megegyezése alapján a se·
gítségnyújtás keretében a ro·
mán fél biztosftolla a dol·
goz6k éLkt.!ztetését és dszál·
lásolását, a gépek üzem· és
ken6anyagál.
A magyar fél feladata volt
a berendezések ki· és haza·
szállítása, a berendezések te·
lepftése és leszerelése, vala·
mint a szivattyúk folyamatos
üzemeltetése, a munkaerő
bér· és egyéb költsége in ek
részbeni bittosítása. A ma·
gyar kormány mintegy 130
milli6 forintot biztosftolt a
munka elvégzésére.
Az osztag a kiutazás után
május 9·én kezdte el a sz i*
vattyúk telepHését és 6 nap
múlva folyamatos üzemelés
mellett a teljes kapacitás
kiépítése és üzembe állftása
megtört ént.
Május 17·én Su lfin a Bar·
hu, a román és dr. Persányi
Miklós, a magyar vizügyekért felelős miniszter látogatást tett a katasztr6fa súj.
totta térségbe, szemrevéte·
lezve az éjjel·nappal üzeme·
lő 16 szivattyú t és azok ke·
zcl6it.
Május 27~én irt levelében
a román miniszlerasszony

megkérte magyar kollégájá~
hogy a magyar kontingens az eredetileg május 31·ig ter·
vezett - tevékenységét június
18·ig hosszabbHsa meg, ami·
nek a költsé,gét - külön szer·
z6dés alapján - a román fél
fizeti.
A kontingens június 19~én
kezdte meg a szivattyúk le·
szere lését és málházását, mig
a hazaindulás tervezett idő·
pontjá1 2005. június 24·re
tették. A magyar segítség.
nyújtás keretében a szivatytyúk 14 ezer 18 üzemórát tel·
jesftetlek meghibásodás nél·
kül, ami mutatja a gépek ma·
gas műszaki szinvona lát és
karha n tal1ottságát.
Ez idő alatt több mint 24
millió ml vizet emeltek át, s
a kedvező meteorológiai
helyzetnek (nap, szél), a gra·
vitációs vizvisszavezetésnek
köszönhetően összesen 1,5
méterrel csökkenteuék az el~
ö ntött terület vfzszintjét.
A szivauyúzáson túl a ma·
gyar szakemberek lcvéke~
nyen részt vettek a helyi
elektromos szivatlyútelep új·
bóli üzembe helyezésében
(épü let víz,elenftés, elektro·
mos kapcsol6szekrény kiszá·
rftása, stb.), ezáltal lehet6ség
nyilt a saját eszközök alkal·
mazásával a további vfztele·
n!tésre.
A magyar segItségnyújtás
jól példázza, hogy - különösen az osztotl vfzgyűjtó.
kön - a szomszédos orszá·
gok együtlműködése esc·
tenként nélkülözhetetlen. Si·
kel1 a károk enybitésére csak
közös, összehangolt munkával, egymás iránti maximális
bizalommal lehet elérni.
Ez a magyar osztag kint
lartózkcxiása során végig jellemző volt. A román fél által
biztosftott feltételek is jellemzően hozzájárultak a kitűzött célok, a terület döntő
része vfztelenftésének e lérésében.
(Folytatás a 2. oldalon)

Atszervezés

]

Bevallom, nem szerelem azt a sz6t, hogy "átszervezés".
Számomra lassan azonos jelentésű lesz, mint az "átváltozás"
kifejezés, ami köztudottan minden eselben áremelkedést ta·
kar. A közelmúlt ágazati átszervezési hulláma ugyanis szinte kivétel nélkül - létszámcsökkentéssel járt együtt.
Most mégis az igazgatóság egy olyan belső átszervezéséról
tudok hírt adni, amely rendhagy6 módon nem járt létszám·
csökkentéssel, sőt, bizonyos új feladatoknak megfelelően
néhány szakember alkalmazását is szükségessé tette.
A változásokról és annak indokáról azt hiszem, nem fe·
lesleges néhány gondolatot megjegyezni, még ha ez a tel·
jesség igénye nélkül történik is. Amint az sokunk e l őtt is~
merctes, a 341/2004. (XII.22). Konn. rendelet több ponton
is módosította helyenként szúkflve, más esetekben pedig bő·
vilve az igazgatóság feladat· és hatáskörét. Ez a rendelet
2005. január l·jén lépett hatruyba, azonban már ezt megelő
zően, 2004. január t·jével elkerült szervezetünkból a hatósá·
gi feladatokat ellátó egység.
A megváltozotl feladat- és hatáskörök következtében
ali gha szükséges különösebben bizonygatni a szervezeti felépflés újragondolásának szükségességét A változások közül
az egyik legjelentősebb az árvlzvédelmi és folyószabályozási osztály, valamint a vfzrendezési osztály összevonása a
vízkárelhárftási osztályba. Itt elsősorban azt szeretném kiemelni, hogy ez a változás semmiképpen nem eredmé nyez~
heti ezen alaptevékenységek rangjának, sú lyának csökkené·
sél. Azonban az scm hagyható figyelmen kívül, hogy az
összevonásra került két osztály feladatköre a hatósági te·
vékenység leválásával - éppen az e tevékenységhez szüksé·
ges szakvélemények számának csökkenése miau - jelentő
sen meg változott.
Ugyancsak nagymértékben csökkentek azok a fejlesztési,
fenntartási feladatok, amelyeket ezek az egységek koordi·
nál tak, irnnyftottak, Igy egy kisebb létszámú, de magasabb
szakmai színvonalú, összevont egység létrehozása indokolt
voll Jelentős változás a vfzgazdálkcxiási osztály bázisán Jét·
rehozotl vfzgyújtőfejlesztés i osztály és az önálló vfzrajzi és
kömyezetértékelési osztály lélreilozása. A két feladatkör különválása, az e teriileteken jelentkező problémák és felada·
tok hangsúlyosabbá válásának a következménye, különös te·
kinteuel a vfzgyüjtőfej l esztési programok területén fennálló
nemzetközi kötelezettségeinkre, továbbá a területen lév6 önkormányzatokkal való kapcsolattartás szükségességére.
Új egységként jelenik meg a környezetvédelmi osztály,
amelynek feladatköre nemcsak a vlzmin6ségi és környezeti
kárelhárItás irányHáscira terjed ki, hanern az újonnan belép6
hulladékgazdálkcxiással kapcsolatos koordlOációs tevékeny·
ségre is.
Az új egységekhez tartozik: rnég a pályázati és beruházási
osztály, bár ez esetben az újdonság viszonylagos, hiszen az
igazgatóság szervezeti felépítésében korábban volt már be·
ruházási osztály. A most létesült egység tulajdonképpen vá·
lasz arra a költségvetési kihfvásra, amely a fejlesztésekre,
herubázásokra korábbi, tervesftcU pénzosztási módot pályá·
zati rendszerré alakította. Ahelyett, hogy a pályázati és be·
ruházási osztály létjogosultságának indoklásába bocsátkoznék bosszasan, hadd emlftsern rneg csak azt, hogy ez az osztáJy már az első fé léves tevékenysége alatt 151 millió Ft kü·
lönféle árv iz védelmi biztonság fejlesztésére használható
pénzeszköz megszerzésében működött közre, de szorgos
munkájuk eredményeképpen eséll yel pályázunk több terve·
zési, illetve lebonyolftási feladat el nyerésére.
Természetesen egy szervezet átalakJtása, m6dosftása önmagában még nem garancia a jobb és hatékonyabb műkö·
dés re. Még az is előfordul, hogy az első időszakban kevésbé
olajozottan működik a rendszer. Egy féléves működési ta·
pasztalat alapján azonban azt mondhatom, hogy köszönhető·
en a változások szükségességét megértő és azokkal nagy·
töhbségében egyetért6 kollegák teljesftrnényének, az elkép-zclések létjogosultsága vissza igazo lód ni látszik.
Dr, Dobi László
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A Védelmi Osztag hazaérkezett

>

Otelekről

(Foly/a/ás a, I. oldalról)
Sulfina Barbu miniszterasszony június l3-án kelt levelében köszönetét fejezte
ki, hogya magyar fél gyors
és fontos segftségel nyújtott
a 16 szivattyú Romániába
küldésével.
Összefoglalva, a vfzügy
szolgála l ezen akciója sikeres és példaértékú ,"olt, mert
hehizonyosodott, hogy - bazai ár- és beIYfz\'édekezc!si
feladatainak ellátása mellett
- jó szervezéssel és az erő
források maximális kihasználásával gyors és hatékony
segftségnyújtásra is képes.

Az "Alsó-Tisza
Vidékért"
emlékérem
idei kitünteteHiei

•_!*I-o,\ I

Pri\'áczkiné
Hajdu Zsuzsanna
(Fotók: Tripols:ky Imre)

Víz Világnap, 2005: pályázatok és
Amikor ezeket a sorokat
from, nagyon régmúltnak tű
nik március 22., de talán
még most scm késő megemlékezni a Viz Világnapjár61.
2005-ben is nagy sikerrel
rendeztük meg világnapi
rendezvén y sorozat u nkat,
amely a megszokott rajz- és
irodalmi pályázatok meghirdetéséből, valamint egy
rendhagyó veté lk edő megrendezéséb61 állt. Utóbbira a
Széchenyi István Gimnázium
tornatermében került sor - a
helyszfn kiválasztás ához a
gimnázium fennállása 50-ik
évfordulója szolgáltatott alkalma!.
A \'etélkedőn 7 csapat vett
részt. nagy küzdelem és jókedv mellett küzdötlek a vizes feladatokkal. A szervezők számára nagy meglepetés volt, hogya mai tizenéves gyerekek nem tudnak
papírhajót hajtogatni! (fisztelet a kivételnek. valamint
azoknak aszü l őknek, nagyszü l őknek, akik még át tudják c ..művészetet" gyermekeiknek adni.)
Valószinűleg az intellletes
felhi\'ásunknak köszönhető
en csúcsot döntött az idei év;
mindösszesen 620 pályamű
érkezett felhivásunkra. A
képzőművészeti pályázatra
az I. korcsoportban (óvoda)
153 képzőművészeti alkotás
érkezett. A [I. korcsoportban
(6-14. é\') az álta lános iskolákból 451 pályaművet
küldtek be a gyerekek. A III.
korcsoportból (15-18. év) 16
rajz érkezett. Az esszépályázatra összesen 14 pályamű
érkezett a középiskolákból és
á lt a lános iskolák ból. Id én
rendkívül sok, a működési
terül etünkön kfvül eső település (Gyu la, Szarvas, Bé késszentandrás) ok tatási intézménye küldte be az ATIKÖVfZIG fclhlvására diákjai
alkotásait.
A Víz világnapi ünnepségen Eitler József, a Széchenyi Gimnázium igazgatója
köszöntőjét követően Andó
Mihály, az MIIT Szegedi
Területi Szer\'ezetének elnöke, az A TlKÖVfZlG fómérnöke mondta el ünnepi
beszédét. A Széchenyi Gimnázium ünnepi músora után
kerüli sor az ünnepélyes dfjkiosztóra a rajz- és esszépályázatok és a játékos vetél-

2005. március 12-én. a
szegedi Nagyárvfz évfordulójának tiszteletére rendezett
megemlékezés alkalmával
került sor a 2005. évi ..AlsóTisza Vidékért" emlékérem
átadására.
Az alapítás évétől számflva idén tizenegyedik alkalommal részesülnek az arra
méltóak ebben az elismerésben. Eddig 34 drjazotlnak
adtuk át a kitüntetést.
Most a 13 jelölt közül titkos szavazással hám13n kapták meg az elismerés!. Az
elismerés különleges értékét
az adja, hogy a javaslattétel
és a kiválasztás is a közvetlen munkatársak lehetősége.
A kitüntetés ncm csak a magas szfnvonalú szakmai
munka elismerését testesfti
meg, hanem mindazt az emberi értéket is, ami vel mindennapjaink során ezek a
kollégák megajándékoznak
bennünket.
Idén dr. Dobi László igazgató Tihanyi Sándor csator-

kedő dfjazottjai számára. A
rajzpályázat kiáJUtását is itt,
a gimnáziumban rendeztük
be. utóbb a Szegedi Vadaspark adott otthon a kiál IfLásnak.
Ezúton köszönjük meg
még egyszer tá.mogatóinknak
mind az anyagi, mind a természetbeni segflséget, hogy
idén is méltóképpen megünnepelhettük e jeles napot.
A díjazott alkotóknak ezúton is gratulálunk!
A dijazott pályaművek
2005-ben a következők:
RAJZPÁLYÁZAT
l . korcsopon:
I. I1erteJendi Zsófia,
Brunszvik Teréz Ovoda
(Hódmezővásárhely)

II. Vig Dávid, Rókás Óvoda (Szeged)
III. Szőke Soma, Károly
Óvoda (Mindszent)
lll . Fodor Kornél. Rókás
Óvoda (Szeged)
Kül öndíj: Teleki Kinga,
1-lajn6czi utcai Óvoda (Sze·
ged) és Gere Szabina, Mazuba Stella, Sebes y Csanád,
Magyar Dániel, Damjanich
utcai Óvoda (Szentes)
Csemete különdfj: Vilmos
Réka, Karolina Óvoda (Szeged)
ll. korcsoport:
l. Üvegfestő szakkör, Madách I. Általános Isko la
(Szeged)
I. Tóth Brigitta, Gcdói Ált.
Iskola (Szeged)
II. I1 araszty Gréta, Igazgyöngy Alapfokú Művészeti
Iskola (Berl!uyóújfalu)
II . Molnár Márta, Benka
Gyula Evangélikus Á lt. Isk.
és Óvoda (Szarvas)
lll . Babák Nikolett, lIu nyadi János Áll. Iskola (Bé·
késszentandrás)
Ill. Kakuszi Alexandra,
Dolce Art 2003 KhI. Művé
szeti Magániskola (Szeged)
Különdij: Kul ima Márta,
Jankó János Általános Iskola
(T6tkomlós) és Schvaltz Noémi. Ádám Jenő Általános
[skola ( Bordány)
Csemete különdíj: Szebcl·
lédi Ádám, Klúg Péter Óvoda és Ált. Iskola
lll. korcsoport:
I. Csillag Dorollya, Széchenyi István Gimnázium
(Szeged)
IL Donnák János, Bethlen
Gábor ReL Gimnázium
(Hódmez6vác;árhely)

vetélkedő

Alsó:risza vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vfzügyi Felügyelőség:
Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vfzügyi Igazgatóság:
Alsó-Tisza vidéki Vfzgazdálkodási Társulatok Területi
Szövetsége:
"Csemete" Kiss Ferenc
Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesület;
Csongrád Megyei Mérnöki
Kam ara:
Magyar lIidrológiai Társaság Területi Szervezete:
Széc henyi István Gimnázium és Szakközépiskola:
S7e(!cdl Fürdók Kft.:
Szegedi Akadémiai Bizottság:
VETÉLKEDŐ
Szeged i V fziközmú M ú·
I. Alsóvárosi Általános ködtet6 és Fejlesztő Rt.:
Iskola (Szeged)
Szegedi Vfzmű Rt.:
Il. Rókusi ll. Általános
SZEVIÉP Rt.:
[skola (Szeged)
V[ZI'ART Kft.:
lll . Madách Általános
AQUAPLUS Kft.:
[skola (Szeged)
MAGMAPLUS Kft.
A pályázatok támogatói:
P. H.Zs.

