,

E sloámunkkal a XV. évfo lyamába lépett

a VíZPA RT!
Nem kis idli cz az egyetlen cég hez, intézményhez

egyre fogyatkozó számú újságok sorába n.
Ali g-a lig .lkad a hazai sajtópa lettán ún. üzemi lap,
mcl)' ennyi id& át megőrizt e vol na fc nnlartói
biza lmá i és igényét a tájékoztatás
e sajátos formájára.
Ők, s a szerzők - .lkikct min dig is, m ost is
az igazgatóság "sajtósának" lelkesedése,
ügybuzgalma ösztönöz irásra talán nem is sejtik: részei lettek a sajtótörténetnek.
Köszönet és gratuláció érte.
kötőd6,
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Az Alsó·lisza vidéki Környezetvédelmi és Vizügyi Igazgatóság lapja

[

Belvízi helyzet 2006 tavaszán

Az Atikövfzig működési kakötönyben. szaktanácsadás

Békés megye: Battonya,

Vetés

Szántó

Rét - legelő

Egyéb

Összesen

Bács-Kiskun
Btkés
Csongrád
Jász-Nagykun-Szolnok

300
1550
11900
1300

450
1150
7700
800

850
2150
10400
500

50
100

1650
4950
32400

Összesen

15050

10JOO

13900

területén 2006. március 23- és lakossági bejelentés ki- Kisdombegyháza (Cigánykaán 41 700 hektár beIvIzi el- vizsgálása Balástya, Csany- ér); Végegyháza,

Mezőko

öntést regisztráltunk (2006- telek, Deszk, Szatymaz, Tö- vácsháza, Tótkomlós (Kiban a maxim ális elöntés 45
ezer 250 ha március 19-én).
A megyei megoszlást a jobb
oldal i táblázat mutatja.
Működési területünk közel
90 százaItkán IL fokú belvfzvédelmi kárelhárHási fokozat mellett végezzük a belvfzmentesrtési tevékenységet
kb. 150 szemtllyel. 18 munkagép bevonásával. Összesen 26 szivattyú telepen naponta közel 2,6 millió m!
belvizet emelünk ál.
Az igazgatóság működési
területén található 7 vfzgazdá lkodási társulat közül 5
társulatnál voll szükség l.. ilIetve l l. fokú belv!zvédelmi
készül tség elrendelésére.
Az igazga tóság működési
tcrülctéo talá lható települések közül jelenleg (március
harmadik harmadában. e sorok frásakor) 45 önkormány7..3t kényszerült helyi vfzkárelhárflási készültsé!.!. drl!l1dl!lésére - 25 helyen I: fokú. 20
önkormányzat esetében II.
fokú a készültség.
Az önkormányzatok felkérésére több helyen nyújtott
segftséget az Atiköv!zig a
helyi védelem vezetésnek
(záporszivattyúk biztosftása
Csanyteleken és Csengelén,
zsákok Csanyteleken és lIar-

mörkény esetén.) A belvfzvédelmi munkálatok, beavatkozások rangsorolásánál az
önkonnányzatok jelzését, kérését a lehe t őség ck szerint
figyelembe vesszük.

Preventív
beavatkozások
Az Atikövfzig preventfv
munkaként közel 100 km fő
csatornaszakaszon tudott
rendkivül hatékonyan beavatkozni.
Kb. 40 km csatornaszakaszon gyökérzónás kotrási
munkát végeztünk, 55 km
bosszban úszónádvágó munkagépekkcl történt il f6csatornákon a vízfolyást gátló
akadáJyok eltávolftása.
A szivallyú[clcpck üze meltetésénck biztonságát is
növeJni tudtuk egyes aikat részek és géri berendezések
cSl!r~Ji5vc).

A csatornákon a beavatkozásokkal rendkfvül hatékony és látványos javulásokat él1ünk: el a következ6 települések bdvfzmentcsftésében:
- Bács-Kiskun megye:
Kiskunmajsa (rehértó-Majsai f6csalorna), Kiskunhalas
(Dongéri f6csatorna)

rályhegyes-Szárazér főcsa
torna), Orosháza, (Sóstói f6csatorna)
- Csongrád megye: Árpádhalom, Nagymágocs
(M ágocséri f6csatprna),
Csongrád (Fels6 főcsatorna).
Tiszasziget (Ószeniváni f6csatorna), Bordány (Dorozsma-Il alasi f6csatorna), Csengele (Dongéri f6csalorna),
Szatymaz (Fehértó-Majsai
f6csatorna), Szentes (Szentesi szivattyútelepi tápcsatorna), Sz6reg (Sz6rcg-Dcszk-Kübekházi f6csatorna).
Marosiele, Földeák. Óföldeák (Szárazér-Porgányi fő
csatorna), Ilódmezővásár
hely (Nagyfa-I1ódtói összekötő csatorna), Makó (Makói
főcsatorna), Szikáncs (Mátyásbalmi fócsatollla).
A Belügyminisztérium kcretéből az önkormányzatok
bclvízmcntcsftésének érdekében - Atikövfzig -kczclésben J~v6 állami főművön
- a következő bcavatkozások
történtek meg, illetve foly nakjelCIlleg is:
- Bács-Kiskun megye:
Kecskemét (Csukáséri főcsa
torna), Kiskunhalas (Dongéti
f6csatorna, kotrás, gazolás),
Kiskunfélegyháza (Csukáséri
f6csalorna és Félegyházi
vIzfolyás)
Csongrád megye: Baks
(Percsorai f6csatorna kotrás), Fábiánsebestyén (Kórógyéri főcsatorna kotrás),
Felgyő (Videéri hullámtéri
csatorna kotrás), lI ódmező
vásárhely (Kenyereéri f6csatorna gaztalanHás), Makó
(Sámson-Apátfalvi-Szárazéri
f6csatorna nád vágás). Szentes (Vekeréri főcsatorna kotrás).
A vízgazdálkodási társu-

J

- Bács-Kiskun megye:
latok napi jelentésükben adnak számot a preventfv mun- Jászszentlászló (Dongér nádvágás)
kálatok előrehaladtáróL
- Békés megye: Tótkomlós, Kaszaper, Nagybánhegyes, (Tótkoml6séri főcsa
torna oádvágás), Tótkomlós
(Sámson-Apárfalvi f6csatorna felső szakasz nádvágás)
Az általános belvfzvéde- C~ongrád megye: Deszk
kezési tevékenységeken túl (Deszk-KübekMzi főcsator
(szivattyúzás, katré kiszed~ na kotrása), Kóróg)' főcsator
sc. vizkonnányzás, clöntések na és Mágocséri f6csatorna
felmérése, figyel6szolgálat alsó szakaszán nád"ágás, Töstb.) a kritikus helyeken a mörkény és Pálmonostora
preventfv beavatkozásokon (Dongéri főcsatorna nád vátúlmen6en is szükség volt gás), Zsombó és Forráskút
műszaki beavatkozásokra. (Dorozsma-Ilalasi főcsator
Mcgyénkónt a következő be- na kotrás).
Az Atikövfzig működési
u\'utko.lásokat végeztük:

Belvízvédekezési
beavatkozások

2400
100

2650

2700
41700

Icriiletén 2005. december 28.
óta zajlik belvfzvédekezési
tevékenység, melynek során
szivattyútelepeinken március
23-ig 83,8 millió ml vizet
emeltünk át.
A lefagyások miatt január
25-február 18. között a belvfzvédekezés szünetelt,
azonban a preventfv munkálatok megkezdódtck. A beavatko2...'isokkal - különösen
a prevcntfvekkel- jelentősen
csökkenteni tudtuk a kritikus
helyeken a keletkezett károk
nagyságát.
Pr iváczk in é
Hajdu Zsuzsanna
ügyeletvezet6

Webkamera aliszón
A Tisza szegedi szűkületének vizuális megfigyelésére tavaly novemberben létesfegy kamerát. A beruházás forrását PHARE CBC pályázat biztosItotta. A folyó
kamerás megfigyelése nem újkeletű próbálkozás, de úgy tűnik, a mi vállalkozásunk
mégis úttörő a vizügyi igazgatóságok körében. Mint minden ilyen innováció, ez is számos, eddig fel nem fedezett területet nyit meg a hidrol6gusok számára. A kamera legföbb lehct6ségei a követkcz6kben foglalhatók össze: jégmegfigyelés; szennyezódések
Jevonulásának megfigyelése; mederváltozás követése; vagyon védelem (támfal megrongálása, elzárások megrongálása).
Ezen alkalmazási területeken eddig üzemszerűen nem használtak kamerát. Jelenleg a
felvételek kiértékelése emberi beavatkozást igényel, célunk, hogy a felvételek kiértékelését automatizáljuk és a vizuális megfigyeléSI a lávérzékel6 eszközök teljes értékú
tagjává tegyük.
A kamera képeit megjelentetjük az interneten - két percenként frissftjük a képeket a
\'ilághálón. A kamerával lehetőség ny!lik különleges események, rendezvények internetes közvetítésére. A világhálón is közzétett rendszeres képek öregbitik az igazgatóság
és a megvalósftásban közreműködő Hotel NovoteJ Szeged hfrnevét. Remélhetőleg jó
közönségcsalogat6 lesz a festői panoráma Szeged számára, és a város "főutcájának" új
arcát tudjuk megmutatni az internet használói számára.
A kamera elhelyezésére nagyon sok helyet \'égigjártunk, s a legalkalmasabbként a
No\'otel Szeged épülete kinálkozott. Sikerült a száJJcxJa vezetésével megállapodást kötnünk, mely lehetővé tette az elhelyezést. A képeket egy vidc6 szerveren rögzftjük, mely
L."i.rolja a kamera élóképét is. A kiragadott képeket archiváljuk, és a vfzáJlásokhoz basonlóan visszakercshet6vé tesszük. A kamerát távolról vczércLhe~ük, de a beáll flott pályáról automatikusan is keletkeznek képek.
Hűsc Zsolt
tettűnk
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Vízhiány okozta tragédia sem
elképzelhetetlen

