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VÍZPART

A 130 évvel ezelŒtt történtekre emlékeztünk

A Szegeden 1984 óta nagy sikerrel
mıködŒ Közéleti Kávéház keretén belül
2009. március 8-án – az árvízi évforduló
kapcsán – az Atikövízig „Szeged város ár-
vízvédelme” címmel elŒadást szervezett.
A kávéházi eseményen két elŒadást hall-
hattak az érdeklŒdŒk: Fiala Károly, az Ati-
kövízig vízgyıjtŒfejlesztési osztályának
munkatársa az 1879-es Nagyárvizet meg-
elŒzŒ eseményekrŒl, a kiváltó okokról, il-
letve magáról az árvízrŒl beszélt elŒadá-
sában. 

Ezt követŒen Andó Mihály fŒmérnök
tartott elŒadást Szeged város múltbéli és
jelenlegi árvízvédelmérŒl, a jövŒbeni
tervekrŒl.  (Képeinken a két elŒadó.) A
látványos és érdekes elŒadások után lehe-
tŒsége nyílt a közönségnek, hogy a város
árvízvédelmével kapcsolatos kérdéseit fel-
tegye. 

Az 1879-es Nagyárvizet követŒen
Lechner Lajos és Wein Aurél irányításá-
val megépült az elsŒ partfal Szegeden,
mely egészen az 1970-es árvízig kiállta a
próbát. A ’70-es árvizet követŒen döntés
született a partfal felújításáról, fejleszté-
sérŒl. 1974-ben megkezdŒdött az újjá-
építés három ütemben; ennek során az ad-
digi tégla védmı alapjaira szögtámfalas
rendszert építettek ki. Az elsŒ újjáépített
ütem – a belvárosi, mintegy 1,5 km-es
szakasz – átadására 30 évvel ezelŒtt, 1979.
március 11-én került sor.  EbbŒl az alka-
lomból az Atikövízig és az MHT Szegedi
Területi Szervezete ünnepélyes koszorú-
zást tartott. Andó Mihály fŒmérnök, a te-
rületi szervezet elnöke beszédében el-
mondta, hogy országunkban harminc év-
vel ezelŒtt, az adott gazdasági és társadal-
mi körülmények között a házgyári tech-
nológia – mellyel az új partfal megépült -
az alkalmazott építés csúcsa volt. 

(Folytatás a 2. oldalon)

Ünnepségsorozat

2009. március 12-én kerek évfordu-
lóhoz érkeztünk: 130 évvel ezelŒtt te-
mette hullámsírba a Tisza folyó Szeged
városát. Ez a nap volt Szeged halálának
és újjászületésének dátuma is. A március
5-i petresi töltésszakadás után 1879.
március 12-én éjjel fél kettŒkor Szeged
városa az enyészeté lett. „A hajnal nem
találta többé Szegedet” – írta Mikszáth
Kálmán. Ötezernél több ház omlott
össze és több mint másfélszáz ember lel-
te halálát az ár hullámai által. Szeged ka-
tasztrófája leírhatatlan volt. Az igazi
tényt talán csak a 12-én hajnalban Tisza
Kálmán miniszterelnöknek küldött távi-
rat tudta zihálva, sietve leírni: 

„A katasztrófa megtörtént. Szeged víz
alá került. A házak roskadoznak. Ne-
gyed háromkor megkondult a vészha-
rang. A hajóhídon emberek ezrei törtet-
nek Újszeged felé. Segélykiáltások
hangjait hordja szét a szél. Sokan csak a
puszta életüket menthették meg. Száraz
lábbal csak a Palánk három utcájának
végén lehet járni. A víz tovább emelke-
dik, döglött ökröket, lovakat hurcol. A
várfalakra katonák hordják föl a hidegtŒl
megdermedt, ijedtségtŒl elalélt embere-
ket. A zsinagóga teli vízzel, a keresztény
templomok és a fŒgimnázium menekül-
tekkel. Estig mindent elborít a víz…”

A „vályogváros” ugyan romba dŒlt,
de Tisza Lajos királyi biztosnak és Lech-
ner Lajosnak köszönhetŒen megszületett
helyette az új körutas-sugárutas, „palo-
tás Szeged”. Az Atikövízig többféle pro-
grammal emlékezett az árvízi esemény
130. évfordulójára. 
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(Folytatás az 1. oldalról)
Néhány negatívuma mellett a partfal ja-

vára írható, hogy bírta és ellenállt az 1981-
es, a rakpartot is elérŒ jég erejének, kisebb
segítséggel fogta a jelenleg „bronzérmes”
2000. évi árvizet, és rejtett hibái ellenére –
segítséggel – védhetŒvé tette a 2006. évi
csúcsárvizet. 