lll. Sonkoly Szabolcs, Rózsa Ferenc Gimnázium (Békéscsaba(
Kül öndfj: Oskó Ágnes
Edit, Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola
(Szeged)
ESSZÉPÁLYÁZAT
Különdíj: Pataki Bettina,
Petőfi Sándor Általános Iskola (Okány)
II. korcsoport, kö:épiskola
I. Somogyi Il ona, Széchenyi István Gimnázium (Szeged)
[I . KiLka Nóra, Széchenyi
István Gimnázium (Szeged)
Különdíj: Szabó Katalin
Zsófia. Karácsonyi János
Katolikus Gimnázium (Gyula)

nabiztos kollégának, Jancsó
János mérnöknek és Boga
Tamás László mérnöknek
adta át az elismerő ok.levelet.

•

Az A TI KÖVfZIG dolgo:óinak 2005 márciusában
adományozott royábbi kitiinrelbek a köveikezók:
Dr. Persányi Miklós környezetvédelmi és vfzügyi
miniszter a március 15-i
nemzeti ünnep alkalm ábó l
Miniszteri Elismerő Oklevél
kitüntetésben részesflette Rakonczai István Flórián gá tbiztos!. A kitüntetés átadása
2005. március ll-én volt.
Ugyancsak dr. Persányi
Miklós környezetvédelmi és
vrzügyi miniszter a Vfz Világnapja alkalmából Szunyog Zoltán osztá l yveze t ő
helyettest "Sajó Elemér Emlékplakett" kitüntetésben,
Müller András f6munkatársat pedig Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben
részesítette. (Átadásuk 2005.
március 22-én volt.)

,

Allami kezelésben
a Maty-éri pálya
2005. április 25. fontos dátum a Gróf S7.échenyi István
Evezős és Kajak-Kenu Pálya
történetében, hiszen a Nemzeti Sportközpontok kezelésébe, állami kézbe került a a
Mat y-éri olimpiai sportcentrum.

Az els6 verseny t még
1981-ben rendezték meg a
Szabadkai út mellett. Az Ativrzig, illetve az Atikövfzig
azóta folyamatosan kezelője
volt a 74 hektáros állami területnek.
(Folytatás a 3. oldalon)

Keszi, Hacsi és Ponty
(Részld*)
Keszi, Hacsi és Ponty jó barátok vol·
tak. Eg)' gyönyörű tavacskában éltek
sok társukkal együtt. lla a tó télen hefagyott, gyerekek érkeztek a környező
falvakból és korcsolyáztak rajta. Amikor az idő melegedni kezden, megérkezeIt a tavasz és a jég elolvadt, a természet ébredezéséve l együt! a tó is
ébredezni kezdl!ll. Partján gyönyörú
tavaszi virágok nyfltak, nárciszok és
piros tulipánok mutatták: itt található
egy tavacska. Nyáron hajnalonta a
horgászoké volt a tó, de amint a nap
kisütÖIl, kirándulók érkezetek a tóhoz,
hogy megcsodálják, pihel~enek, sétáJjanak és fürödjenek benne.
Keszi, Hacsi és Ponty nagyon é lvezték
a tavaszi és nyári id6szakot. Állandóan játszottak, és lelkendezve figyellék
a vizben játszadozó gyerekeke!. Ponty
sokat álmodozott arról, hogy egyszer
egy kisgyerek majd ott felejti a lab·
dáját, és akkor ők is játszhatnak "fejelgetőst". Persze a labdák csak nem
maradtak olt a vízben. Talán a gye·
rekek is szeretik ezt a játékot? Ponty
nem tudta a választ, csak sejtette, dc
nagyon vaJósz1nú volt, hogy ők is szeretbetik.
Keszi, Ilacsi és Ponty mindig örvendezve fogadták, ha az emberek valam i
érdekeset hagytak a vizbell. Egyik fel·
derítő és zsákmányszerző körútjuk aJ-

kalmával egy hatalmas zok nira bukkantak. Hármójuk közül Keszi volt a
legkfváncsibb. Persze belebújt az ismeretlen sötétségbe.
Nagyon megijedt, amikor rájött, hogy
nem tud kiszabadulni ebb61 az "izéból". Elkezdett kiabálni, a többiek kint
nyugtatgatták, Hacsi pedig megpróbált
a segftségére sietni. Bedugta nagy harcsapofáját a zokniba, igy Keszi látta,
milyen irányba kell kimenni a sötét·
ség ből.
Eközben Pont)' alig bírta tartani Hacsi
uszony át, pedig nagyon kellett, hogya
zoknival folytatott hatalmas küzde·
lemben ne sodr6djanak cl.

Keszi, Hacsi és Ponty az egyik reggelen arra ébredtek, hogy nagy sötétség
borult rájuk. Először azt gond olták,
bogy újra megérkezett a fénytelen téL
No, dc annak még nem volt itt az
ideje..
*A mese persze folytatódik, most
azonban e ,myil wdrunk Izelltókénl
kö:ölni abból a ",eséból, amely 2005ben II VI.:: Világnllpja alkalmából a
Duna Mfízeum áltaJ kiirt .. A viz az
éle téri " cC"fll pályázaton a családi
mese kllregóriában a III. helyezést érte
el. S:er:dje kollégandnk, Jászné
Dáyid Anita és kisfia, Jász Dávid
Kurszán.

,

VIIPART

2005 . JÚNIUS-JÚLIUS

74 nap márciustól júniusig

Arvízvédekezés
Az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vfzügyi
Igazgatóság terülctén az árvfz\'éddmi készültség 2005.
március 21 -tól június 2-ig
(összesen 74 napig) tartott: a
legmagasabb védelmi készültség - I. fok - 4-t napig,
a II. fok pedig 30 napig.
Két megjegyzés tartozik
az clóz6ckhez:
l . A Tisza mcdcrfdyételének végzése miau I. fok volt
érvényben 2005. június 2-7.
között.
2. Az ÁBKSZ KhI. és az
ATIKŐVfZIG védelmi osztagainak romániai segítségnyújtása miatt az OMIT
5268-0VF sorszámú távmondatában I. fokú árvfz\'édelmi készültséget n!ndelt el,
[gy 2005. június 7-29. közötL
továbbra is I. fok voll ér -

Allami kezelésben
a Maty-éri pálya
További sporthírek
( Folytatás a 2. oldalról)

Az ünnepélyes

szerződés

A most alá (rt szerz6dés ér- aláfrásakor az NSK-t Géczi

Árvizi pillanalkép (szegedi belvárosi híd)

vényben .

A maximálisan foglal.
koztatotl létszám 2005. május 14-éo 503 személy volt.
A 2000. évi árvfz során
szerzett tapasztalatok és az
őszi felülvizsgálat megállapftásainak birtokában lettek
kijelölve azok a szempontok,
amelyeket kiemelten kellett
vizsgálniuk a szakaszok védelemvezetőinek védelmi
szakaszuk árvIz előtti bejárásakor.
A szakasz v6delemvezet6k
megvizsgálták a műtárgya
kat, a szivárg6kat, a különös
figyelmet igénylő töltésrészeket, a hullámverésnek kitett szakaszokat, a 10 m-es
sávokat és a hajózó nyiladékokat .
Újra ellenőrizték a védelmi terveket, a h[rközlő rendszer múködését, a szertárak
anyagait (zsák , rőzse, karó
stb.), eszközeit (világító eszközök, lámpák. elemek, stb.),
az utak állapotát, a közlekedési feltételeket és a személyi állományt. Ennek során
felmérték a gátőrök mellé
szükséges segédórök biztosftásának lehetőségeit és felhfvták a hullámtért::n gazdáIkodók (mező - és erdógazdálkodók, kiskertesek, stb.) figyeimét a hullámtéri vagyontárgyak mentésére.
A központi műszaki ügyelet az érdeklődő lakosságot
és a különböző érdekelt szerveket tájékoztatta a várható
árvízi helyzetról.
A védszakaszok "édelemvezetői és a beosztott állomány a védelmi fokozat elrendelésétől a védszakaszon
tartózkodott, a védszakaszokat naponta bejárta, ellenőrizte az 6rszolgálat tevékenységét, meghatározta a
védelmi feladatokat.
A mélyvezetésú műtárgy
keresztezéseket külön vészóri szolgálat figyelte.
Töltésdnket 74 napig terhelte a vfz . A gátak mentén
az árvlzi jelenségek már a
készültség kezdeti időszaká
ban megmutalkoztak és jobbára a védekezés teljes idótartama alatt tapasztalhatók
voltak.
Fakadóvizet nagy területen, a védtöltések mentén
összesen 676 hektáron észleltünk. Csurgás, szivárgás
134 helyen jelent meg, átázásokat, altalaj-felpuhulásokat
tapasztalt unk és egy nagyobb
buzgárunk is volt.

3

A 2005. é\' j la\':lszi árviz legmagasabb tctcízcí \'fzállásai
Folyó

Vl:.állás
(hó. /fap ) (cm )

\'fzmérce Ddtum

lIármas- Szarva s 05. 02 .
Körös
Kunszt!nl-

Maros
Tisza

05 . 03 .
Q.I . 22.
Tiszaug 05 . 16.
Csongrád 05. 15.
Mindszent 05 . 15.
Szeged
05. 15.

808

már10n

803

Makó

461
701
756
797
78)

Az árvlzvédekezés során a
kövelkez6, f6bb beavatkozá·
sokra kerult sor terulelun kön:
Kas:álás
Az árvlzi jelenségek jobb
észlelhetősége érdekében elvégeztük az árv(zvédelmi
töltések kaszálását (f6ként
észlel6sávban és koronaéleken). Azokon a helyeken,
ahol a gépi kaszálás t a töltés
lerhelhetósé~e nem tette lehetóvé, kézi laszálást végez tünk.
Rókalyukak
Töltéseink mentén több
helyen (11.04 és 11.08 árv izvédelmi szakasz) jelentett
problémát, hogy az ezen a la\"aszon az átlagot meghaladó
egyedszámú rókapopuláció
az ár"fzvédelmi töltések
mentettoldali rézsűin keresett
lakóhelyet. A vadásztársaságollal együttműködve a rókalyukakat feltártuk, meg szünLeuük.
Roskadás
A Tisza folyó bal parti töl tésének 20+620 tkm szd"ényében - a Nagyfai holtág
felső végénél - JCB 4CX Ifpusú univerzális földmunkagéppel elvégeztük a mentettoldali töltés elótérben a
2000. évi beavatkozás részt.!ként itt megépHett homokfdtöltésben keletkezett mintegy 60 m 2 aJapterülelű roskadás helyreálUtási munkálatait. A lehumuszolást kö\"etocn
a hel}'szfnre szállftott lO ml
homokkal kiegészftették a
feltöltés hiányos, "beroskadt" részét, majd a homokréteget döngölógéppel tömörítették . A humusz visszatolása és felszini simftása következett, végül füvcs[(ctték
a munkaterületet.
Töltéskorana karbanlorlása
Minden árv(zvédclmi szakaszon felmérlük a töltés korona állapotát. A szükséges
helyeken a korona dombor!-

Megholadt
kis:.ü/tségi fok

II.

II.
II.
II.
II.

tás:1t, gréderezését, tárcsázását, kátyúzását végeztük.
Buzgór
A Deszk-fehértói szivattyútelepen fenékbuzgárt
észleltünk, amely jelentósen
akadályozta a belv[zvédelmi
munkálatokat, valamint komoly árvIZ-i kockázatot jelentctt, Igy elengedhetetlen volt
a hiba feltárása, javítása.
Fels6-kllrcai Imllárgy
2005. május 31-én a Felső-kurcai műtárgyaknál a
szivornya indftásával, az ellen nyomó medence túlfolyó
mútárgyán keresztül v(zszolgáltatás kezdődött a Kurca
fócsatornában. A vízszolgáltatás közben a túlfolyó
Kurca felöli kőszórása megcsúszott, illetve mintegy 0,5
m-es max . mélységben kimélyült. A kószórást a szivornyázás leállílását kövelót.!n hclyreállitottuk, illetve
belon telefongyámokkal
megerósltcttük. A vízszolgáltatást ezt követően folytattuk a műtárgyak fokozott
figyelése mellett. A kőszó ·
rásának helyreállitásakor 0,5
m l betontörmeléket és 20
telefonoszlop betongyámot
használtunk fel.
S:.orft6gátak
A mentetloldali löltésláb
és a szorftó~átak közötti tcrület több h'Clyen mezőgaz
dasági művelés alatt áll, Igy
n(!m egyszer taJálkoztunk azzal a problémával, hogya
gazdálkodó a szor1tógátat átvágta, és ott a fakadó vfz
koncentráltan talált utat a
párhuzamos csatornába. Ezzel egyrészt közvetve csök·
kent az árvizvédelmi biztonsá2, másrészt a víz erodálta a
cs;tornapartol. A vfz irányltott levezetése érdekében a
szorHó gátakon homokzsákokból , fóliával fedett,
bukós levezetéseket boztunk
létre, (gy a fakadóvfz szintje
szabályozhatóvá vált.
Borza Tibor

telmében a Nemzeti Sportközpontok (NSK) kezelésébe
került a létesftmény. Dr.
Dobi L..iszló a szer.t6dés aláírását követócn a kövelkezóket nyilatkozta:
- Sportszeretó ember vagyok és azt kell mondjam,
szakmai kezelők birtokába
került a Maty -éri olimpiai
sportközpont. És iu rögtön
dr. Simády Béla neve jut
eszembe, aki sokat tett azért,
hogy Szeged rendelkezzen
egy, a vfzi sportokhoz kiváló
feltételeket bizlosftó létesftménnyel.
A pálya azóta jelentős
fejlődésen ment keresztül.
Nem azért adjuk át az üzemeltetési jogot, hogy lerázzuk magunkr61 a felelőssé
get. A sikeres együttmú ködésben blzva nyújtom át a
centrum képzeletbeli kulcsát
a kövelkt.!z6 tulajdonosnak, a
Nemzeti Sportközpontoknak.
Az igazgatós.ig a jövóben a
vizgazdálkodási érdekeket
képviseli majd a területen,
Igy például a beivIzzei kapcsolatos védekezési feladatokat látjuk cl.