A közelmúlt
.
esemenyei
~

Bosszankodom a gázel1á. dálkodás hiánya legalább igazodó, biztonságos kielé- mailag a legjobb lehetőséget
gyújt6-gazdálkodási tervezéSzakmai
tás okozta energia\'álságon. annyira súlyos gazdasági kö- gftésére. Állatjuk magunkat, kfnáló helyeir61 naponta legsi folyamat közös végretáiékoztató
hajtásának el6segltése érde·
Egyesek szemrehányóan ve- vetkezményekkel jár, mint a hogy bőséggel rendelkezünk. alább hatvan ezer m! hasza civil sz/éra
kében. Az egyezmény végretik a múlt döntéshozói sze- napokban kirobbant gázellcr- felszin alatti vizkészlettel. nált viz rohan le hasznosItatrészére
mére az előrelátás hiányát, a gia*válság.
Erre a válaszom: talán, de lanui, amit ott kellene tartani.
hajtását a tagországok a TiAzt hiszem. az országban
sza-csoport keretein belül
magyarországi cncrgiabázis
Magyarországnak egyetlen inkább nem! Nem minden
Igazgatóságunk a Felügye- kezdték meg, mely csoport
kiszolgál tatollságát .
lehetősége van: el6re tervez- tfpusú vizigény eléglthet6 ki másutt is vannak. hasonló köBosszankodom, mert a vc- ni a szükségleteket és annak felszfn alatti ból. Az atomerő rülmények. A helyzet felszá- lőséggel közösen közérdekű 2005. november 24-2S-én
molása ma már nem lehet- szakmai tájékoztatót rende - Szegeden tartotta meg munhemens vádlók között van kieJégltése érdekében gaz- múésem.
néhány, aki a bósi vfzlépcs6 dasági, jogi intézkedéseket
Megdöbbentő mennyiségű séges, legfeljebb lehet vala- zetl a civil szervezetek, iliet- kabizotlsági ülését. Igazgatóelleni kampány szervezője, tenni.
vizet veszünk ki a felszin mit javftani rajta, a romlás ve a két illetékes nemzeti ságunk cl vendéglátói felaKedvesen kell bánni az ér- aló l. A Duna-Tisza közének folyamatát lehctnc csökken~ park igazgatóságának bevo- datok telj es ftésével is segfrésztvevője volt. Most vádol,
birái, pedig egyike azoknak, kező vizekkel. Oda kell vc- közel 1000 km 2 nagyságú teni. A megoldás nem a vfz- násával 2005. december l ·én tette az eredményes munkát.
A konferencián csaknem
akik miatt nyolcszázezer em- zetni, és ott kell marasztalni, területét ismerem" vizes" ügyesek kezében van, és ez a a Vásárhelyi Pál teremben.
ber lakásában zökkenőmen ahol hasznot hajt, ahol jelen- szempontból. Ezen a terüle- folyamat nem a vfzügyiek Sajnálattal tapasztaltuk, hogy ötven résztvevővel valamenytesen lehetne legalább elek- léte a közeli célok, és a távo- ten annyi nortonkút van, szakmai kötelezeLIség mu- a mintegy 35 meghfvottból nyi tiszai tagország képviseltromos fűtés.
li jövő elképzeléseinek meg- amennyit fantáziadús ember lasztása következtében állt csak hatan jelentek meg. tette magát. Igazgatóságunk
A bósi erőmű által termelt va lósftását szolgálja. Ezeket sem tud elképzelni. Az in- e l ő. A megoldás gyökerei is Rendezvényünkön a Körös- működésének történetében
energia Magyarországot il- az intézkedéseket haladékta- tenzfv gazdálkodás alá vont szerteágazóak, messze túlter- Maros, illetve a Kiskunsági először az ukrán, a szlovák, a
lető részaránya gázenergiára lanul meg kell tenni. Nem hi- területen 1000 ml-e nként jednek a vizes szakma kom- Nemzeti Park Igazgatósága, román, a szerb-montenegfÓi
Mórahalom város önkor- és a magyar vizgazdálkodási
átszámflva évente mintegy szem el, hogya jöv6 Ma- legalább két kút van, mfg a petenciáján.
hétszázötven millió ml gáz- gyarországa ncgaUv vfzkész- többi területen csak egy. A
Dönteni kellene arról, mányzata, valamint a med- szakemberek együttesen Szenak felel meg. Persze a kü- letének on'oslására egy euró- kutak mélysége változó. hogy az állampolgár oli él- gyesegyházi, a szentmihályi geden kezdték meg a közös
lönböző érdekcsoportok ha- pai uniós közös határ megol- Kivánatos lenne a 30 méteres het-c, ahol jelenleg van, ahol és a röszkei természetvédel- vízgyűjtő-gazdálkodási tcrtékony tevékenysége sem ha- dást jelent. A vIz felhaszná- talpmélység betartása, de ott nincs semmilyen "vizes" in- mi egyesület képviseltctte vezési folyamatok elókészftését.
nyagolható el a helyzet kiala- lása célra oIient..1lt, teriilethcz nincs vfz. Minimum 50-60 frastruktúra. Ha oU élhet, ak- magát.
A fórumon dr. Dobi lászA konferencia fő témáját a
kulásában.
kötött. Minden nemzet a S3- méter, de inkább 80 méter a kor meg kell követelni t6le,
Szíves figyelmüket sze- ját érdekei szerint gazdálko- számottevő vfzadó réteg hogy ne rabolja ki és ne te- ló köszöntötte az érdekl6- vizek mennyiségi kérdései
retném felhfvni egy másik, dik a vizzel, mert a vfz stra- mélysége. Nem ritka a 100 gye tönkre a lermészet által dőket, majd átfogó tájékozta. jelentették. Az első ülésnaesetleg évtizedek múlva be- tégiai fegyver.
vagy a 200 méter körüli kút- biztosftotl eróforrásokal, ha- tót tartott a Vásárhelyi-terv- pon dr. Qobi László igazgató
r61, kitérve megvalósftásának köszöntötte a konferencia
következő katasztrófüra.
nem gazdálk.odjol1 velc.
Ez a nemzeti érdek nem mélység sem.
A vfzfelhasználás pa7..arló,
Nemcsak követelni , ha- jelenlegi helyzetére.
résztvev6it , majd bemutatta
Köztudott, Magyarország fog nemzetközivé válni. A
Kardos Sándor - az ATl· az igazgatóságo!. A szerbfelszfni vfzkészletének 95 vfzbőséggel mcgáldotl nem- hiszen csak az energiakölt- nem támogaini is kell ebben,
százaléka külföldr61 érkezik. zel vfzzel kapcsolatos alap- ség terheli. A termelés nem a mint ahogy a városi ember KTVF igazgatója - beszá- -montellegrói szakemberek
Mintha csak látogatóba jön- vető tccnd6je : vfzbőség estén többlettermelés érdekében az infrastllJktúrában jelentős molt a zöldhatóságot érintő elnöklése mellett a tagorszá ne. Jön és megy, mint a ked- elenged, ha kevés, visszatart. lörténik, hanem a termelhe- támogatást kap. Szükség új jogkörölcr61, illetve felada- gok a Tisza folyó mennyiséves vendég. Az érkező viz a Nekünk, akiknek vfzhiá- tőség , a helyben maradás , a van-e arra il termékre, melyet tokról. Ezt követócn dr. Fe- gi jelJem7éséhez szükséges
polgári protokoll három nap- nyunk van, a h6ség idején megélhetés érdekéhen. Ilyen- a tanyai , vagy vidéki ember kcte Endre röviden bemutat- vfzállás- és vlzhozamjellemját túllépve nagyjából egy kell szükségJetünk szeritll kor nem jöhet ~7ál11ltá~ha a el6állft, melyból élni és meg- ta az Atikövfzig Környezet- zók meghatározását kiséreIé lni , e<;,et].'g c<;,llpfin túlélni védelmi Osztályának tevé- ték me~ - éjszakába nyúló
hét ldól,lflanll1! vendéges- tnrlnlék n lnunk, meri \"f7hi:í !.!a7d:l~:íl!o.<:.<::í,,- k.)ld ....... l·.
kedik nálunk. Aztán elkö- nyos idószakhall erre már ~ Pálfai lmn'!llek töhb tanul- akar? Milyen életlehctó.ségct kenys..!gél. A különhöz6 ülésszaKOlI.
szön tőlünk. megy il termé- nem lesz lehet6ségünk. A le- mánya is foglalkozik. a térség klnál szá mára a tá.rsadalom, szakten.ileteket részlelezve
A második ülésnap délszet őstörvényci szetint a vi- hetőségek országon belüli ki- vizháztartási adatainak szám- mennyire segíti emberi és kitért az osztály hulladékgaz- el6ttjén a vizmennyiségi állág más tájára.
alakflásának és kiaknázásá- szerúsftéséveJ. Szerintem gazdasági céljai megvalósft..1- dálkodással kapcsolatosan lapotokkal kapcsolatban a
felmerült tapasztalataira, s Tisza -völgyben jelentkező
Beszivárog a talajba, alko- nak megteremtése létfontos- alábecsüli a felhasznál:'i.st. sát?
Ezek a tanyavilág és a vi- végül hemutalla igazga- árvízi, aszály- és belvfzi esetója lesz élőlényeknek, ta - ságú, a nemzeti szuverenitás Rohamosan n}'flik az olló a
felhasználás és az utánp6tJás dék valós, nosztalgiamentes tóságunk Zöld-Ponl Irodáját. mények jellemzőit foglalták
lajnak, életlelen tárgyaknak, egyik eszköze.
Összességében elmondha- összc a küldöttek.
felSZIn alatti vizeknek, az égi
fennmaradásának mcgválaB6snél nem csak energiát, között.
Jgazgatóságunk nem csak
országútnak. Csodálatos do- de vfzcsatát is vesztettünk.
Amig a megcsapolt ré- szolandó, természetv.:!delmi tó, hogya fórum eredmélog lenne megjelölni az Különösen fontos a vfzgaz- legbe utánpótláskéllt lejut a és vfzügyi vonatkozás ú kér- nyesell zárult. Barátságos, a konferencia szervezési felegyes vízcseppet, mint a ma- dálkodás nemzeti stratégiá- vfz, addig évtizedck múlnak dései . Bonyolult kérdések, közvetlen légkörben mindl!l1- adataiban kapott szerepet,
darakat szokás. Ismételt be- jának kidolgozása a jelen cl, ha van felszfni vfz, ami a melyeket a politika pulpi- ki elmondhalla problémáit, hiszen e sorok Irója osztályfogása eserén elmeséltetni széls6séges id6járási körül - mélybc leszivárogjon. A ki- tusáról kell megválaszolni. véleményét, feltehcLte kérdé- \"Czetókéllt fel kérést kapott a
ve le, merre járt. Megdöbben- mények közöt l. A múlt idő termelés gyorsabb ütemű, Sajnos, a Yálasz nem fog ha- seit az illetékes s7.akembe- heh'izekkel kapcsolatos
tő lenne felismerni azt a v[z- járásának magyarországi vi- mint az utánpót lás. Csapadék marosan megérkezni. Ka- reknek . Köszönettel tarto- szekcióban a vezérszónok i
cseppet, melyet ötéves ko- zes vonatkozású történéseit hiányában nincs beszivárgás. tasztrófák, egyéni és közös- zunk cl IH!mzcti park és az feladatok ellát..1sára, az igazromban megittam, és talán nem kell különösebben ele- A kutak környezetében vi- ségi tragédiák sorozata fog ATJ -KTVF képviseletéhen gatóságnak abelvizekkel
bekövetkezni, mirc ez a téma megjelent kollegáknak, akik kapcsolatos, több évtizedes
ötven évesen a fürdőkádam mezni , mégis azonnal érthe- szont mindig van.
t6vé és indokolttá válik a teA kút a rétegszennyezés a pohtika asztalára kerül. le- nagyban hozzájárultak ah- kutatási munkája elismer.:!ban újra üdvözölbetek.
A környezet statikus vfz- endő.
leghatékonyabb eszköze. het, hogy a válasz akkor már hoz, hogy szakmailag kor- sekénl.
A szekciókban a résztveszükséglete nagyjából éveCsak az 1999-es és a kö- Ezek a kutak barkács-mód- kés6 lesz. Fényképr61 fogja rekt, kielégitő információkken keresztül azonos. Dina- vetkező évi ár .... fzre emlékez- szerrel készültek, a fúrásnál az utókor az egykori tanyát, hoz juthassanak az érdekl6- vők kicserélték tapasztalamikus változója főként az tetek, amikor a Tisza viz- és a kialakftásuknál minden, a falut, a természetet megis- dők. A fórumon magukat taikat a vfzkárelhárftási eseképvi~eltető szervezetek ményekkel kapcsolatban. A
emberi tevékenységhez kap- gyújt6jén hóolvadásból és a rétegszennyezés elkerülé- merni.
A v(zügyesek a tragédiá- példamutató együttműködés második nap délutánján plecsolható, de egyben az em- csapadékból rekordot döntő sére vonatkozó előirás melber az, aki saját és környeze- árvlz vonult le, a szomszédos 16zésével. Jelenleg van egy kat jól ismerik, hiszen a vfz- r61 tettek tanúbizonyságot.
náris ülés keretében foglalták
össze a szekciók munkáját.
te szükségleteinek megfele- mezőgazdasági területeken átlyuggatotl földréteg, me- gazdálkodás fejl6désének
Pak u Beáta A tagors7.-ágok 2006. februárl6en tudja befolyásolni az ér- ugyanakkor tombolt - az lyen keresztül a felszfni egyik, vagy talán egyetlen
kező, illetve eltávozó vizek aszály. Szerencsére a te- szennyezés akadálytalanul motorja a katasztrófák beig a szekcióü lésekkel kapICPDR-rendezvény csolatosan összeállított kérmennyiségét.
nyészidőszak elején voltunk, éri el a felszin aJatti vizeket.
következése. Az ember áltadőfvek alapján gyújtöuék
A vfzszükségletet és a viz- a kevésbé érzékeny fenofázis
A baj tehát kettős. Kevés lában nem szfvesen költ
Szegeden
mennyiséget befolyásoló be- időszakában.
össze a szükséges adatokat,
és egyre kevesebb a felszin olyan dologra, melyre nem
avatkozásokat lehet tervezni.
Emlftbetem 2005 tenyész- a latti vfz és egyre szennye- fellétlen kell. Inkább megA Nemzetközi Duna-vé- melyek közös kiértékelésére
A vfzügyi szakma régóta ké- időszakának meglepően jó zettebb. A helyzet paradox. várja a szükségálJapotot, delmi Egyezmény (lCI'DR) 2006. február 15-16. kÖZÖll
szft vfzgazdálkodási terve- vfzb6ségét és ellentétként a Miközben agyalunk a vfz- mert a pénz a látványos és a keretén be l ül a Tisza v(z- nyflt lehet6ség a Tisza-csoket, de a vfzfelhasználás tCl"- korábbi évek hasonló idő utánpótlás megoldására mil- hasznot hozó befektetéseket gyújtőjén található országok port következő ülésén Buvezését a társadalmi gondol- szakát. A szélsőségekre kell liárdos programokban gon- kedveli.
2004-hen, december 13-án dapesten.
kodás rangjára nem sikerült felkészülni, a vIzszükségle- dolkodva, a homokhátság
egyezményt kötöttek a Tiemelnie. A vfzzel való gaz- tek idő- és térbe li igényekhez legmagasabb, és fgy szakH aj d u Dezső sza-völgyben végzendő vIzK ozák Péter

Bemutatkozik:

Paku
Beáta

Immár 8 hónapja vagyok tagja a
vizügyesek nagy csal·ádjának. A régi
szokások hoz hlyen én is lehet6séget
kaptam, hogya Vfzpart basábjain
bcmutatkozhassam.
Íme, néhány hivatalos, száraz adat.
A huszadik században születtem
(azért a II. világháborút nem láttam!)
IIódmez6vásárhelyen, és Paku Beáta
néven anyakönyveztek. Végzettsége-

mct tekintve agrármérnök vagyok.
Jelenleg is tanulok, a Szegedi Tudományegyetem Ic\'e lező tagozatán
harmadéves vagyok környezeItudományi szakon, vlz- és talajvédelmi,
illetve hulladékgazdálkodási szakirányon. Szabad időm jelentős részében elesett, kóbor á.llatokon pfÓbálok
segfleni, szerencsére inkábh több ,
mint kevesebb sikerrel. Emellett szl-

vesen kirándulok, olvasok, és jazzt
hallgatok.
A Környezetvédelmi Osztályon
dolgozom, mint környezetvédelmi
ügyintéző, és igazgatóságunkon én
látom cl a Zöld-Pont Iroda koordinátori feladatait. Nagyon fiatal korom óta rendszeresen dolgozom, de
komoly állami hivatalnok ebben az
évbell lelt bel6Jem . Eddig a közigaz-

gatás számomra ismeretlen terület
volt, de szerencsére olyan közösségbe kerültem, ahol a beilleszkedés nagyon könnyen ment. Sőt, elmondhatom, hogy új munkallelyemen igazi
barátokra leltem. Ez a szakterület
mindig is nagyon közel állt hozzám.
Remélem, munkámmal hOZ7..ájárulhatok, hogy a vízgazdálkodás környezetvédelmi oldala továb h erősödjöll.
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l__A_I_s_ó_-T_i_sz_a_V_i_d_é_k_é_rt_~J CVíz Világna pia - 2006
A KözaJkalmuzottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv . 77. §-a, valamint
az Igazgatóság 1995. évi
Ko,llcktív Szcrzódésének 35.
pontja alapján (Alapító Okirat) a vízügyi szolgálatban
tartósan kiemelkedő teljesftményt nyújtó dolgozók elismerésére az Alsó-Tisza
VidékérI kitüntetés adományozása nyújt lehet6séget,
évente maximum 4 személy
részesülhet a kitüntetésbe n.
Az elismerés különleges értékét al adja , hogya javaslattétel és a kiválasztás is a
közvetlen munkatársak lehet6sége.
Az alapfL:1s évét61 számítva 2006-ban 12. alkalommal
részesülnek az arra mélt6ak
ebben az elismerésben. Eddig 37 személynek adtuk ál a
kitüntetést. Idén a 13 jelölt
közül titkos szavazással hár~
man kapták meg az elisme~
rést.
És most engedjék meg.
hogy bemutas sa m azokat a
munkatársainkat néhány
mondatban , akik ez évben
igazgatói dicséretlel együn
átvehették az Alsó~Tisza
Vidékért kitüntetést:
Eperjesi Jál10slIé Ró:sika
(Szegedi Szakaszmérnökség.
fómunkatárs, géplró, pénztá·
ros) az igazgatóság hoz 1968.
jtínius lD ~é n lépeu he. Kez ~
detben az I. sz. r-óépitésveze·
lőségen. majd a Szegedi Sza~
kaszmérnökségen titkárnői,
gyors~ és gépfr6i feladatokat
látat! d. Az elmúlt tlz évben
feladata a szakaszmémökség
házipénztárának a vezetése
is. Munkáját mindig preci·
zen, példamutatóan végzi,
ezt igazolják eddigi kitünte~
tései, elismerései (Kiváló
Dolgozó 1973 , 1981, 1985 .
Árvfzvédelmi Emléklap
1970, 2000, főmunkatársi
dm 2(01).

Nagy Antal (MBSZ, vii·
lallyszerel6 szakmunkás)
1966-1988 között, majd
1990-től az igazgatóságnál
dolgozik vilJanyszerelóként.
A Vfzgépészeti részleg nél
dolgozik, a szivattyútelepek
rekonstrukciós munkáiná l és
villamos üzemzavarainak el~
iJárflásában számfthalunk
szakmai tudására. A szakmájában kimagasló szaktudással
bfr, az igazgatóság unk múködési területén l évő szi·
vattyútelepek üzembizlonsága a szakmai hozzáállását
igazolja. Munkája elismeréséü t többször kapott "Kiváló Dolgozó" kitüntetést.
Varga Ferenc (nyug. taná·
csos, áfvfzvédelmi ügyinté·
ző) 1961. augusz tus 8. óta,
39 éven keresztül dolgozott
igazgatóságunknál. Munká·
jának első két évé t a gép.
üzemnél töltöIle, mint esz ter·
gályos szakmunkás. 1963~tól
a tervezési osztályon kapott
feladatai, először mini segédszerkeszlő, majd szer~
kesztőkénl. Okleveles mér·
nök.ként tevékenykedett egészen 1971-ig. Ezt követően
az Ativfzig építési oszt{l~
Iyához került. 1981-1987
közölt a Szegedi Szakaszmérnökségen szakaszmér-

Varga Ferenc nök -helyettesként dolgozott,
s innen került ismét a gépüzembe. mint f6építés-vc/e16 - 1991-ig bezárólag. P á~
Iya(uwsának utolsó 9 én':! al
Atikövfzig Ár\"lz\"édelmi és
f.'o ~}' ósl.nbúl)'oz{i5i OszliÜ)'án
töltötte. ,.Békebell " feladatai
mellett 1967-2000 között
sza kaszvédelemvczctőként

jobbján felesége
összesen 4 árvfzvédelmi szakaszon teljesHdt .~zolgálalot.
Életútjának elismerései: Ki váló D,olgozó 1973. 1976,
J 984 , Ar\"í/"éddemérl Emlékérem 1970. 1977. Munka
Érdemrend bronz fokoznt
1979.
(Hiise Zsolt lil1/1epi bes:édét it! kö:öljük.)