A koszorúzás Huszár Mátyás vízszabá-
lyozó mérnök 2003-ban felavatott emlék-
táblájánál zajlott, az Œ nevéhez az elsŒ ki-
vitelezésre alkalmas vízmérce megterve-
zése fızŒdik. „Megkoszorúzva Huszár
Mátyás emléktábláját, tisztelegjünk vízi-
mérnök elŒdünk elŒtt, és méltassuk szege-
di kollegáink munkáját, amely a város vé-
delmét biztosító szegedi partfalat megal-
kotta – abban a reményben, hogy a bizton-
ság növeléséhez tevékenységünkkel a jö-
vŒben mi is hozzájárulhatunk.” 

Március 11. és 13. között Szegeden tar-
totta 25. jubileumi közgyılését az Európa-
díjas Városok Szövetsége. Az Európa Ta-
nács különösen aktív külkapcsolati tevé-
kenységéért jutalmazza a településeket e
kitüntetéssel, mellyel Magyarországon
egyedül Szeged büszkélkedhet 2006 óta.
Azzal a céllal hívta meg az európai

városokat Botka László szegedi polgár-
mester, hogy a 130. évfordulón együtt em-
lékezhessenek a szegedi Nagyárvízre és
ünnepelhessék a város újjáépítését, vala-
mint ezt az eseményt az európai összefo-
gás példájaként mutathassa be Szeged vá-
rosa. A meghívást öt ország 21 delegáció-
ja, köztük 9 polgármester fogadta el. 

A március 12-i ünnepi program az Eu-
rópa-díjas Városok Szövetségének köz-
gyılésével kezdŒdött, ahol Botka László,
Szeged polgármestere, majd Walter Hoff-
mann, Darmstadt fŒpolgármestere, az Eu-
rópa-díjasok szövetségének soros elnöke
köszöntötte a megjelenteket. 

Az Atikövízig felkérést kapott, hogy a
külföldi delegációk számára elŒadást tart-
son a közgyılésen. Igazgatóságunkat dr.
Dobi László igazgató képviselte. ElŒadá-
sában bemutatta Szeged és a Tisza kapcso-
latának történetét, a Tisza-szabályozás
megkezdésének körülményeit, a szabályo-
zási munkákat, a Nagyárvíz eseményeit és
az azt követŒ újjáépítést, valamint a város

jelenlegi fejlesztési terveit. (Jobboldali al-
só képünkön.)

A város 1879-es árvizét követŒ újjáépí-
tés bemutatása különösen nagy hangsúlyt
kapott, hiszen mint tudjuk, a világ, s így
Európa számos országa is Szeged segítsé-
gére sietett a tragédia után. A közgyılésen
jelenlévŒ országok delegáltjait büszke-
séggel tölthette el a tudat, hogy országuk
is közremıködhetett az újjáépítésben. 

Dobi László beszédében kiemelt néhány
jelenleg zajló fejlesztési munkát, melyek
közvetlenül vagy közvetve szintén a fo-
lyóhoz, vízhez kapcsolódnak. Ilyen a Sze-
gedet északról elkerülŒ és a román határig
tartó M43 jelı autópálya-szakasz építése,
melynek jelentŒs és egyben legbonyolul-
tabb fázisa a Tiszán átívelŒ híd építése, s
ilyen a Tisza partján az európai mércével
is több paraméterében egyedülálló Nap-
fényfürdŒ építése. Az elŒadás bemutatta a
még csupán elképzelés fázisában lévŒ, a
„Szeged fŒutcája a Tisza” programot is.

(Folytatás a 3. oldalon)

Ünnepségsorozat a nagyárvízi és a partfalépítési évfordulón

A 130 évvel ezelŒtt történtekre emlékeztünk

Archív felvétel 1979-bŒl



Az igazgató elmondta: „A projektnek két kiemelt célja a Tisza
városi szakaszának újjáélesztése, továbbá az árvízi biztonság tar-
tós megteremtése. […] A nagy ívı program egyik legfontosabb
eleme a város árvízvédelmi biztonságát alapvetŒen befolyásoló
partfal rekonstrukciója, melynek külön érdekessége, hogy az ed-
digi legnagyobb vízszintek feletti esetleges vízállások kivédésére
Magyarországon még nem elterjedt módszert, a mobil védmıves
kiépítést valósítaná meg. Ezáltal olyan árvízvédelmi partfallal
gazdagodhatna Szeged, amely a várost nem elválasztja, hanem
összeköti folyójával.” (A makett a bal alsó  képen.)

ElŒadásában kiemelte még a globális kihívások fontosságát,
mint például a felkészülést az éghajlatváltozás hatásaira, az Euró-
pát is fenyegetŒ permanens vízszennyezést és vízhiányt. „A glo-
bális kihívásokra jó és hatékony választ csak közösen, egymással
összefogva tudunk adni. Azt hiszem, nem vitatható az aktualitása
az Európai Központi Bank elnöke, Robert Fröhlich minap elhang-
zott mondatának, mely szerint »most van itt az ideje, hogy Európa
összefogjon«.”