Gábor, Szeged várost Szentgyörgyi Pál alpolgármester
és Mezei Richárd sportigaz gató képviselte.

Hírek o Szegedi
Vízügyi SE
elnökségi
munkájáról
A Szegedi Vfzügyi Sportegyesület 2004. december 8án tartotta közgyűlését, a határozatainak megvalósflá sáért tevékenykedik az SE
elnöksége, sajnos, nem mindig teljes sikerrel.
- A Sportcentrum üzemelésére kilenc pályázó adott
be javaslatot. A Bfráló Bizottság a legjobbnak ítélt pályázóval részletesen kidolgozta az üzemelési lehet6ségeket, feltételeket. Sajnos, az
utolsó pillanatban a pályázó
elállt az üzemclési szándékától. A tanulságokat levonva
az elnökség szept em berben
új pályázatot ir ki, melyben
konkrétan meghatározzák az
üzemelés i feladatokat. 2005-

ben a pályát előzetes egyeztetés alapján lehet igénybe
venni (egyeztetni lehet Kurucz Gyulával, Tamás Péterrel és Kátai Miklóssal).
- A Szegedi Vizi Sportegyesület és a Szegedi Vizügyi Sportegyesület között
érvényben lévó megállapodás (a Szegedi Vfzi Sportegyesület tartozása a Vízügyi
Sportegyesület felé) végre.
hajtása új szakaszához érkezetl, hiszen a VIzi Sport·
egyesületnél új elnökséget
v~lasztoltak. Az új elnökség
szándékát fejezte ki, hogy
megegyezés alapján kivánják
rendezni tartozás ukat (kérték
Sportegyesületünket, hogy
ne forduljunk bírósághoz a
tartozás kiegyenlftése érdekében) .
- A székesfehérvári és a
szegedi környezetvédelmi és
vfzügyi igazgatóságok hagyományos sporttalálkoz6ja,
sportnapja várhatóan 2005.
szeptember 16-án lesz Szegeden. Minden jó ötletet, javaslatot örömmel várunk milyen sportágban, hogyan
és hol legyen megrendezve.
K ur ucz Gyul a
SE-elnök

Február derekától nyárelöig

Belvízvédekezés
Az ATIKÖVfZIG működési területén a
2005. február 14. és június 23. közötti idő
szakban volt érvényben belvfzvédelmi készültség. A február 14-17-i napokban az
enyhe és csapadékos időjárás kövelkeztében
- a hóolvadásból és csapadékból keletkező
en - a területen intenzfv lefolyás indult el, a
fócsatomák v(zszintje megemelkedett, ezért
több szivatt)'Útdepel1 l. fokú bel"Izvédelmi
készültséget kellett elrendelni.
A belvizek összegyülekezési folyamatának fe lerósödésével az elöntések megnőttek,
a fócsatornák teltsége 100 % volt, a szivatytyútelepek üzemeltetése mellett vfzkormányzási, valamint vfzfolyást gátló akadályok clL.1volftásával kapcsolatos feladatok is jelentkeztek. Február utolsó napjaiban a 11.08.
Kurcai belvfz"édelmi szakasz és 11.03. Torontáli belvfzvédclmi szakasz teljes területére I. fokú, a 11.07 . Sámson-Élóvfzi
bclvfzvéddmi szakasz teljes területére n. fokú beivizvédelmi készültséget rendeltünk el.
Az újabb enyhe napok tovább erősftették a
h60lvad..1sból származó belvizek összegyülekezési intcnzit.1sát, a f6csatomák vfzszintjei
tovább emelkedtek, az elöntések nőttek, további szivattyútelepeket kellett beüzemelni.
A kritikus teriileteken műszaki beavatkozás
vált szükségessé, a v(zkormányzással már
nem lehetett a belvizek útját biztosftani.
Március 17-én a 11.01. Algyő-Tápé
-Gyála-Köröséri szakasz teriiletére l. fokú,
a 11.03. Torontáli és a 11.06. Mártély-Tisza-Maroszugi bclvlzvédelmi szakaszok teljes területére Il. fokú belvfz\"édelmi készültséget rende!tünk el. Március 19-én a 11.02.
Dongéri szakasz 3611. Percsorai öbJözet területére vált indokolttá ll. fokú belv(zvédelmi készültség elrendelése.
2005. április 4-én a megtett intézkedések
és múszaki beavatkozások, valamint a
kedvezó idójárás hatására javult a belv(zi
helyzet, ezért a fennálló 11. fokú készültséget
I. fokú ra mérsékeltük. Április 8-ra tovább
javult a bclvfzv6dclmi helyzet, ezért a 11.01,

a 11.02, a 11.03., a 11.06., a 11.07. és a
11.08 . belv(zvédelmi szakaszon a területi
jellegú I. fokú belvfzvédelmi készültséget
megszüntettük a szükséges helyeken lévő
szivattyútdepck egyidejú I. fokú készültségben tartásával:
Az április közepén újabb nagy mennyiségű helyi csapadékok következtében kialakult
bclvfzhelyzet miatt a 11.07. Sámson-Élővfzi
belvfzrendszer területére U. fokú, a 1l.08.
Kurcai beivizvédelmi szakaszon, majd a
11.03. Torontáli belvfzvédelmi szakaszon l.
fokú teriileti készültséget rendeltünk el.
Május 23-án a belvfzi helyzet javulásával
a 11.03. Torontáli és a 11.08. Kurcai, a
szakaszra elrendelt I. fokú készültséget megszüntettük egyes szivauyútelepek fokozat·
ban tartásával. A 11.07. Sámson-Élóvizi
szakaszra elrendelt II. fokú területi fokozatot
l. fokra mérsékeltük, melyet május 31-én
szüntettünk meg a Pusztai szivattyútelep fokozatban és üzemben tartása mellett.
A belvfzi helyzet javulásával június 6-án a
még fokozatban lévő összes szivau)'Útelepen
megszüntettük a készültséget.
A június 8-10. közötti időszak rendkívüli
mennyiségű csapadékai a fócsatornák vfzszintjének je l entős megemelkedését okozták,
a normá l üzemelés mellett a belvizek biztonságos elvezetése nem volt biztosítható (a
Tiszán még mindig magas vizállás \'olt),
ezért a 12 szivallyútelepre I. fokú be1vfzvédelmi készültséget rendeltünk el. A belvfzi
helyzet javulásával a szivattyútelepcken fokozatosan szüntettük meg a fennálló
készülJséget, Igy 2005. június 23-án 15 órakor minden szivattyútelepen megszúnt az
ATIKÖVfZIG területén abelvlzvédelmi
készülJség.
Az 130 napig tartó belvIzvédekezés során
csúcsidószakban, 2004. április 23-án, a torkolali szivattyútelepeinken napi 2 434 ezer
ml vizet, a közbenső szivattyútelepeken napi
317,3 ezer ml mennyiséget eme!tünk át.
(Folytatás a 4. oldalon)
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Hidrológiai feilesztések
- norvég támogatással
A norvég kormány támogatásával, a Norvég Vfz- és
Encrgiaügyi Igazgatóság
(NVE) programot indított a
balkáni térség államaiban a
hidrológiai tevékenység fej
lesztésére. Ennek egyik fó
eseménye az a workshop
volt, melyet 2005. április 4.
és 7. között rendeztek az Ad·
ria partján, Barhan. A résztvevők a szakmai tapasztalat
mellett arra is számftoltak.
hogy fzelftŐl kapnak a meleg
mediterrán éghajJatból. Ez az
időjárás szeszélye miatt nem
következelt he, a konferencia
egész ideje aJatt még Európa
északabbra fekvő részeinél is

hidegebb volt az

idő.

Ez

azonban nem akadályozta a
tapasztalalcsere sikeres lebonyolftását.
Igazgat6ságunknak hosszú
ideje szoros kapcsolata van
déli szomszédunk hidrometeorológiai szolgálatával, fgy
részesei lehettünk e találkozónak. A résztvev6knek a mi
tapasztalatunk is fontos volt,
mivel Magyarország anyagi
lebetóségei jobban hasonlftanak a térség országainak
finanszírozási hátterébez,
mint a norvégoké.
A norvég bemutatókon láthattuk, hogy miként becsülik
meg a hidrológiáL - s6t, inkább a hidrometriát - azokban az országokban, ahol va lódi vIzgazdálkodás folyik.
A workshopot szervező norvég intézmény (amely leginkább a vfzügyi szolgálatnak
felel meg) a hidrometrián keresztül gyakorlatilag kézben
tartja az ország stratégiailag
legfontosabb ágazatát, a vfzienergia teJlllclést.
Ennek nagyságrendjét nem
nehéz elképzelni, mivel Norvégia szinte a teljes energiaszükségletét vfzierómúvekkel fedezi. Nem gyózték
hangsúlyozni, hogy náluk
nem pótolja a méróhálózat
üzemeltetését a modellezés,
6k a tényeknek hisznek , nem
az elméleteknek. Bár az ország morfológiájának kö-
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szönhetóen árvfzi szempontból nem annyira veszélyeztetett, mint Magyarország, ez
a tevékenység sokkal na gyobb megbecsülésnek ör vend, mint nálunk.
Ez nem csak. a fmasz(rozás
különbségei ben nyilvánul
meg, ami az országaink
anyagi lehetőségeiből egy értelmúen adódik, hanem a
vfzgazdálkodási kérdéseket
nem rendelik alá más tárcák
- sokszor ellentétes - érdekeinék.
Nem először volt az a benyomásom, hogy mielőtt itthon ..europaizunk", meg kellene nézni, valójában hogy is
működik a .. fejlett" Nyugat.
Ugyan Norvégia nem tagja
az EU-nak, viszont rendszeresen vezeti az egy főre jutó
nemzeti jövedelem alapján
elkészflett !istát, fgy nyil ....án
ők is majdnem olyan okosak,
mint mi.
A konferencián elhangzotlakkal kapcsolatban érdemes
néhány különlegességet
megemlHeni . Talán a legérdekesebb dolog a tárcák közölti munkamegosztás a vfz
vonatkozásában. Van néhány
hasonlóság a magyar rendszen'el, de inkább a különbst!gck dominálnak. Például a
meteorológia szolgálat az
Oktatási Minisztériumboz
tartozik . A vfzügy az Olaj + és
Energiaiügyi Minisztéri umhoz, a környezetvédelemnek azonban külön minisztériuma van.
A munkamegosztás a vfzügy és a környezetvédelem
között a ..régi" magyar rendszernek megfelelő, szigorúa n
mennyiségre és minőségre
tagozódik, külön minisztérium felügyelete melletl.
Nagyon fontos megjegyezni,
hogy náluk a két ágazat
együttműködése nagyon jó.
stratégiai partnernek tartják
egymást.
A vfzminőség mérését egy
adott időszakra pályázaton
lehet elnyerni , fgy többékevésbé piaci árak érvénye -

sülnek. Jelenleg a feladatot a
Vfzügyi Kutató Intézet
(NIV A) végzi, amely a Környezetvédelmi Minisztérium
felügyelete alá tartozó intézmény.
I\z árvfzvédekezési felada lok ellátása az önkomlányzatok feladata, de lehetőségei 
hez mérten - noha nem elő
frás szerint - az NYE is közreműködik.