("Az újjáépítók méltó utóda; ókl")
Tiszteletld köszöntöm a megemlékezés résztvevőit és
külön is köszöntöm a mai nap kitüntctettjeit.
A mai napon az 1879. évi nagy szegedi árvfzrc emléke~
zünk. Mint minden megemlékezés, ez szomorú is , hisz emlékezünk az elvesztett emberekre, egy elpusztult városra, de
örömteli is, mel1 ünnepeljük a város újjászületését.
Számos példát, tanulságot lehetne kiemelni az ár-dz történései közül, amelyek szi nte újra leját szód nak napjainkban is.
Tisztelt kollégáim az elmúlt években elmondták az újjáépítés menetét, megmulatták az embert próbá ló körülmények
között a gyarlóságot, a nemességet. Részletesen ismeljük az
akkor történteket. A szónokok kiemellek valami olyat, ami
számukra tanulságos voll. Tették ezl azért, mert szakterüle~
tük szemüvegén keresztül néztek vissza azokra a vészterhes
napokra.
Mit tud egy infOlmatikus , egy botcsinálta hírközlós hozzátenni a tisztelt publikum ismerdeibez!? Amikor készültem. végigböngésztem, mi történt azon a néhány napon.
Mondanom sem kell, nem léteztek a mai értelemben vett
számftógépek. Nem volt telefon . Az infrastruktúra, amelyre
támaszkodhatott a kor hidrológusa, árvízvédekez~je, elég
szegényes volt. ElTe az infrastruktúrára voltam kfváncsi, ar~
ra, vajon a világ hol tartott, hol jártunk mi Magyarországon ,
hogyan élhettek az emberek.
Mint ismel1, a petresi gátszakadás március 5-én 19 órakor
következett be. A ll -én este feltámadt viharos szél hatására
fölkorbácsolódó vll e1habolla a másodrendú töllésként oly
kitartóan védel! Alföldi vasút töltését és a vfz l2-én hajnal ban a városra zúdult. A védekezés azonban már januárhan
elkezdódötl. 1830·tól szinte ötévenként árvfz volt, ha vé·
gigszámoljuk - az akkor már rendelkezésre álló - statisztikai adatokat, belátható időn belül be kellett következni I.!nnek az eseménysornak. Mai szemmel felvetődik a kérdés,
nem lehetett ezt tudni ? Nem lehetett elTe készülni ? 1101 lar·
toU a hidrológia?
Az első tiszai vfzmércét, a szegedi! 1832-ben állították
fel. De az észlel6hálózat kiépftése csak az ötvenes évek elején indult meg . J 854~ben 7 tiszai mércén folyt vfzáJJásészle~
lés. A tiszai mén.:ék száma az évtized végére II·re rúgott. A
vizál lásadatokat csak tanulmányi, tervezés i céllal gyűjtötték.
Közreadásukra, vfzjdzésre azonban csak az 1855. évi súlyo~
árviz.et követően került sor. En'ől az 1856 ~ba n megindult
\'Izjelzó szo lgálalról, amely az árvizek idejére volt korlátoz·
va. elég keveset tudunk. (Folytatás a 4. oldalolT)

A Vfz világnapi ünnepséget, amely alkalommal a meghirdetett pályázatok, vetélkedő
ünnepélyes dfjátadása is megtörtént , 2006.
március 20-án rendeztük meg a szegedi Móra r:"ercnc Múzeumban. A rendkfvül benső
séges ünnepségen tele volt a múzeum nagyterme. A kiállítás a Múzeumban egy hétig
volt látható, a Mednyánszky-képek mellett a
lelkes gyelmekalkotások!
Az idén a "Víz és kultúra" jeJmondattal
meghirdetett rajzpályázatra mindösszesen
675 pálya.mű érkezett. A képzőművé szeti pá.
Jyázatra az I. korcsoportban (óvod a) 102
képzőművészeti alkol.:'l.s érkezett. A n. korcsoportban (6-14 év) az á1lalános iskolákból
458 pályamúvet küldtek be a gyerekek. A
III. koresoportból (15-18 év) 115 rajz ér·
kezett.
Az csszépályázalr<!. összesen 49 pályamű
érkezett középiskolákból és általános iskolákból. (Utóbbiakból 33 rendk[vül sz[nvonalas alkotás érkezett, a középiskolás diákok 16 pályaművel nevezlek .) Mindkét kor·
osztálynál nehéz volt a zsűri feladal.:1. a legjobbak kiválasztásánál.
Most rendkfvül sok, a működési területünkön kfvül eső település, sőt, országhatáron
túli oktatási intézmény is küldött be az Ati kövfLÍg felhívására alkotásokat. Mivcl idén
országos rajzpályázat nem volt, ezért Szegeden szfvcsen fogadtuk a lelkes művekel.
Az országos makettpályázatra 23 mű érkezett, elTe 4 mú\'et küldtünk be a területi
forduló dfjazását követően.
Dfjazottak óvodai rajz kategóriában: I.
Bársony Réka (Zsámhék); 2. Csoportos kol·
lektfv munka (Kondoros): 3. Partali Ádám,
Rézműves Márk (Pomáz). Különdíjat kapott:
Nánási Nikolett, Medve Edit és Tallai Bettina (mindhárman nyfregyháziak): Rárósi
Emese (llódme/óv:ísárhdy).
Dí.j<llOuak rajz kategóriában. általános iskola - al.~ós tagozat , II. k,orcsopoI1: 1. Csikós
András (Bálint Sándor Alt. Isk ., Szeged) és
Klenovics Szilvia (Mikszát h Kálmán Áll.
Isk., Marcali ): 2. Bánli Blanka (József Atti~
la Áll. Isk., lIódmezővásárhely) és Demeter
Szabolcs, f'ehér Nikolett, f'aragó Olivér,
Nagy Máté, Németh Petra, Kónya Zita, Tánczos Dorina, Csikós András (Bálint Sándor
Áll. Isk., Szeged): 3. Slpos Blborka (Igazgyöngy Alapfokú MÚv. -i Isk . Berettyóújfalu) és Palotás Patrik (Belvárosi Áll. Isk.
Alapfokú Múvészetoktatási Intézmény és
Logopédiai Intézet Klárafalvi Tagintézménye): Különdfj: Simon Péter, Varga Ákos,
Dornáth Lilla (SZTE Juhász Gyula Tanárképző rói sko lai Kar, Gyakorló Általános és
Alapfokú Múvészeti Iskola, Szeged) és Narjov r:"erenc, Berta Dénes, Sóti Mirella (SZTE
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar,
Gyakorló Általános és Alapfokú Múvészeti
Iskola, Szeged).
Rajz kategória - általános iskola felső tagozat, ll. korcsoport: 1. fekete Karmcn,
Csókási Eszter (Madác~ Imre Magyar-angol
Két Tanftási Nyelvú Alt. Isk ., Szeged) és
Perlaki Bence magán pályázó (Békéscsaba);
2. Óvári Fanni (D;=breceni Egyetem Kossuth
Lajos Gyakorló Altalános Iskolája, Debrecen): 3. Abbas Alexandra (SZTE-JGYTF
Gyakorló Áll. és A lapfokú Múvészeti Iskola,
Szeged) és Gárgyán Alexandra (Móra Ferenc Áh. Múvel6dési Központ, Mórahalom):
Különdíj: Kadnyi Edina (Igazgyöngy Alap~
fokú Múvészeti Iskola, Berettyóújfalu) és
Kezes Zsófia (Tornyai J. Áll. Isk., lIódmezővásárhely).

J

Rajz kategória - középiskola: I. " Kata,
Rita , Timi, Anna " ( Deák Ferenc Gimnázium, Szeged); 2. Buzás Aliz (Tömörkény
István Gimnázium, Múvészeti Szakközép.
isk. és Kollégium, Szeged): 3. Filep Ágnes
(PRO Musica Alapfokú Múvészeti Iskola ,
Szeged) és Csillag Dorottya (Széchenyi István Gimn. és Szak.középisk., Szeged).
Makett kategória - óvodások: l. hely (országosra beküldve) Mackóc soport - FogadLak a Vidre partján (Felgyó).
Makett kategória - általános iskola alsó
tagozat: Különdíj (országosra beküldve) Se~
bók. Barbi - Kolumbus hajója, Santa Maria
(Klauzál G. Ált. Isk., Hódmezővásárhely).
Makett kategória - középiskola: 1. (országosra beküldve) Fekete Csaba - A mindszenti komp (Erdészeti Szakiskola és Kollégium, Ásotthalom): 2. (országosra beküldve)
Tóth Mariann , Farkas Krisztina - ..Belváro~
si-hid" (Deák Ferenc Gimnázium, Szeged).
Képzőművészet (egyéb) általános iskola
alsó tagozat: Különdfj: Papdi Csilla - Noé
bárkája (Sándorfalvi Alapfokú Művészeti Iskola).
Képz6művészet, általános iskola felső tagozat: Különdfj: Dolce Szak.kör - Vésztarla~
lék 2100 (Madách Imre Magyar-Angol Két
Tannych'ú Áh. Isk., Szeged)
Képzőművészet, középiskola: Különdíj:
Barla Imola - A vfz halála (Deák ferenc
Gimnázium, Szeged).
Esszé kategória (középiskola): l. Kónya
Lilla Andrea - A kódorgó vfzcsepp (novella,
Szabolcs Vezér Gimnázium, Pu sztaszahoks); 2. Balog Anna (Deák Ferenc Gimná~
zium, Szeged): 3. Hegyi Kitti (Deák F. Gimnázium. Szeged).
Ess/é kategól;a (ált. isk. felső tagozat): I .
Molnúr Krisztián (Klauzál Gábor Ált. Isk .,
Hódmezővásárhely): 2. Csiki Barbara
(Móric? Zsigmond Áll. Isk., Nyíregyháza):
3. Albert Krisztián (Klauzál Gábor Áh. Isk .,
I JÓdmezövásá.rhcly).
Vers kategória (ált. isk. felső tagozat): l.
Kecskés Krisztina - A vfz (Belvárosi Ált.
Isk. Bercsényi úti Tagintézmény, Jászbe~
rény): 2. Kockás Máté - Szegény vfz (Belvá·
rosi Ált. Isk. Bercsényi úti Tagintézmény,
Jászberény); 3. Sas Annamária - Vfz (Bclvá·
rosi Áll. Isk. Bercsényi úti Tagintézmény,
Jászberény).
Vers kategória (középiskola): l. lIegedús
Gabriella - 2004. december 26. (Deák. Ferenc Gimnázium, Szeged).
A Vfz Világnapja 2006. évi helyi pályázat
tám ogató i voltak: Alsó~Tisza vidéki Kör~
nyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vfz ·
ügyi Felügyelőség , Alsó~Tisza vidéki Kör·
nyezet\'édelmi és Vízügyi Igazgatóság , Alsó-Tisza vidéki Vfzgazdálkodási Társulatok
Területi Szövetsége, "Csemete" Kiss Ferenc
Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesület, Csongrád Megyei Mérnöki Kamara,
Magyar Hidrológiai Társaság Területi Szer~
vezete, Széchenyi István Gimnázium és
Szakközépiskola, Szegedi Fürdök Kft., Sze·
gedi Akadémiai Bizottság, Szegedi Vfziközmű Múk.ödtető és Fejlesztő Rt., Szegedi
Vlzmú Rt., SZEVIÉP Rt.,víZPART Kft.,
AQUAPLUS Kft., MAGMAPLUS Kft.

"Az újjáépítök méltó utódai ök!"
(Folytatás a 3. oldalról)
Nem lehetelt valami haté·
kony a XIX. század közepének hazai vízjelző szolgálata.
Abban az időben a Tisza
mellékfolyói közül egyedül a
Maroson volt mérce.
Az észlelés a vfziutakra
szorltkozotl. Az 1868-ban a
magyar közmunka- és közlekedésügyi minisztérium állal
szervezett vízállás-távirati
hálózat is a hajózás érdekében jöu!(!tre. Tiszai viszonylatban a jelentéseket Máramarosról és Szatmárról Tokajon és Szolnokon át:
Aradr61, Nagybecskerekról,
a Ferenc csatorna l és ll. tartályár61 Szegeden át továbbították Budapestre, ahová déltájban érkeztek meg. Habár
az adatokat az útba esó folyammérnöki hivatalok is
megkapták, és az észlelók az
időjárást és jégviszonyokat is
jelezték, án'fzvédc1mi szem·
pontból ez a szolgálat édeskeveset ért, hiszen a legköz·
vetlenebbül érdekelt paJ1i lakosságra és a biztonságát
szolgáló áfvédelmi társulatokra nem volt tekintettel.
Meteorológiai viszonylatbaJl sem volt jobb a hely·
zet. Az 1851-ben felál1ftott
bécsi meteorológiai intézet
Magyarországon is létesHett
néhány ~szlelő állomást, de a
Tisza "fzgyűjtőjére még
1854-bcn is csak kelló jutott
- Debrecenhen és Szegedl!n
-. s az
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megfigyelését sLOlgálták. Az
I S70-hen "lapított "lvteko
roló!l.iai és földdelejességi
magy. Kir. l5:özponti intézet"
már 1871-hen megszcr"ezte
II állomással az időjárás-je
lentések távirati úton történő
bcgyújtését. Az időjárás.
előrejelzésről még csak szó
sem esett.
A 1880-ban Szcntgyörgyi
Weisz József dr. még a következőt frta: "Nálunk Magyarországon is van Budán
egy ilyen országos meteorológiai intézet, dc ez az időjel
zést nem ,"olt hajlandó elfogadni. Ámbár hazai tudósaink, akadémikusaink lehetetlennek vélték, hogy hazánkban az időjárást előre még
csak egy napra is megmondani, jelezni lehetne. lIét és
félévi fáradhatatlan, testi és
szellemi erőfeszítéssel járó
szolgálatommal kimutattam,
hogy hazánkban az időjelzés
nemcsak egy napra, hanem
egy hétre is előre megtehető."

