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Ismét napirenden: vízlépcső Csongrádon
2005. október 28-án a Tisza-Körös hajózhat6ságár61,
v(zgazdáLkodásáról és természetvédeIméról konferenciát
tartottak Csongrádon. A kon ferencia a térségben tevékenykedő politikusok, dr.
Becsey Zsolt európai parlamenti képviselő, Vincze
László országgyűlési képviselő kezdeményezésére jött
létre, s fó témája a Csongrádi
vízlépcső kérdésköre volt.
Az előadók rendkivül magas szakmai színvonaion ismertették a csongrádi vízlépcsővel kapcsolatos ismereteket. Megtudtuk, hogya
vízlépcső tervét a • 70-es
években dolgozták ki. Az akkori elképzelések szerint
egy, a középvfzi mcderélben
kialakltand6 duzzasztási
szinttel tervezték a döntően
vfzkészletgazdálkodási, vízhasznosrtási és hajózási igények kielégftését. A duzzasztó el6készít6 építési
munkái meg is kezd6dtek.
azonban a '80-as évek elején
gazdasági indokokra hivatkozva építését leál1ftották.
A konferencián dr. Kováts
Gábor, a Magyar Mérnöki
Kamara elnöke ismertette a
duzzasztó építésének körül ményeit. Megfogalmazta,
hogy a duzzasztó építésével
kapcsolatban a különböző
természetvédelmi, vfzgazdálkodási, hajózási érdekeket
nem egymással szemben, hanem egymást kiegészítve
kell, szabad vizsgálni - amit
nyugat-európai példák is jól
szemléltet nek.
Nógrádi Zoltán országgyű
lési képvisel6 a pénzügyi
források hozzáférhetőségé
nek módozatait ismertette.
Dr. Frank József, a Csongrád
Megyei Közgyűlés elnöke
érzékletesen bemutatta, hogy
a tervezett beruházás a térség
és az egész dél -alföldi régió
szempon~ából is a gazdasági
fejlődés további lebetőségét
biztosftaná. Iványosi Szabó
András, a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóhelyettese
tárgyilagosan ismertette a
tervezett duzzasztó hatásterületére vonatkozó, jelenleg
érvényben lévő természetvédelmi jogszabályokat. Röviden kitért a jogszabályok
által meghatározott peremfeltételekre, melyeket a beruházással kapcsolatos elókészftő munkák során fi·
gyelembe kell venni.
Birck Emő, a K vVM szakmai tanácsadója ismertette a
minisztérium álláspontját,
mely szerint a jelenlegi igények felmérésének függvényében kell az eseLleges beruházást megtervezni. Szalma Botond, a MAHART Rt.

egykori vezérigazgatója
tényadatokkal támasztotta
alá a folyami áruszállítás
gazdasági előnyeit, mellye1
kapcsolatos prioritásokat az
Európai Unió több szakágazat részére elkészített ajánlásai is világosan tartalmazzák. Göblös József, a szerbiai Duna-Tisza-Duna Vízgazdálkodási Rt. zentai igazgatója rendkivül alapos eloodásában áttekintést adott a
Törökbecsei vfzlépcs6 eddigi
üzemeltetése során nyert
pozitfv és negatfv tapasztalatokról egyaránt.
Heltai László, a Nemzeti
Fejlesztési Hivatal területi
referense a (I. Nemzeti Fejlesztési Terv kiválasztási eljárásáról adott tájékoztatást.

A II. Nemzeti Fejlesztési
Terv célja, hogy 2007-re, az
új EU-költségvetési ciklus
kezdetére a kellő szinten
készftsenek elő olyan projekteket, melyek megvalósftásához elsódlegesen az EU-források felhasználását tervezik.
Valkár István, a Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium
f60sztályvezetője a hajózásban rejlő potenciális gazdasági lehetőségeket ismertette.
Dr. Szalma Elemér, a CSEMETE Egyesület hidrobiológ usa a tervezett beruházás
területén található biológiai
"unikumok" megőrzésére
hfvta fel a figyelmet.
Dr. Jolánkai Géza profeszszor a duzzasztó tározóterében várhatóan bekövetkez6

változásokat hangsúlyozta.
EI6adásában kiemelte, hogy
nem elegendő a duzzasztó
segítségével visszatartott vizek minőségének szabályozása, hanem a duzzasztó hatásterületén elhelyezked6
szennyezőforrások kizárását
is biztosftani kell.
A konferencia végén minden jelenlév6 lehetőséget kapott, hogyatémával kapcsolatos véleményét szabadon kifejthesse.
Végezetül engedtessék,
meg hogy a személyes ta pasztalataimat megoszthassam az olvasókkal. Magam
és a hasonló korú koUégáim
nevében kijelenthetem, hogy
a konferencia rengeteg "tapasztalatot" hozott. Az eddi-

gi, több mint tíz éves gyakorlatomban még nem volt
lehetőségem találkozni az
emberi "megnyilvánulások"
ilyen széles tárházával. Az
előadások és a hozzászólások során találkozhattunk
megfontolt, tárgyilagos is mertetéssel, politikai felhangokkal átitatott, ellentmondást nem tűrő "kinyilatkoztatással" .
Sajnálatosan a beruházással közvetlenül érintettek
szavát csak "nagysokára"
voltak hajlandók egyáltalán
meghallani a tisztelt "szakér t6k", akik pusztán "szakértői" szemszögből keverik az
Európai Unió különböző elő
írásait, kellő ismeretek hiányában min6sítik a korábban

létrehozott beruházásokat.
Sajnálatosan az egyértelmű,
tényszerű feltárás helyett
még mindig a "féktelen vagdalkozás" is a "szakértők"
egyik közkedvelt eszköze.
Számomra meghökkentő
volt, bogy nébány "szakértő"
nem fogad el semmilyen
egyéb véleményt. A demagógia - talán a korábbi gyakorlathoz illesuedóen - minden
eszközt megragad vélt igazának alátámasztására. Úgy
gondolom. hogy az elődök
munkájának tisztelete is kötelez bennünket, bogya nekünk feltett szakmai kérdésekre mindig a legjobb tudásunk szerint adjunk választ,
hiszen ahhoz értünk ...
Kozák Péter

"A duzzasztott medernek nincs egyénisége!"
A blr bennem vegyes érLeimekel váll k.i. Kezdd mérnök koromban,
mint területgazda, ré~~t vehettem a csongrádi vfzlépcső tervezést el6készft6, majd tervezési munkájában, később pedig a melléklétesftmények épftésében.
Csak a főmű nem épült meg. Én személy szerint is károsultja vagyok az
építés elmaradásának. Azt gondoltam, bogy 1985-t6l, a duzzasztás megkezdésétől nyugdíjba vonulásomig komoly, profi szintű gyakorlatra tehetek szert az üzemeltetésben. Ezért, mint nyugdfjas, talán szakértóként, de
legalább is éjjeliőrként nyugodtan dolgozhatok tovább . A nyugdfjazás eljött. a vfzlépcső meg elmaradt.
Komolyra fordftva a szót, néhány gondolatot szeretnék felvetni a mar·
ketingmunka kapcsán elkövetett ágazatpolitikai, illetőleg taktikai hibákr61 ,
továbbá a szolgálat dolgozóit sújtó intrikáról és pszichikai hatásáról.
A vízlépcs6-építés leállítása médiaháború következménye volt. Ez a háború elég egyoldalúan zajlott. Mindenki a vfzügyet lőtte . Nekünk néhány
lövés után elfogyott a munfciónk, továbbá a szakmai alapú mondanivalónk senkit nem érdekelt. A vízlépcső-épftés zászlóvivője a vfzügy volt.
Nem kellett volna mindenkit megelőzve pártfogolnunk az ügyet. A vízlépcső ügyének társadalmi ellenzését látva a szakmai partnerek visszaléptek,
a politika elbizonytalanodott, majd meghátrált! A vfzügy kezében meg olt
maradt a zászló, mint résztvevők. kezében a transzparensek a május elsejei
felvonulás után .
A vízlépcső és a vfzügyes a közvélemény szemében azonos fogalommá
vált. Különösen azt követ6en, anlikor a hajózás és energiateffilelés feleslegesnek, a természet és környezetvédelem, a mezőgazdaság kifejezetlen
káros, nemkívánatos létesftménynek minősítette a vfzlépcsŐL Ebben az
időszakban nem volt jó vfzügyesnek lenni . A közvélemény szerint mi vízlépcső - mániások és környezetrombolók voltunk.
Hittel vallom, hogy az .. Úgy éljünk, hogy élhessünk" természettudományos elv kidolgozása és megvalósltója - és azóta is ápolója - a vfzgazdálkodás volt. Sajnos, ez id6ben a természet sem tette szükségessé a szak·
ma gyakorlását. A csendes napi tevékenységre volt csak szükség. Később,
a század végén bizonyithattunk, majd Kisköre JX>zitfv üzemeltetési tapasztalatai is előnyösen befolyásolták megftélésünket.
Az igény újrafogalmazásánál nem szabad vezető szerepet játszania a
vfzügynek, még akkor sem, ha a létesfuuény egy ,.szakmai mú". Menedzselni kell. Elő kell segfteni, hogy a mások által megfogalmazott igény
vízügyi szakmai szempontok szerint maradéktalanulteljesuljön. Egy új fiaskót nem va1ószfml, hogy eredményes feltámadással élne túl a szolgálat.
A fásult, hitevesztett, pártfogók nélküli szervezet könnyedén a feldarabolás sorsára jutna. Részmegoldásokba talán nem szabadna belemenni.
Sajnálatos lenne, ha nem a teljes, eredetileg tervezett funkciók épülnének
meg. Igaz azonban az is, hogy a tervezés óta gyökeres változás következett be a társadalmi és tulajdonviszonyokban. Az új műnek ezen új igényeket kell kielégítenie.
Az 1990-es évek elejét61 több önkormányzati és civil szervezésú konferencián, tanácskozáson vettem részt, ahol a csongrádi vfzlépcső építésének
szükségessége elhangzott. A gondolat érik, egyre bővül és válik teljessé,
csatlakozva hozzá az egyes érdekeltek. A vfzügy feladata a szakmai alapokon álló pallérozás. Nem lehet előkelő idegenként szemlélni az ese·