A konferencia egyik kényes kérdése volt, hogya
polgárháború következtében
sl.étszakHott hidrometeorológiai szolgálatok dolgozói
hogyan viszonyul nak egy máshoz. Ez különösen a bosnyák küldöttségek tekintetében volt érdekes, hiszen
gyakorlatilag egy irodában
dolgozó embereket szakftot,ak el egymás'ól.
Az első két napon a boszniai szerb, illetve muzulmán
küldöttség tagjai szinte csak
a köszöntek egymásnak . A
baráti találkozón következett
he a nagy áttörés. A kezdés
után fél órával egyszercsak
egymás mellé ültek, és utána
már egy csapatként vettek
részt a rendezvényen. Az
eseményekből látszott, bogy
a háború nem csak a nemzetiségek szintjén folyt, h:lnem
mindenkiben egyénileg is
mély nyomokat hagyott.
A konferencia tanulsága a
volt jugoszláv tagköztársaságokból érkezettek számára
az volt, hogya hidrometria
technikai fejlőclése egyre nagyobb lehetőségeket biztosIt,
de ennek hasznosftására anyagi okokból - kevés lebe,óség lálszik.
A mi helyzetünk más, a
pályázatok új távlatokat nyithatnak a méréstechnika fejlesztésében. Ehhez azonban
az is szükséges, hogya monitoring tevékenység az ál lami felada~megosztásban
végre a helyére kerüljön, s
ezzel együtt az üzemeltetés
anyagi feltételei is megte remtódjenek.
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Február derekától nyárelőig

Belvízvédekezés
(Folytotás o 3. oldalról)
A belvfzvédekezés ideje alatt a torkolati
szivaltyútelepeinkkel összesen 151 267,2
ezcr ml, a közbenső átemelőinkkel összesen
23541,1 ezer m', a hordozható szivattyú kkal
összesen 469,9 ezer Ol! , mindösszesen 174
808,3 ezer m J bel vizet emeltünk át.
Maximális elöntés 2005. március 18-án
alakult ki, kultúránként a következő értékekkel (ha):

Vetés S:á11l6 Rét/LegeltJ Egyéb Oss:esen
1855012100 17700
2500 50850
Az elöntések csökkenésének tendenciája
megfordult az április közepén jelentkező,
nagy intenzitású csapadéktevékenység következtében, az elöntött területek nagysága
háromszorosára nőtt, mely nagyságrend jében nem érte el a március közepén-regisztráhakat, de szintén jelentősnek mondbat6 .
Ennek maximumát 2005. április 20+án regisztráltuk.
Verés S,6ntó Rét/Legeló Egyéb Öss"sen
13500 8750 15250
1750 39250
Az elöntések nagysága a meg tett intézkedések és szivattyúzások hatására folyamatosan csökkent. A június 6-23-i idő
szakban az eiöntések nagyságát nem mértük
fel , a mélyfekvésú, Idolyástalan területeken
a belvizek megmaradtak, mivel a tulajdonosok nem gondoskodtak a vizek levezctésémI.
A tárgyalt belvfzvédekezési időszakban a
Szeged és környéke VfzgazdáJkcxtási Társu-

[Államtitkári látogatás

2005. április 29-én a délutáni órákban az igazgatóság
területére látogatott dr. Gombos András, a Környezetvédelmi és Vfzügyi Minisztérium polilikai államtitkára
a célból, hogy ,ájékoz6djon
az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vfzügyi
Igazgatóság területén folyó
árvfzvédekezési és belvfzvédekezési munkákról, a Szegeden folyó csatornaépftési
munlc.:ilatokr6l, helyszfni bejáráson vegyen részt a Gyálai
Holt-Tisza térségében és
részt vegyen a Klebelsbergtelepen rendezett lakossági
fórumon.
A napi programot a SzegeLábdy Jcn6 di Vlziközmú Múkö<he'ó és

Bemutatkozom...
__________________________________________

Komoly feladatot kaptam bokros
teendőim között, mégpedig azt, hogy
frjak egy önéletrajzot. Na nem olyan
amerikai Ifpusút, amiben az ember
tényszerúen, tömören, lényegre törócn
feltünteti az adatait, hanem egy kicsit
személyesebbet, ami inkább rólam szól.
Ilyen típusút még úgysem készftettem,
fgy örömmel teszek eleget a fel kérésnek, hogy pár mondatban bemutatkozzam azoknak. akik még nem ismernek.
Először is a szokásos kezdés, a nevem: dr. Szikszai Bernadette. A korom
az nem fontos, aki akarja és tudja is,
bogyan kell kezelni a cég személyzeti
nyilvántartását, úgyis kiderflheti pontosan. Én is végigjártam az egyetem
előtti szokásos képzésekel, az iskolák
neveinek feltüntetésével senkit sem untatnék.
Tehát a gimnáziumi tanulmányaim
után, a '90-es évek közepén fejeztem
be a JATE ÁJTK nappali tagozatát,

Szegeden. Frissen diplomázott jogász+
ként, hosszú évekig szegedi ügyvédi
irodákban dolgoztam, abol főként polgári jogi ügye kkel, ezen belül is a legtöbbet ingatlanjoggal foglalkoztam. Új
társasbázi lakások kizárólagos forgalmazásával kapcsolatos jogi feladatokat láttam el. Időközben a jogi szakvizsgát is letettem Budapesten.
2003 végén gondoltam egy nagyot és
engedve a csábftásnak, eldönlöllem,
hogy az újévet már Budapesten kezdem. Rövid pibenőidőt követócn - amikor a budapesti "édes élet"- et élve,
újra bejártam a főbb turista célpontokat, nevezetességeket, fürdőket, stb.
-, újra munkát találtam.
Egy kisebb külkereskedelmi cég hez
kerültem. A cég tevékenysége neves
személyiségek (általam eZl megel6zően
csak a tévé képernyőjétől ismert emberek) otthonainak megtervezésétől a
lakberendezésen keresztül a kiválasztott, külföldi, exkluz(v (értsd: méreg-

lat, a Tisza-Marosszögi Vfzgazdálkodási
Társulat, a Szentes és Környéke Vfzgazdálkodási Társulat, a Kiskunmajsa és környéke
VIzgazdálkodási Társula! és a Dél-Békés
megyei Vfzgazdálkodási Társulat rendelt el
területén L, illetve Il. fokú belvfzvédelmi
készültséget. Gyakorlatilag csak a fennsfki
területeken működő Tisza -Kunság Vfzgazdálkodási Társulat, valamint Csongrád és
környéke V{zgazdáIkodási Társulat nem rendelt el vfzkárelháIitási fokozatot.
Védekezés i időszakban mindösszesen 31
önkormányzat rendelt el helyi vfzkárelhárftá.si fokozatot. In. fokú készültségi fokozatot 5 önkormányzat, II. fokú készühséget
15 önkormányzat, I. fokú készültséget 28
önkoJlllányzat rendelt eJ. ([öbb önkormányzat esetében több min6sftett fokozat is
érvényben volt a védekezési időszakban.)
Priváczkiné Hajdu Zsuzsanna

J
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Fejlesztési Rt. központjában
kezdte az államtitkár, ahol
Novák Gyula vezérigazgató
tájékoztatta 6t Szeged város
szennyvfzprogramjár61 és a
térségben folyó csatornahá+
16zat-épftési munkálalokról.
Az ATlKÖVIZIG székházában tett látogatása során
dr. Dobi László igazgató és
And6 MiháJy főmérnök adott
tájékoztatást az államtitkárnak a terülelÜnkön folyó ak·
luális védekezési munkákról,
a Gyálai Holt-Tisza térségében jelentkező vfzgazdálkodási és környezetvédelmi
problémákról .
Ezután a helyszfni bejáráson tekintették meg a Holt·
Tiszát a Klebelsberg-telepen .
A bejáráson Nagy Sándor
szegedi alpolg~rmeSler, Bartáné Tóth Mária, a városrész
önkormányzati
képviselője,

,ovábbá az ATlKÖVfZIG
részéről Tripolszky Imre és
dr. Fekete Endre osztályvezetők kalauzolták az államtitkárt és adtak tájékoztatót a
korábban már ismertetett
problémákról.
Ezt követően Gombos
András és a képviselőasz
szony a Klebelsberg-telep]
általános iskolában sajtótájékoztatót tartott a holtág
rehabilitációjával kapcsolatban.
Dr. Gombos András a sajtótájékoztatón elmondta,
hogy Szeged a közelmúltban
27 millió forintot nyert a
szaktárca .. Zöld Forrás" pályázatán a Gyálai 1I0lt-Tisza
rehabilitációjának műszaki
tervezésére.
Ennek befejezéséig a további rehabilitációs lépé·
Dr. Szikszai Bern'ldette sekre nincs lehet6ség, mert a

drága) temlékek behozatalára terjedt ki.
Sokrétú feladataim közé tartozott a
legfőképpen olasz és spanyol ügyfelekkel való kapcsolattartás, illetve a vevői
oldalon a megfelelő szerz6dések megszerkesztése.
De a belvárosi változatos munka ellenére nagyon örültem, hogy lehelősé+
gem nyflt hazaköltözni Szegedre és
2005 március közepétől az ATIKÖVIZIG-nél dolgozom jogászként. A szervezeti változásoknak megfelel6en, a
frissell megalakult osztály, a Pályázati
és Beruházási Osztály kötelékében az
igazgatóság közbeszerzéseinek a lebonyolftásával foglalkozom.
Kedvenc szabadidős tevékenységem
gyakorlására - utazás kül- és belföldön
egyaránt, bárhová - idén nem lesz sok
idóm, hiszen az új munkahely és munkakör betöltésével rengeteg új dolgot
kell megtanulnom.
Köszönöm a megtiszteJő figyelmet!

l

következ6 két évben keU választ adni a rehabilitáció során megoldásra váró problé+
mák kezelésére, mindenekelőtt le kell állftani a szenynyez6anyagoknak a holtágba
történ6 bevezetését, melyben
jelentős lépést képvisel Szeged város szennyvfzprogramja.
Meg kell oldani a hollágban felgyülemlett nagy
mennyiségű - adott esetben
veszélyes hulladékként kezelendő - iszap kitermelését,
megfelelő kezelését és elhelyezését.
U'olsó lépéskénl ki kell
dolgozni a vfzp6tlás, vfzfrissltés terveit, a holtág környezetének általános rehabilitációjál.
Az államtilkár megerősf
tette, hogya Il. Nemzeti Fejleszlési Terv foglalkozik a
holtágak problematikájával.
Ennek keretei közölt EU-támogatással elindulbat bazánkban a holtágak, mint
egyedülálló természeti értékek rebabilitációja.
Dr. Gombos András államtitkár felhfvta a figyelme', hogy 2007-'ól a hohágak tulajdonosai, vagy kezelői élhetnek majd ezzel a
pályáza'i lehe,óséggel.
A látogatás lakossági fórummal zárult, amelynek első részében a résztvevők
megtekintellék a helyi baráti
kör állal készHelI " A Gyálai
Holt-Tisza élni akar" cfmú
dokumentumfilmet.
A továbbiakban a boltág
rehabilitáci6val kapcsolatban
feltell kérdésekre válaszoltak
a szakemberek..

Dr. Fekete Endre

•

•

•
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FLAPP·projekt

Konferencia
Szegeden

Tanulmányút
a Lapincs folyónál

Holtágak
,
Az Európai Unió
Víz Keretirányelve

R('Sztvcvc'i
FLAPP-partncrck: A TIKÖVÍZ IG,
ÉKÖVÍZ IG, KÖKÖVÍZ IG,
ÉDUKÖVIZIG, NYUDU KÖVIZJG
Projcklgazda: \ Vcidcvcr cin
Ramsargeb ict Lafn itzta l

kapcsolása egy alpesi-pannon folyó
mentén" a LIFE Nature projekt keretében. Az összesen 2,57 millió euro
összegű nemzeti részesedést Ausztria
részéről a Mezőgazdasági Minisztérium, Stájerország és Burgenland tarI dőpont:
tományok, továbbá Magyarország vfz2005_ június 27-28_
gazdáJkodási és természetvédelmi szervei biztosítiák.
A Lapincs azon utolsó osztrák folyók
A projekt célja a folyóvizek állapoegyike, amelyek még hosszú szakaszo- tának, illetóleg az életterek védelmének
kon át megőrizték eredeti formájukat. a helyreállitása, illetve javítása, régi
Az egyedülálló életterek veszélyeztetelt holtágak visszacsatolása és a folyóviá1lat- és növényfajoknak adnak otthont. zek összekapcsolása révén . A projektteA vfzgazdálkodás és a természetvé- rület magában foglalja az egész Ladelem szakemberei most európai min - pincsot. a Wechsel-hcgységbeli forrátafolyóvá kfvánják fejleszteni a sától a magyarországi Rába-torkolatig.
Lapincsat.
Annak érdekében, hogy a halak és a
Az EU 2 millió euróval támogatja ezt többi folyóvfzi élőlények vándorolhasa tervet a " Lapincs - Éleuerek össze- sanak - ami számukra életfontosságú -,
, - - - - - - - - - - - : ; : , - - - - - - , . 30 egyedi intézkedésscI megszüntetik.
az akadályokat és fgy a folyót a hajak
számára ismét átjárhatóvá teszik.
A szabályozások következtében
monotonná vált foly6szakaszokon a
folyómeder és a partok eredeti állapotba történő visszaalakftásával az állatok és a növények számára új éleUereket teremtenek. A Lapincs holtágai-

Az itt
a
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technikai szintjét képviselik.
használatuk rendkivül hatékony, ugyanakkor magasfokú felkészültséget és szaktudást igényel. A védelmi oszlag vezetése ezeknél az eszközöknél azt tarlotla szem
el6tt, hogya "bevetésre"
mindig ugyanazt a muszakilag felkészült, nagy gya korlati tapasztalattal rendel kező csapatot mozgósftsa.
A bemutató volt az első
olyan alkalom, amikor egy
technológiai sorba tudtuk
rendezni a felszfnen úszó
oJajszennyezt!s lokalizáJására
és elL.1.volftására szolgáló valamennyi cszközünket.
A bemutató első fázisában
az olajszennyezés lokalizá·
lására és terdésére szolgál6,
leveg6vel felfújható, SEN-

következő cikk
szeptember 21-én

Szegeden megrendezett
Holtág-konferencián
elhangzott Kozák Pétere l őadás

előző

nak és egykori mellékvfz-folyásainak
\'isszakapcsolása nemcsak a veszélyeztetett fajok életterét javftja, hanem a
vfztározó képességet is, ami a nagy árvizek jelent6sen jobb levezetését is
eredményezi. A projekt eredményeinek
dokumentálása monitoring program keretében történik, abol ökológiai szem·
pon Iból vizsgálják az építési munkák
előtti állapotot és a tervezett intézkedések révén beálló változásokat.
Fra nk Sza bolcs
PBO osztályvezct6

[Technikai bemutató Makón J
A "Maros: legnap. ma.
holnap" cfmmel Makón
2005 . május 30-án rendezett
konferencia záró program·
jaként az igazgatóság véde lmi osztagának környezeti és
vfzminőségi káre lhárftási
részlege technikai bemutatót
tartott a makói gát6rház térségében.
Az igazgatóság az elmúlt
években központi beruházási
keretból és PHARE·seg ftség gel jelentős mértékben
korszerusftelte a környezeti
és vfzmin6ségi károk esetén
bevethető eszközparkját.
Ezek a berendezések - amelyek sajátos hclyzetünkb61
adódóan a felszfni vizeken
úszó olajszennyezés felszámolására szolgálnak - a
szakterület legmagasabb

2~.