A március 12-i városi program az esti órákban is folytatódott,
ahová az Atikövízig képviseletében dr. Dobi László igazgató
szintén hivatalos volt. Az 1879-es árvíz tiszteletére hagyományo-
san megrendezett fáklyás felvonulás elŒtt Szeged és Darmstadt
polgármesterével közösen megkoszorúzták a Széchenyi téren
Tisza Lajos szobrát. A fáklyás menet végállomása az 1979-ben
felavatott, Tisza-parti Árvízi emlékmı volt. Itt színvonalas elŒ-
adásokat, ünnepi megemlékezéseket hallhatott a közönség (jobb
fölsŒ kép). A szövetség nevében az ünnepség végén márvány em-
lékkövet lepleztek le a Tisza-parton. Az emlékmı talpazatánál a
vízügyesek, mérnökök részérŒl koszorút helyezett el dr. Dobi
László, Bodor DezsŒ és dr. Kováts Gábor. (Jobboldali 2. kép.)

Szeged történelmét meghatározó 1879-es Nagyárvíz emlékére
a Szeged-Belvárosi Plébánia és a Magyar Cserkészszövetség V.
Kerülete közös szervezésben immáron ötödik éve valósítja meg
az Árvízi Emléknapot. Hagyományos rendezvényük célja, hogy
az összefogás és együttmıködés erejét megélve emlékezhessenek
meg a város lakói Szeged újjászületésére. Az idei március 14-i,
egész napos, színes programsorozatot kínáló rendezvényen az
Atikövízig interaktív árvízi bemutatóval vett részt. A vízügyesek
homokzsákok és fólia segítségével egy „Tisza-kanyarulatot” de-
monstráltak a Dóm téren, egy vízfeltörés, szakmai nyelven buz-
gár elfogásának bemutatásával bŒvítve. (Jobb alsó kép.) Kiegé-
szítették bemutatójukat az eddigi jelentŒsebb szegedi árvizeket
(1879, 1970, 2006) bemutató fotókiállítással. 

(Folytatás a 4. oldalon)

2009. MÁRCIUS VÍZPART 3

Ünnepségsorozat a nagyárvízi és a partfalépítési évfordulón

A 130 évvel ezelŒtt történtekre emlékeztünk



„Tesekkür ederim” 
azt jelenti, 

hogy köszönöm szépen –
tudtuk meg a hangulatos

kis isztambuli étterem
mosolygósan barátságos

felszolgálójától, 
ahogy megkaptuk az itt

elmaradhatatlan 
báránysültet.

Isztambulban mintha
nyoma sem lenne 
a világválságnak. 

A törökök vidámak, optimisták, vendégszeretŒk és profi szer-
vezŒk. Úgy tınik, meg se kottyan nekik egy olyan világra szóló
rendezvény megszervezése, mint a három évente esedékes Víz
Világfórum.

Az idei rendezvény volt az ötödik. A fórumot egyébként az
1966-ban megalakult Víz Világtanács hívta életre azzal a céllal,
hogy nemzetközi szakmai és civil szervezetek megismerhessék
egymás vízzel kapcsolatos problémáit, tapasztalatait és közös
gondolkodással, összefogással megoldási lehetŒségeket vázolja-
nak fel. Az elsŒ fórumra 1977-ben Marrakeshben került sor, az
elŒzetes várakozásokat messze felülmúló sikerrel. Itt született
döntés arról, hogy három évente indokolt és hasznos egy ilyen
volumenı rendezvény megtartása. 2000-ben Hágában, 2003-ban
Kiotóban, 2006-ban pedig Mexikóvárosban rendezték meg a fó-
rumot.

A 2009-es fórum megrendezését Isztambul nem kiharcolta,
Isztambul kiérdemelte. A város ugyanis különleges klubnak a
tagja. Azon városok közé tartozik, amelyek jövŒbe mutatóan ún.
városi vízforrás-gazdálkodást valósítanak meg és ezért használ-
hatják a „Bajnok Város” címet. Isztambulon kívül az ausztráliai
Brisbane, a németországi Stuttgart, az ausztriai Bécs, a franciaor-
szági Párizs és Strasbourg, a hollandiai Rotterdam, az argentinai
Buenos Aires, valamint a svájci Lausanne érdemelte ki az irigy-
lésre méltó kitüntetést.

A világ legnagyobb, vízzel kapcsolatos fórumára érkezŒ részt-
vevŒ már a repülŒtéren érezhette, hogy felkészülten várják. Útba-
igazító táblák tucatjai, szolgálatkész hostessek hada segítette a
konferenciára érkezŒk regisztrálását, zökkenŒmentes célba érését.