Ugyanakkor Franciaországban a Szajnavölgyi Hidrometl;ai Szolgálat 1854-től
Párizsra már 3 nappal előre
jelezte az árhullámok tetőző
magasságát.
Nézzük az egyéb infrastruktúrát: ebben a korban
már régen múködtek mechanikus számológépek, megjelentek az első programozható
gépek, amelyek akár 50 jegyű számokkal is képesek
volt."1k műveleteket végezni.
Az első elektromechanikus
számológépet azonban csak
az 1890·es amerikai népszánlláIásnál használ ták.
A 60-as, 70-cs évek fizikai
és technikai felfedezései
"felvillanyozták" a világot.
1866-ban lefektették Európa
és Amerika közölt az első

távbeszélő kábelt. 1873-ban
megjelent Maxwell elektrodinamikája a .,MaX\veJlegyenletekkel". 1876·ban
mutatta be Bell skót mémök
a philadelphiai világkiállításon a telefont. 1877-ben
született meg Bostonban az
első telefonközpont. Az amcrikai Edison ebben az évben
jelent meg a fonográffal.
1879-ben Edison műhelyé
ben elkészült az első szénszálas izzólámpa.
Ebben az időben a legfontosabb htrközlő eszköz a táviró volt. A hfrközlés Jehető
ségei igen korlátozottak
voltak. 1854-ben mindössze
16 távfróállomás működött
az ország egész terület én, és
számuk az évtized végén is
csak 50 volt. A Pallas Nagylexikon (1893-1897) közölt
a következőt úja crről:
A magyar posta és távirda
ügye 1867.ig osztrák kéz
alatt csak hiányos gondban
részesült s azért nem tudott
kellően érvényre jutni. tgy
1867-ben csak 1174 postahi.
yatalunk volt és csak 264
távirdaállomásunk működött:
összes postaküldeményeink
évi darabszáma alig érte el
az 50 milli6t, távirataink száma nem sokkal haladta meg
a félmillió!. Szegeden 1853
májusában nyflt meg távirdaszolgálat. 1876-ban már egy
főnök vezetésével 17 tiszt
láUa el a feladatot és núntegy
58 ('/er táviratot forgalmaztak. j\ helyi távbeszélő ~zol
g<ilalot Il:li'l5. j<UlUó.U 21 - l;ll
adlák ál.
Az Alföld legnagyobb népességű városa volt Szcgcd.
A szahadságharc után rohamosan növekedett a népessége. 1850-ben több mint 50
ezcr, 1857-bcn majd 63 ezer,
1869-ben pedig meghaladta
70 ezret Szeged lakossága.
Pestnek 1870-ben 200 ezer
lakosa volt.
Szeged az árvfz idején 4
részből állt: Belváros, Rókus, Fclsőváros, Alsóváros.
Új-Szeged csak 1880-t61 tar·
tozoU a városhoz. Az 5723
házból 384 maradt épségben
az árvfz után. Ebből a magasabban fekvő Belvárosra
jutott 246, FcJsővárosra 99,
Rókusra 20, Alsóvárosban
mindössze 10 maradt meg. A
lakosság a város magasabhan
feb·6 részeibe, a tanyákra,
vagy az árvfztől nem érintett
környező falvakba menekült.
A belvárosban kb. 6000, a
tanyákon 24 ezer, Fclsővá
roson 3669 ember volt. A vá·
ros csaknem egész lakossága
hajléktalanná vált. 151·en
fulladtak a \'fzbe.
IIogy érzékeljük egy kicsit
a szegedi viszonyokat, en·
gedtessék meg, hogy Darvasi
László Szeged a tengerben
c{mű művéből idézzek részleteket a következőkben.
"Szeged gyakorlatilag vályog város, holott az árvfz
esztendejében a második legnagyobb magyar települ~s a
maga hetvenezres népes ségével. S hogy milyen város
Szeged? Mocsaras, sok helyütt bűzös, a Tisza partja
rendezetlen, Alsóváros ke·
sze-kusza, Felsőváros nem
kevésbé, a Széchenyi tér lapos és kopár. Egyébként pe·
dig izgalmas város. Van

szfnház, polgárság, rivalizáló
bírlapfrás, tornászat, bál i
élet, koncert. Állnak már impozáns polgári paloták is,
mint a Fekete Ház, vagy az
Oroszlán és Nádor utca t.llálkozásában épült Hungária
Szálló, a mai egyetemi
könyvtár, akkor Főreálta
noda épülete.
A városban sok helyütt
gázlámpa alatt lehet csókokat váltani, s majd harminc
utcán már kőburkolat fény.
ILk. S a hétköznapok? Bosz·
nia okkupációja után jönnek
haza a magyar katonák, köztük szegediek is. A város állandó hidat szeretne régen,
különböző impozáns tervek
fölött számolgatnak a városatyák.
A február 10-i közgyűlé.
sen Pálfy polgálmester úr évi
beszámolójában kitér a város
légrontó kigőzölgéseire, illetve a légfertőző faggyúol.
vasztás tűrhetetlenségére is.
Egy képviselő javaslatot tesz
a városi mocsarak feltöltésére, valamint a Mars téri
szemét, és állati hulladék lerak:ók felszámolására. A Sz~
chcnyi tér korzójának főcsa
tornájába végrc emésztőgöd
röt vezetnck. A Tisza folyton
és rohamosan árad, de nincs
ok félni, ÍJja a Szegedi IIfradó.
És ez a vidám, eleven vá·
ros elnéptelenedik. Nem pipázgatnak emberek a városháza előtti téren, az úgynevezdt Köpködón, és kiürül
a Koplaló L~ - a búzapiacot
ncvezték igy -, ma Szent István tér ez a hely. Nem korzóznak a Széchenyi téren,
sem a Kárász utcán a hölgyek és az iljú gavallérok.
Vcrőfényes napok voltak
ezek, holott a vész fenyegetőbb, mint valaha. Aggodalomra oly nagyoka még soba nem volt a szegedieknek,
mint március másodikán, hja
a Szegedi lIfradó. Így igaz.
Még kilenc gyorsan clpergő
nap, és elvész az egész város."
Eddig a részletek.
A Tisza mindent k.isöpört.
A tudatlanságot, a jókedvet,
a házakat. Magával ville a
várost - gondolhatnánk. A
külföldi lapokban találgatások jelentek meg, hogy az
emberek szétszéledtek, elnéptelenedett a a Tiszának ez
a szeglete. Ám ma is ill
élünk - ezek szerint a város
nem csak az, amit ideépftünk, hanem amit magunkban bordunk belőle, az emlékek, az érzések, a gondolatok, az izzadtságcseppjeink.
Az egykori vályog város he·
iyén megépült egy Európaszerte csodált, modern met·
ropoJisz. A mérhetetlen
pusztulás nyomán, az elmaradottság helyén megjelent a
tudomány. Az urbanisztika, a
hidrológia, a meteorológia
mind jelentős lökést kaptak
az események után.
Ma büszkén szorfthatjuk
meg kollégáink kezét, akik
munkájukkal, életükkel szolgálják az Alsó-Tisza vidékét,
méltó utódaként az egykoron
élt újjáépflőkllek. Eddigi
munkájukhoz, emberségükhöz gratulálok és továhbi sok
sikcrt kfvánok nekik az élet
minden területén !

A gázvitáról jut eszembe•••
E cikk megírásának időpontjában a magyar sajtó az Oroszország és Ukrajna közötti gázárvitával van tele. Az oroszok azt
állítják , bogy az ukránok megcsapol ták az
Európa nyugati felének szánt szállftmányokat. A másik fél szerint az elküldött
mennyiség volt kevesebb, s ezért kénytclenek voltak saját tartalékaikb610) pótolni.
Milyen lelkiismeretes emberek laknak tő
lünk keletre!
Egysz6val csoda történt! Végre. Az oroszok ugyrulis elküldték a gázt, az ukránok
még raktak is hozzá, ennek ellenére keve·
sebb mennyiség érkezett a cúnzetthez.
Ezt a csodát már egyszer átéltem a vfz·
rajzi gyakorlatban is. Az elmúlt évezredben
az adallovábbítás Icgfőbb eszközeként a telexet használtuk. Ma már ez a rendszer
megszűnt, ezért kevesen ismerik a működé
sél.
Az adallovábbftás a mai sebességekhez
képest nagyon lassan folyt. Egy nagy elő
nye viszont voll a rendszernek, hogy az
adás sikerességét könnyen ellcnőrizni Iebetett. A mai mail-szervcreknél gyakran elő
fordul, hogy minden hibaüzenet nélkül le·
nyelik a küldcményt.
A telexnél a hfvó fél csak akkor tudta elkezdeni az adást, ha a fogadó fél elküldte a
"névadóját" (a telexes "nevét"). Így az adás
csak akkor kezdődhetett el, ha már mindkét
félnél nyoma volt a kommunikációnak.
Ugyrulcz a névcsere az adás végén is megismétlődött.

Mivel a telexek szinte minden esetben
papírra is dolgoztak, nlinden sikeres vagy
sikertelen próbálkozásnak nyoma volt.
Nem lehetctt úgy adatot küldeni, hogy annak mindkét félnél ne legyen nyoma.
Természetesen a telexgépek is elromlottak néha, de ilycn esethen a küldő I!/ sem
tudta kezdeni az adáSI, hanem hibnüzenetet
kapott. SIóval - a gáz\"czetékhez hasonlóan . . ami élI .:g)l~ vl.!gén hement, annak a
másik végén ki kellett jönnie.
Abban az időben zavartalanul folyt a ma·,
gyar-román adatcsere. Csak akkor nem
küldték az adatokat rendesen, amikor
azokra valóhaJl szükség lett volna: árvizes

időszakban. Ez azonban kevés embert zavart, így el Ichetett mondani, hogy az adalcsere "zavartalan". A határmenti igazgatóságok kialakftották a saját csatornáikat,
Igy a döntéshozók mindig megkapták a
megfelelő információkal. Előfordult, hogy
a határ két oldalán lakó gátőrök egyszeruen
átordftolták egymásnak az adatokat. Ez a
XIX. században nem leli volna meglepé>, de
XX. század második felére az emberiség a
holdutazást is megoldotta.
Történt egyszer, hogya feJek megéheztek, ezért úgy döntöttek, hogy egy határvfzi
találkozón egyeztetik az adatcsere kérdését.
A rendezvényt I-Iajdúszoboszlón tartották,
ahová engem is meghfvtak. Ennek nagyon
öIiiltem, mivel már akkor is szerettem tele
hassal melegvfzben üldögélni. Még az is
felmerült bennem, hogy ezután meg fogjuk
kapni az egyezményben el6frt adatokat, s
Igy csökken az árvíz zsákbamacska jellege.
Az étkezések egy rövid szünetében a
külföldi partner megesküdött rá, hogy ők
minden alkalommal rendesen elküldik az
adatokat, csak azok valahol útközben elvesznek. A magyar küldöttség vezetője
meghatódva hallgatta a történetet, elmerengve a Tisza-vfzgyűjtő népeinek közös
sanyarúságán. Én kezdő tárgyalóként szót
kértem, és elmondtam, hogy telexen nem
lehet úgy adatot küldeni, hogy nálunk annak - legalább a próbálkozás i szándéknak
- nincs nyoma.
A magyar küldöttség vezetője hatalmas
önuralommal tűrte a hozzászólásomat,
majd félrehfvott. s jólleteremtett, hogy kétségbe vonom a patiner szavainak igazságát.
Ezek után a jegyzőkönyvben - ugyan nem
ezekkel a szavakkal - de rögzItettük, hogy
csoda tÖI1ént.
Ez a találkozó nagyon sok, kés6bb jól
használható tanulsággal szolgált számomra.
McgtanulIam. 110~)' egy nemzetközi
télrgyalásnak - Európ;] eZl!1l a fején - ritkán
az a célja, hogy hip-hop megoldjon kérd~·
seket. Szerencsére ma már ez teljesen másképp van, hár nagyon nehéz régi szokásainkat elhagyni.
Lábdy Jenő

Vízhasz nosítás a mez6gazdaságban
Az Atikövfzig lerületén
egyszcn·c 26 262 ha kiterjedésű, főművc] és jelentősebb
művd ellátott öntözőtcJep és
3751 ha területű halastó üzemeltethető. Az ezek ellátá·
sához szükséges vizet a Tiszáb61, a Marosból és a 1·lármas-Körösből összesen 14
Csongrád megyei és egy Békés megyei szivattyús vfzki·
vétel emeli ki a nlÍnlegy 320
km hosszúságú, Atikövfzig
kezelésú csatornahálózatba.
Mindczek mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a helyi kezdeményezésre alapozott, állami támogatás sal
létesült társulati öntöző
rendszerek fócsalomái is.
Az önlözőrcndszerek jelentős része a korábban kia·
lakítoll belvfzlevezető csatomahálózatra épültek, vagyis kettős hasznosftásúak.
Ezek közül jelentősebb a
Kurcai-, Ilódmezővásárhe
Iyi-, Szarvas-Kákai-, az Algyői és a Levclényi öntöző
rendszer.
Területünkön jelentős a
halastavak vfzellátási igénye
is, melyek a tiszai vfzbázisra
alapozottak. Legnagyobbak a
Fehért6i, a Sándorfalvi halastavak, a Csanyteleki, a
Tömörkényi, a Mindszenti,
az Ördöngősi és a Vidreéri
halastavak. Az clsősorhan
horgászati célú nagyobb, tójellegú v(zfelületek gravi.

tációs vfzellátásúak, fgy a
Gyálai és az Atkai holtágak.
Ezekből jelentéktelen menynyiségű, kisparcellás öntözés
is történik. Nagyobb területek kielégftésére épült ki a
löbbcélú fővfzkivételi mű, a
Mártélyi vfzkivétel, mely a
Mindszent-székkutasi öntöz6rendszer vfzellátó műve a
holLági viztéren keresztül.
A belvizek fogadására kiépült, illetvc természetes tá·
rozó a MadaJ·ászlÓi, a Péte·
ritói, a I-Iakatói halastó. Az
említhető halastavak sora az
utóbbi 20 évben csökkent,
mert a vfzellátásuk bizonyta·
lansága és felhagyott állapotuk miatt kiszáradtak. Ilyen a
Kelebiai és a Sóst6i tározó
is. Jó példa a tározók újbóli
működőképcssé tételére a
Banótói fclhagyott tározó
revitalizációs beruházása,
mely a Jásszentlászló és
Szank közötti térség mikroklímajavftásához, a talajvízszint süllyedése megállításához jótékonyan járul majd
hozzá. Ez is része a mező
gazdasági vfzhasznosftásnak,
a modern tájgazdálkodásnak.
Az öntözésre berendezett
területek nagysága és a rendszerek kihasználtsága a 60as, 80-as évek lendülete után
1990-től visszaesetI. Erre
legnagyobb hatással az öntözővfz-szolgáltatási díj állami támogatásának meg·

szüntctését követően a je.
lentős energiaáremelkedések
voltak.
A felszárnolt állami gazdaságokban jelentős területeken folyt lizstermelés, a ter·
melőszö\'etkezetekben öntözéses gyepgazdálkodás. Ezeket teljes mértékben felszámolták. A meliorációs beruházások keretében a kettős
hasznosftású drén-rendszere·
ken történő altalajöntözés
szintén háttérbe szorult. Ez
utóbbi i~ rávilágft a m<\sik
öntözési problémára: a nagy
parcellák: szétszabdalására.
A kárpó tlási törvény kö·
vetkeztében a berendezett
teIiiletek több tulajdonos ke·
zé be kerültek, szétapróz6dtak. Ezek fizikai felparce l.
lázása megoldhatatlanná tetle
a rendszerek egységes mű
ködtetését. A drénezett teIiiletek fenntartása elmaradt,
működésképtelen né vált. A
nagyobb öntözőberendezésre
tervezett táblákon különböző
termelési szándékok jelent.
keztek.
Az új tulajdonosok egyelőre nem szfvesen társulnak,
ugyanakkor beruházási,
mozg6 tőkével nem rendelkeznek. A támogatási formák
hosszú távra nem gaJ'antáltak
és a vállozó s kiszámfthatat·
lan piac nem kedvező a hitelek felvételéhez.
(Folytatás az 5. oldalolI)
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Amikor dr. Dobi László. az igazgat6nk
szóll, hogyacímbeli témát az érdekességek
szempontjából kellene megközel ítc~em,
akkor egy kissé gondolkodóba estem. En is
sok érdekese! tudok mesélni az igazgatóság
létszámgazdálkodásáról, de korántsem olyan
jól. humorra l és érdekes történetekkel át~
szótten, mint Kurucz Gyula ... Aki valódi ér·

dekességekre kíváncsi a létszámgazdálkodássa i kapcsolatosan, forduljon hozzá Gyuszi biztosan el6 tud rukkolni egy-két
olyan sztori va l a közel- vagy régmúltból.
ame lyhez fog hatót - bizton állIthatom megközelít6leg sem tudok mesélni ebben a
tárgykörben.
Mit tudok akkor én tenni? A témával kapcsolatosan készftettem már egy-két elemző
jellegű munkát, melyek meg l ehetősen tanulságosak. Az elemzést diagramm formában is földolgoztam, látbatóvá téve a létszámgazdálkodás alaku lását, illetve megoszlását.
A "",""w.asz.hu weboldalon, 0518. szám
alatt ta lálható jelentés gyakorlatilag meghatározza a vízügyi ágazat létszámgazdálkodásával kapcsolatos alapvető problémát.
,,A vfzügyi ágazat szakaszosan végbement
szervezeti módosftásai érzékenyen érintellék
a vfzkárelhárHási fejadatok ellátását. A folyamatos létszámcsökkcntés mind a védekezés műszaki irányításá t, mind a speciális védekezési feladatokat ellátó védelmi
osztagok tevékenységét tekintVe! a biztonságot veszélyeztető té n yezővé vált.
2004-re a védelmi beosztásokban szereplő
létszám csak az l - II. fokú készültségi
szintekcn képes maradéktalanul ellátni II