TINEL Upusú merüJ6falakat
tekll1tbették meg az érdeklód6k, elóbb komplettirozott,
azaz szállításra szolgáló állapotban, majd az osztag tagjai
háti minikompresszor segft·
ség éve l felfújtak és össze·
kapcsoltak néhány tagot.
Legnagyobb sikert a KO ·
MARA-20 tárcsás olajlesze.
dó aratta, amely a "szennyezésre" felhasznált Hz liter
motorolajat, néhány másodperc alatt cltávolítoUa a vfz
felszínéről.

A SANOL olajfclszfvó
rendszcl1 hclyszúke és az idő
rövidsége miatt nem tudtuk
múködés közben bemutatni,
de a korábban elkészftett.
adszorbens anyagga l töltött
p:ímák és hurkák alkalmazá sát megismertettük az ér-

dekl6dő közönséggel. A bemutatót a konferencián részt
veU szakemberek - köztük a
romániai és szerbiai katasztrófavédelmi szervezetek
képv i selői - és számos érdekl6dó tekintette meg.
Az eszközök bemutatását,
működés közbeni alka lmazását imponálónak min6sftették és a tikkasztó hőség ellenére még egy 6ra hosszat
t.'lrtott az egyéni érdekl6d6k
kérdéssorozata.
A bemutató sikeres lebonyolftásában nagy szerepet
játszott a SZEV IÉP Rt. felkészült és fegyelmezett szakember csapata, amelyet külön köszönet illet munkájáért.
Dr. Fekete End re

A Zo··ld Pont e.rodaha' 10'zata

J

második fele, aZ
számba n megjelentek
befejező része.

Az elvégzett munkák során a vfzjogi engedéllyel rendelkező állóvizek esetében a
vfzjogi engedélyben rögzített
kontúrvonalat tekintették
irányadónak.
Hasznos lell volna, ha
távérzékelési, vagy légi fényképezési módszerek alkalmazásával pontosflhatók lettek volna akontúrok.
A tipizálás során az állóvizek számos allributum
adatát fel kellett tüntetni. A
vlzjogi engedéllyel nem rendelkező állóvizek esetében
csak nagy nehézségek árán
lehetett el6állítani a különbözó adatokat.
A VKI kiemeIt figyelmet
szentel a felszini és a felszin
alatti vfztestek kölcsön hatásainak. A magyarországi
holtágak tekintetében csak
eseti vizsgálatokat végeztek
a kölcsönhatás pontos feltárására. Részletes vizsgálatok
biányában csak szakirodalmi
adatok alapján min6sfthető a
kapcsolat.
Sfkvidéki állóvizek esetében szükséges külön kezelni
az állóvizek id6szakosságának kérdését, és azt a tipológiába beépfteni.
Az alkalmazott tipológia
alapján a hullámtéri holtágak
a vfzfolyások részeként tekintendők. Ezen általános
megállapftást hasznos lenne
gyakorisági vizsgálatokkal
alátámasztani arra vonatkozóan, hogy mennyire "szoros" a kapcsolata a vízfolyás

és Kérdéses
a holtágakazon
között.
holtág be_ sorolása és V Kl általi "ke-------------------------------------------~
zelése", melyek területük
A KvVM a tárca lakossági kap · szetvédelmi tárgyú kiadványok el- látja el, Deák József, a szervezet elnöke
alapján vfztestként nem socsolatainak erősítése céljából Zöld Pont készftésér61, újbóli kiadásáról, valamint tvartaczent<ak<séUVgeyl.,..~.IIII~otgeandtáse te.gy alkalommal rolbatók be (területük kisebb,
I...
mint 50 ha), és nem esnek
irodahál6zat létrehozását határozta el. más kapcsolódó szakterületekről törAz irodák alapvet6 feladatai:
t6nő átvételéről. Természetesen a háA két iroda feladatköre közti küvédettség hatálya alá.
"Ügyfélbarát ügyintézés: lakossági lózat infOlIDatikai támogatása-gyakori lönbség, hogy szegedi iroda érdemi
A VKI végrehajtásával
fogadása, inté- kérdések és válaszok adatbázisa - is ügyintézést is végezhet (pl. iratok, be· kapcsolatban az elsődleges
Panaszok, beielentések
'J
zése, továbbItása az illetékes hatóság előkészületben van. Ingyenesen hívható adványok átvétele), mIg a csongrádiak tipizálást a KÖV IZIG-ek ilfelé. Környezeti adatokkal kapcsolatos zöldszám biztosítja az ügyfelek számá- korlátozott feladatkö rrel bírnak, fel- letóségébe tartozó morfalótájékoztatás, információk gyújtése, ke· ra a gyors tájékoztat.'Í.st. Nagyon fontos adatuk a tájékoztatás, tanácsadás, fi- giai és vízjárási adatok alapzel és e, szolgáltatása. Tematikus adat- réSZI! a há lózat kialakJt.'Í.sának, hogy az gyelcmfelkeltés, a környezettudatos nc- ján kellett e lvégezni, kiebázisok létrebozása, frissftése , ke- érdekeltek részére rendszeres konzul- velés segftése.
gésztve a KÖFE-k és az
zelése. Jogszabályok hozzáférhetőségé- tációkat t.'lrtanak, hogy a szaktárca körAz iroda múködése áttételesen min- NPI-k véleményével.
nek biztosftása . A Zöld Pont Szolgá- nyezetvédelmi stratégiáját megfelelő den egységünk munkáját érintheti, mi A vizsgálatok további fável minden tevékenységnek lehet a kör· zisaiban a KÖFE-k illetőségi
lathoz érkező megkeresésekről adatlap szinten kép\iselni tudják.
kiállítása, mely alapján heti, havi, éves
A szegedi Zöld Pont Irodát az ATI- nyezetet érintő vonatkozása. A kör- körébe tartozó vízkémiai és
KÖTEVIFE működteti, az ügyfélszol- nyezetvéde lem előtérbe kerü lésével az NPI-k illet6ségi körébe
statisztika elkészítése."
Az irodahálózatot egységes megjele- gálati iroda keretein be lül. Igazgató- szükségessé vá lik. hogy minden tevé- tartozó vfzbio lógiai adatok
nésre törekedve épftik ki. A tervek ságunk is részt vesl. c tevékenységben. kenységünkel ilyen szempontból is át· alapján kell megerőslleni,
között szerepel a hálózatra jellemz6 A Csongrádi Szakaszmérnökségen gondoljunk. A jövőben nem csak a tár- illetve megváltoztatni az
egységes logó, szlogen megalkotása. került kialakftásra a Zöld Pont Iroda asadalom környezettudatosságának kia· állóvizek besorolását. A köAz irodák belső tere egységes arculato! szűkebb régió lakosainak tájékozta- lakItásában kell részt vállalnunk, hanem zös munka eredményeként
kap. Érdekesség, hogy a bútorok újra- tására. A múködtetést - megállapodás szűkebb szakterületünket, a vfzgaz- kiderült, bogya vfzügyi
hasznosflolL papírból készültek. alapján - a Környezet- és Természet- dálkodást is e szerint kell múvelnünk.
adatok állnak legrészleteGondoskodnak a kömyezet- és terrné· véd6k Csongrád Városi Egyesülete
Paku Beáta sebben rendelkezésre.
.

Sajnálatos, hogya vfzbiológiai adatok nincsenek országos rendszerbe foglalva.
Azok részletessége nem vethető össze a hidromorfológiai adatokéval (beleértve a
vizjárást jellemző adatokat
is). Megállapflható, hogya
tipizálás során vizsgált hidromorfológiai, vfzkémia, vízbiológia adatok egyenszilárdsága nem biztosított.
Fennáll annak a veszélye,
hogy amennyiben a legrövidebb észlelési bosszal rendelkező adatok alapján teszünk determinisztikus kitételeket a jövőre vonatkozóan,
úgy az azok által meghatározott jövőkép "fenntarthatósága" bizonytaJanná válik..

Megállapítások
a "jöv6re"
A VKI f6 cél kitűzése a vizek ,Jó állapotának" elérése.
Az EU·n belüli egységes minősltési rendszer érdekében
meghatározott fajok alapján
kell "min6slteni" a viztestek
<Illapotál.
A monitor fajok csak a min6sftés alapját képezik, nem
pedig a kitűzött célt fogalmazzák meg. Hiszen a vizek
,Jó állapota" csak a vfzgyújtő komplex vizsgálatával és
_Jó állapotba hozásával" biztosítható .
Nem vfzbiológiai jellem·
z6k kvantitatív proclukálása a
cél. A vfzgyűjtőn végrehajtott, átgondolt intézkedések
kölcsönhatásaik.ént érhet6 el
a kitűzött cél.
Fontos, hogya tipizálás
során is csak olyan távlati
célokat határozzunk meg,
mely elérése reális.
Tekintettel kell lenni a ,jó
állapot" elérésének gazdasági hátterére is. A VKl szerint
vizsgá lni kell a ,jó állapot"
elérésének gazdasági feltétel
rendszerét is, és annak terheinek viseléséből a vfzgyűj.
tó lakosságának is szerepet
kell vállalni.
Napjainkban még nincsenek feltárva a tipizáláshoz
kapcsolatos jöv6beni gazdasági következmények. Csak
ezek ismeretében tebető
felelősségteljes megállapítások.
Az állóvizek jelentős része
jelenleg is meghatározott
funkcióvaJ rendelkezik. A jö~
vóben ezen funkciókat kiváltó igényeket is felül kell
vizsgál ni és ezek alapján kell
meghatározni a kitűzött
állapotokat.
Csak olyan jövőkép lesz
reális, mely a természeti és
az antropogén környezet elvárásait összegzi.
Kozá k Péter
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Hidrológiai összefoglaló: 2005 ianuár-iúnius
Hidrometeorológiai
események
A télvégi lefolyás i viszonyakra döntő hatással 1é!\'6
kés66szi, téli időszak kezdetén je l entős es6zések \'01lak a Tisza vfzgyújt6terü!clén. A november közepén jelentkező nagycsapadékok a
..novemberi csapadékösszegel
a hegyvidéken és az Alsó-Tisza mentén is a sokéves átlag
1,5-2 szeresére eme lték. A
három téli hónapban (d~cem
ber, január, február) a sokéves átlagnak megfelelő
mcnnyiségú csapadék hullou.
Március e ls6 dekádjában
ismét nedvesebb lett az idő
járás, az időszak sokéves
csapadékmennyiségének kétháromszorosa jelentkezett,
Igya 'éli hónapokkal együu
számflott csapadékösszeg
már kevéssel (a Tisza teljes
vlzgyúj'őjén 2-7 % -kal)
meghaladta az átlagot. A téli
csapadék nagy része a rendkfvül hideg februári és március elejei id őszakban hullot!
le, és hó alakjában, Igy jelentős vo lt a hófelhalmozódás.
A hó gyarapodása január
elején kezdődött el, tömege a
hónap végén nőtt meg lé·
nyegesen , január 25 -t61 már
az erre az idószakra számftott sokéves át l agná l na·
gyobb, február első napjaira
;:m nak kél.szere!'ét i!' megkö .
zelUő

értékeket jl!lentettek.
Feb ru árban és március
e lején a bó tömege tovább
nőtt , fgy az idei tél legnagyobb mennyiségének tckinthető március 9-i, 9 km}es bóvfzkészlet akár már
több mint háromszorosa is
lehetett a sokéves átl agnak,
jelentősen meghaladva az
utóbbi 20 év leghavasabb
éveiben ezen a napon méri
vfztartalmakat.
Itt kell megjegyezni, hogy
a lehullott hó nagyságrendjének aktuális megftélésében jelentős volt a bizonytalanság, ugyanis az Országos Vfzjelz6 Szolgálat ál -

tal ezévtől új módszerrel
meghat..1.rozott bótömeg nem
volt összcvethető a korábbi
évek más eljárással számftott
hókészleteivel. Érdemi elemzést csak akkor lehet majd
végezni, ha rend e lkezésre
állnak a viszonyftási időszak
új módszerrel kalkulált értékei is. Éppen ezért jelen
összefogla l6nkban a részletesebb mennyiségi összehasonlftástól eltekintünk.
A hókészlet további növekedésének a március második dekádjában bekövetkezett felmelegedés vetett
véget. A térséget három fő
hullámban elérő meleg levegő a havat - a felmelegedő
fázisokban viszonylag gyorsan, a köztes fagyos idősza
kokban lelassuló ütemben április közepére jórészt leolvasztotta, az ekkor még
meglévő hó árvfzi szempontból már nem volt számottevő .

Az olvadás t csak kevés
csapadék kfsérte, mcly a ma·
gasbegyi havazá sok miatt
kissé fékezte is, az alacso·
nyabb területeken kissé segftettc is a folyamatot. Kedvező körülmény volt, hogy
április első napjaiban egyáltalán nem jelentkezett
csapadék.
Jelentősebb csapadéktevékenység csak a hóleolvadása
ut.án, április közepétől alakult ki. Eleinte, április
13-15. és 17-22. közölt mediterrán Ciklonok, majd áp·
rilis végén, valamint május
3-9. és 17-19. között nyugat-európai eredetű ciklonok
okoztak. esőzéseket.
A csapadékhullámok egyike sem okozott a teljes Tisza
vlzgyúj'6' egyidóben érő
nagy es6t, azok minden eset·
ben csak egy-egy részvfzgyűjtón, vagy még annál is
kisebb körzeten vonultak
végig. Lokálisan többször is
kialakult 40-50 mm mennyi séget meghaladó zápor, zivatar, de területi átlagban is kiemelkedő, 25 mm fel etti napi
összeget csak április 20-án a
Fel ső- Tisza mentén (3 1

mm ), valamint május I 8-án a
Körösök vö lgyében (32
mm), a Bodrog vlzgyúj'6jén
(27 mm) és a Sajó-lIernád
vidék én (26 mm) mértek .
Összességében az áplilis és a
máju s is a sokéves átlagnál
csapadékosabb volt, az egyes
részvfzgyűjt6kön eltér6 mértékű, ápri li sban 35-40 %os, máj usban 5·10 %-os
többlettel .
Május utolsó harmadában
és június elején számottevő
esőzések már nem voltak. A
légbőmérséklet lényegesen
megemelkedett, több helyen
30 oC fölötti értékeket is
mértek.