ményeket, mert ~s~tle~ idejekorán rossz irányba lerdódik, vagy zátonyra
fut az ügy.
A tanácskozásokon elókerült a jelen egyik legfontosabb szociálpolitikai
kérdése: a vidék megélhetése, a lakosság helyben tartása. Elbangzott,
hogya Közép- és Alsó-Tisza ezen szakaszának lakossága sem jelenleg,
sem a. távlatban nem remélhet jelentős ipari , vagy mezőgazdasági beruházást, mely javHhatná gazdasági esélyeit. A vízlépcs6 lehetne az egyetlen,
nagy térséget érintő, esély teremtő beruházás.
Nem lenne érdektelen, ha a vízügy végeztetne közvéleménykutatást a
Tiszalök, Kisköre, Békésszentandrás duzzasztói által érintett folyószakaszok lakossága és önkormányzatai körében: hogyan vélekednek a vízlépcsőrói, hogyan szolgálják és miben károsftják 6ket. A csak duzzasztás,
vagy a duzzasztás és tározó kombinációja szolgálja-e jobban az érdekeiket? Mit szólnának a művek üzeméltetésének leállftásához, megszüntetésökhöz?
A fantázia már a Duna-Tisza-csatorna megépftését megemlfti. Álmodomi lehet róla, de szú'kkörű szolgáltatásának (hajózás és kismértékben
öntözés) haszna és bekerülési költsége egyelőre nincs paritásban. Az érintett térség szakágazati, gazdasági és szociálpolitikai kérdései nek tisztázása
és megoldása még bonyolultabb, mint az emlitett tiszai régióé.
Ha már szóba hoztam a Duna-Tisza-csatornát, az épHés 300 éves gondolatát, tervét és történeteit összefoglaló, 1947-ben megjelent könyv elő
szavából, dr. Bárányos Károly földművelésügyi miniszter tollából idéznék: "Hogy a csatorna nlindezek ellenére nem épült meg, annak oka az
volt, hogy az összes érdekeltek más és más helyre kfvánták a csatorna tiszai torkolatát. Egyik párt sem volt elég erős arra, hogy elgondolását keresztül vigye, de mindegyik elég erős volt ahhoz, hogy megakadályozza a
csatornának a más - vélt érdekeivel ellentétes - vonalon való megépHését."
Gyönyörű, örök érvényű gondolat! Napjainkban is használt praktikum.
Ékes bizonyítéka, hogy nem csak a környezetvédelemben, hanem a demokráciában is úUörók voltak a vfzügyesek.
Én mindenesetre szurkolok. Eszemmel azért, mert tudom, hogy szakmailag a közbenső vízlépcsőt meg kell épHeni. Szfvenunel azért, hogy ne
legyen duzzasztó. Az én lelkemben a Tisza az a folyó, melynek le lehet
menni a medrébe, le lehet ülni a homokfövenyre, előttem a csillogó vfz,
fólöttem a kísérő fúzbokrok. lu személyes kapcsolatba kerülhetünk. Leb~t
gyönyörködni szelíd kanyarulataiban, tekintélyt parancsoló, sanda áramlatokkai teli vizében, a víz és szél kergette fűzlevél-tutajokban, szemembe
tükröződ6 vibráló napsugarakban. A duzzasztott medernek nincs
egyénisége!
Elvárom, hogyaveszteségért kárp6loljanak. Épüljön tározó - egyébként szakmai szempontok miatt is elkerülhetetlenül -, ahol a fentebbi képnek megfelelő Tiszát megtalál hatj uk.
A csongrádiak különösen jól járnak. Látszólag függetlenedhetnek Kiskörétől. Nem kell szidni uk öket, maguk öntbetik el saját vfzlépcsőjükkel
slrandjukat és tebetik tönkre nyári programjaikat.
Hajdu De:r.sG
az A TIKÖV(ZIG

nyugalmazott csongrádi szakaszmérnöke
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Magyar-román határvízi
kapcsolatok feilesztése
a Maros-völgyben
A magyar-román batárvizi
együtlmcrködés 1924 6ta
jegyzett kapcsolat, a mai formájában az 1960-as évek vége óta létezile A vizjárás sajátosságai miatt a vfzügyi
szakemberek évtizedek óta
működnek együtt eredményesen az ár- és belvfzvédekezési munkákban . A vízgyűjtó terilletre vonatkozó
fejlesztési terveket egymásnak véleményezésre megküldik, így a fejlesztések minden esetben konszenzuson
alapulnak.
Jelen projektünk célja a
magyar-román határvfzi
kapcsolatok fejlesztése és a
vizkárelhárftási rendszer hatékonyságának javítása Szeged-Arad viszonylatban. A
fejlesztés az 1993-ban aláirt
Magyar-Román Árvfzvédekezési Szabályzatra épül,
meg valósulásának eredményeként a hivatkozott dokumentum használhatóbbá. korszerúbbé váliIc.
A projekt célcsoportját a
magyar-román vfzügyi szervek (az Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi és Vfzügyi Igazgatóság és a C.N.
Apele Romane S.A. Directia
Apelor Mures - Sistemul de

szolgál6 célok elérése érdekében - összhangban a Magyar-Román Vízügyi Mű
szaki Vegyesbizottság XIV.
ülésszakán született megállapodással - korszerús(teni
kívánjuk a Magyar-Román
Árvfzvédekezési Szabályzatnak az ATIKÖV!ZIG múködési területét érintó mellékleteil, valamint tervezett a vízkárelhárftásban résztvev6
szakemberek továbbképzése
csereprogram keretében. A
tevékenységek egyben az intézményi együttmúk6dés fejlesztését is nagymértékben
szolgáljáIc.
A szabályzat elavult mellékJetei miatt kritikus védekezési helyzetben a lehet ségesnél rosszabb döntések
születhetnek, kedvezótlen
esetben belátbatatlan károk
keletkezhetnek. Korszerúsftésüket a kor nyújtotta lebet6ségek alapján, térinformatikai alkalmazásokba integrált módon kJvánatos megoldani. A vIzgazdálkodási célkitcrzésünk alapján megval6suló védelmi tervdokumentációk mai kor igényeinek
megfelel6 korszerű, digitális
alapú feldolgozása az európai rendszerbe ilIeszthet6-

Oospodarirea Apclor Arad),
valamint a Maros-völgy magyar és román területen él6
lakossága, az ott lév6 nemzeti vagyon jelentik.
A célcsoportok érdekeit

séget, valamint a konkrét árvfzvédekezési munkát is jelent6sen meg fogja könnyneni, magában hordozva a jövőbeni további térinfonnatikai
basznositási lehet6ségeket.