2005

2004

egy üzemi lap?

védekezési feladatokat." "A Il L fokú, vagy
magasabb készü ltségi helyzetben a sokszorozódó feladatok miatt - az OKTVF elemzései szelint - már a kevésbé felkészült, fgy
kockázati tényezőt jelentő külső erők be~onása is szükségessé válik." - idézet az
ASZ jelentésből. Ez persze, mint sok más
probléma, nem újkeletű az ágazatban. Több,
létszámgazdálkodással foglalkozó tanulmányhan olvastam ugyanezt, vagy hasonló
megá1lapít.:'Íst.
már a n. fokú védekezés nél is a segédőri, vízőri szolgálat lényegébcn idegcn,
szakképzetlen erőkbő l fog állni." - írta dr.
Kováts Gábor Az Alsó-Tisza vidék án'fzvédelmi biztonsága c[mú tanulmányában 1995ben, az 1995. évi LV II. törvény a v[zgazdálkodásról (Vgtv.) mcgszületése előtt.
Most fölsorolhatnék néhány jogszabályt,
amelyek az igazgatóság ár-, belvfzvédekezéskori teendőit rész letezik, de nem teszem.
Belőlük viszont egyértelmúen látható, hogy
vannak olyan tevékenységi területek, illetve
időszakok, ahol a napi, úgymond hivatali
tevékenység hatálidőre történő e lvégzésében
fönnakadások vá.rhatóak. A n. fokú árvlzvédekezéssel és be lvlz"édekezéssel tehát számolnunk kell a fcladatrnegosztások során.
Az alábbi diagramm segftségével bemutatom cégünk létszámalakulását a 2001-2005. években. A tendenciák a diagrammból jól láthatóak. Senkit se zavarjon meg,
hogy 2004 kétszer is szerepel. Ennek oka az
időközben végmenl, engedélyezeu létszámkeret-csökkentés, létszámcsökkentés.
Jászné Dáv id Anita

Ezek az egyébként sz[nvo- sával. A Vízpart újság értéA Vfzpart c. újság tartalmát megjclenése óta több, nalas újságok büszkén hir- kelésénél mindig figyelembe
egymástól eltérö koncepció detik magukról, hogy "poli- kell venni a lehetőségeket.
befolyásolta. Ez elsősorban tikamentcsek". Ez természe- BálTIlennyire nem szeretjük,
nem a szerkesztőbizottság tesen igaz akkor, ha a mű mindig is egy kormánylap
mindenkori összetételén mú- szaki fejlcsztés ercdményei- lesz, a költségvetési szerveklott, hiszen a cikkeket jórészt ről, vagy egyéb, nem aktuá- nek pedig támogatniuk kell a
nem ők frták. l ia "nem tör- lis kérdésről számolnak be. vezetőik által képviselt potént semmi", akkor elkezd- I la viszont egy folyó berubá· litikát. A sajtószabadság sem
(Ünk nosztalgiázni, elő\'ettük zá st értékelnek - tiSZ1..111 mű azt jelenti, hogy bármit le
a ..mérnök" történelmet.
szaki oldalról -. akkor máris lehet írni. hiszen a bfráló is
Nem mintha ennek ápolá- politizálnak, hiszen vagy alá- tévedhet, vagy nem minden
sa felesleges lenne, de ön- támasztják az aktuális kor- tényt ismer, ezáltal téves kömagában nem elegendő téma mány véleményét (amivel vetkcztetésekre juthat, megegy újság megtöltéséhez. természetesen az ellenzék tévesztve másokat is.
A kormány döntéseit minNéhány olyan témáról is fr- maximálisan nem ért egyet),
tunk, ami egyáltalán senkit vagy az ellenzék malmára dig óvatosan kell bfrálni,
nem érdekelt.
hajtják a vizet a feltárt hibák mert az ellenzők oldaláról a
Nekem nem számU hímek, közzétételével.
lakosság mindig szfvesebben
A Vfzpart cikkeit felidéz- elhiszi a hazugságot, mint a
ha arról ír a lap, hogy a napi
munkánkat elvégeztük.
ve nem emlékszem arra, vezetőink részéről az igazsáTermészetesen egy másik hogy területűnkön lett volna got.
embernek érdekes lehet, elhibázott bcruházás vagy
Akkor mégis mi legyen az
hogy egy igazgatóság mivel múszaki beavatkozás. A újságban? EI6ször is a köfoglalkozik. Az átlagos tevé- rossz dolgok távoli szovjet- rülöttünk zajló eseményekről
kenységről szóló beszámo- köztársaságokban történtek, érdekesebb, a valósághoz
lók azonban legtöbbször a ahol a földrajzi adottságok közelebb álló leírásokat kell
hivatalos jelentések kivo· miatt a szocializmus, kés6bb készíteni. Fel kell tételezni,
natai, amelyek valóság tar- a kapitalizmus nem épülhe- hogya jó szándékú, igényetal mát ncm illik kétségbe telt ki telj cs cgészében. Az sen megfogalmazott kritikávonni, viszont kétségkfvül elmúlt években csak bor- tól egy komoly vezető nem
una lmasak.
zasztóan jól sikeriilt rendez- szokOll megsértődni. Sokkal
A I ap összeáll flásakor fel- vények voltak, ahol a költ- nagyobb teret kellene szenmerül a kérdés, hogy egy ségvetési szervek hallatlan jó telni a "polgári" események·
közalkalmazoltnak. illetvc cgyüttműködésben dolgoztak nek, ami nem a szakmához
egy költségvetési szervnek cgyütt, és őszinte hangvétel- kapcsolódik. Ilyen lehet a
mennyire kelllojálisnak ben tájékoztatták az egyéb- sport, az utazás, stb. Számos
lennie saját minisztériumá- ként is boldog lakosságot. kollégánk járja Európa orval, vagy az aktuális kor- Ráadásul mindcnki sokat ta- szágait. Az ott szerzett, nem
mánnyal szemben. Lehet-e nult a tapasztalatok hól.
szakmai jellegű tapasztalatok
Lé tszá malakul ás
Különöscn
szakmai
véleményeket
ütjól
sikerültek
fl is helyet kaphatnának a haA tik iivizig
köztctni, vagy sem? Egy 90-cs évek elejt!n kezdődött sábokon.
20(11-2005
ilyen lap fd"állalhalná, hogy átszervezések. Mint ahogy
Tcrmészetesen nem hicgy központi döntést a helyi régehben az "árakat' rendez- szem azt, hogy a vízügyi poérdekek szerint értékeIne (azt ték", s nem felemelték, a mi litikától mentesfthetjük maSzakágazati szel lemi
a szót, hogy "blr<ilni", le sem esetünkben sem voJt szó Je- gunkat. A kötelezően leközszemélyi állomány
merem írni). A "hclyi érdek" építésről, banl.!m jól átgon- lendő híreket is meg lehct írtellllészetesen nem az iti dol- dolt célszerúsllést hajtottak ni tárgyilagosan, mellőzve a
[ill Terü leti jelenlétet
gozók vélcménye, hanem az végre.
brigádnaplós fordulatokat.
biztosftó lét<izám
itteni lakosságé. amil egy teNagyon szeretném látni Ez utóbhiakkal sokszor nem
rületi szerv jobban ismer, azoknak az ut6dainknak az ar- a kívánt célt éljük eJ, hiszen
Kövfzig áll. statisztika i
mint egy központi. Ebben az cát, akik néhány száz év múl- a kommunista sajtón felnőtt
létszám
esetben viszont sérülne az va kiásnak egy Vfzpart szá- magyar olvasó azt hiheti,
elv, hogy egy adott koncep- mot. lrigykedve fognak ana időutazáson veszt részt a
tITl Kővízig munkajogi
ció végrehajtása mellett az gondolni, hogy a mai ember múltban.
éves létszám
egész ágazatnak cgységesen nem csak a Holdra tudott elIsmerve a lap szerkesztő
kell kiállnia. Sajnos, a szak- jutni, hanem egy zsilipet is si- ségéne!k nyitottságát, valómai érvek ülköztetése más, mán mcgt!pített a Táblaszéle színűlcg nem állnának ellen
4(X)
kifejezetlen szakfolyóiratok- főcsatornán. Ráadásul sosem az újság olvasmányosabbá,
ban sem lehetséges, hiszen tévedtünk, s mindenki milyen érdekesebbé tételének. 6k
azok anyagi bázis uk miatt - boldog "olt a legunalmasabb azonban abból az alapanyagmely szintén állami fon'ásból éltekezlcten is.
ból tudnak dolgozni, amit a
szrumazik - enyhén szólva is
Természetesen nem csak a cég dolgozói mcgírnak.
bírálat a célom csorok leíráLábdy Jenő
re nagyobb tért h6dft a felszfn alatti vízkész- "cenzúrázottak" .
letekre alapozott, vfztakarékos öntözés i 1'01'- (
ma alkalmazása. Évente 10 százalékos emelkedés tapasztal ható.
.
A tú lzott kitermelés ugyanakkor komoly --:--:---:---:--:---:---:--------=====-:--:---:--:-------károkat is okozhat. A felszín alatti készletek
Meg ható születésnapi rendezvényen veegyensúlyban tartására a Duna-Tisza közi hettem részt, mint szervező. Kardos Imre 75
hátság teriiletén közigazgatási teriiletenként éves - a nyugalmazott f6mérnök köszöntésére gyűltünk összc szűk körben 2006 jakvóták betartatását írta e l ő az ágazat, mfg a
nuárjában. A szervezés kor ébredtünk rá,
Maros hordalékkúpon a vfzbázis védelme érhogya megbívottak közül többcn is jubiledekében tiltott a felszín alatti vfzkész!etből
umi évfordulót ünnepelnek 2005-2006-ban,
az öntözőviz hasznosítás.
ezért meglepetésként a köszöntőkből köA térség vízhiányos gondjaival sok tanulszöntöttek is lettek.
mány fogla lkozott. Ezek közül a legfontoÍgy ünnepe!tük dr. Vágás Istvánt 75-ik, dr.
sabbak: az Országos Vfzgazdálkodási Keret- Pálfai Imrét, Sódar Istvánt és Kenéz Imrét
terv, a Regionális Vízgazdálkodás-fejlesztési 70-ik, lI ajdu Dezsőt 60-ik születési évforTerv, és a Vízellátás Táv lati Koncepciója. dulóján. A kellemes bangulatú ebéd közben,
Ünnepeltek és ü n neplők,
Mindezeke t az EU-csatlakozást követően a közös emlékek felidézése során a kipirult
köszöntők és köszöntöttek
nem aktualizálták.
arcú, megfiatalodott mérnök urak t.:'lrsaságáAz érdemi munka elkezdéséhez megbíz- ban megcsapolt a "harci" szellcm: mennyi
ható adatokra lenne szükség a tényleges igé- tapaszt.:1Int, mennyi tudás gyűlik össze egynyek és a támogatható területek \'onatko- egy védekezés kapcsán, anliből mi, fiatalok
zásában. Legfontosabb a gazdálk<xlók hosz- tanulhatunk! És a közös "élmény", átélt vészahbtávú lehetőségeinek tisztázása, garan- dekezés erős kapocs közöttük, ott folyt.:1tták
tálása, mely konkrét igényeket geljeszt, s a beszélgetést, ahol néhány évvel ezelőtt abmelyre a vfzgazdá lkodási szakcmberek a vá- bahagyták. Talán majd egyszer nekem is
laszt képesck megadni.
megadatik ... ! Még egyszer jó egészséget
Rát ky Pá l kívánunk az ünncpcltckná!
Pné. H . Zs.
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Vízhasznosítás a mezögazdaságban
(Folytat6s a 4. oldalról)
Az ön tözési hajlandóság visszaesése a
meg lévő rendszerek kihasználtságát lecsökkentette, mely további díjemelésekhez veze·
tet l. Az ön tözővíze l látás visszaesése az e llátó kettősmúködésű csatornák fenntartottságm is kedvezőtlenül hatott. A drénezctt terü le tek múködésképtelen né válását tovább
rontja az üzemi belvízelveze t ő csatornahálózatok folyamatos fe lhagyása, tudatos megszüntetése a nagyobb terii letct remélő bemúvelések következtében.
Kiutat az érdckeltek összefogása, az egységes vfzgazdálkodási érdekek támogatása
jelenhe t.
Egyrc nagyobb je l en tősége van a vfzmin6ség i e l őírások betartásának és elvárások kic1égltésének. Az utóbbi jelen t nagy gondot
e l sősorban Szentes környékén. A termál
csurgalékvizck kcltősmúködésú csatornákba
vezetése az idény kezdetekor komoly sótcrhelést jelent. A lecsökkent vfzforgalmú csatomákban el az öntözés i felhaszná lást ellebetetlenfti. Ezeket a szennyezéseket visszasajlolássa l 4-5 éven belül fel kell számolni.
Addig is ökológiai vfzátöblftéssel áll ami támogatásra lenne szükség.
A vízmin6ségi és egyéb okok (pl. a gazdálkodói résztvevők instabilit.:ísa) miatt egy-

Születésnapi köszöntés
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Otven éves a magyar-iugoszláv
(magyar-szerb- montenegrói)
vízgazdálkodási együttmüködés

Gondolatok
egy "füzet" bemutatójához
Füzetnek neveZle - a rá
jellem76 s7crénységgel - dr.
Kováts Gábor "Szolgáljatok
örömmel" cfmú könyvét,
melynek bemutatására igaz·
gatósá,gunkon került sor.
Be\'aJlorn őszintén, amikor
Gábor felhfvolt. hogy biztosftsunk helyet könyvének
hemulalójfihoz, először azju-

tott eszem he: .,hogy ke rül a
csizma az asztalra?" Egy
magasan kvalifikált mérnök
irodalmi babérokra pályázna7 Miért ne? Eszembe jutottak egyetemista éveim, amikor a budapesti fc!sóoktatás
diákjai között évi rendszerességgel műveltségi veté lkedő-

ket tartottak. Talán a Tisztdt
Újságolvasó nem fog kéte l·
kedni: ezeket a \'ctélkcdókct
kivétel nélkü l a Műszaki
Egyetem sokszor technokraIának min6sflclt hallgatói
nyerték. magas fölénnyel.
Nem meglcp6 és nem is
ki\'ételes tehát, hogy egy okleveles mérnök. vfzgazdálkodási szakmémök ncm csupán szakvé leményeket, mű
szaki lelrásokat és tanulmányokat közöl. hanem a mérnöki feladatokhoz és hitvalláshoz kapcsolódó, sokszor filozofikus mélységeket
é rint 6 gondola tait ve ti paplrra.