Az árhullámok
levonulása
A téli hónapokban az AIsó-Tiszán és rnellékfolyóill
jelentősebb árhullám nem
vonult le, árvédeimi szakaszainkon készültséget nem
kellett elrendelni.
Egy átmeneti felmclegcdésb6l február közepén és
végén kisebb áradás keletkezett, melyból J. fokú árvfzvédelmi készültségi szintet
elérő vfzállás csak a Feketeés a Kettós-Körösön, n. fokú
csak a Krasznán alakult ki.
A tavaszi árvfz első hullámai március középső har·
madában indultak. el. Az árvfz ekkor kezdődő és április
elejéig tartó első fázisában a
hegyeket borHó rendkfvüli
bót ömcg leo h'adása zaJJotl
Ic . A három felmelegedési
hullám közül csak az első
kettő okozott számottev6
áradást, mert a harmadik
idején már alig maradt hó a
vlzgyúj'6n.
A kevés csapadéknak és a
felmelegedéseket megszakfló
fagyoknak köszönhetően a
hólé - a várakozásokkal ellentétben - többnyire csak
közepes árhullámokban vo·
nuh le , ami általában az I.
fokú árvfzvédelmi készültség
elrendelését tette szükségessé. A nagyobb mellékfoly6k
közül egyedül a Körösök
magyarországi felső sza ka·

szán emelkedett lli. fok fölé
a vfzszint.
Az igazgatóság kezelésében lévő folyószakaszokon is
az J. fok tartományában te'Őltek a folyók. A kó' árhullám közül a I-lármas · Kö rösön és a Maroson az első
volt a nagyobb, Szarvas nál
március 24-én 742 cm-es,
Makónál március 25-én 433
cm-es tetőzé sse l, a Ti szán a
második emelkedett maga ·
sabbra, Szegednél április 3án 693 cm-es, Mindszentnél
április 4-én 704 cm·es
szintre. Mindkét alsó-tiszai
áradás megállftásában a
Maros aktuális árhullámának
volt döntó szerepe.
A tetózéseket követő mintegy tfznapos csendes idő
szakban a déli mellékfolyók
lassan apadtak, északon, a
maradék hó alvadása miatt
még mérsékelt áradás volt a
jellemző. A Maros visszahú zódou a medrébe, a Hármas Körös április közepére Szarvasnál is a fokozati szint alá
süllyedt, és az Alsó -Tisza
vizállása is az 1. fokú szint
közelébe, Szegednél kissé ez
alá csökkent.
Ilyen mederteltségi állapotban találták a Tisza viz·
rendszerét az áprilisi esőzések. A három áprilisi csapadékos időszak három, a
legtöbb folyón egyre maga·
sabb szintet elérő árhullámot
idézett elő. A mellékfolyókon ekkor elért legmagasa l'll'l
vfzálIások hasonlóak voltak
a bóolvadásból kialakult
márciusi szintekhez: általában az I. fok feletti levonulás
volt a jellemző, és a Körösök
a felső szakaszon ismét meghaladták a nl. fokú védelmi
szintet.
Ezúttal azonban már a
Hármas-Körös is III. fok fölé
került Gyománál , és a Sajó is
hasonlóan magas volt. A Tisza, Vásárosnaménynál még
csak I. fok fölé duzzadó árhulláma, és amellékfolyók
áradásai rMulottak a Középés Alsó-Tisza magas , I. fok
közelében lévő vfzszintjére,
Igy Tokajnál és a lejjebb lé -

Hóban tárolt \1zkészlct a szeged.i
szelyényhcz tartozó Tisza·vlzgyajt6n

H6ban tárolt
vfzkészlet (km')

Janull.r-~ rmf

(adatrorr": ,"!IukL)

2.1'.

2.1J. J .1. 1.8.

Vlzmérce

lIánnas

Szarvas

05. 02.

808

Körös

Kunszentmárton

05.03.

803

Maros

Makó

04. 22.

460

Vfz!Zyújtő

Felsó·Tisza
Szamos-Kraszna
Bodrog
Kőrösök

Maros

Id őszakos

neve

13-15.

csapadékössze.e,ek (mm)
V_
IV.
17-22. 25-28. 3-9.
17-19.

4
17
2
9
24

49
33
226
32
38

25
25
34
27
14

25
23
24
19
36

15
17
41
33
16

Meghalad' kész . fok

II.
II.

Tiszaug

05.16.

701

Csongrád

05.15.

756

II .

Mindszent

05. 15.

707

II.

Szeged

05.15.

783

II .

1.15. l .l!. 1.19. 4.5. Ul . " .19. "-26.
id6 (hónap, nap)

A 2005. hi tavaszi ánfz alatti jelentc1sebb csapadékok

Dátum (hó, nap)

Vlzállás (cm)

Folyó

Tisza

2.9.

emelte, a május elejei esők
vál'o«ák ki . A legcsapadékosabb Maros vlzgyújtőről
gyülekezett össze a legtöbb
viz, ezen belül is a folyó felső vidéke adta a legnagyobb
mennyiségeket, de ezek csak
a középső és als6 szakaszon
okoztak !. fok feleui vlzállásokat.
Makónál is I. fok feletti
kulminálás volt, május 14-én
429 cm-es vfzállással. Más
folyókon készültségi szint
alatti volt a levonulás, egyedüI a Bodrogon maradt meg
az elóző árhullám áhal!. fok
fólé emelt szint. A Bodrog és
Maros árvfze miatt a Középés az Als6-Tisza ismét emelkedésbe kezdett, és Szolnok-Szeged közölt szinte egyidóben , Szolnoknál lll. fok
felett, Mindszentnél és Szegednél II. fok felett telŐzött.
A tetőző vfzáUás Mindszentnél május 15 -é n, 797 cm,
Szegednél május 15-én, 783
cm lett. A Körös-völgyből
ezúttal kevés vfz érkezett,
(gy a Hánn as-Körös korábbi
árhullám utáni apadása zavartalanul folytatódhatott,
Szarvasnál az I. fok tartományában .
A Tiszán meginduló apadást a május közepén jelentkezó csapadékok, illetve az
ezekből származó kisebbnagyobb árhullámok lassftotUik.
Árvfzvédekezésre okot
adó áradás a Bodrogon és a
Korősökön alakult ki , a Boarogon és a Fekele-Körösön
II . fokú, a Kettős-Körösön és
a l-lármas·KöfÖs gyomai sza·
kaszán I. fokú készültség elrendelését szükségessé téve.
Szarvasnál megmaradt az I.
fokú védelmi szint.
A FeJsó·Tisza és a Maros,
mederben levonuló árhullámokból álló sorozatokat
produkált. Az Alsó-Tiszán a
vfzszint sülylyedése számottevően csak május 31. után
kezdett felgyorsulni, ekkor
viszont hamar, I-2 nap alatt
a készüItségi szint alá csökkent a vfzállás.
Lázár Miklós

A 2005. évi tavaszi árvfz legmagasabb tetc1zc1 vfzállásai

"

1.5. 1.12. 1.19. Ll'. 2.2.

vő vfzmércéknél már ll. fok
fölé emelked6 árbullám vonult végig .
A magas Tisza visszaha tása miatt a márciusi árhullámnál magasabb vfzállások alakultak ki a Maros
és )-Iármas-Körös alsó szakaszán is, mindkét helyen II.
fok feletti értékekkel. A korábban em 1ft ett három árhullám közül a legmagasabb
tetózése Makónál április 22én 461 cm-rel, Szarvasnál
május 2-án 808 cm-rel következett be.
A Maros áradásaival kapcsolatban meg kell emlfteni,
hogy azok f6 árama a folyó
középsó és alsó v[zgyújtőjére
- a Déli. Kárpátokban és az
Erdélyi-középhegység déli
részén - hullott csapadékokból alakult ki, ezért ezek nagyon hamar érkeztek magyar
területre.
A Keleti-Kárpátokban
összegyülekező vizek ezúttal
kisebb szerepet játszottak,
olyannyira, hogya vfzáJJás
Gyulafehérvárnál még csak
meg sem közelftetle az I.
fokú készültségi szintet.
Ezek a Felső-Marosról érkező kisebb árhullámok inkább csak az áradás tartós ·
ságát, majd az apadó ág
hosszát növelték.
A marosi áradás most is
befolyásolta az alsó-tiszai
vfzszinteket, sőt ezúttal a
Körös hatása is kimutatható
volt a cso ngrádi és mind ·
szenti árhulJámképekben.
Feltételezhető, bogy az AlsóTisza szegedi tetőzése most
azért nem követte rögtön a
marosi árhullám levonulását,
mert a körösi árhullámmal
megtámogatott közép· tiszai
árhullám vfzhozama ellensúlyozta a Maros lassan
csökkenó vfzszállrtását. Szegednél végülis az áprilisi
árhullám május 2-án 767 cmrel (II . fok), Mindszen'nél
május 3-án 787 cm-rel (II.
fok) tetőzött.
A tavaszi árvfz utolsó ti szai árhullámát, amely egyben a Közép- és Alsó-Tisza
vfzszintjét a legmagasabbra

A legmagasabb vfzállások tartóssága
2005. évi tavaszi árvlz
Vfzmérce

I. fok feleu (nap)

II. fok feleu (nap)

m. fok fclcu

Összesen (mm)

Tisza, Csongrád

64

9

-

március 11. május 31.

Tisza, Mindszent

70

27

-

Tisza, Szeged

65

21

-

Maros, Makó

27

3

-

64

6

-

196
157
178
169
189

Hárm as·Körös,
Szarvas

(nap)
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Emlékezés a Maros 1970. és 1975. évi
rendkívüli árvize elleni védekezésre
1970. május 17-e és július
4-c között tartati a Tisza, a
Maros és a Körös folyók
több, megismétlődő árhullámból álló ",ndkfvüli árvize
elleni védekezés. A 49 napos
időszakot követően az őr
személyzet néhány tagja késvc értesült a veszély elmúltárói , s még napokig kitartott
őrhelyén, akár a második világháború egyes japán katonái.
Mi, akik akár részesei,
akár tanúi lehettünk a Maros
eddigi két legnagyobb árvfzvédekezésének, azokhoz vagyunk kissé hasonlók, akik
az órhclyükön kitartottak,
azzal a különbséggel, hogy
az árvizckkcl, a katasztrófák
veszélyével nekünk sohasem
lehet békél kötnünk, és szolgálatunkkal éppen a békés
időszakokban alapozhatjuk
meg további, általunk ismeretlen időpontban feltétlenül szükségessé váló árvízvédekezéseink sikerét.
1970 májusában Erdélyből
ijesztő hlrek érkeztek. Arad
kivételével jóformán minden
nagyobb Maros menti belységet, igy Marosvásárhely,
Segesvár, Gyu lafehérvár és
Déva városát súlyos árvfzkatasztr6fa érte.

Makót kijjrftjiik" . Azonnal
felhlvta a különvonalon Fock
Jen6 miniszterelnököt, akitöl
a hozzájárulást azonnal meg·
kapta. Majd a honvédelmi
minisztertől kérte és kapta
meg a polgári védelem és a
katonaság segftségét. Ezek
után utasftást adott a Csongrád meg)'e; Területi Bizolt ság másnap reggeli összehfvására, megadván annak napirendjét:
l. A hidrológiai helyzet ismertetése. (El6adó: dr. Vágás István )
2. Javaslat és intézkedési
terv Makó város, és néhány
környező helység (MarosIele, Óföldeák) ár"lz"édckezési feladatokba be nem VOIlható lakosságának (n61c, fiatal- és időskorúak, kórházi
ápoltak, stb.) elszállftására.
(Előadó: Forgó [Asz/ó, vlzüg)'i igazgató, védelem vezetö).
Dégen Imre államtitkár
maga is részt vett az ülésen ,
amely hozzászólása, és a Területi Bizottság tagjainak
kérdései után határozatot hozott Makó város és egyes
környező községek lakosságának biztonságba helyezésére. Befogadó városok:
H6dmez6vásárhe/y és Szen-

nem a vfz tört át a Maros töltésén.
A lakosságot június 3-án
telepftették vissza Makóra,
dc tá\'ollétük időszakában
még kialakult a Maros máso·
dik árhullám a is, amelynek
544 cm-es makói vfzállása
nemcsak a folyó harmadik
legmagasabb vízállása volt
addig, hanem "oldalba kapva" a Tisza fő árhullámát,
hozzájáruh Szegeden június
2-án éllel az azóta is legmagasabb, 961 cm-es vfzálláshoz. De még június 15. és
22. közölt is 480-490 cm-cs
vfzállásokat hozott a harmadik és negyedik marosi árhullám Makón. Folyamatos
helytállásra, megszakftás
nélküli őrszolgálatra, szükség esetén azonnali beavatkozásra volt szükség az
1970. évi árvizvédekezés teljes időszakában.
1970 makói vfzállását a
számflások átlag 180 évenkénti gyakoriságúnak mutatták. Ennek ellenére már 5 év
múlva tanúi lebettünk megismétlődésének, sőt, 626 cmcs értékével 2 cm-es újabb
meghaladásának. Nem biába
emeltem ki az "átlag" szót az
el6bbiekben. Mert előfordul-

Az Igazgatóság honlapján
olvasgatva örömmel fedeztem fel a Vizparl újságunkban megjelent cikkek elm
szerinti és szerző(k) szerinti
megjelenítését. Meglepetésemre találtam egy o lyan
cikket, melynek én voltam a
szerzője, de a clme számomra teljesen ismeretlen voll.
Kis utánjárással megsze-

A javftási munkák 1992.
márciusában befejeződtek .
A rendelkezésre álló forrás
17 millió forint volt, melynek aktualizált értéke (csak a
hivatalos inflációs indexel
figyelembe véve) 102 (!)
millió forint.
Összehasonlftásként az
Igazgatóságnál 2004-ben
célfenntartási munkfilcr~ 46,6