Szükség is volt rájuk, mert az államfŒk, kormánytisztviselŒk,
politikusok, ENSZ-küldöttek, különféle hivatalos szervezetek
képviselŒi, helyi vezetŒk, vízügyi szakemberek, aktivisták, érdek-
lŒdŒk száma becslések szerint elérhette a harmincezret.

Az egyhetes programot gyönyörı helyszínen, az Aranyszarv-
öböl két, egymással szemben lévŒ, gyaloghíddal összekötött  part-
szakaszán rendezték, amely pazar díszleteként szolgált a fórum
jelmondatának: „A vízválasztók áthidalása”. A rendezvény dekla-
rált célja, hogy felhívja a figyelmet a világméretı vízválság prob-
lémájára. A válság kifejezés cseppet sem túlzás. 

Az ENSZ Környezetvédelem Programja (United Nations
Environment Programme) szerint a jelenlegi fogyasztási szokások
megmaradása esetén 2025-re a Föld lakosságának kétharmada
kerül vízkorlátos feltételek közé. A permanens vízszennyezés, a
fenyegetŒ vízhiány már nem a jövŒ problémája, hanem a jelen
legfeszítŒbb kérdése. A vízfelhasználás kisebbik része kom-
munális jellegı, a nagyobbik része az ipari és mezŒgazdasági
igényeket szolgálja ki. (Folytatás az 5. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalról)
A Dömötör torony falánál az 1879-es és a 2006-os árvizeket be-

mutató plakátokkal, fotókkal és az árvizek legmagasabb vízszint-
jeinek jelölésével is találkozhattak az érdeklŒdŒk. Az emléknap
programját homokzsákpakoló verseny is színesítette, melyet a
szegedi vízügy szakemberei koordináltak. (Képeinken lent.)

A gyermekeket sem hagyta ki igazgatóságunk az évfordulós
árvízi programokból. A Víz Világnapjához kapcsolódó rendhagyó
osztályfŒnöki órákon a „vizes” témákon túl az árvízrŒl is hallhat-
tak elŒadásokat a résztvevŒ diákok. A Szeged városát elpusztító
Nagyárvíz 130. évfordulója alkalmából az Alsó-Tisza vidéki Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság szakemberei ismeretter-
jesztŒ elŒadást tartottak az általános iskola felsŒ tagozatosai, il-
letve középiskolás diákok részére. Az elŒadások az 1879. évi sze-
gedi Nagyárvíz elŒzményeirŒl és történetérŒl, valamint Szeged
árvízvédelmi rendszerének fejlŒdésérŒl és a Nagyárvizet követŒ
mértékadó árhullámokról szóltak. Mindkét program az Atikövízig
idén 30 éves Vízügyi Történeti Emlékhelyén zajlott, ahol lehetŒ-
ségük volt megtekinteni a diákoknak az 1879-es szegedi Nagy-
árvíz állandó kiállítását is. (Tudósításaink eseményfotóit Belányi
Tímea készítette.)

NagyszöllŒsi Nóra
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V. Víz VilágfórumA 130 évvel ezelŒtt 
történtekre emlékeztünk



(Folytatás a 4. oldalról)
A hosszú távú, biztonságos vízellátás biztosítása minden or-

szág alapvetŒ érdeke és ez sok konfliktus kialakulásához vezet-
het. Klasszikus példa erre Egyiptom helyzete, amely kilenc or-
szággal osztozik a Nílus folyó vízkészletén úgy, hogy lakosságá-
nak 97 százalékát a folyó látja el vízzel. Egyiptom a Nílus-egyez-
mény megkötése óta nem egy alkalommal leszögezte, hogy akár
fegyveres erŒ bevetésével is biztosítja országa számára a vizet. 

A világ más részein is okozott már feszültséget a vizek feletti
rendelkezés megszerzése. Szenegál és Mauritánia között 1989-
ben a Szenegál folyó feletti rendelkezési jogért folytatott harc
több száz halottat követelt. Izrael és Szíria között az 1960-as évek
végén a Jordán folyó elterelési kísérlete miatt robbantak ki harcok
és ugyanilyen helyzet alakult ki Vietnám és Kambodzsa között a
Mekong folyó hasznosítható vízkészletei miatt. Komoly feszült-
séget eredményezett Dél-Amerikában a paraguayiak által épített
vízi erŒmı Brazília, Paraguay és Argentína között. 

Mexikó és az USA 1994-ben került szembe egymással, amikor
Mexikó a Rió Grande vízhozamát kevesellte. Törökország és Irak
viszonya sem felhŒtlen, mivel az irakiak szerint a Tigris és az
Eufrátesz folyók elterelése, az aránytalanul nagy török vízhasz-
nálat hátrányosan érinti országukat. Türkmenisztán, Kirgizisztán,
Kazahsztán, valamint Üzbegisztán kölcsönösen egymást vádolják
az Aral-tó kiszáradása miatt. A bŒs-nagymarosi vízerŒmı építke-
zésének egyoldalú magyar leállításával Magyarország és Szlo-
vákia között is feszültség keletkezett, amely a mai napig sem ol-
dódott meg. Mint ahogyan még nem került pont annak a peres el-
járásnak a végére sem, amely a 2000-es tiszai ciánszennyezés kö-
vetkezményeként Magyarország és a kitermelést végzŒ romániai
vállalat között zajlik. 