Szintén e kÖlly\'bcmut:lt6
kapcsán jutott eszembe, amit
Igen sokszor emleget ünk: a
mérnöki te\'ékenység megbecsülését nem elég csupán
igényelni, tenni is kell érte.
Meggyőződésem. hogy
kollégám a legnemesebb eszközzel tett, amikor válogatott
Irásait egy süpen illu sztrált
könyvbe szerkesztette.
Jó szfvvel ajánlom hál
mindenkinek e könyvet, bfzva abban, bogy lesz folytatása és persze az sem ártana,
ha hatna ránk - többek között in spirá161ag.

Dr. Dobi Lászl6

[ Tényszerüen Mosonyi Emilröl

J

l\ l árcius 15. szokatl an fe l h:lngokk~a1
terhelt ünnep volt az idén. Ki, kinek,
m iért ncm nyújtott kezct, ki, kit ől , miért
ncm fogad ta el a felé nyújtott jobbot?
Ki milyen okbó l mondott Ic, vagy nem
vctt tudom:íst :íllami k i tü n tcté séről'!
E kérdésekkel volt tele a sajtó az ünnep
utá ni napokban . A k öve tkezőkb e n
dr. Vágás Ist" á nnak a Népszabadság
2006. március 24-i szá mában , az olnlsók
rova tába n megjelent frásá t adjuk közre.
,,A napokb<lll az Iroll és e lektronikus sajtó
érdeklódés(!he került dr. Mosonyi Emil ak .. démiku s neve . Engedjék meg. hogy néh(lny
tényt a7 Önök é.c; a kÖl.vélcmény tudolll;Jsára
hozz ok:
Mosonyi Emil 1934-tól műegyetemi tanársegéd, majd öntöl.ésügyi hi\'atall mél'llök
volt, 19-12 és 19-18 között a Vlzel'őügyi Ilivatal \·czctóje.
A dunai vIzlépcső és vízcrómú építésére
Bornemissza Géza akko ri (Ilorthy-rendszerbeJi, tehát nem sztálinista) kÖllckedési
miniszter 1937-ben telt először javaslatot a
parlamenthen. Mosonyi Emil ugyan 1942hen kidolgozott egy elgondolást a nagymarosi vlzer6múre, de Kállay MikJós akkoli
miniszterelnök kívánságára ő és hivatala
nem ezzel, hanem a kárpátaljai és éS7akerdély i völgyzárógátas vizeró -h:lswosftási
lehetőségekkel kellett, hogy foglalkozzék.
Az 50-cs évek elején felmefÜlt egy közös
magyar-csehszlovák dunai crómú tene,
amelyben a Mosonyi állal is támogatott
egyik \'áltozat a Dunától délre, vagyis magyar te lületen vezetett üzemvfz-csatorna lett
volna. Geró Ernő azonban a nehézipari
program é rdekében hamar le{dlfltatta a dunai
vfzerő-hasz n osítás tervezése il, ezze l ő vált
előfutárá\'á a zö ldek későbbi és mai törekvéseinek.
1956-ban Mosonyi Emil fontos szerepet
vállalt a múegyetemi forrada lmi megmozdulásokban. 1957-ben nem volt hajland6
magát "félrevezetett"-nek nyilvánitva átmenteni, ezért 1952 óta betöltött műegyete
mi katedráját elveszHette. Éveken át a vfzügyi hi vatal szakértőjeké nt és a vfzügyi kutatói ntézeti beosztásában működött, mfg végül 1964-ben a lkalm a nyílt Nyugatra em igrálni, elfogadva a Karlsruhe- i múegyetem
professzori meghívását. Idehaza távollétében
eIrtélték, vagyonától és akadémiai tagságától
megfosztották. Csak. a rendszerváltás idcjén
jöhetett haza el6ször.
Bárkinck btl.lmi lehet a véleménye az azóta részben megépült Bős-Nagymaros dunai
viz l épcsőrcndszelTől, vagy al1lHlk terveiről.
De mondja meg valaki, mi lehetett az 1964
és 1989 közt emigrációban élő (ma is leginkább németországi ottbonában tart6zkodó)
Mosonyi Emil szerepe a dunai vfzlépcs6rendszerr61 szóló 1977. évi magyar-csehszlovák egyezménynek akár az el6készftésében, akár a megkötésében, akttr a kivitelezésében? Viszont emigráci6j:l :ll:ltt s7ámos
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ENSZ mcgbídist ellátva segItetie elsösorban
a harmadik \' il ág több á ll ama ön t öz~si és
vllellálá!'i szükségleteinek el lát:isát.
Az is megem lIthető, ha Németországban
"disszidens" magyar szakember kérte segltsé~ét. azokat igyekezett álláshoz, megélhetéshez juttatni. Hogyan mondhatták róla,
hogya Kádár-rendszernek nyújtott segftséget, amikor iuhon sem tartózkodott, amikor
itthon börtön várta, és ki volt tiltva az orszápból?
Es ha Mosonyi Emilnek - mint ahog.y
mostanában egyesek nél divatos - a rokoni
vonatkozásaira is kiváncsi voln a valaki, el mondhatjuk. hogy sógorsági viszonyban áll
Antall József egykori miniszterelnökűnkke l .
Nyolc\'anadik születésnapján, 1990-bell egy
budapest i ünnepségcn - amelynek magam is
meghfvottja vo ltam - jelen vo lt a1. Anta ll csa ládon kivül a7. akkori kormány három
tagja, némel és más nemzetbeli szakembCl'ck
és akadémikusok. li a az ott megjelentek nem
lekintették Mosonyi Emilt az akkor már érvényes mai mag~ar alkotmány ellenségének,
akkor hogyan lehet, hogy van ma Magyarországon, aki annak meri tekinteni?
Hogy tett-e valamit Mosollyi 1990 után?
Hát kérem: német, angol és legújabban kfnai
nyelven megjelent "Vlzer6basznosí tás" C., a
szakmába n bestseller könyve - semmi? A
hazai szakirodalmat gazdagItó, nemrég irt
cikke i - semmik? E 80 és 96 éve közölt is
l eljesftő tudós ez időszaki szakiroda lm i eredményeinek mások csetében a töredéke is
elég lett voln a tudományos kitüntetéséhcz!
És ~kit, rajta. keresztü l hazánkat a külföldi
vfzügyi szakterület úgy ismer, mint ahogya
Ia.bda.rúgás kedvel6i Puskás Fere ncet (aki
szilHén cmigrflns volt), csupá n a- hazájában
tagadják meg egyesek. Ez al igha vet jó fényt
azokra, akik czt megtenni jónak látták.
Tiszteletlel:
Vágás Ist "án
a műszaki tudomány doktora,
a Magyar Tudományos Akadémia
Ili dro lógiai Tudományos Bizottságának
t!zidőszcrin ti elnöke"

A szervezett keretek között zajló magyar-jugoszlá\"
vfzgazdálkodásl együttmű
ködés ötven évvel eze l őtt
kezdődött, amikor - 1955.
augusztus 8-án - l3elgrádban
aláfrták a vfzgazdálkodási
együttműködésrő l
szó ló
Egyezményt. A ratit'ikálási
okmányok Budapesten történt kicserélésél követően az
Egyezmény 1956. május 19én lépett hatályba.
Az Egyezmény aláírásának 50. évfordulójára a Mag rar-Szerb -mon tcn eg rói
Vfzgazdá lkodási Bizottság
XXXV UI. ülésszakán (Újvi,
dék, 2005. március 8-10.)
ünnepi kiadvány készítését
határozták el. A jubileumi
kiadvány készftőinek magyar
és szerb-montenegrói kaordinátorai és szakért6i 2005.
szeptembcr 19-én Zomborban találkoztak, s megállapodtak a kiadvány tartalmáró l é.s a kidolgozandó témák
egymás közötti fclosztásár61.
A munka állását el6ször
2005. október 26-27,én Ba,
ján tekintették át, majd az Itt
elhangzott észrevételeknek
megfelelően az elkés7ült
szövegrészek et pontosftották. A magyar és szerb nycl VÚ. külön - külön kh . 70 -80
oldal ICljeddmúre clképzelt
jubileumi köteteket 2006 elc J":'n tervezik megjclelltetni.
A követke7.őkben a magyar fé l által összeállftolt
anyagból a tiszai, illetve az
Alsó- T isza vidéki vonatko/ás ú részeket mutatjuk be
- rövidftett formában. Az
anyag összeállftásánál Keller
Péter, Tripolszky Imre és
Varga Ferenc volt a segítségünkre.

A Tisza és órvízvédelm; mOve;ne k
közös érdekO
szakasza
A Tisza 157 ezer km l kiöt államot (Szlováki:l, Ukrajna,
Románia, Magyarország és
Szerhia-Montenegro) érint.
A Tisza magyar-szcrb-molltCllegr6i közös érdekú szakasza 30 km hosszú, Kanizsátói (147 11cm) a Maros lorko,
latáig (177 fkm) terjed, és
kb. fele-fele arányban oszlik
meg a két ország között. A
Tisza-völgy árvfzvédelmi
rendszerében közös él'dekű
- a Ti sza johb parti védtöltés Kanizsától az Algy6i
főcsatorna torkolatá ig,
- a Tisza bal parti védtöltés TÖl'Ökkanizsától a Maros
torkolatáig,
- a Maros bal parti védtöltés a foly6 torkolatától a
magyar-román államhatátig.
terjedésű vfzgyűjt6je

Folyószabályozás
a T;szón
A Tiszának a közös érdáú
szakaszra vonatkozó, a Törökbecsei Vfz l épcső duzzasztó hatását is figyelembe
vev6 középvIzi szabályozási
terve 1973-ban késlült d. A
vfzlépcsőt 1976-hélll helyez-

ték üzembe. Ezt követően a
magyar folyósz.akaszon eIkészftelték a tiszaszIgeti parlbiztosítást és meghosszabbították az újszegedi partbiztosltási művet. Az 1974-1978-as években a szegedi
partfal rekonst rukciója kap~
csán épült a szegedi partbiztosftás a Tisza jobb partján.
Ugyancsak a jobb parton
épült a Szegedi Medencés
Kikötő, a hozzátartozó bejárati csatornával.
A közös érdekű jugoszláv
szakaszon e lkészt.ilt folyószabályozási művek: 1979ben \'égezték cl a Tisza jobb
partján a 149-152 fkm szel,
vények közötti éles kanyarulatok l'Ögz!tését. Kanizsa térségében a Tisza bal partján
1985-ben partbiztosflási
munkák kezdóchek, mert itt a
folyó erősen megközelítette
az árvfzvédelmi töltést. Szintén ekkor kezd6dötl cl a Tisp bal partján a martonosi
kanyar rendezése.
Az együttműködés keretében megke7dődött a Kiskörei
Vfzlépcs6 és a Törökbecsei
Vlzlépcs6 hatásvizsgálata.
Jugoszláv részről ti Törökbccse-országhatár közötti szakaszra, magy<U" részről az országlwtnr- Kic;köre közötti
szakas1J'a készült tanulmány .
Az 11)80-:1;1; évekhen kezdő
dött eJ a tis/llI hajózási lehetőségek közös vizsgálal...'L
Az 1991 el6tti időszakball
a két ország szakértői rendSleres kisvfz i beutazásokat
l...·ulollak a folyószabályozási
művek állapo tának ellenőrzése céljából.

Árvíz és jég ellen;
védekezés Q Tiszón
1970-ben a Tiszán az addig észlelt legnagyobb vízszint alakult ki. Az árviz cllen mindkét ország területén
bosszú és megfcszHelt védekezést folytattak. A kölcsönös tájékoztatás, a közös intézkedések lehetö\'é tették a
tervszerű felkészülést és a
védekezési munkák egybehangolását. A közös védvonalak Jcgveszélyesehbnek
mill6sfletl szakaszain közös
figyelő szolgálat működö tt.
A Tisza jobb parti töltésén,
jugoszláv területen mintegy
3 km hosszban, a yédekezési
munkákat magyar műszaki
egység végezte el, a jugoszláv vlzügyi szervek pedig
hidromeclHlnizáci6s eljárássa I nyújlotlak segftsége t a
Szeged-A l győ közötti töltésszakasz er6sfléséhez.
Az 1970. évi nagy Tiszavölgyi árvfzvédekezésig a
közös érdekű szakaszon jelentősebb töltésfejlesztés
nem volt, a védképessége t a
rendszeresen végzet t fenntartási-karbantartási munkákkal
tartották fenn. Az 1970-cs
évet követ6cn mindkét fél tcriilctén jelent6s töltésfejlcsztések kezdődtek el. Bár
I 970-ben scm a magyar, scm
a jugoszláv szakaszon nem
volt gátszakadás, a bosszantartó védekezés és a rendkí-

vül magas vfzállás élesen rámutatott a védelmi vona l
minden hiányosságára és
gyönge pontjára. A magyar
tenHeten elvégzett fejlesztések: a Tisza jobb parti védtöltés magasrtása (I J km): a
Szeged belvárosi partfal álépItése: a Tisza jobb partjá.n
Tápétól Algyóig töltéser6s!,
tés: a Tisz.a bal parti \'édtöltés magasftása (ez jelenleg is
folyamatban van): a Tisza
bal partján, az újszegedi szakaszon, a magassági hiány
megszüntetésére vasbeto n
támfal építése: a Maros bal
parti töltés er6sftése.
A jugoszlá.v területen el\'égzendő fejlesztéseket több
tanulmány alapozta meg .
Ezek iga7.0lták. hogya ter\'ezett fejlesztések mcgvalósftásával a mértékadó árvfzszint
a T isza közös érdekú magyar
sL1.kaszán nem változik, mfg
jugoszlá\' teriileten az árvfzvédelmi biztonság növekszik . Az clfogadotl tanulmány alapján kiviteli tervek
készültek, több helyen töltéserősflésre került sor.
AI.. ut6bbi évek közü l
2000-ben voltak a legjelenl6schh események. Januárhan,
hOS !>7.Ú Ideje nem látott móuon

IlCl<JgyUlI

il t I::'la. a "'il-

roson pedig több kisebb jégtorJasz IS keletkezett. A felek
közös bejá rást tartottak, s
megállapodtak az ese tl eges
jégtorlaszok elhárftásá r61.
Ugyanebben ClZ évhen egy
rendkivüli árhullám \'onult le
a Tiszán, amely egészen Algyő térségéig új vízáJlás-csúcsobt eredményezett. Ettől
lefelé nem dőltek meg a rekordok, dc a vfz oll is veszélyes magasságokba emelkedett. 2000. ápri li s 21-én a felek közös bejárást tartottak
slerll-montenegr6i területen,
amikor a magyar küldöltség
értesflést kapott az ATIVIZ IG ügye letétól, hogy Szegednél a folyó gyors apadás,
ba kczdett, amit valaho l töl tésszakadás idézett e l ő szerbmontcnegr6i területen.
Kiderült, hogya gyálai
nyárigát szakadt el, amely
azonban csak mezőgazdasági
területeket védett, a kiöml6
vfz lakott területet egyik ország területén sem veszélyeztetett.

Belvízvédekezés
1988-ban egy közös magyar-jugoszláv tanulm ány
készült a K6röséri fócsatoma
közös érdekeltségű szakaszára, amit 1998-ban egy kiegészftő jellegű vizsgá lat követett. Az 1980-as évek elején
kezd6d6 hosszú száraz periódus, s az ezzel járó nagyfokú
talajvfzszint-süllyedés miatt
a Kőrösér vfzgyűjtőjén az
utóbbi évtizedekben belvfzi
problémák nemigen fordultak el ó, inkább a vfzhiány
okoz gondol.
(Folywlás II 7. oldalolI)

.