A Maros magyar szakaszán is rekord vfzállásra lehetett számftani. Az első
becslés szerint Makó vfzmércéjén az addigi, 1932 . évi
580 cm-rel szemben akár
650 cm-es vizá.llásra is lehetelt számítani, amely az árhullám előrehaladásá val
ugyan 630 cm-re módosult, s
ez már nem tért el a május
20-ának éjszakáján bekövetkezett 624 cm-től.
Az árv iz védekezés kormánybiztosa, Dégef' Imre államtitkár a keddi , május 19-i
délutánon személyesen járta
be a Maros hazai töltéseit.
MegállapHotla, hogy Makó
városát a fó védelmi vonalon
kivül nem védi lokalizáci6s
töltés, s látta a határhoz közeli töltésszakaszok korlátozottabh magassági biztonságát. Este 22 óra tájban
meglebetósen nyomott bangulatban érkezett a szegedi
vfzügyi igazgatósági védelmi
központba. Makón ekkor
540 cm volt a vfzállás. Több,
aktuális jelentés megballgatása után hozzám a következ6 kérdésekkel fordult:
- Mekkora lesz a Maros
másnapra várható tetőző vfzállása Makón?
- Mennyivel lesz a Marosnak ez a tetőző vfzállása magasabb Makó város terepszintjénél?
Al. első kérdésre egyértelmúen 630 CIII-t ",'álas:.oltam,
a másodikra pedig azt, hogy
ez a szint Mak6 legmagasabb
pontját is kb. 2 m-rel haladja
meg, de van a városnak ennél
3-4, s6t 6 m-rel alacsonyabban feJ.:vd része is.
Ma is emlékszem Dégen
Imre recsegő hangon kimondott batározatára: " Akkor

tes.
A makói kitelepítés éjszakáján Vass István Zoltánnal,
a Rádió akkori szegedi tudósftójával együtt jártam Makón , Apátfalván és MarosIeién. A legemlékezetesebb
számomra Marosiele éjsza.
kai meglátogatása volt. A lakosságot hajnali 3 órára már
elszál1ftották, de a község házán még ott volt nemcsak
az ügyelet, hanem számosan
a lakosság sorából is. Engem
kértek , magyarázzam cl. miért kell eltávozni u k, s e lkerülhető-e az árvfzkatasztrófa.
Addig és a:.6ra sem ranottam éjs:.akai eldadást, de
mondhatom, ritkán kaptam
annyi és olyan mélyre hat6
kérdést, mint akkor. Kifej tettl!m: a kiürités elsődleges
célja az életek védelme, és a
nyugodt védekezés biztosf tása. Katasztrórára nem kell
számitani, s mindenki épségben haza fog térni . Akkor
még nem láthaltam előre,
hogy mintegy 25 év múlva
Hollandiában fognak (haszonállataikkal együtt) kb.
250 ezer embert kiteleprteni
a Rajna áradása miatt. Ott is
hasonló erl!dménnyel: a vfz
betörését Hollandiában is si·
került megakadályozni.
A marosle1ei éjszakai e16·
adást követócn gépkocsival
igyekeztünk a makói hfd
felé . lndulás után az autóban
elaludtam, s csak a makói
buzgársor magasságában ébredtem fel. Addigra sekély,
hajnali köd lepte el a Maros
menti mezőséget, amely kiáradt vfznek látszott. Számomra ez a látvány már az 5
évvel azelőtti dunai árvlz óta
ismert volt, fgy megnyugtat hattam útitársaimat, hogy

hat 5 találatos nyeremény is
a 10tt6n, de az sincsen kizárva, ba a nyertesnek rövid
időn belül ismét 5 találata
lesz. Az 1975. évi árhullám
már erosebb .töltéseket talált
a Maroson, mint az 1970
évi. Kicseréltük az egykOri
buzgársor (belyesebben:
talpjárati csorgás-sor) talaját,
megépft.ettük a SámsonApátfalvi belvizcsatorna lezáró mútárgyát, megszünteltük az érintett töltésszakaszok magassági hiányait. Ennek ellenére is fenyegette a
meghágás a töltéseknek lekintélyes hányadát.
1975. július lD-e. A számftások 615 cm körüli makói tetőzést jeleztek, dc az
áradás csak nem akart azon a
délután véget érni. Pedig a
rádióban is bemond ták, hogy
a folyó Makónál már Ictet6zött. Csak a Maros nem tudott errőL A hfdépftés miau
amederben ideiglenesen elhelyezett vfzmércét a sebes
áradás előre-bátra hajHtgatta
Távcsővel is nehéz volt 1001vasni. Másodperceken belül
is 4-6 cm-t változott a leolvasás értéke, aszerint, mikor
merre hajl ott a mérce lapja.
Legjobb volt a szélső értékek
számtani közepét elfogadni.
fgy lett a telőző vfzállás értéke késő este 626 cm-ben
megállapftva, (amit "három
főmérnök" leolvasása hitelesHeu), bár, mint az egyik leolvasó, állfthatom, elfogadhattunk volna akár 630 cmként leolvasott maximumot
is. Viszont a 626 cm-t még
lefényképcznünk is sikerült.
Ami mindennél jobban
igazolta e maximum tényét:
a makói gépgyár e l őtti töltés
koronájának: közepéig "bele-

reztem a Vfzpart 1992. év júliusi számát, melyben szerepeit a kérdéses, "A gondok
vissl.okös;,önnek" c. cikk.
melyet két szerzőtársammal
Irtam.
A cikk elolvasásakor már
az első soroknál ismerős volt
a téma, csak valahogya cfmét felejtettem el.
1991-1992-ben folyt a
lIattyasi és Makói szivattyútelepek nyom6csövének felújftása, és ezen munkálatok
folyamatáról, illetve az elózményeikról írtunk. Az akkor
felvetett gondolatok és megá.Ilapftások sajnos, ma is aktuálisak .
A Hattyasi szivattyútelepet az Igazgatóság 1981ben vette át a Szegedi Vizmúvektől a nyomócső részletes megvizsgálása mellett,
melynek során megállapftást
nyert, bogy az állapota erő
sen leromlott.
Az évenkénti mútárgy-feIülvizsgálatok a romlás fokozódását állapftouák meg, és
Igy kerülhetetl sor 199 2.
évben a javftási munkák: elvégzésére.
A Mak6i szivallyútelep
beton nyomócsöve a '70-es
évek közepére er6sen korrodálódott, és a vlzzárási
problémák miatt egy nyolcszögletú acél bé l éscső került
elhelyezésre a beton csőbe
1977-ben. Az acél béléscs6 a
' 90-cs évek elejére elvékonyodott, helyenként pontszerű és mély korrózió is jelentkezett, valamint bebizonyosodott, hogy a nyomócső
és a béléscső közötti injektálás nem tökéletes, Igya
fentiek kijavítása e lod ázhatatlan.

millió forint állt rendelkezésre, melyból még biztosftani kellett a közmunkaprogram saját részét is.
A gondok" visszaköszönnek" ...
A Mindszent ll. szivatytyú telep felső árvfzvédelmi
zsilipjét 1998-ban kijavftot tuk, mivel az elzárótábla zárása nem volt tökéletes, valamint a felhúzószerkezet
mozgatása is nehézkes volt.
A nehéz mozgatást a túlzot tan pontos illesztés, illetve a
szerkezeti elemek kisebb deformációja okozta.
A rendelkezésre álló for rások szűkössége miatt csak
az anyagokat tudtuk besze·
rezni az alsó zsilip javftásáboz. A javftást 2000-ben idvántuk elvégezni.
2000 áprilisában a szivattyútelep meghibásodása
miatt szük:ségessé vált az ár·
vizi zsilipck zárása. A közel
10m-es vfzszint mellett a ki ·
javftott zsilip zárása rendben
megtörtént, mIg az alsó zsilip mintegy 30 cm-re a zárást61 beszorult, és a Tisza
vize gravitációs csövön keresztül beáramolva, komoly
árvlzi veszélyt okozott, melyet csak a Védelmi Osztag
bevetésével, a vlzügyi szakemberek közreműködésével,
és a mindszenti lakosok önzetlen segitségével sikerült
elbárftani.
2000-ben megkezdódött a
szivattyú telep átépftése, és
ekkor a zsilip megszüntetésre került.
Azt, hogya 2000. áprilisi
meghibásodást - az LNV közeli vfzszint mellett - a javitás elmaradása okozta-e,
ezt már nem tudjuk ki-

•

geJt" a Maros vize. Este 21
órakor, sötétedéskor csak abban lehetett bIzni, hogy az
áradás tényleg befejeződni
látszik, vagy ha mégis áradhatna még l-2 cm-t, a gépgyár udvarára csendesen befolyik némi vIz, de az ottani
fakadó vizeket már aligha
növelheti jelent6sen .
Hirtelen gonosz gondolatom támadt: mi lenne, ha a
közeli templom harangkötelét valaki óvatlanul meghúzná ott, akkor, este. Olyan pánik törne ki a nyugvó város-

ban, amilyet addig nem láttak. ...
Beültem este fél I O-kor az
autóba Makón, irány Szeged.
A védelmi központban Kardos Imre fömémök vezetésével együtt volt a teljes védelemvezetés. "Pista, tud -e ez
még áradni?" - kérdezték. A
látottak után én már határozott voltam a tetőzés megtörténtében. Éjfélkor érezhető is lett az apadás. A védelemvezetés éjszakára a Maros töltéseire vonult. Hajnalban másodmagammal

autón mentünk Mak.ótól lefelé a Maros északi töltésén.
A Tisza még a 700 cm-t sem
érte cl Szegednél, azt is csak
a Maros árhulláma miatt.
Megnyugtató volt, hogy
minél inkább közeledtünk a
Maros torkolatához , annál
több látszott ki a töltések
hullámtéri oldalából, annál
inkább ellaposodott a marosi
árhullám. További vIzmennyiségek hiányában az 1975.
évi marosi árvfzvédekezés
véget is ért.
Dr. Vágás István

Egy 1992. évi cikk folytatása

A gondok
visszaköszönnek
derfteni , de erősen feltételezhet6, hogy közrejátszott
benne.
A gondok" visszaköszönnek" ..
A Kurca-toroki zsilip őszi
felülvizsgálatai során többször megállapftást nyert,
bogy az elzár6tábla tömftéseinek állapotát nem lebet
teljes k:örúen vizsgálni, mivel a zsilip beépftettsége ezt
nem teszi lehet6vé. A vizsgálathoz a mtltárgyat részlegesen meg kellett volna
bontani. majd helyreállftani,
mely munkák elvégzésére
elegend6 forrás sohasem á.Ilt
rendelkezésre.
2000 áprilisában a mű
tárgy meghibásodotl, komoly árvízi veszélyt okozva,
melynek megszüntetése a
Mindszent ll. szivattyútelep
meghibásodásának elhárftásával egy időben történt. A
mŰl..'Ú'gy 2001-ben átépftésre
keriilt.
Az új műtárgy üzemelte·
tési és karbantartási szabályzata szerint 5 évenként az
elzárótáblát ki kell emelni a
horonyból , amely a mozgató
berendezés megbontásával
jár. A tokszerkezet és az elz.árótábla esetleges sérüléscit
ki kell javftani, teljes korrózióvédeimét fel kell újitani.
A tábla vlzzáróságát vizes
próbával kell ellenőrizni.
2006-ban rendelkezésre
fog-e állni a fenti munkákhoz szükséges több milliós
nagyságrendú forrás?
A gondok .. visszaköszönnek" ...
A Tápéi szivatty6telep ep
3201 Hpusú szivattyú i az
1985-ös beépftésük óta több
Ilzezer órát üzemeltek. A
.szivattyúk csapágyainak cseréjét 2003-ban terveztük, de
a javftáshoz szükséges forrás
csak 2004. év első felében
állt rendelkezésre. A 2004
február közepén kezdődött
belvfzvédekezés során a IV.
szivattyú csapágyazása tönkrement, más alkatrészek sériilését is maga után vonva.
(Folytatás a 8. oldalon)

,
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N6vé Lajos régi fels6városi iparos családból származott, édesapja ( N6vé János
1879-1947) hires ácsmester
volt, többek közön részt veH
a szegedi Szent Is tván tén
1000 mJ_es vasbeton VfZlOrony, a szegedi régi IzabellahId , valamint a siófoki \'asbeton vfztomny épflésénéJ,
mint vezetó ácsmester.
Miután 1916 - ban N6vé
Lajos befejezte az elemi iskola négy osztályát, az iparos édesapa a szegedi Állami
Baross Gábor [óreáJ iskolába
ffatta. ahol az 1923-24-es
tanévben érettségizett.
Műegyetemi éveit szerény
éleunód jellemezte. nyaranta
ácssegédként dolgozott , igy
biztosftva magának a tandljat, s a téli megélhetést.
Egyetemi évei befejeztével
azonnal a vfzügyek szolgálatába állt, áJlomáshelyei a következ6k. voltak:
A Szegedi, a Fekete-körösi, a Körös-Tisza-marosi,
majd a Szeged és vidéke Ármentesftő Társulat (1930-1948). 1948·ban a vlzügyi
társulatok államosftásáva l
került állami szolgálatba, az
átszervezéseknek megfelelő.
en előbb a Szegedi Ár- és
Belvfzvédelmi Kirendeltség,
a Hódmezővásárhelyi Vfzgazdálkodási körzet, a l-lód·
mezővásárhelyi Kultúrmérnöki és Belvlzrendez6 Hivatal, majd pedig az egységes
vízügyi szolgálat létrejöttekor a szegedi Vrzügyi Igazgatóság (később: Alsó·Tisza

e
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Nóvé Laios
Az Ativízig belvízrendezési osztályvezetöjére emlékezünk