Kínában, ahol a folyók szennyezettsége az egyik legsúlyosabb
gond, óriási nehézségeket okoz az egészséges ivóvíz biztosítása.
A helyzetet jól jellemzi Peking vízellátása. A tervek szerint egy
1400 km-es vezeték épülne, amely északi területeken fellelhetŒ
vízforrásokból szivattyús úton biztosítaná a vizet. A vízhiányos
helyzet javítására az érintett országok jelentŒs erŒfeszítéseket
tesznek. Vannak országok, amelyek a felszín alatti vízkészletek
felkutatásában látják a fokozódó vízigények kielégítésének bizto-
sítását. Más országok a tengervíz sótalanításának irányában foly-
tatnak kutatásokat. Izrael már a ’90-es évek elején megállapodott
a hatalmas vízkészletekkel rendelkezŒ Törökországgal, hogy tan-

kerhajókkal importál vizet, de szóba került egy csŒvezeték kiépí-
tése is, amely folyamatosan biztosítaná a szükséges vízmennyisé-
get. A vízellátás helyzetét prognosztizáló tanulmányok borúlá-
tóak. 2007-ben jelent meg az a német szakértŒk által készített ta-
nulmány, amely szerint a jelenlegi fogyasztási trendek alapulvé-
telével mintegy három évtizeden belül regionális konfliktusok so-
kasága alakulhat ki, 2080-2100-ra pedig világméretı háború is
kitörhet a víz birtoklásáért.

A világfórum nem adhat választ minden konkrét problémára,
de felhívhatja a vízhasználók, a vízkezelŒk, a döntéshozók figyel-
mét a fenntartható vízgazdálkodási gyakorlat fontosságára, aján-
lásokat tehet, szakmai segítséget nyújthat.

Az isztambuli fórum e célok érdekében 6 témakört jelölt meg:
• Globális kihívások és kockázatok kezelése 
• Nemzetközi fejlesztések, különös tekintettel a millenniumi

fejlesztési célokra
• Vízkészletek és vízellátó rendszerek kezelése, védelme az

emberi és környezetvédelmi igényekkel összhangban
• Kormányzás és vezetés
• Pénzügyek
• Képzés, tudás és teljesítmény fejlesztése
Témakörönként 3-5 kérdéscsoportot tárgyaltak meg több mint

115 szekcióülésen. A szekcióülések mellett külön tanácskoztak a
képviselŒk és miniszteri konferenciára is sor került. Magyaror-
szágot dr. Oláh Lajos, a KvVM államtitkára képviselte, aki a kor-
mányzati tanácskozás megnyitóján felszólalásában kiemelte: nem
engedhetŒ meg, hogy a víz, mint stratégiai elem biztonságpoli-
tikai konfliktusok forrásává váljon. A magyar vízügyi szakmai
delegációt Kóthay László szakállamtitkár vezette, aki nemcsak e
minŒségében, hanem mint az INBO (International Network of
Basin Organizations – VízgyıjtŒ Szervezetek Nemzetközi Há-
lózata) elnöke vett részt a fórumon. A szakállamtitkár találkozott
a Víz Világtanács vezetŒivel, több szekcióülésen elnökölt, két- és
többoldalú tárgyalásokon vett részt. 

A tanácskozások mellett nagyszabású Expót és vásárt is ren-
deztek, ahol a vízellátással, a víztisztítással és szennyvízkezelés-
sel kapcsolatos legújabb technológiákat is bemutatták. Itt kapott
helyet egy állandó magyar infostand, amelyen igazgatóságunk is
lehetŒséget kapott legkorszerıbb diagnosztikai eljárásainak
bemutatására. A fórumhoz számtalan rendezvény kapcsolódott
különbözŒ helyszíneken, amelyek közül számunkra legfontosabb
a Magyar üzleti nap volt.

A programon magyar részrŒl Kovács Péter, a KvVM fŒosztály-
vezetŒ-helyettese mutatta be a magyar vízügyi intézmények te-
vékenységét az éppen aktuális vízgyıjtŒ-gazdálkodási tervek
elkészítésén keresztül, továbbá kaptunk egy rövid képet az egyik
magyar külkereskedelemre szakosodott cég tevékenységérŒl.