2006. MÁRCIUS-ÁPRILIS
(Folytatás az eló::.ó s::.ámból)
A Maros mellékfoly6in
épült vfztározók üume az
árhullámok eddigi "termé-

szetes" lefolyását módosft·
hatják. A romániai felső vfzgyújtón a tározóűpítkczések
az 1975. évi árvizet követően
indultak meg, a tározók nagy
része energetikai célú. A kimondott árvízi tározók által
időszakosan visszatartható
vfzmennyiség mintegy 200
milli6m l ,

Az 1700-a5 évek elején az
"Alsó-Maros"-vidék ugyanolyan elvadult, vrzjárta, mocsaras táj \'olt, millt az Alföld többI része. A szabályozás előLti Maros rendkivül
bonyolult, szerteágazó erek.kel, morotvákkal, mocsarakkal átszőtt vfzrendszer. Alföldi szakaszán zátonyos és
szigetképz6désre hajlamos
folyómedre voll.
A v(zrendszerre jellemző
még, hogy az árvizei a sfksági szakaszon mindkét oldal
irányába - a jobb oldalon a
Szárazér, a baloldalon az
Aranka-ér rendszerén keresztül - megcsapol6dlak, és
szétterülve utat talállak a Tisza-Maros-zug, illetve DNY-i irányban 'á Bega-rendszer és a Tisza alsóbb folyása felé.
A török hódoltságot követócn többnyire csak az 1730as évcktól kezdve indult meg
újra az élet a Maros mentén.
A létfeltételeket még sokáig
az állattartás, halászat, fakitermelés és - az adottságoknak megfelelőcn - az Erdélyhől indul6 s6- és fnanyagszállítás jelentdIe. A kultúrtáj kialaklt<Ís<Íhoz, cl maő
gazdaságI mű\'elé~ hdyreálIftásához elengedhetetlen
volt a terület vfzrcndczése.
Még az 1700-as évekhen
elzárták a Szárazér és az
Arnnka-ér különböző kiágazásait, ezzel az árvizek szétterülését kívánták korlátozni.
Az árvizek azonban újra és
újra áttörték a régi medreket,
vagy a megépült kezdetleges
löltéseket tették tönkre. Az
első töltések Temes megyében 1750 táján épültek.
Az 1750 táján megkezdett
töltésépítés és az azt követő
árvizek elleni védelem során
épült új töltések és erősftések
eredményeképpen napjainkra
egységes, korszerú véd vonalrendszer alakult ki a Maros foly6 als6 folyásán.
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" Maros: tegnap, ma, hol nap" - Árvízi k onferencia Makón
1\'1agyarország területén a
folyó áradásai ellen kiépült
árvlzvédelmi rendszerek a
jobb parton a Körös-Tisza-Maros-közi öblöz el Maros
menti területét, bal parton a
Torontáli ártéri öblözet területét mentesftik az clönté~
sektől. A Körös-Tisza-Maros-közi öblözet hazánk másodtk legnagyobb öblözele.
Az 1783 km 2 jobb parti
öblözet védelmét a marosi
jobb parti töhés a tiszai és
Ilármas-körösl védvonalakkai együtt biztosHja.
A marosi árvfzvédelmi fő
védvonal szakadása esetén,
annak körülményeitől, valamint az árhullám jellemzői~
tól függően a Maros vize a
vele párhuzamosan húzód6
öblözetrészeket borftaná el.
amely területek határát Makóig az öblözeti határvonal,
a torkolat környékén pedig
Ilódmezővásárhcly déli területe - az Algyő-H6dmczővá~
sárhelyi vasútvonallal, mint
terepi műtárggyal viszonylag
jól azonosítható határvonal jelöli ki. A jobb parti öblözet
nem független a román, mé~
Iyebben fekvő teriiletekIól. A
természetes felszíni esés a
torkolat felé mutat.
A mélyártéri területen a
Maros köz\'etlen ár\'fzi ve~
szélyeztetcuségé\'el kell számolnia Nagylak, Magyarcsanád, Apátfalva, Makó, Marosiele. Óföldeák és Földeák
lakosságának.
A Maros folyó ármentesf ~
tését fl környező települések
lakÓI teh<Ít m<Ír akkor me~~
kl!ldték, amikor szükségessé
,,{tit azoknak a területek biztonságosabh művelése, melyeket a kiterülő árvizek
gyakrabban elöntöltek.
A Maros jobb parton az
1820-as évek elején Apátfalva, Magyarcsanád s Nagylak
községek közös összefogással
megkezdték területük védelmi
rendszerének kiépflését.
Az 1840-es é\'ek végén a
Mindszent-Apátfalvi Társulat gyakorlatilag már be is fejezte az összefüggő védtöltés
kiépítését a Maros mentén.
Az 1840-es évekbcn elegendő méretúnek hitt töltéseket újabb és újabb erőpr6bának tenék ki a mind magasabb szinten levonuló árvizek. A kezdeti töltésmére~

teket valószfnűleg az addigi
nagyvizek magassága határozta meg. Ilyen árvfz volt
ai 1816-os, 1830-as, majd az
1855-ös. A töltéserősftések
során - ellentétben a Maros
bal parItai - az eredetileg kialakHott vonalazáson nem
változtattak. B6vült, hosszabbodolt azonban a védtöltés a
Sámson-apátfalvi főcsator
nán aSzárazéJi Árvfzmentesftő Társulat által kiépftett
töltésekkel.
Magasítás és crősítés történt a továbbiakban az 1881ben megalakult Körös-Tisza-Maros Ármentesítő és
Belvfzszabályozó Társulat
által az 1895-ös, 1919-es és
1932-es árvfz után a Maros
jobb parton. A magyarcsanádi védtölti!shez a Szeged-aradi múút mentén az eddigi
magaspart helyett új töltés
épült az Élóvfz csatomáig.
1970: az aradi műút romániai folytatása mellett nem
ryült ki a \'édtöltés, ezél1 az
Elővíz északi oldalán egy 5
km hosszú lokalizációs töltést emeltek.
Az 1970-es Tisza-völgyi
árvíz idején a Maros magyarországi szakaszán az árvfzi
jelenségek közül legjelentő
sebb a makói nagybuzgár kialakulása volt. Az események közül Makó \'áros kitelepftését és a \'ízügyi szervezetek szakmai irányításáYal,
a köz erők, a lakosság hevonásával sikeresen végrehajtott árvíz\'édekczést kell kiemelni.
A nag)'obh árhullámok levonul,is~ínak és az ezt követ6
töltésrejl~sztéseknck összefonódó történetiségét szemlélve nem meglepő, hogy
1970 után a magyarországi
védtöltéseken jelentős fejlesztések - magasftások és
erősítések - valósultak meg.
A töltéserősftések több
szakaszban és ütemben zajlottak. Az első erősítések a
Maros jobb parti töltése Mak6 környéki szakaszán több
részszakaszban, 1971-1978
között készültek távszállftásos és hidromechanizációs
módon, 730 em l föld beép!tés ével. 1979 és 1982 között
a Maros bal part korszerű
sítését \'égeztük mintegy 900
em l föld beépftésé\'cl. 1983-1994 közölt a jobb parton a

Magyar-jugoszlávegyüttmüködés
(Folytatás a 6. oldalról) A közös érdekeltterületeken a belvíz elleni védekezés
legsarkalatosabb pontja a Vereskereszt-Madarásztói (Horgos-Martonosi) fócsatornának
az üzemeltetése. A közös üzemelési szabályzat 4 m1/s vfz fogadását frja e lő a szerb-montenegr6i fél részére. Ennek a kötelezettségnek a betartása 2000-ben merült fel, amikor
jelentős belvíz alakult ki a csatorna vfzgyújtőjén. A hat.:,lrszelvényen az előírt 4 m3/s helyett mindössze 0,5 m1/s víznozam tudott
csak átfolyni, problémákat okozva Mórahalom vfzelvezetésében, sót Horgos község
mellett egy mélyedésben jelentős mennyiségú vfz gyúlt össze a csatornáb61 kiömlő vfzből. A községet elöntés fenyegette, mert a
falu határában lévő vasúti töltés több méteres vizet L.'lJ'tott vissza. A vészhelyzet natására a magyar fél a vizet más irányba igyekezett elvezetni (a Paphalmi fócsatornán át a
Gyálai Ilolt-Tiszába), közben viszont a víz II
röszkei határátkelő egy részét öntötte cl. A
magyar fél a későbbiekben a Vereskereszt-Madarászt6i főcsatorna határszelvényénél
egy álkötő csatomát épített, amely bizonyos
helyzetekben lehetővé teszi a M6rahalom és
a határ között 9sszegyülekező vizek egy
ségű
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részének saját területen történő levezetését.
A felek a közös érdekeltségű belvfzvédelmi múvek szemiéjét szinte minden évben
megtartották. A jegyzőkönyvekből kitűnik,
hogyafenntartásra, üzerneltetésre fordítható
források mindkét oldalon egyre csökkentek.

Vízgaz dálkodás
Az 1970. évi Tisza-völgyi ánrízvédekezés
tette nyilvánval6vá a nemzetközi hidrol6giai
együttműködés kibővflésének szükségességét. 1976-ra elkészült a Tisza közös érdekú
szakaszára a hidrológiai mérések és adatcserék első szabályzata. A szabályzat rögzfli a
v!zállásadatok lcolvasásának, a vízszíntesés
és a vízhozam mérésének, a hordalékmérésnek, a jégviszonyok megfigyelésének és a
középvizi mederváltozások megfigyelésének
a metodikáját, továbbá az adatcsere módját.
A szabályzatot a tapasztalatok alapján az
1980~as évek elején továbbfejlesztelték, a
Tisza-vízgyűjtőre kitetjesztették. A legújabb
előrelépés, hogy az ár- és belvfzvédelmi
opcratlv hidrol6giai l,'í.jékoztatást, valamint a
közös vízkészletgazdálkodási és hidrológiai
adatcserét egy ideiglenes keretszabályzat
egységes rendszerbe foglalja. Ezt majd a

torkolat körül, illetve ezt köa határközeli szakaszon épüItek-erósootek a töltések. Ekkor 790 em ] földanyag épült be.
Az épftéstechnológia és
méretezések a legkorszerűbb,
a megelőző árvizek tapasztalatait feldolgoz6 elvek
alapján készültek. Ezek közül:
- a Galli·féle töltésmérete~
z6st,
- a mértékadó árvfzszintek
meghatározását,
- a töltésépítési technológiák fejlódésél (sekély szántás, fagyott talaj)
- az anyagvizsgálatok b6vülését (diszperz talajok)
emelem ki.
Az erősltések kapcsán a
töltések a MÁSZ felett 1,5
m-cs magassággal, épültek ki
kivéve Mak6 kömyékét, ahol
LNV + 1,5 méter a kiépítés,
a Tisza bal parti töltéshez
csatlakozó 12 km-cs szakaszt
a jobb parton, abol 1,5 m-ről
1,0 m-es biztonsági magas~
ságra történik a csatlakozó
átmenet, valamint az ország~
határon túli területeken lévő
védtöltéshez csatlakoz6 szakaszt. A keresztszelvények 5
méter széles koronával, vfzoldalon jellemzően l :3~as,
mentett oldalon az erősftéstől
függően 1:3, 1:4-es rézsűvel,
több helyen töltéspaplano~
zással kerültek a védtöltések
kiépflésre. Egyes esetekben
az állékonyság növelésére
szi\'árgó rendszerek épültek.
A töltéserősftések mellett
korszerúsooöll a hfrközlé!', új
szi\'attyútelepck, gátórházak,
védelmi központok épültek melyek mindegyike az árvízi
biztonság növelését szolgálja.
A hazai ármentesítés "másodrendú termékei" az egységes árvfzvédelmi vonal
megvalósItását kö"etóen a
másodrendű és lokalizáci6s
védvonalak.
Azt, hogy szerepük az árvízvédelemben egyáltalán
nem másodrendú ezen védvonalaknak, bizonyftia, hogy
adott hidrológiai helyzetben,
lefolyási állapotoknál és \'édelmi szituációknál a fŐ\'éd~
vonal szakadása esetén je~
lentős nagyságú és értékú te~
rületeket védhetnek meg a
további árvfzi elöntésektől.
Ez annál inkább igaz, mivetően

pillanatnyi érdekek arányosak azzal a veszélyeztetéssel,
anlit a mély nyomok jelentenek. A töltések védelme érdekében csak közös szemi életformálással, szükség esetén további múszaki beavatkozássallehet sikeresen segfteni.
Nagy ár\'lzkor gondot jelent a hullámverés. Csillapftását a töltés el6terében a
véderdók biztosítják. A Mak6 feletti térségben rossz az
altalaj, a fák nehezen nőnek
- különösen. ha el is tűnnek
a téli időszakban. Legalább
ilyen problémásak a gondozatlan, elvadult, lefolyást
akadályozó emók is. A hullámterek erdejei közös védelmet és karbantartást igényelnek.
Románia felé tervezik a
csanádi hidak újjáépftésével
az út, vasút helyreállftását. A
remélhetően sikeres megval6sítás során szeretném a
figyelmet felhívni arra, bogy
a hullámtereken lévő töltések
lefolyásra gyakorolt hatását
pontosan kell értékelni, és
ennek megfelelően a szüksé~
ges műszaki beavatkozásokat
megtenni.
Komoly gond van a hullámterek vfzlevezetésével, a
vfzszabályozó műtárgyak állapotával, üzemével a mcglévő rendszerben. Ugyanilyen
gondként jelentkeznek a nem
teljesen jól átgondolt új zsilipek és csatornarendszerek
éprtése utáni, nagyterülelű
elöntések is.
Egyre több település tölti
fel mély, vfzjárta területeit és
épH rá új házakat. Sajnos.
Ezek a mély fekv~sű tClii ktl!k termész~tl!S ,.vfztáro~
zók", melyek jelent6sen
csökkenthetik abelterületi
vfzrendezés műszaki költségét és növelhetik a biztonságol. Példa elTe a nagylaki határátkelő csapadékvfz-átemelője, ahol a korábban tervezett, 2 mJ/s nagyobb szivatytyúteJep kiépítése helyett néhány, 100 Ils-os teljesftménnye1 és egy közbenső tározótérrel meg lebet oldani a
vízelvezetést.
És még nem beszéltünk a
hfrközlésről, az őrte1epekről,
szivatlyútelepekr61, védelmi
eszközökről, a védelmi szer-