.
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.
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Magyarország alvfzi elhelyezkedése különösen fontossá tC!izi a felvfzi oldalon,
azaz Romániában zajl6 hid rometeorológiai folyamatok
aktuális ismeretét, ez pedig
csakis a határon túli szervezettel történ6 eredményes
intézményi együttműködés
keretében biztosHható.
Az információk hatékony
áramlása csak a másik fél helyi viszonyait, az adatok keletkezésének és dokumentá lásának körülményeit jól ismero, azonos szakmai fogal makban gondolkodó szakemberek tevékenységével végezhet6 el. Ellenkező esetben nagy annak a veszélye,
hogy az információ pontatlanná válik, vagy értelmezési
problémák miatt rosszul
basznosul. Ezért célkitllzésünk a román-magyar szak:emberek közös tréningen va16 képzése egyrészt Magyarországon, másrészt Romániában.
A helyi sajátosságok ismeretében és a személyes találkozások kapcsán a szakemberek együttműködése sokkal hatékonyabbá válik. A
tükörprojekt megval6sulásával a román fél szakmai támogatást kap a saját védelmi
dokumentációja korszerusftéséhez is, amivel közvetett
módon a magyar oldalon is
hatékonyabbá válik a belvízvédekezés.
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Regionális
kerékpárút
a Tiszánál

2 003-05
Magyar-Román
Phare eBe
Közös
Kisprojek t Alap
Speciális célkilúzésünk az
új "Egyezmény a Magyar

Köztársaság Kormánya és
Románia Kormánya közön a
határvizek védelme és a fenn-

tartható hasznosftás céljából
folytatandó együtlműködés
r61" c. dokumentum megismerése, megismertetése az
illetékes szakemberekkel. Ez
egyaránt szolgálja mind az
intézményi együttműködés,
mind a vfzgazdálkodáslkör-

nyezetvédelem prioritások
célkitűzéseit.

A projekt megvaJ6suJásának eredményeként mindkét

fél területén növekszik a
nemzeti vagyon biztonsága,
ami pozitív batást gyakorol a

határ menti térség gazdasági
fejl6désére.
A vfzkárelhárltási szakemberek csereprogramja révén szorosabbá válik az intézményi együttműködés,
hatékonyabbá válnak humán
er6forrásaink, eredményesebbé válik a határ menti
régióban folytatotl vfzgaz-

~iá~~~~;~::é~IZkárelhárltá-

Az elkészült digitális térképi állományok felhasználásával korszerúsftett Magyar-Román Árvízvédelmi Szabályzat térképi munkarészei.
továbbá felhasználhatók
Magyarország EU-adatszolgáltatási kötelezettségeinek
teljesftéséhez.
Jenci Gábor

Magyarország folyói hatalmas turisztikai és ezáltal
gazdasági értéket képviselnek. Ezen értékek szakszerű
feltárásával és bemutatásával
a magyar idegenforgalom
egyik f6 vonzerejét lehet
megteremteni. Ennek legkisebb befektetéssel a legnagyobb hasznot hozó módja
az árvizvédelmi gátakon vezetett kerékpáros ökoturizmus feltételeinek komplex
megteremtése, mely ráadásul
e1őmozdHja az árvizi biztonság jelent6s emelkedését is.
A G KM által az országos
kerékpárút törzshá1ózat elemei építésének 2004-ben
elnyerhet6 támogatására
meghirdetett pályázaton az
ATIKÖVÍZlO I km bosszúságú kerékpár- és üzemi út
építésére elegend6 tám'ogatást nyert.
A 25,8 milli6 forintb61
meg valósuló létesftmény az
el6z6 évben átadott 3,2 km
hosszú kerékpárút szakasz[

hoz csatlakozik a Tisza
11.03 védszakaszán a 63+425-64+425 tkm közölt javftva ezáltal az Alsó-Tiszavidék egyik legmagasabb
gátszakaszán az árvfzvédelern hatékonyságát, biztonságát.
Összefoglalva elmondható, hogy az 1000 m bosszú
burkolat megépltésével gyakorlatilag egy 8963 m hosszú
egybefügg6 út val6sult meg.
A jöv6ben az ATIKÖV!ZIO további kerékpárút-épltési pályázati lehet6ségeket
kJván kiaknázni annak érdekében, hogy területén a
könnyebb és batékonyabb árvfzvédekezéshez, a kedvezóbb védvonal-fenntartásboz, illetve a tenHeti szolgálatot ellátó gát6röknek a
bivatásrendi közlekedésbez
kedvez6 körülményeket teremtsen.
Frank Szabolcs
pály;\zati és beruházási
oszt~lyvezeM

Köszönölevél

Dr. Dobi IÁszl6 jgazgOlónak azt, hogy meg tisztelt benA TIK6VfZlG
nünket a jelenlétével. Sok
Tisztelt Igazgató úr!
kedves emléket elevenitettek
A Minisztérium Nyugdíjas fel azokkal a klubtagokkal,
Klubja 2005 . augusztus 30- akik abban az id6ben szintén
-31-én az Igazgatóság terű aktívan részt vettek a vízügyi
letén kirándult.
szolgálat munkájában.
Szeretném a Klub nevében
Még egyszer megköszönmegköszönni azt aszfves ve a lehet6séget, bogy találvendéglátást és értékes tájé- kozhattunk az Igazgatóság
koztatást, melyet részünkre
jeles munkatársaival, kfvábiztosítottak - els6dlegesen
nunk Önnek és az IgazgatóKurucz Gyulának, aki megság minden dolgoz6jának j6
szervezte a találkozást, valaer6t, egészséget és sok sikert
mint Tripolszky Imre, Ágoston István, Priváczkiné Haj- elkövetkezend6 munkájukdu Zsuzsa és a Gondnokság hoz.
Budapest, 2005. szeptemtékben megvá1tozott a folyók dolgozóinak munkáját.
vfzgyújt6jének karakter iszKülön szeretném megkö- ber 5.
Tisztelettel:
tikája. Ez az árvizek levo- szönni Kardos Imre nyugalSchmidt Ott6né
nulásának drasztikus válto - mazott főmérnök úrnak kedzásához vezetett. Új koncep- ves és értékes beszámolóit és
titkár, gazdasági \'ezeM
ciót dolgoztak ki a lakosság
bevonásával az árvizvédelmi
rendszert illet6en, melyet
200 l-ben fogadlak el. A terv
az elkövetkez6 20-30 évre
Új kollégaként kérem a figyelmüket a
vonatkozó
feladatokat
bcmutatkozásra:
Batta Emese vagyok a Vfzkárelhárftási
foglalja magába.
Osztályr61.
A folyók természetközeli
Sárospatakon születtem, L975-ben. Ett61 a kisváros tól
visszaá1Utásával kapcsolatos
nem túl messze , Tiszakarádon (a Fels6-Tisza jobb
japán fejlesztések meg tepartján) n6ttem föl. A szüleim még mindig ott élnek és
kinthet6ek ezen a webcfmen:
én még mindig oda járok haza.
www.rfc.or.jp/english .
Középiskolai tanulmányokat Sárospatakon, a ReforAz estebéd elfogyasztása
mátus Gimnáziumban folytattam, majd a Debreceni Agnagyfokú gasztronómiai élrártudományi Egyetemen tanultam.
ményekkel gazdagftotta a
Az intézményben - akkor még választási lebet6ségek
delegációt, hiszen a déi-alhiányában - általános agrármérnöki szakon végeztem,
földi régió neves és méltán
majd kés6bb környezetgazdálkodási-környezetvédelmi
hires étkeit kJnálták föl.
szakmérnök! szakra jártam, szintén arra az egyetemre.
A szakmai program váNagyon tetszett tanulmányaim ezen része. Az érdeklő
rosnézéssel zárult, s Szeged,
désem a téma iránt a mai napig sem halványult eL A
a napfény városa alkonyatszakmérnöki évek alatt és után is az egyetem külsó kapkor is a legszebb arcát mucsolatok irodájának dolgozója voltam.
tatta vendégeinknek.
2005 májusa 6ta dolgozom a Vizkárelhárftási OsztálReméljük, a japán szakyon - nagyon segft6kész kollegák között.
embergárda csupa jó és
Környezetgazdálkodási végzettségemmel szeretnék
hasznosítható élménnyel tért
minél hatékonyabban bekapcsolódni az igazgatóság
haza a lenyugvó nap orszámunkájába, és bizom benne, a napról-napra itt megszergába.
zett tapasztalatok segftenek abban, hogy hasznosan és
Frank Szabolcs
tevékenyen vegyek részt az itt folyó munkálatokban.
Kozák Péter