Az eseményen e sorok írójának is módja volt egy rövid számí-
tógépes elŒadáson bemutatni a vízilétesítményeink állapotának
felmérésénél használatos korszerı diagnosztikai berendezéseket,
mint a csatornavizsgáló kamerát, a georadart, illetve a thermo
kamerát. Csak halkan jegyzem meg, hogy a bemutató azonnal be
is került a „fehér holló” kategóriába. Ugyanis egyetlen hazai cég
sem tartotta fontosnak, hogy bemutassa technológiai képességeit,
kivitelezŒi kapacitását, referenciáit (!). Történt ez annak ellenére,
hogy dr. Oláh Lajos államtitkár kétoldalú megbeszélésén jelezte
török kollegájának, hogy Magyarország nem csak szakmai segít-
séget tud nyújtani Törökországnak abban, hogy felkészülhessen
az uniós környezetvédelmi elŒírások átvételére.

(Folytatás a 6. oldalon)
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V. Víz Világfórum

Dr. Dobi László, az Atikövízig igazgatója
az isztambuli világfórumon



A Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium az esztergomi 
Duna Múzeummal, valamint 

az Alsó-Tisza vidéki
Környezetvédelmi és Vízügyi

Igazgatóság a Magyar Hidrológiai
Társaság Szegedi Területi

Szervezetével közösen az idén is
pályázatot hirdetett a március 22-i 

Víz Világnap alkalmából. 

Az országos pályázati felhívásokra
összesen 254, míg a regionális árvízi év-
fordulóhoz kapcsolódó felhívásunkra 186
alkotás érkezett.

Országosan a következŒ kategóriákban
lehetett pályázni: tésztahíd-készítŒ ver-
seny (3 korcsoportban); V.I.P. – Vizek és
Iskolák Projekt (kortalan); irodalmi és

képzŒmıvészeti pályázat (3 korcsoport-
ban), internetes vetélkedŒ (2 korcsoport-
ban). Az országos pályázatok regionális
fordulójában az Atikövízighez beérkezett
alkotások közül 13 pályamı került tovább
az országos döntŒbe, ahol 3 alkotás kapott
díjat. Alsós korcsoportban 3. helyen vég-
zett Füredi Anna, a szegedi Gedói Általá-
nos Iskola tanulója. FelsŒs korcsoportban
1. helyezést ért el Sz. Kovács Tímea, a
szegedi Juhász Gyula Gyakorló Általános
Iskola tanulója. Szintén a Juhász Gyula
Gyakorló Általános Iskolából Berkó Iza,
Széll Zsófia, Akócsi Flóra, Kádár Kyra és
Kakuszi Sára közös alkotása az alsós kor-
csoportban 1. helyen végzett. 

A nyertesek a díjakat március 24-én
Nyíregyházán, a Környezetvédelmi és

Vízügyi Minisztérium által szervezett
központi Víz világnapi ünnepségen vehet-
ték át. Eredményeikhez szívbŒl gratulá-
lunk!

A Víz Világnapi országos pályázati ki-
írások mellett az Alsó-Tisza vidéki Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság és
a Magyar Hidrológiai Társaság Szegedi
Területi Szervezete az 1879. évi szegedi
Nagyárvíz 130. évfordulója alkalmából a
következŒ regionális pályázatokat hirdette
meg:

• „Az 1879-es Nagyárvíz pusztítása
Szeged városában” – rajzpályázat (4 kor-
csoportnak)

• „Az 1879-es szegedi Nagyárvíz” –
esszé- és versíró pályázat (2 korcsoport-
nak)

(Folytatás a 7. oldalon)

V. Víz Világfórum

Határokkal osztott vizek – határtalan lehetŒségek
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(Folytatás az 5. oldalról)
Az államtitkár szerint a magyar vállala-

tok közvetlenül is szívesen részt vennének
az elŒcsatlakozási program ivóvíz-,
szennyvíz-, és hulladékkezelési beruházá-
saiban. A feladat hatalmas. 

A házigazdák elŒadásaiban röpködtek a
milliárdok, a tervezett, vízzel kapcsolatos
beruházásoknak se vége, se hossza. És aki
azt hiszi, hogy ezek csak álmok, óriásit té-
ved. Tessék csak megnézni a török gazda-
ság fejlŒdésének dinamizmusát és konsta-
tálni, hogy a gazdasági fejlŒdés ütemében
maguk mögé utasították egész Európát.

A 2001-ben gazdasági válság miatt
mélypontra került 70 milliós Törökország
GDP-je jelenleg 16. a világon, Európában
pedig a hatodik. A gazdasági ugrás a kon-
trasztokkal teli Isztambulon is jól látszik.

A kereskedelmi útvonalak, földrészek,
kultúrák kapujában elhelyezkedŒ, egzoti-
kus, 16 milliós metropolisz lenyıgözŒ.
Csodálatos fekvés, hihetetlen tengerparti
adottságok, a magyar történelemmel is
kapcsolatos mıemlékek, varázslatos temp-

lomok, építészeti mıremekek sokasága
jellemzi. Mégis az az érzése az embernek,
hogy e gazdag örökség ápolása, fenntartá-
sa meghaladja az ország erejét. 