születésének 100., halálának 20. évfordulóján
Vidéki Vfzugyl Igazgatóság)
dolgozójaként, csopot1Vezető
majd osztályvezető főrnér·
nökként.
A KÖfÖs-Tisza-Maros Ármentesftő és Belvfz Szabályozó Társulatnál érte Nóvé
Lajost az 1940-42·es katasztrofális belvfzjárás . A
belvfzzel elö nt ött terület
1940· ben 5000 km', 1941·
ben 4000 km 2 , 1942·ben
6000 km 2 volt. Új átemel ő
telepekkel és bordozható szivattyúkkal igyekeztek a kárt
csökkenteni. Ennek ellenére
százával dőltek össze a vályogházak. alátemetve sok·
szor lakóikat is . A pusztulást
látva, többen az ön.gyilkosságba menekültek. Osszcsen
14 halálesetet jegyeztek fel.
Az érdckeltek néha egymás
ellen is küzdenek, törvénytelen átvágásokkal.
Erőltetett ütemben készült
el 1937-1941 között a Györ.
pölési szivattyútelep, mely nek Nóvé Lajos tervez6je.
kivitelezője, sót üzernelőjc is
volt. Lajos bácsi együtt élt a
művel, mely végül is 2662 km2
területet mentesftett a bel vizekt61. A 240 LE·vel múködó
fagál motor 2 db 1.7 ml/sec
teljeslLményú szivattyút mú-

ködtetett. Ez abban az Id6ben
igen nagy produkciónak mi·
nősült - mind műszakilag,
mind gazdasági lag.
Egyik vfzmesterének elmondása szerint Nóvé Lajos
mindig a kisembert védte,
,,mert ha annak termése, állatai elpusztulnak, mindenét
veszti" - idézte Lajos bácsit
az egykori munkatárs. A
nagybirtok azonban más tcrületen, vagy más ágaJ.at se·
gftségével talpra ál lhat - vallotta Nóvé Lajos. (Ez az érdekütközés a háború után a
Vakáts Sándor főispán elleni
perben is felmerült a PaIlavicini birtok kapcsán).
Miután 1941-ben a Délvidék egy része visszakerült
Magyarországhoz. 1942-ben
a Zentai Ármentesít6 Társulat egy'esült a Szeged és Vidéke Armentesító Társulat tal. s ez utóbbi igazgató fő
mémöke, hatolykay Papp István Nóvé Lajost kérle fel a
zentai kirendeltség vezetésére.
Tekintélye annyira maradandónak bizonyult, bogy az
1970·es tiszai átvíz idején ismét h[vták , s ő ment és ott
segftelte a védekezést. Ám
antikor a vészbelyzet elmúlt,
hazakérette magát. ..

A gondok vissza köszönnek

)
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(Foly/a/ás a 7. oldalról)
A belvfzvédekezés biztonságát szivattyúcserével meg·
oldottuk, de a szivattyú javftása lényeges többletköltséggel járt.
A gondok" ...i.w.,pkjjrJjnnek".. ,
A Fehértói szi vattyútelep
CLW 500 tfpusú szivattyúja
lényegében basonló módon
járt a Tápéi szivattyú telep
gépéhez, mivel 1978-as be·
épftése óta jelent6sebb karbantartást nem kapotl . Mirc a
2004. évi csapágycseréhez
sikerült forrást biztositani, a
szfvótölcsér is rendkfvüli
mérték ú korróziós károkat
szen\'edelt.
A gOf/dok "l-iss-Jlkös:.önnek" ..
A Makói vfzkivétel úszómúve 1979-ben kapott úszó
munkagép bizonyftványt ismeretlen gyártási évű úszótestekre.
A 2005-ben esedékes felülvizsgálatra a Haj ózási Felügyelet parti szemlét, va lamint fenék- és o ldallemez
vastagságmérést frt e16. A
fentieknek való megfelelésre
megvizsgálluk a források
megteremtésének lebetősé
gét, hogy az úszómú a 2005.
évi öntözési idényre megfelelően felkészített állapotba
kerüljön.
Az úszómű 2004. július
30-án meghibásodott, megbillent, melynek során a kapcsolószekrény, két szivattyú,
két villanymotor is víz alá
került. Az úszótest, a szivattyúk, a szerelvények, az
elektromos rendszer javrtását
2005-ben befejezzük.
A gondok "visszakbszÖt1nek" ...
A Duna·Tisza közi hátság
vfzp6tlási munkáinak keretében 2003·ban elkezdódtek a
Paphalmi főcsatorna beruházási munkái. 2003 -ban a ter-

vezett 17 darab (új. feiújUott,
átéprtett, elbontott) műtárgy
ból megépült hat.
A megépftésre került mútárgyak helyét az határozta
meg, hogy a rendelkezésre
álló forrás maradéktalanul
felhasználásra kerüljön,
szemben a műtárgyak épftésének múszakilag indokolt
sorrendjével.
A beruházás folytatására a
2004. év legvégén nynl
pénzügyi l ehetőség, fgy a
munkák 2005-ben kerülnek
megvalósftásra 3 db műtárgy
megépftésével.
Az új műtárgyak megépftésével sem sikerü l azonban
az eddig megépült szakaszokat "összezárni" .
Mikor fog rendelkezésünkre állni annyi beruházási
forrás, hogyahátralévő mú.
tárgyak is megépüljenek?
Ameddig egyetlen szúk
kereszlmetszet is van a csatornán, a beruházási munka
alapvető céljait nem tudja
teljesfteni.
A gondok "viss:tIkös-.P/1/lek"...
A Kósdi-zsilip megszüntetésér61 fr a VIzpart 2005. évi
e ls6 száma. Az örömteli
munka az Igazgatóság egyik
legöregebb mélyvezetésú
csövének problémáját szünteti meg.
De egy picit az előzmé·

nyckr61.
Nemrégiben találtam egy
tervet. melyet ismeretlen kollegánk készitett a Kósdi-zsilip 1961. évi mútárgy.felül.
vizsgálatára. A terv gyönyörűen tartalmazza mind az 5
betoncső hosszirányú eltéréseinek mérését, amely arra
enged következtetni, hogya
műtárgy akkor is fokozott
figyelmet igényelt.
A Tisza 450 cm·t megha-

ladó szegedi vfzállása mellett
(I. fok 650 em) az elmúlt 25·
-30 évben rendszeresen
pontszerű védekezést kellett
folytatni az elfogadható ár·
vfzvédelmi biztonság érdekében . Ahhoz, hogya munka
meg valósul hasson, számtalan tervet, tanulmányt, szakvéleményt, javaslatot készítettünk az utóbbi 10-12 év·
ben.
A gondok ,. visr...akös:önnek" ...
Szintén örömteli dolog,
hogy folytatódtak a Szeged
alatti Tisza bal part töltéserő
sftési munkái , illetve a Tisza
Körös -torok alatti bal part
biztosfIása.
Mindkét munkára jellemző, hogy már megkezdell,
részben megépften munkák
folytatásáról van szó, ame·
Iyek 1970·hen, illetve 1998·
ban kezdődtek .
A Tisza bal parti töltéser6sftés munkái várhatóan
2005·ben befejeződnek, de
kérdés, hogy mikor áll rcn delkezésre a Körös - torok
rendezésének IIlIB üteméhez
a szükséges forrás.
A gOl/dok " viss:aköszÖt1nek"...
Meddig köszönnek m ég
vissza úgy a dolgok, bogy az
egyre nehezebb köIiilmények
közölt dolgozó (átszervezett,
kiszervezett , összevont, leválasztott, túlszabályozott,
szabályozatlan, feladataiban
változó, egyre csökkenő létszámú) vlzügyi szolgálat lé·
tesftményeinek műszaki állapotát, szükségszerú fejlesztését - ebb61 eredóen védclmi
biztonságát - nem a műszaki
szemlélet és elvárás, hanem
fiskális szem lé let és pénzügyi diktátum határozza
meg?
Remélem, nem sokáig.
Temesvári Mihály

Múkodésének Ideje alatt
e lektrifikál ták a nyersolaj motor meghajtású szivattyútelepeket az ATNÍZIG teIiiletén. Alapos ismeretei voltak az er6s:1ramú techniká ban, mesélték róla, hogya
motortekercseléshez is értett,
sőt, a gyengeá.ram sem volt
idegen a sz..'Únára.
Az 50-es évek elején min den ,,régi" dolgot kidobáltak,
ám Nóvé Lajos tudta, hoJ lettek falnak fordltva a régi tab lók, a történelmi Magyaror·
szág eJöntési térképei. (falán
ő nem engedte kidobni azo·
kat , s fgy maradhatott meg
sok kincs , melyek aztán a

Vízugyl Emlékhely becses
darabjaivá lettek.) Ebben az
idóben épftette Nóvé Lajos
(1949-1950) a Vesszősi szi·
vattyútelepet. A 236,5 km ~·
es vízgyújt6ről egy 0 ,9
ml/sec teljcsflményű Ganz
CSVA-8oo szivattyú emelte
a Tiszába a bel vi zet. melyet
egy Ganz JMC dieselmotor
hajtott meg.
1957-ben avatták fel a Tisza jobb partján a Percsorai
szivattyútelepet , melynek
megszületésénél a munkákból Nóvé Lajos szintén
oroszlánrészt vállalt. A 95,2
km2_es vízgyújtőről 3 db 1,2
ml/sec teljesítményű CSVA·

~----~
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"Erdekes és
meglepö!"
Egy úJ szfnfolttal szeretném bővUelll az
Igazgatóság Vfzpart kiadványát és honlapját.
Olyan kollégákat szeretnék bemutatni, akik
sokunk SZánlára meglepó, érdekes dologgal
foglalkoznak szabad idejükben. Talán csak a
közvetlen kollégák bfrnak tudomással ezek·
ről hobbikr61 , itt az ideje, hogy közkincsé
tegyük! Ezúton is kérek mindenkit arra,
hogy tegyen javaslatot a következő "Érdekes
és meglep6!" kolléga személyére.
Elsőként bemutatom Miklós János (Munkaügyi Osztály) kollégánkat, aki kitartó, szfvós munkával és sok·sok türelemmel épfti
évtizedek óta gyufa miIliókb61 a magyar tör·
ténelmi várak. rnakeujeit. 2005 áprilisában
Sepsziszentgyörgyön rendezteK nagysLlcerú
kiállflást művei ből. melyek megtekinthet6k.
a www.atikövizig.hulÉrdekességekoldalon.
Miklós János Igy vall hobbijáról:
- A "hogyan kezdódött" kérdésre talán a
legnehezebb válaszolni . Gyerekkoromban
televfzióról a li~, számítógéprő l egyáltalán
nem hallottam. EJtem a korom beli suhancok
megszokoll életé t, de szabadidómben elég
sokat olvastam. Kedvenceim közé tartoztak
a történelmi regénye,.k, elsósorban a középkori, törökkori eseményeket feldolgozó
könyvek . Ez egyfajta "idóutazást" jelentett
számomra, és még ma is hasonló érzések kerftenek hatalmukba, ha makcttjeimet épftem.
Az Egri csillagok dönt6 hatással volt rám.
Szerettem volna megismerni a várat , azt a
környezetet, amelyben az ostrom eseményei
játsz6dtak. 16-17 éves koromban került ke·
zembe Ger6 László magyarországi várépfté.
szettel foglalkozó könyve, amely véglegesen
elindftott a "lejt6n".
Korábban is voltak már makettépftési próbálkozásaim, de egyéb elfogla ltságom (ka·
tonaság, n6sülés, család, gyerekek, éprtkezés, stb.) lekötött~ minden szabadidőmct. A
80-as évek második felében kezdtem újra

800/720-as szivattyú emelte
a belvizeket a Tiszába, melyeket JMC 190-es dicseImo·
tor hajtott.
Nóvé Lajos 1961-ben költözött vissza Szegedre, az
újonnan épült S6hord6 utcai
vfzügyes házba. 1965·ben
ment nyugdfjba ; 1956. 1958
és 1962 után negyedszerre is
megkapta a "Vfzgazdálkodás
Kiváló Dolgozója" kitüntet6
cfmet. Tulajdonképpen ezzel
búcsúztatták. Legmagasabb
kitüntetése a "Munka Ér·
demrend" (1958).
Természetes emberszeretete és a jövő iránti felelőssé 
ge a fiatal mérnökök tudatos
nevelésében is megmutatkozott. Titokzatos ember volt .
Régi vfzügyesek, ha összejönnek, biztos felelevenftik
alakját, s legendákat meséinek róla, átörökftve alakját a
jövő vizes emberének.
Ágoston István

?------------------------

komolya n foglalkozni ezzel a témával. A
makett elkészltésének els6 és igen fontos
lépése a megfelel6 infonnációk begyűjtése .
Figyelmemet ilyenkor álta lában 3-4, már
korábban kiválasztott várra koncentrálom.
Korabeli alaprajzok, metszetek (pl. Giulio
Turco 1569-70 évi felvételei), szakkönyvek,
lefrások tanulmányozása, több-kevesebb sikerrel rnegszerezhet6 publikált régészeti feltárási eredmények, rekon strukciós rajzok
segflenek abban, bogy elkészüJhessen a makett "terve". Az eredeti vár méretének figyelembevételével általában l: 175-1 :300 közötti méretarányban dolgozom.
Korábbi kfsérleteirn , t..1paszta lataim alapján jutottam el a gyufaszálhoz, illetve a
háncsboz (rafiához). mint épftőanyagboz. attól függ6en, hogy kő alapanyagú várfal at,
vagy palánkfalat kell-e készHeni. Ezek mel·
lett egyszeru faragasztót, fűrészport, géz l
(kötszert), valamint vékonyabb kartont basználok. A gyufaszál könnyen darabolható,
munkálható, a háncs pedig igen jól visszaadja a palánkfalak. rugalmas ágfonatainak for·
máját. Az em lített anyagokkal, megfelelő
épftési tech nológiával masszfv, időtálló maketteket lebet készíteni. Egyszerú vfzfes·
tékkel jól szfnezbetók, fa védőanyaggal és
lakkal jól kezelbetők . Az épHési tecbnika
nem bonyolult , viszont meglehetósen
időigényes, hiszen a makettek nagyságukt61
függ6en 40-60 ezer (3-10 milliméteres)
apró gyufaszálból épülnek fel. Családom az
utóbbi id6ben már különösebb ellenkezés
nélkül viseli CI hobbimat. A makettek saját
szórakozásomra készülnek, remek kikapcsolódástjeJentenek számomra.
P. H. Zs,
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