Japán vízügyi delegáció
látogatoH Magyarországra
Tudósítás a szegedi program ról
Japán szakemberek érkeztek Magyarországra október
7-13. közölt, hogy megismerjék a magyar árvízvédelem múltját, jelenét és jövójét. valamint szakmai tapasztalatcsere útján széles(tsék
látókörüket e témakörben.
A delegáci6 tagjai voltak a
Foly6- és Vlzgyújt6gazdálkodási Alapftvány munkatársai közül: Koichi Yamamoto
dr. mérnök, f6igazgató, Yulaka Kobayashi, Miyoshi
Takagaki, Satoshi Ono és az
DYO Corporation munkatársa, Kennichi Wada főmér
nök.
A japán szakemberek érdeklődése a következ6 témakörökre terjedt ki : az árvízvédelmi tervek felépftése, az
elmúlt évek árvizei miatt bekövetkezett változtatások
szükségessége, tartalma. Érdekl6dtek a f6védvonalak kiépftettsége felöl, illetve hogy
milyen szakmai szempontok
érvényesülnek egyes árvizvédelmi létesftmények fejlesztése, technológiai kialakftása tekintetében.
Kérdéseket tettek fel az elmúlt id6szak környezeti -és
kJimaváltozásból ered6 ká-

ros hatások kiküszöbölésére
telt intézkedéseinkre vonatkozóan .
Különös érdeklódésre tartott számot a földanyagú
gáttestek épitésére, alacsony
költségvetésű fenntartására,
bibáinak kijavftására, a gát
állagára vonatkozó mérések
gyakoriságára irányuló tevékenységünk. Különös érdeklódésre tartott számot a másodrendű lokalizációs védelmi rendszer felépftése.
Az árvfzvédekezés alatt
folyó tevékenységünk, a védelmi szervezet felépitése
szintén szóba került. Végül,
de nem utolsósorban beszéltünk a lakosság és a vfzügy
kapcsolatáról, valamint a
környezetvédelem és a vizgazdálkodás kapcsolatáról is
Magyarországon.
A szakmai program palettája igen választékosra sikeredett. A japán szakemberek els6ként az OKTVF
vendégszeretetét élvezbették, ezt követ6en Gy6rbe
utaztak az ottani árvfzvédelmi rendszer megismerésének céljáb61. Szegedre okt6ber lO-én, hétf6n látogattak: el, s egy teljes napot ki-

tev6 szakmai és kulturális
programon vettek részt.
Az igazgatóság vezetése
üdvözölte és köszöntötte a
japán kollegákat . Előadás
formájában ismertettük az
igazgat6ság felépltését és
szakmai feladatait, valamint
árvfzvédelmi rendszerünk
legf6bb sajátosságait. Érdekes el6adást hallbattak a
Szegedet elpusltftó Nagyárviz és az azt követó újjáépítés legérdekesebb eseményeirol. lttlétük során megtekintették a Vizügyi Múzeumot,
mely nagy elismerést váltott
ki körükben, s ez nem csoda,
hiszen a tradfciók ápolása
Japánban talán még er6teljesebb, mint minálunk. Ezt
követ6en ellátogattunk a
Kósdi-zsilip épftési munkaterületére, ahol betekinthettek egy jelentós méretű
földmúépltés rejtelmeibe.
A japán szakemberek
szintén készültek különböz6
szakmai kiadványokkal, melyeket rendelkezésünkre bocsátottak:.
Az elmúlt évszázadban az
urbanizációnak és a földhasználatok változásának
köszönhet6en jelent6s mér-

J
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Vízminöségi kárelhárítás (~___~
_i__
is_a_z__a__
FU__EV
__E?_.__~J
a Kurca-rendszerben
A júniusi egységvezet6i
értekezlet után nem sokkal
arra kért a Vfzpart szerkesztóje, hogy az ott cl hang zottakról frjak egy rövid cikket. Igyekszem ennek a kérésnek eleget tenni, és meg próbálom minél közérthetóbbcn megfogalmazni , hogy
mi is az a FEUVE . Ezek
alapján remélcm , nem egy
rettegett szörny, vagy egy
elméleti vacak lesz majd,
hanem megérti az Olvasó,
hogy ezt használni is tudjuk
majd . Persze csak akkor, ha
elkészHjük!
A FEUVE-rendsz.er a fo lyamatba épItett előzetes és
utólagos vezet6i ellen6rzés
rendszere. A mellékelt ábra
jól mutatja a rendszer mUködését. Ez tulajdonképpen jelenleg is mUködik igazgatóságunknál, s6t, régebben is
molködölI. Úgy becézték,
hogy munkafolyamatba épftett ellen6rzés, vezetői ellenőrzés, aláfrási joggyakorlás,
stb.
Föntiek alapján a FEUVErendszer vezet6ink ellen6rzési rendszere. Ebből egyenesen következik, hogya
legf6bb ellen6rző fórum
igazgatóságunknál a vezct6k,
egységvezet6k, osztályvezet6k köre, no és időszakosan

szükségesek a vezetés számára.
A naprakész informáci 6k
elérés ének eszközei, és persze a vezet6i ellenőrzés eszközei lehetnek a FEUVErendszer elemei. Melyek is
ezek? Íme fölsorolásszeruen,
de nem a teljesség igényével
összeál1ftva:
- A vezetés stratégiája és
középtávú elképzelései;
- Bels6, a jogszabályok
értelmében kötelezó szabályzatok:
- A szervezet mUködését
el6segft6, konkretizáló szabályzatok;
- Adott munkafolyamatok
meghatározása:
- Munkaköri lefrások, feladat, hatáskör és felel6sség
meghatározása
- A pénzügyi döntések dokumentumai: költségvetési
tervezés, kötelezettségvál lalások, szerz6dések, kilizetések, visszafizettetések;
- Jóváhagyás , ellenjegyzés, utalványozás, egyéb aláteási joggyakorlás;
- Jogszabályoknak megfe.
leló könyvvezetés, beszámolás stb.
Ezeket az elemeket kell
igazgatóságullknak egy zárt
rendszerben elhelyezni, és a
helyi sajátosságoknak megfelel6en kell létrehoznia a
Igaclg,"ó"ág,unk igazgató- rendszer helyi kereteit. A kefel,.data" hogy kiemeIt retek a következők :
szervezeti céljaink - f6ként
l. K ocká'{.a teJem{.lsi ls
műszaki szakmai céljaink - kocká:atkezellsi szabályokmegvalósftásállak el6segfté- /szabályzal -+ ez az El6zetes
sére (meg persze azért is, Vezetői ElIen6rzésnek a
mert kötelez6 - a jogszabályi kerete. Kötelez6 szabályzat.
2. Ellem'Jrzési nyomvonahivatkozásokat most inkább
kibagynám) - múködtesse a lak -7 ez a Folyamatba épfFEUVE- rendsz.ert, a belső tett Vezet6i Ellenórzés kereellenőrzést, és e7..ekr61 évente te és még a Szervezeti és Ma- a költségvetési beszámoló ködés; Szabályzat részét is
keretében - számot adjon. képezi.
3. Szabálytalanságok keIgazgatóságunk állandó célja
az. is, hogya forrásokat mi- zelésének eljárás rendje -+ ez
nél eredményesebben, baté - az Utólagos Vezetói ElIen6rkonyabban, gazdaságosab- zés kerete, és szintén az
ban, ne adj' isten szabályszc- SzMS, része kell, hogy le rúbben használja föL Ennek gyen.
A kockó:atelemzés egy vieléréséhez megfelel6, naprakész és pontos információk szonylag jól körülhatárolt

2005. augusztus 25. és
szeptember 23. között
a Kurea [öcsatorna
27+827-32+000 km és
a Vekcréri főcsatorna
teljes hosszán
III. fokú vfzmin6ségi
kárclháritási tevékenységet
folytatott az igazgatóság.

Elózmények
2005. augusztus 22-én este
észlel ték a halak pusztulását
a Kurea főcsatorna ún. Bikaistáll6i bögéjében, amely
után a Szentesi Horgászegyesület 10 kil6nyi halletemet szedett le.
Másnap az ATI -KTVF és
az ATI KÖV(ZIG helyszlni
bejárást tartott, amely során
mintavételezés történt a Kurca főcsatorna két szelvényében (Bikaistállói böge 27·
+827 és 32+000 km szelvé·
nyek), valamint a Vekerén
főcsatorna két szclvényében
(0+980 és 27+078 km szel·
vények).
A helyszfni szemle során
nagyobb mennyiségú haltetemet észleltek, ez mintegy 6070 kg vegyes méretIl és fajtájú halat jelentett.
Az ATI-KTVF laboratóri·
urna 2005. augusztus 24-én
befejezte a vfznünták elemzését, amelyek alapján megállapfthat6 volt, hogya vfz
oldott oxigéntartalma rendkIvül alacsony, növényi tápanyagtartalma - elsősorban
foszfortartalma - nagyon
magas, ugyancsak magas a
vIz szervesanyag-tartalma.
Mindezck együttesen erőtel
jes oxigénhiányos állapotot
idéztck elő a vfztérben,
amely a kedvezőtlen hidrometeorológiai viszonyokkal
társulva, halpusztuláshoz vezetett.
A feliszapolódás miatt a
vfztér levegőztetése, mint az
oxigénhiányos állapotok
megszüntetésének szokásos
módja nem volt ajánlatos.
Dr. Dobi László központi
védelemvezet6. az ATIKTVF-fel egyeztetve a Kurca főcsatorna 27+827-32+ooo szelvények közötti szakaszára, valamint aVekeréri
fócsatorna teljes hosszára
2005. augusztus 25-én 18
6rától HI. fokú vfzminóségi
kárelhárHási készültséget
rendelt el.