A történelmi óváros épületeinek nagy
része és sok mıemlék elhanyagolt állapot-
ban van. Ugyanakkor a városmagtól né-
hány kilométerre ultramodern lakónegye-
dek épültek ki fényızŒ, hatalmas bevásár-
lóközpontokkal, amelyek mellett a híres
nagybazár csak egy elavult trafiknak tınik.
A város dinamikusan fejlŒdik, gazdagodik
nemcsak építészetileg, hanem kulturális
területen is. 2013-ban Isztambul lesz Euró-
pa kulturális fŒvárosa. 

Nem lehet kétségünk afelŒl, hogy a cím-
mel járó elvárásoknak messzemenŒen ele-
get fog tenni, hiszen a felkészülés máris
gŒzerŒvel folyik. 

A hibátlanul megrendezett V. Víz Vi-
lágfórum e felkészülésnek  is a lehetŒ leg-
jobban sikerült fŒpróbája volt.

„Tesekkür ederim”, Törökország!

Dr. Dobi László

Bodor DezsŒ mondott 
ünnepi beszédet

Nagy Ferenc emlékezett 
a NagyárvízreA világfórum helyszíne az Aranyszarv-öböl partján

2009 Víz világnapi logója



A helyi Víz világnapi ünnepséget március 20-án tartottuk a
szegedi Móra Ferenc Múzeum dísztermében. Ünnepi beszédet
Bodor DezsŒ, a Csongrád Megyei Mérnöki Kamara elnöke, a
Szegedi Vízmı Zrt. mıszaki igazgatója mondott, az 1879-es
szegedi NagyárvízrŒl Nagy Ferenc, az Atikövízig igazgatóhe-
lyettese emlékezett meg beszédében (Képek az elŒzŒ oldalon).

Az ünnepi mısort és beszédeket az eredményhirdetés és díját-
adás követte. A pártatlan zsıri által legjobbnak ítélt munkák alko-
tóit értékes könyvekkel és ajándékokkal jutalmaztuk. A gyerme-
kek és a meghívott vendégek a múzeum emeleti kiállítótermében
tekinthették meg azt a kiállítást, melyet a legjobb pályamunkák-
ból állítottunk össze. (A kiállítás 2009. április 5-ig látogatható. A
díjazott pályamunkák a www.atikovizig.hu internetes oldalon is
megtekinthetŒek. Közülük néhánnyal ismerkedhetnek meg a kö-
vetkezŒ oldal összeállításában is. Eredmények a 9. oldalon.)

NagyszöllŒsi Nóra

Határokkal osztott vizek – határtalan lehetŒségek
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Az ünnepi mısorban a szegedi Széchenyi gimnázium  diákjai mıködtek közre

A Juhász Gyula gyakorló iskola alsósainak 2. helyezett alkotása Sz. Kovács Tímea különdíjat kapott

Gallai Klára I. díjas munkája

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani 
szponzorainknak, hogy felajánlásaikkal támogatták 

a gyermekek díjazását:
Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és

Vízügyi FelügyelŒség, Alsó-Tisza vidéki Vízgazdálkodási
Társulatok Területi Szövetsége, Magyar Hidrológiai

Társaság Szegedi Területi Szervezete, 
Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola, 
Szegedi Víziközmı MıködtetŒ és FejlesztŒ Zrt., 

Csongrád Megyei Mérnöki Kamara, 
McDonald’s Rókusi körúti üzlete, 

Szegedi Sport és FürdŒk Kft., Móra Ferenc Múzeum,
Szegedi Vízmı Zrt., Szegedi Vadaspark, Vámos Cukrász Kft.,

SZTE Füvészkert, MAGMAPLUS Kft., AQUAPLUS Kft.,
VÍZPART Kft., SZEVIÉP Zrt.
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Határokkal osztott vizek – határtalan lehetŒségek

Petrics Ákos*
Az 1879-es tiszai 

Nagyárvíz emlékére

Csepp, csepp, esŒcsepp
kŒre csobban, égbŒl pottyan

s káoszból rend lesz,
a csepp egyszer csak mederbe huppan,

zúdul a hegyrŒl gyorsan, gyorsan.
Vízimalom lapátja, s a nyárfa és
fızfa vízbe lógó nedves ága…

A folyó egyre csak nŒ
teste már szélesebb

a vize már nem hömpölygŒ
egyre kellemesebb…

A lapátok pörögnek, az
ágak jobban meggörbülnek…
Vízcseppek, milliószor millió

folydogál a város felé, a parton
fiúgyermek kiabál: hahó… hahó!
Minden titok és minden rejtély,

nem tudod mit hoz a holnap,
a múltba már nem szólhatsz bele,

a malom lapátja korhad,
nem csak az idŒ fog ki rajta,

hanem az erŒ, még az
idŒt is meg-meghajlítja…

Jön a hullám, mi mindent elvet:
A rossz és a jó magvait.