nél nagyobb területű az árvízi öblözet, minél nagyobb az
elöntést okozó foly6 vfzszállítása és az árhullám tart6ssága. Esetleges fővédvonali
szakadáskor a vfz árjának
Makó térségében a következő másodrendű, illet\'e lokalizációs vonalak állhatják útját:
- Nagyfai holtág töltése
(másodrendű védvonal 7,0
km)
- Ürmösi keresztgát (Ioka~
lizáci6s töhés 10,6 km)
-Élővfz~csatorna jobb parti töltése (másodrendű védvonal 5,0 km)
- Il6dmez6vásárhely-AIgyő közötti vasúti töltés (10kalizációs vonal 10,3 km)
- Hódmezővásárhely-Ma
k6 közötti vasúti töltés (lokalizációs vonal 27,7 km)
A lokalizáci6s vonalak
szerepét és hatását napjaink
közelben zajl6 történésci, a
Temes pusztító áradása kapcsán sajnálatosan a gyakor~
latban is érzékelhetjük és ér~
tékelheljük.
Ha már ilyen jól kiépített,
állékony és magassági biztonsággal rendelkező védvonal-rendszerünk van, "dóljünk hátra, nincs több dolgunk!?" Természetesen ez
fgy nem igaz. Sohase felejtsük: földműről \'an szó, ami
rendszeres üzemelési, fenntartási munkát igényel és védelmet.
Tapasztalatból tudjuk,
hogyakoronastabilizációs
jelenlő!'cn foko/hatja az ár\'fzv6(!l!kez~_~ bi7lom;"ígcíl. A
hurkolt koronák kiépitése
összetalálkozik a térség turisztikai fellendftése érdekében kiépülő kerékpárutakkaJ.
Reméljük, pályázatokkal sikerül a meg"al6sftás és a
védvonalon ilyen irányú fejIesztések történnek, kizárva a
koronán a forgalomból a nehézgépeket, a rode6s autókat
és motorokal.
A töltésfejlesztések kapcsán erosftettillc, paplanoztuk
a \'édvonalaink mentett oldali töltéslábát, szivárgót
építettünk ki. Erre az áIlé~
konysági biztonság megteremtése érdekében volt szükség. Talán a j6 fenntartottság vezetről!
az oka, de a nehézgépek fel ~
Van tebát mit tennünk a
vonulásának a szinterei ezek marosi védvonalon is.
a sávok. Nem biztos, hogya
And6 Mihá ly

felszfn alatti vizekre is ki fogják terjeszteni.
Jelentős elórelépés történt a közös vfzho~
zammérések vonatkozásában is. Az összehangolt módszereknek köszönhe t ően az
eredmények kellő egyezést mutatnak. Régi
probléma volt a szegedi szelvény számított
vfzhozamának meghatározása. Az alkalmazott módszerhez - a felszfnesés meghatározásához - szükség van egy segédállomásra,
melynek legalkalmasabb helyét a szerbmontenegrói Tisza-szakaszon (Törökkanizsánál) találták meg.
A hidrológiai adatcsere - a közös 6szi feIülvizsgálatokhoz hasonlóan - az együttműködés egy olyan területe, amely a legnehezebb helyzetben is működött. Ebben új fejezetet nyitott az internet használaL.1, amely
lehetóvé tette a sokkal biztonságosabb és a
közvetlen adatcserét. Jellemző, hogy mikor a
bombázások Belgrád elektromos és hlrközlő
rendszerét igyekeztek blokkol ni, az adatcsere néhány nap kivételé\'el akkor is meg valósult.
Az 1980~as évek elejétől bekövetkezett
aszályos időszak előtérbe helyezte a vfzkészletekkel történő közös gazdálkodás szerepét.
NagyOll régi kérdés a Gyálai lIolt-Tisza alsó
szakaszának - melynek egy része határvfz is
egyben - vízp6tlása. A vfzellátás jelenleg

egy helyen, az Alsó-Lúdvári zsilipnél, gravi~
táci6san lehetséges. Ezzel a megoldással
azonban a holtág ból kivett öntözővfz és a
párolgási veszteség biztonsággal nem p6tolható. A magyar szakértők szivattyú telep
építését és üzemeltetését csak közös anyagi
teherviseléssel tarják elképzelhetőnek. A jugoszláv fél tanu lmányt készített, amelyben
bizonyítottnak látja, hogya gravitáci6s vfzpótlás is nagy biztonsággal megval6sfthat6.
Jelen leg ebben a kérdésben nem született
megállapodás.
Vízkészlet-gazdálkodási problémát jelent a
Kőröséri főcsatorna is. A közös üzemeltetési
szabályzat 100 Vs átadandó vfzhozamot ll' elő a
magyar fél számára. Ez a megállapodás abban
az időszakban keletkezett, amikor még a csa~
padékosabb időjárás miatt a csatornán egész
évben állandó lefolyás volt. így a csatorna
vizéből magyar oldalon halastavakat lehetett
táplá lni, s gondoskodni kellett a készletek
igazságos megosztás áról. A bekövetkezett
aszály miatt azonban hosszú időn keresztül,
szinte egész évben a csatorna ki volt szárndva.
A magyar fél az országhatár közelében lévő
mérőbukót automata vízhozam-regisztráló
állomás sá fejlesztette, hogy adott esetben a
lefolyás pontosan rögzfthető legyen.
Dr. P~lfai Imrc-Lábdy Jenő
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Tárgyhavi felszini vSzállás (cm)
Vfzmérce

457

02.28.

133

02.09.

195

37

-51

14 7

02.27.

-16

02.19.

84

26

31

Körös, Szarvas

645

02.28 .

38

02. 16.

239

34

I

Folyónév

állag

soké\'i átL viszonyftott
csapadék (%) eltérés (mm)

helye
tárgyhavi
nov . l-t61

78.9

-

Holt-Tisza

-

helye
33 ,0

-

07.06. Dál
-

49.3
165,5

154

17.3

109

lJ,5

medertehséi:: (% eltérés

dátum

Maros, Makó

Tárgyhavi jégjelenségek
Jeges
id6szak

minimum

közén

minimum

Tisza. Szeged

Atikövfzig területi csapadék (mm)
Időszak

maximum

dátum

FeblUárban az id6járás nedvesebb, kissé hűvösebb volt a sokéves havi átlagnál. A hónapban több alkalommal hullott csapadék, jelcnt6sebb mennyiség a barmadik dekád
elején csett. Az Atikövfzig működési teriiletének középsó részére hullotL több csapadék.
A havi csapadék egy része hó formájában hullotL le a hónap folyamán és jellemzóen 5-10 cm vastagságú hótakaró alakult ki.

maximum

2006. MÁRCIUS-ÁPRILlS

Jeges

Zajló jeges

I Áll6jeges

napok

napok

napok

Jégtorla sz Max. jégvastagság
(cm)

Körös

02.0H)2.2 J.

21

I

20

Maros

02.0 1-02.20.

20

I

19

-

100

Tisza

02.01-02.27.

27

6

21

-

25

40

Talajvfzállás, -nedvesség, belvfzhelyzet:
..
..
Februárban a Dél-Altoldon tobbllylre emelkedett a talajvízszmt, csokkenés kIsebb
Szegeden az átlaghőmérséklet alatta maradt a sokévi közepes átIagh6mérsékletnek. körzetekben, illetve e lszórtan, egy-egy észlelőkút környezetében fordult elő. A beRendkfvül hideg volt február e l ső harmadában, a második dekád elejétő l hirtelen következett talajvfzszint-emelkedés jellemz6en a 0-50 cm-es osztályközbe sorolható.
felmelegedés következett be. A napos órák száma az egész hónapban alacsony voll.
Ennél nagyobb emelkedés csak a felszíni vizekjárása - árhullám levonulása - által befolyásolt észlelókutak esetében fordult elő.
Tárgyhavi napfénytartalom (óra)
Tárgyhavi légh6mérsékJcl (oc)
Működési területeinken február végén - az egy hó nappal korábbi á llapottal lé Állonyegében megegyezően - atalajok nedvességtartalmát lm-es mélységekig a teJrtetl álsokévi havi átl. viszonyftoll
minimum
átlag
maximum
más
lapot jellemezte. A kedvezőtlen időjárás nak megfelelócn 8 belvízi szakaszon I. illetve
eltérés a sokévi
eltérés
dátum
dátum
%
ll
. fokú védelmi készültség keretében 16 szivattyútelepcn I, kettőn pedig [I . fokú belvízhavi átlagtól
védelmi készültséget rendeltek el.
-0.8
Szeged
17
54
-14
15 02.19. - 14 02.07. 0. 1
Az elöntölt területek február végére elérték a 34 ezer ba-t.
Készítette: Kiss Csongor
Folyók vfzjárása,jégjelenségek:
Egy átmeneti felmelegedés ből február közepén és végén folyóinkon kisebb áradás keTalajvfzkút
Tárgyhavi közepes falajvizáIlás (cm)
letkezell, melybőll. fokú árv[zvédelmi készültségi szintet elérő v(zállás csak a Hármasváltozás az elmúlt
eltérése a sokéves
helye
terep alau
száma
Körösön alakult ki.
A jégképződés februárban lovább folytatódott, a Maroson a torlódOll állójég max.
vastagsága 80-100 cm volt, ami J m-es vfzszintduzzasztást is okozott. Február második
felében a felmeleged6 időjárás hatására megkezdódölt a jég olvadása, felszakadozása,
február 20-tól megindult a másodlagos jégzajlás. Az L fokú jégvédekezési készültség
megszüntetésérc mindkét folyón február 20-án került sor. A Maros 20-án, a Körös és a
Tisza 21 - től, illetve 27 -tól átmeneti leg jégmentessé vált.

,

Erdekességek az

előző

002318 (453) IIód mezóvásárhely
02332 (473)

Mezóhegyes

002357 (831) Ki sk-unfélegyháza

hidrológiai

körüli, a vfztarla lom 30-60 mm körüli
maximális értékeket él1 el.
A hőmérsékJetekre tekintve megáll ap flható, hogy enyhc téle l ő , kemény télvégi
fagyok, szeszélyesen ingadozó tavasz i hő
mérsékletck, hűvös nyár és későnyárias
ősz jellemezte az ével. Gyakran fordultak
elő az évszakban litka kilengések: mértek
például márciusban 20 oC -os, auguszt us
Idójárás
elején 15 fokos, de október végén 25 oC-os
A 2005. februári időjárás a Déi-Alföl - napi csúcsot is. Az ilyen szélsóségekben is
dön az átlagosnál 70 százalékkal csapadé- megnyilválwl6 változékonyság a sokéves
átlagnál kissé alacsonyabb, 10,6 oC-os évi
kosabb vol t.
A csapadékhajlam a tavaszi időszakban középhőmérsékletel eredményezett.
is megmaradt, f6leg április második felében voltak jelentősebb esőzések, de a TiVízjárás
sza egyes részvízgyűjtóin május közepén
2004-2005 telén a folyókon a szokásosis előfordultak nagy záporok, zivatarok.
Az igazgatóság területéll csak ápril isban nál mintegy egy hónappal későbben, jaalaku lt ki 60 %-os többlet, májusban nuár végé n meginduló jegesedés március
viszont itt az állagnál szárazabb volt az idő. első dekádjá ig tartott. Visszaduzzasztást is
A nyári hónapokban egyre nőtt a csapa- okozó, 60-70 cm magasra becsült torlasz
dékosság. Rendkfvül i időjárási helyzet csak a Maroson alakult ki , mely Makó
július első felében, és főleg augusztus ban alatt 20 napig érezte tte hatását, de bealakult ki. A működési területünket érő avatkozás nélkül felszámol6dott.
záporokb61, zivatarokb61 ného l 40-60
Az Alsó-Tiszán és mellékfolyóin - römm-es napi mennyiségeket is mértek, au- v id ebb id6szakoktól elt ekin tve - egész
gusztus ban pedig a sokéves havi átlagnak évben az át lag nál magasabb volt a vfzhelyenként két nap alatt a kétszerese, a hó- szint. Védekezést is igénylő árhullám
nap utolsó két hetében az ötszöröse is lecsak.
a tavaszi
hónapokban
hullott.
ami ritkán
tapasztalhat6
tartóssága miatt
Az első őszi hónapban át lagos nedves- lesz. emlékezetes.
ségű, októberben viszont nagyon száraz
A március közepétől június elejéig tartó,
volt idójárásunk. A hidrológiai év csapa- két és fél hónapos tavaszi árvfz első hulládékmérlege összességében pozitív leli, a mában a hegyeket borttó rendkívüli bótö739 mm-es 12 havi összeg 33 százalékkal meg olvadása zajlott le.
haladta meg a sokéves átlagot.
A tet6zéseket Uznapos csendes időszak
A téli csapadékból rendkivüli hÓlömegek követte, lassú apadássa J. Ekkor érték a
halmozódtak fel a Tisza völgyében. A hó Tisza vfzrendszerét az ápri li si esőzések,
gyarapodása a hegyekben január elején, az melyek a mellékfolyókon á lt alában a
igazgatóság terület én január végén kez- márciusihoz hasonló, I. fok fe letti, a Köd6dötl el. A vízgyűjtő hókészlete már feb- zép- és Alsó-Tisz<Ín U. fok feletti áradáruár elején közel kéts:.erese volt a sokéves sokat váltollak ki. Amint máskor is , a maátlagnak, majd az ezt követő hetekben to- rosi áradás most is befolyásolta az alsó-tivább halmozódó hó március 9-re 9 km 3-es szai vfzsz intekel, sőt ezúttal a Körös hatélvégi csúcsot ért cl. A március második tása is kimutatha tó volt a cso ngrádi és
dekádjáig kitartó, mintegy 40-45 napos mindszcnti árhul lámképekben.
A tavaszi árvfz utolsó tiszai árhullám át,
havas időszakban a hóvastagság 15-30 cm

Lázár Miklós Hidrológiai összefog lalójának érdekes részleteit adjuk ill közre.
A 2004-es évhez hasonlóan az elmúlt év
is csapadékosabb volt az átlagnál, SŐI 1940
óta a legcsapadékosabb. A korábbi évektől
eltérően nem slíj/ofIa aszály szűkebb
térségünket.

h6naphoz viszonyflva

évről

-227

havi átlagtól
45

19

-237

8

150

- 160

10

-50

(2004. XI. 1-2005. X. 31.)

amely egyben a Közép- és Alsó-Ti sza
vfzszintjél a legmagasabbra emelte, a
május elejei esók váItották ki. A legtöbb
csapadékot a Maros VIZgJLljtó kapta, ezért
a Bodrog mellett egyedül itt mértek I. fok
feletti, Makónál május 14-én 429 cm-es
v fzállást. A Bodrog és a Maros árv(ze
miatt a Közép- és az Alsó-Tisza ismét
emelkedés be kezdett, és Szolnok-Szeged
között szinte egyidóben, Szol nokná l III.
fok felett, Mindszentnél és Szegednél JI .
fok fele tt tetőzött. A tetőző vízá ll ás
Mindszentnél május IS-én 797 cm,
Szegednéj május IS-én 783 cm lelt.
Az áradások sora akkor még nem zárult
le, hiszen júliusban és aug usztusban is
voltak számottevő, nyáron ritkán eM/ordu16 árhullámok.
A hid rológiai évben lehullott csapadéktöbblet a felszín alatti vízkészletck alakulásában is éreztette hatását. A b60lvadás és
a nagy tavaszi csók általában az átlagos nál

nagyobb mértékű feltölt6dést okoztak , a
nyári csapadékok pedig késleltették a szokásos kiürülési fázis e lk ezdődését. Ennek
köszönhetően a talaj nedvessége az év folyamán jellemzően 50-100 % között ingadozott. A magasabb él1ékek a téli és tavaszi id 6szak ban jelentkeztek, többnyire
áprili si csúccsal, és belyenként túltelftelt
állapotot előidézve; az alacsonyabbak nyár
elején és októberben , az ilyenkor szokásos
nívó felett. A taJajvfztükör - általában máj usig, júniusig tartó - tavaszi . emelkedése
április-május tájékán befejez ődö tt. A
t e t6ző szintek sok hel yen jóvaJ a sokéves
havi középvfzállások fölé jutottak, a Duna-Tisza közi hátságon viszont még ekkor is
az átlag alatt maradtak . A leg töb b kö rzetben kialakult egy nyárvégi másodlagos
csúcs, aminck következtében őszre a magas talajvízű vidékeken az átlagtól való
pozitív eltérés tovább nőtt, a Homokhátság
vl:.hiánya pedig kissé enyhült.
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