Készültségben
A káreIhárltási készültség
során a következő művelete
ket hajtottuk végre:
A szentesi szivattyú telepen keresztül a szennyezett
vizet 1,2 m'/s kapacitással
folyamatosan vezellük el a
Tiszába. AVekeréri f6csatorna szennyezett vizét a Kurca f6csatorna Bilcaistállói bögéjén és a szentesi szivattyútelepen keresztül ugyancsak
a Tiszába továbbftottuk.
AVekeréri f6csatornába a
Szarvas-kákai szivattyútelepr61 a K-ll f6csatornán át
0'.'6 m'/s kapacitással jó mi-

a vfzmin6ség-szabályozás
opcratfv lépései hez napi gyakorisággal végzett vizsgálatokat aVekeréri fócsatorna
5-ös és a Kurca f6csatoma 3
-as szelvényében.
A Kurca fócsatorna szentesi szakaszán RSK-32 tlpusú leveg6ztet6 berendezéssel
oxigén pótlást végeztünk a
további kritikus vfzmin6ségi
állapot megelózése érdekében.
Az ATI-KTVF·feJ közösen ellen6rzést végeztünk a
vfzgyűjt6 területen található
állattartó telepeken és egyéb
objektumok (géptelep, molteágyatároló) teroletén .
Az ATI·KTVF laborató·
riuma a III. fokú készültség
ideje alatt összesen 169
vfzmintát dolgozott fel és
ennek során 2304 fizikai,
kémiai elemzést és biológiai
Az A TI·KTVF laborató- vizsgálatot végzett eJ.
riuma a kárelhárítási tevékenység koordinálásához és
Dr. Fekete Endre

n6ségű vizet vezettük a
szennyezett vfz kiszorftása és
a fóesatorna átmosása céljából, összesen mintegy 1,3
millió ml mennyiséget.
A Kurea főcsatorna felsókurcai és Bikaistállói bö géibe gravitációs úton a fels6-kureai zsilipen keresztül
700 ezer ml jó minőségIl vizel kormányoztunk. Ennek
célja a bfgftásos vfzjavftás
volt.
A hlgltóvlz gyorsabb eJjut.
tatása érdekében aVekeréri
f6csatornán és a Kurea fócsatornán a makrofita állomány (hInár, nád, sás, gyé·
kény) gyérttését és eltávol!·
tását végeztük folyamatosan.

Laboratóriumi
vizsgálatok

szakmai feladat. Az igazgatóság legfőbb kockázorkeze·
leJje az igazgató. A készitett
szabályzat jelenleg aláírás
alatt áll.
A szabálytalanságok kezeltse egy jogszabáJyilag és
szabályzatilag (ugyanis erre
vonatkozóan már elkészítettem a szabályzatot, az igazgatóság vezet6i és középvezetói pedig véleményezték)
jól körülhatárolt tevékenység, ez már rendszerbe záródott.
Az elleneJrzési nyom vonalak, amennyiben következetesen kialakftottak, úgy az
igazgatóság működési folyamataiban rejl6 kockázatokat
képesek minimalizálni. Ezek
elkészftése hosszadalmas folyamat, ugyanis az intéz.mény teljes múködését le
kell hogy fedjék ahhoz, hogy
használbatóak legyenek.
Egyébként pedig nem képesek múködésünk jobbltását
szolgálni, felesleges munkát
okoznak, kinyomtatva papírcsákó készítésére lesznek alkalmasak.
Az ellen6rzési nyom vonalak tulajdonképpen végigvezelik azt a folyamatot, amelyet nap mint nap csinálunk
munkánk végzése során. Az
ellen6rzési nyomvonalak
arra a kérdésre adnak választ, bogy munkánkat bogy
szoktuk elvégezni, mely
munkafolyamatokat kell ahhoz érintenünk, hogy kész is
legyünk azzal, amit elkezdtünk. Ezért van, hogy az ellen6rzési nyomvonalakat
minden intézménynek a sajátosságait figyelembe véve
kell kialakítani.
Zárásul, Winston Churchill westminsteri beszédjének híres mondása mintájára, a FEUVE-rendszer kialakftásával kapcsolatosan :
Nem Igérhetek sellllll;t, csak
sok fllIInkát a: elején és jó
hasznoslthalóságot késeJbb.
Jászné Dávid Anita
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A második FLAPP-konferencia
tapasztalatai
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Móka és kacagás

Sportnap fehérváriakkal
2005-ben Szegeden rendeztük meg a több,
mint 30 éve hagyományos Székesfehér-

vár-Szeged spor tt alálkoz6t. Az idei jelmondat Ne a véres gyd:.nj akarás dominá/jon sporrágal1kénl, hanem mindenki üe:.,;;e
jó! magát, s:órako:.:.unk, barárko::'/I"k,
ismerjiik meg egymást!

Fotók az emberáldozatokat is követel ő árvízról: www.grimma.de
13 ország 75 árvízvédelemmel foglalkozó szakembere találkozott Grimmában
a FLAPP soron következó
konferenciáján 2005. október
13-15·én. Angol nyelven
cseréltek tapasztalatokat
azon problémák tekintetében, melyek legf6képp a határmenti vízfolyásokat érintik. A 37 partnert tömörHő
európai együttműködés az
árv(zi megelőzéssel, az árv1zvédelemmel és riasztással
foglalkozik, s behálózza Eu rópa jelent6s részét.
A vendéglátó a Szász Környezetvédelmi és Geológiai
Kutatóintézet volt. A konferencia helyszfne nem véletlenül került Grimma vMosába, ugyanis a 2002-es katasztrofális körülmények között levonul6 árv(z mé l y
nyomot hagyou a város és az
olt é l ő emberek életében.
A Mulde folyó partján fekvő város polgármeslcre
bevezet6 e16adásában beszámolt a tapasztaJatokr6I, s arról, hogy milyen lépéseket
tettek a jövőbeni katasztrófák elkerülése érdekében
(modern árv(zi előrejelző és
riasztó rendszer).
Ezt követően a Drezdai
Műszaki Egyetem meg hivott
professzora, Tourbier úr ismertette a város árvfzvédclmét szolgáló, új, integrált
szemléletIci alkotott árvfzvé·
delmi fejlesztési terveket A
városban telt tanulmányút
során meggy6z6dhettünk az

újjáépflés hatalmas er6feszítéseir61.
Ám nem csak Grimma és
környékét sújtotta árvíz az
elmúlt években. Határaink·
boz közelebb még nagyobb
pusztftást és még több emberéletet követelő árvízi ka·
tasztrófa következett be az
idei évben.
Mcghfvott vendégként tar·
tott e l6adást a Kárpátok Eurorégió romániai ügyvezető
igazgatója, Lazar úr és Hargita megye elnöke, Bunta
Levente úr. Mindezek az ár·
vizek is bizonyHják és alátámasztják az europai szakemberek gyakorlati együttmű
ködésének szükségességét.
A konferencia központi
témája, mely a "I latármenti
együtunúködés az árvízvédelem fejlesztése érdekében"
dmet viselte, a második napi
csoportmunkában teljesedeu
ki igazán. E sorok frója az
árvfzvédelmi kérdésekkel
foglalkoz6 komponens tagja.
ként e lőadást tartoU az ATI·
KÖVfZIG szervezeti felépftéséről, feladatairól és fejlesztési munkáiról. A sz.akmai csoportmunka során
megállapodás sz.ületett arról,
hogy minden ország a közös
szakmai weboldalon ismerte·
ti a saját árvizvéddemre vo·
natkozó szabályozási rendszerét. Mivel ez országonként más és más, sót jelent6s
eltérések is tapasztalhatók,
így szükséges az álláspontok
és szakmai érvek közös ne·

vez6re hozása a V Kl·en be·
Iül létrejöv6 Árvizvédelmi
DirekUva megalkotása szempontjából.
Az igazgatóság határvfzi
együttműködése is jó példa
lebet a többi európai országnak, az ezzel kapcsolatos ta·
pasztalatok
átadásáról
megállapodás született.
Lábdy Jenő kolléga az
.. Ökológiai lag fenntartható
vfzgazdálkodás" csoportban
tartott el6adást, melyben a
Lappincs folyón tett tanul ·
mányút basznosftható tapasz·
talatairól beszélt. Ezt követ6en az árvizvédelm i el6rejelz6, illetve árvizi riasztással és katasztrófakezeJéssel
foglalkozó csoport munkájá.
ban vett részt.
Érdekes el6adás hangzott
el az Ebre folyóval kapcsolatosan, melynck 85 OOO kml_
nyi vfzgyújtó teriiletét egyetlen válla lat, a "Confederación IIidrográfica del Ebro"
menedzseli. Bemutauák lIi d·
re l6giai Információs Rend·
szerüket - " lI ydro logic Information System (SAlii)" s hozzátartozó Döntést Elő 
segft6 Rendszerüket - "Dccis ion Support System" - is.
A jövőre nézve konkrét
feladatokat is megfogalmaz6
konferencia drezdai látogatással zárult. A szász tartomány Árvfzvéde lmi Központját látogattuk meg, ahol
hasznosítható ismeretekkel
lettünk gazdagabbak.
Frank Szabolcs

A sporttal áJkoz6n részt vettek a KözépDunántúli és J\l s6-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság dolgozói, a
Közép-Dunántúli és Als6-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vfzügyi Fclügyclóség dolgozói, kJt· és rldolgozók, valamint a meghfvottak. Összességében a sportnapoll és az azt követö baráti
vacsorán, erooményhirdetésen 135-en vetlek
részt.
A ké t helyszfnen megrendezell sportversenyek újszerűségüknél fogva igen nagy
sikerl arauak és olyan dolgozókat is sikerült
mozgósítani, akik nem sportol nak rendsze·
resen. Ezen a napol) Icu "valójában" felavatva a Szegedi Vízügyi SE Sportcentrurna,
hiszen az utolsó pillanatban készült el a
strandröplabda-pálya, a streetball-pálya, a
Icng6teke, valamint az óriás sakk. De jó len·
ne minél többször ilyen nagy létszámú ver·
senyeket látni a Sportcentrumban!
A sportversenyek számszak.i eredményei:
Tenisz csapatmérkc1:.és (2 egyéni, 2 páros): döntetlen. Az idegenlégiós Kolossváry
Gábor "segitségével" XL-tünk!
Strandröplabda (n6i): Szeged csapata
nyert. Lányainkjobban bomokoztak!
Srrandröplabda (férfi): Székesfehérvár
csapata nyert Fiaink viszont nem ... !
Streetball: Székesfehérvár csapata nyert.
Sok-sok csapat. .. a legegységesebb a szé·
kesfehérvári, így 6k nyertek!
Sakkverseny: Székesfehérvár csapata
nyert. 32 év alatt egyszer nyertünk sakkban!
(Már elég régen ... )
Nc1i sorversen)', iigyességi verseny:
Székesfehérvár csapata nyert. Volt itt minden: cso-cso, darts, asztalitenisz, túra-kenu!
Nc1i lerlg6teke: Szeged csapata nyerI.
Tekében n6i és férfi csapatunk "lengetett" és
nyert.

Féifi leng6teke: Szeged csapata nyert. Két
"kiemelked6 eredmény": Csonki István 4,
Nagy Ferenc 3 pont!
KötélhllZó verseny: Székesfehérvár csapata nyert. Fehérvár "brutális" er6t mutatott!
És ekkor az összesftett eredmény: 5,5 : 3,5
Székesfehérvár javára. (Reménytelennek JátSZOtl a helyzetünk!)
Férfi kispál}ás Jabdanígás: Szeged csapata nyert. És jöttek az aranylábú fiúk!
Nc1i kispályás labdanlgás: Szeged csapata
nyert. Az aranylábú lányok ...
Férji kosárlabda: Szeged csapata nyert.
No meg aranykezú kosarasaink!
És így az összesftett eredmény 5,5: 6,5
Szeged javára. Külön dfjazottak 22-en lettek.
A sportversenyekel karate bemutató szfnesftette.
A székesfebérváriak búcsúzáskor (szom·
bat hajnali 3 óra) megköszönték a rendezők·
nek, slervezóknek a sikeres napot és élményekben gazdagon indultak haza Székesfehérvárra.
Kurucz Gyula
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"Maros:, tegnap, ma, holnap"
Arvíz; konferencia Makón
A rendezvény első részé·
ben kéL nyugalmazott mérnök tartott megemlékezést a
mo ((6 " tegnap" szavához
kapcsol6d6an. Kardos Imr~·
lól és dr. Vágás ISlvánl61
egyaránt színes előadást ball hauunk, néha az iróniát sem
mellózték szövegükb61. Az
á.rvfz - az érintett lakosság
szemszögéből nézve - egy
emberéletet és anyagi javakal veszélyeztet6 esemény,
ncm tartozik a szép emlékek
közé. Azonban Makó esetén
sikerült elhárftani a katasztrófát, fgy nem csak keserű szájfzzel lehet visszagondolni az akkori eseményekre, hanem a hősök és a
nagyszerű múszaki teljes[tmények emléke is el6kerül.
Különösen jó volt hallani
Dégen Imre tetteiről, akinek
megítélése - mivel a múlt
rendszerben töltött be vezető
tisztséget - nem mindenki
számára egyértelmű. Előke
rültek a "vfzügyes családban" már százszor elmesélt,
de meg nem unható történetek. A hangulat oldására
azért is szükség volt, mert az
időjárás nem fogadta kegyeibe a rendezvényt, fülledt
meleg volt a teremben. Hallhattunk el6adást dr. Forgó
István volt makói tanácselnökt61 is, aki egy más szemszögb61 mutatta be a nagy
marosi árvizekel.
A konferenciát megtisztelte dr. Varga Miklós, a
Környezetvédelmi és Vfzügyi Minisztérium helyettes
államtitkára is. 6 már inkább
a jöv6r61 beszélt, bemutatva
azokat a kormányzati törekvéseket, melyek az ország, s
ezen belül a Tisza-völgy árvfzi biztonság ának a növelésél szolgálják.
And6 Mihály, cégünk fómérnöke az igazgatóság jelenlegi védelmi rendszerét és
a tervezett fejlesztéseket ismertette. (Egyik elődje, Kardos Imre, valamint az 6 beszédét közöljük - utóbbit a
következ6 számban folytatva.)
Az eseménynek különös
jelentőséget adott, hogy azzal egy idóben súlyos árvfzi
helyzet alakult ki külföldi
partnereinknél.
A konferencián felsz61alt
Marosvári Attila. a Csongrád
Megyei Közgyűlés alelnöke,
a Duna-Körös-Maros-Tisza
Regionális Együttmllködés
magyar nemzeti koordinátora, aki a rendezvény ideje alatt is folyó, határon túli
segItségnyújtási tevékenységet mutatta be, kiemelve annak jelentőségét.
A kávészünet után a szomszédos batáron túli régiók ismertellék az éppen folyó árvfzvédelmi munkákat, az
eseményeket kiváltó hidrológiai helyzetet.
Az utolsó felszólaló Kaszás Mibály, a DKMT KatasztrófaelhárHási Munkacsoport vezetője, a Csongrád
Megyei Védelmi Bizottság
titkára volt.
A zárszót dr. Dobi László,

az AT1KŐVfzIG igazgal6ja
mondta, kiemelve annak fon tosságát, s hogy milyen fonlos régi6nkban az ..árvfztudatosság".
Lábdy Jcnll

Teljes harci
készültség *
Tiszteh Hölgyeim , Unüm!
Igen tisztelt Emlékülés !
Jónéhányan, akik itt vagyunk, azon szerencsések
közé tartozunk, akik részesei
voltunk az 1970-es, majd az
1975-ös árvfzvédekezók
stábjának.
Fiatal mérnökként 1970ben Forg6 László és Polgár
István, 1975-ben dr. Simády Béla és dr. Kováts Gábor
védelmi törzsvezetésében
kaptam helyeI. Személyes élményeim, emlékeim kiapadhatatlan láTát az elmúlt hónapokban kiegészftettem, illetve felújftottam azzal, hogy
átolvastam a hiteles 1970-es,
1975-ös árvfzvédelmi nap16kat, a szaklapokban, újságokban megjelent beszámo16kal, érlékelésekel.
A kr6nikák a Tisza-völgyi
nagy árvizekről szólnak,
bennünket azonban most a
Tiszához csatlakoz6an a Maros és Körösök völgye érint.
III kiemelten a heves vfzjámsú Marossal kelIeu, illetve
kell a jövőben is többet foglalkoznunk.
Kronológiai rendben kezdem talán azzal, bogy 1970
kora tavasza csapadékban
bővelkedett, ebből követ kez6en a Tiszán és mellékfo lyóin egyik árhullám követte
a másikat. A Fels6-Tisza vidékén a Szamos völgyében
nagyobb árvízi clöntések
okoztak: katasztrofális pusztftást, egész települések ke riiltek viz alá.
Az árhullám április közepére lejjebb kerülve, az Alpári nyárigát áhal védelt területet veszélyeztette. A védekez& - a honvédség scgftségét is igénybe véve április 16-6. n feladták a reményt, s tervszerű robbantássai megnyitották a nyárigátat. Ez időben a lIármasKörösön is Ill. fokú készültség uralkodott.
Május 16-án a déli órákban a Temesvári Vízügyi
Szerv től, - az árvédeimi
s7.aháJyzat szerinti - tájékoztatót kaptunk arról, hogya
Kiskükülló, Nagykükülló és
a Sztrfgy völgyében nagy
mennyiségIl csapadék. hullott
le, s ebb61 a Maroson rendkf·
vüli árbullám kialakulása
várható. Erre alapozva a védelemvezetés a Maros mind·
kél védvonalára H. fokú készültséget rendelt el.
Május 17-én (vasárnap) 14
órára már ismertté váltak a
marosvásárhelyi és a gyulafehérvári vfzmérce addigi
maximumot meghaladó vízállásai. Ennek alapján - Dégen Imre államtitkárral is
egyeztetve - Forgó László
védelemvezet6 teljes harci

készültséget, III . fokot rendelt el a Maros teljes ma gyarországi védvoIlaiaira.
Az előrejelzett, s az 1932.
évi maximumot (580 cm a
makói vfzmércén) elérő, illetve azt meghaladó marosi
árhulIámoI igen veszélyesnek ftéltük meg, ugyanis a
tölttSsck 1932, illetve 1942
6ta nem kaptak jelentősebb
vizet, ezért alvó töltésekké
váltak, féreglyukak zöme és
a fellazult töltésfelület csökkentette a v&1képességet.
A hidrológiai előrejelzé
sekb6l csak az volt megállapftható. hogy az árvfz rend kívül heves és igen magas
lesz, ezért különleges és
gyors intézkedéseket tettünk .
Hatalmas felvonulás indult
meg munkaerőben , anyagban, gépi- és száJlftóeszközökben, a karhatalom és a
honvédség mozgósftásában.
Szeged és Makó környéki
útvonalakol1 dübörgő, fel málházott katonai járművek,
ZIL teherautók, kétéltű masinák gyors ütemben követték
egymást, haladva a kijelölt
védelmi központokba. Már
május 17 -én intézkedtünk
egy földmunkagép. lánc felvonultat.ísára az Elővfz csatorna jobb parti töItésének
megerősftésére és magasflására, alkalmassá téve egy román területről érkező esetfeges vfztömeg kivédésére.
Magassági hiányok meg szüntetésére homokzsákokból nyúl gátak épül lek, minlegy 9 km hosszban . Megszervezódött a vízóri szol·
gálat éjjel-nappali váltásban.
A Maros vfzállásának
gyors emelkedése miatt kritikus helyzet alakult ki 19·
ére a Sámson-apátfalvi fó csatornán, a visszaduzzasztott vfz településeket veszélyeztetett, ezért a f6csatornát
a Mak6 - nagylaki f6közlekedési út fölött el kellen zárni . Az elzárással egyid6ben a
kirekesztett belvizek átemelésére az elzárás helyén 12
nagyteljesítményű szivattyú t
helyeztünk üzembe.
A Maros tetőzése a makól
vfzmércén észlelve 20· án
este 22 órakor 624 cm-rel
következett be, 2350 mJ/s
vfzhozam és 2 mIs vfzsebes·
ség mellett.
Ezen a napon hajnalban a
Maros jobb part 17+760-as
szelvényében Makó város
alatt a mentett oldali rézsű
lábában igen magasra felszök6 buzgár keletkezett, közelében több kisebb buzgár
is felütötte fejét. A kialakult
buzgárcsoport - élen a nagybuzg árral - kritikus védelmi
helyzetet teremtett. A védekezést nagymértékben nehezftette a 20 -án lehullott
nagymennyiségű csapadék.
A földutak járhatatlanná
váltak., ezért a védelmi anya·
gok szál1ftása kezdetben
hordsaroglyákkal, emberi
erővel és vfzi jármúvekkel
történt, később a honvédség
által létesftett sifra, salak és
dorong utakon indulhatott
meg.

A buzgárcsoport és a további fenyegető buzgárosodás a katasztrófa veszélyét is
magában rejtette, továb bá figyelemmel az elégtelen
méretű töltések re, valamint
arra a tényre, hogya meg áradt folyó vfzszintje Makó
város átlagos terepszintjénél
6 méterrel is magasab b volt
-, szükségessé vált Makó város, Óföldeák és Métfoslele
községek lakosságának biz·
tonságba helyezése, azaz ki te1epftése. Az árvfzvédekezés gyakorlatában világviszonylatban is egyedülálló
inlézkedés volt. hogy a több
mint 31 OOO lakosú várost
egy éjszaka alatt, a legnagyobb szervezettséggel kitelepfleUék.
A buzgárcsoport teljes vé·
delme három napos nehéz
munka után május 22-én sikeresen fejeződött be.
A védelmi munka nagyságára jellemző néhány adat:
Maximális létszám:
10 ezer fó/nap (melyból
2000 fó kalona)
Felhasznált főbb anyagok:
1,5 milli6 homokzsák
4 ezer db pátria lemez
7 ezer tonna terméskő
Eszközök:
30 ezer ml/nap kapacitás ú
géppark
50-60 db úszójánnú
Repü16gépek, hclikoplerek
Az árvfz levonul ása után
soronkfvüli, nagy töltéserősf
tési beruházások indultak
hidromechanizációs eszkö·
zök igénybevételével a Ma·
ros mindkét védvonalán.
Öt év alatt óriási változás
következett be a Maros völgyében román és magyar te·
rületen egyaránt. RendszeTessé váltak. a magyar-román
szakmai találkozók, a közösérdekú szakaszra egyeztetett
fejlesztési terv készült. En-

2005. május 30-án rendezték meg a Maros múltjáról,
jelcnér61 és jövőjéről s7.616 konferenciát Makón. Sok
érdekh1d6 jelent meg, aktiv és nyugdfjas vfzügyi
dolgozók, vfzgazdálkodásban érintett szervezetek
képvisel6i és érdeklód6 helyi lakosok. Az eseményt
dr. Buzás Péter, Makó polgármestere nyitotta meg.
nek alapján természetes volt
az, bogy a román rádióban
1975. július 4-én közölt marosvöl gyi csapadék adatok
másnap ellenőrizhctővé vál·
tak Boga László tolmácsunknak köszönhet6en ; 5-én reg·
gel már ismertük, hogy Gyulafehérvárnál a Maros tető ·
zött az 1970-es árvfzszint fölötti értékkel.
Ismerve az 1970. évi előz
ményeket, 5-én reggel 8 órától UI. fokú készültséget rendeltünk el a Maros magyarországi védvonalaira. Még
azon a napon összeült az Árvfzvédelmi Területi Bizottság, mely tudomásul vette a
tett és a teendő intézkedéseinket.
Felmértük a soronkfvüli
feladatokat. Ilyenek voltale
- a Maros bal parti töltéserősítésnél a makói híd fűlött
néhány száz méteren a lehumuszolt, megbontott töltés
helyrcállHása,
- a közösérdekú magyarromán határszakaszon több
száz méteren a cserjés, bokros területek kitisztUása,
ugyanis ezen a szakaszon az
árvfzi megfigyelést zavaró
köriilmények uralkodtak,
- a jobb parton , a város
peremén, a gépgyári terület
és az úgynevezett lesi szólók
védelme érdekében az 1970ben létesftett szivattyúállásokat üzembe helyeztük,
- a Területi Bizottság javaslatára a MÁ V a vasúti
közlekedést szüneteltette, annak érdekében, hogy a vasúti
hidat homokkal megrakott
vasúti kocsikkal leterhclhesse,
- a hiteles és gyors információk megszerzése érdekében árvédeimi összekötót
küldtünk Temesvárra. Szépfalusi József - kapcsolatot
tartva a vfzügyesekkel tele-

fonon - rendszeresen tájékoztatou a várható eseményekról.
Megszerveztük az észlelő
és vfzőri feladatokat ellátó
egységeinkel. Riasztouuk az
Ár- és Belvlzvédelmi Osztagunkat. Raktárainkban a védelmi anyagkészletet kiegészftettük. I-Jonvédségi erőt is
igénybe vettünk, Makón 150
katona készenlétben várt egy
esetleges beavatkozásra, szerencsére erre nem került sor.
Szinte lehetetlen össze hasonlHani az 1970-ben és
1975-ben történteket annak
ellenére, hogy az 1970-es
624 cm·es makói vfzmércén
mért vízállást 625 cm-es re kord követte_
Alapvető változások következtek be. A Maros töltéseit mindkét oldalon, majd·
nem teljes bosszban megeTÓ·
sIlellék. Felhasználhal6k
voltak: az 1970. évi tapasztalatok. Ugyanaz a szakembergárda, gál6ri állomány, lapasztalt vfzőri szolgálat állt
rendelkezésre. A hidrológiai
elórejelzés megbfzható volt.
Korszerűsftett védelmi tervek álltak rendelkezésre.
Megépült a Sámson-apátfalvi főcsatorna szabályozó
zsilipje. A hfrközl6 berende·
zések sokat fejlódtek. Végül
nagyon jelent6s szempont
volt az árhullam viszonylag
rövid idejIlIefutása.
Befejezésül azt mondom,
sok kedvező műszaki beavatkozás történt a Maros-völ gyében
Ugyanakkor a vfzgyűjtőn
megváltoztak a lefolyási viszonyok, a jöv6ben még hevesebb, gyorsabb levonu lásra lehet számftani. éppen
ezért védelmi készültségünket ébren kell tartani.
-Kardos /mritlek, az AT/KÖV/Z/G 1Iy.ftJmémökblek beslide

Andó Mihály

A makói térség mai

árvízvédelmi rendszere
Az árvfzvédelmi gátak fej.
lódésének és jelenlegi kiépftésének bemutatásakor elkerülhetetlen, hogy a Maros foly6r61 és vfzgyújlójér61 néhány szót ne ejtsünk. A Ma·
ros medre és hullámtere a 30
ezer km' nagyságú vfzgyújtóvel, mintegy 750 km teljes
hosszával, - 650 km völgyhosszával a Tisza vfzrendszerében az egyik legjelentő
sebb mellékfoly6nak számll.
I1idrográfiaiJag a vfzgyűj
tő két jellegzetes területre,
egy alföldi és egy hegyvidékkel körülhatárolt medencére osztható. A vfzgyűjt6
legmagasabb ponlja - 2500
m magasságban a Retyezát
hegységben, még a legmé·
Iyebb felszIn - 78 mBf-i magassággal a Maros torkolatá·
nál találhal6. A magyar-román határnál a terepszintl04
mBf-i.

A vfzgyújtő természetes
lefolyási viszonyait alapvetően meghatározza, bogya
medence és a hegyvidék térségein krislályos vulkáni és
agyagos vfzzáró, az alföldi
vfzgyűjt6n homokos.agya .
gos felszíni képz6dmények
találhatók. A vfzrendszerben
igen kis területen fordul el6
v{zátereszt6 képződmény.
A lefolyás jellemzóje,
hogya Maros mellékpalakjainak '3. többnyire gyors lefolyásuk ellenére hirtelen
felszökő árvizei a hosszú foly6mederben kiegyenl!lódnek. A mellékvfzgyújló felszínekról történó gyors lefolyás a Maroson csaknem
minden nagyobb csapadék
idején áradást okoz, de amilyen gyors az áradás, olyan
gyors az apadás is.
A vfzgyűjtóre hullott csapadékmennyiség évi alaku-

lása többnyire az időszakboz
és nem a meghatározott év,zakhoz igazodik. A kél jellemző időszak egy "nedves"
(május-augusztus) és egy
"száraz" (szeptember-ápri.
lis) periódus. AMarosnak
évenként két árvize van: az
első tavasszal, mCg a másik a
nyári "zöldár".
A tavaszi bóolvadásból
eredó árhullámok Szeged nél
mindig megelőzik a tiszai árhullámokat, mert a Maros
vlzgyúj lójéról rövidebb idó
alatt érnek ide. A Tisza vizgyújlól egyidejűleg egységesen érintő csapadék hatására
a marosi árhullám átlagosan
- mint azt a kritikus út Gráfelmélettel történ6 megbatá·
rozása mutatja - mintegy
3--5 nappal megelőzi a Felső
Tiszáról érkezőt a szegedi
szelvényre. (Folytatás a következd Számban)
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Hidrometeorológiai helyzetielentés
Októberben az időjárás az átJagosnállényegesen szárazabb, s a sokévi havi átJ agná l kissé
melegebb volt . A hónap fo lyamán jelent6sebb mennyiségű csapadék nem hullott. Területi
eloszlásban a legtöbb Kiskunhalas térségében, legkevesebb pedig Kiskundorozsmán volt

Havi középhdmérsék/etek a/oku/ása
Szeged 2004-2005.
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Szegeden az időjárás napos és a sokévi közepes állagh6mérséklettel közel megegyez6
h6mérsékl etű volt.
A napos órák száma az egész hónap fo lyamán magas volt. A hőmérsékleti értékek -3 és
25 Celsius fok közölt m ozogtak.
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Szeged

199

25 10. 04 .
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Vízállás iddsor
Tisza, Szeged

1,0 1

10.31. 12,61

Foly6szakaszainkon számottev6 árbullám október hónapban nem jelentkezett. JeJJemz6~
en a sokévi havi középv1zállások alatti, a Hánnas ~ Körös szarvasi vfzmércéjén a középvfzál ~
lást megbaladó vfzszinteket regisztrál tunk (duzzasztott vfzszint).

vldll'1 (un)

......

2004. november 1-2005. október 31.

100.00

T:irgyhavi felslJni
Vfzmérce

maximum
dátum

Tisza, Szeged
Maros, Makó
Körös, Szarvas

154

viz:iJ I~

98

(cm)

10.20 .

123

500.00
400.00

-26
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100.00

....

TaJajvfzállás és belvlzbelyzet:
Az Atik.övfzig terü letén októbe n bónapban a talajvízszint alig változott, a legtöbb belyen
mérsékelt csökkenés volt jellemz6, a változás mértéke 10 cm ~es tartományon belül maradt.
Októberben belvfzi elöntés nem volt.

No".

CI

Ot~ .

Jan.

Napl vlúll:bok

T:irgyhavi közepes talajvfzál l:is (cm)

száma

helye

terep alatt

változás az elmúlt

0023 18(453) H6dmez6vásárhely
02332(473)

Mez6hegyes

002357(83 1) J(jskunfélegyháza

-256

-II

-268

-8

-189

Havi csapadékösszegek e/osz/ása
az Atikövízig területén (mm)
2005. október

MI\j.

Jdn.

J dl.

AUI-

Sup4.

Okl

Sok""u :iilag (1!n'-2000)

)

,__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _

eltérés a sokéves

h6oaphol. viszonyftva
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Kitüntetések

(A vlzrajzi tájékoztatót Kiss Csongor készItette) (

Talajvfzkút

}'tbr. M.~.

havi átlagt61
54
128
-36

szivattyúgépész Sajó Elemér-emlékpla~
kettet, Kemény Lászl6 árvfzvéde lmi
ügyintéz6 Miniszteri Elismer6 oklevelet
vehetett át.
A kitüllletéseket a több évtizedes, vfz~
ügyi szolgálatban végzett lelkiismeretes
Dobos Ferenc MBSZ~részlegvezet6 munkáért, valamint a 2005 . évi Temes~
Vásárhelyi Pá l ~dfjat, Més:.áros János vár és környéki irvfzvédekeresben részt
MBSZ~szak.rnunkás, szerel6, szivattyú ~ vett védelmi o sztag közalkalmazott~
gépész, CslÍri György MBSZ-gépjármú- jaiként példamutató és kiemelked6 mun~
villamos sági múszerész, szivattyúgépész k:ljukért kapták igazgatós:lgunk dolgoés Stempel Zoltán MBSZ~szakmunkás , zói. Gratulálunk akitüntetetteknek!

Dr. Persányi Mikl6s környezetvédelmi
és vfzügyi miniszter az augusztus 20~i áI~
lami ünnep alkalmából rendezett nliniszté·
riu.rni ün ncpségen igazgatóságunk do l go ~
z6i közül lÖbbeknek kitüntetéseket ado·
mányozou .
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