A lapát eltört a Tisza viszi
iránya Szeged város,
s már senki sem hiszi

hanem tudja, a víz mennyire is káros.
A nagy hullám nem partot

hanem falat csapdos,
Szeged utcáit dagasztja.

A város, mint nem kívánt Velence,
Csónak lapátok koppannak, s az

emberek…
Az emberek…Hová tıntek?

Szél fú át a „városon”,
egy kalapot se lök le

már nem csak a folyó visszhangzik
vajon ez marad örökre?
A fiúgyermek felkiált:
Hahó! Hahó! Hahó!

Csepp, csepp, esŒcsepp!
Lásd mit tettél!

Egy fiút a magányba tereltél…
Világvárosok sürögve-forogva,

Szegedet felkarolva,
téglát téglára, cserepet cserépre

felépítik azt.
Körutas, sugárutas?

Engem aztán nem érdekel!
A Tisza partján még mindig

nŒ Szeged város, ki nem felejt!
Hiába préselte gátak közé

a Tisza mélyén mindig vad folyó, örökké!
Vízcseppek, milliószor millió

folydogál a város felé, a parton
a hídlábnál fiúgyermek kiált:

Hahó!
De a város zúgása elnyomja

Nincs több tiszai ekhó?
*Széchenyi gimnázium, I. helyezés

FentrŒl lefelé: Füredi Anna, a Süni csoport és Futaki EnikŒ díjazott alkotásai



Kedves Víz világnapi meghívót kapott igazgatóságunk a Ma-
rosi Vízügyi Igazgatóság aradi kirendeltségétŒl. Az ünnepségen
magyar oldali szakmai partnerként Miskucza Péterrel, a Marosvíz
Kft. ügyvezetŒjével együtt vettünk részt. További meghívottak a
kirendeltség román partnerei (környezetvédelmi hatóság,
katasztrófavédelem, Vöröskereszt stb.) voltak, s tiszteletét tette a
megyei prefektus is.

Az ünnepségnek az aradi 5. számú általános iskola kisdiákjai-
nak kultúrmısora adott keretet, közben pedig a kirendeltség mun-
katársai elŒadásokban ismertették az intézmény munkáját. Ezek-
ben tömören bemutatták az árvízvédelmi, mederfenntartási, víz-
minŒség-ellenŒrzési tevékenységet és ezek jogszabályi hátterét.
Szinte minden elŒadásban volt utalás a határon túli, magyar te-
rületi hatásokra, kiemelve a magyar szakemberekkel az együtt-
mıködés fontosságát. Az elŒadások sorát színesítette egy, a diá-
kok által készített videófilm megtekintése, mely a környezetvé-

delmi munkájukat mutatta be. Az ünnep alkalmából több nyom-
dai terméket, plakátot is megjelentettek.

Úgy vélem, a rendezvényen a két ország szakemberei jelenlé-
tükkel is alátámasztották a Víz Világnap 2009. évi mottóját:
„Határokkal osztott vizek – határtalan lehetŒségek”.

Versegi László

Országos irodalmi 
és képzŒmıvészeti pályázat

I. korcsoport (óvoda)
1. Szakál Tekla, Szabó Kata és Nagyis-

tók Balázs közös alkotása (HódmezŒvásár-
hely, Hermann Alice óvoda, nagycsoport)

2. Ugrai Andrea, Váradi Bori, Mészáros
Zsófia, Bakacsi Dorottya, Rácz Kitti és
Bárdi László közös alkotása. (Deszk,
SZKTT Közoktatási Intézmény Móra
Ferenc CsicsergŒ óvoda, Micimackó cso-
port)

3. Hódi Mirella (Szeged, Rókás óvoda,
Maci csoport)

II. korcsoport (általános iskola, 
alsó tagozat)
1. Magyar Eszter, Faragó Viktória, Fara-

gó Petra és Bencs Judit (Szentes, Szivár-
vány mıvészeti iskola)

2. Berkó Iza, Széll Zsófi, Akócsi Flóra,
Kádár Kyra és Kakuszi Sára (Szeged, Ju-
hász Gyula gyakorló általános iskola)

3. Füredi Anna (Szeged, Gedói általános
iskola) 

Különdíj: Jász Jerne (Szeged, Juhász
Gyula gyakorló általános iskola)

III. korcsoport (ált. iskola, 
felsŒ tagozat)
1. Talpai Judit (Szeged, Gedói általános

iskola)
2. Gera Vince (Szentes, Szivárvány alap-

fokú mıvészetoktatási intézmény)
3. Ördög Ditta Johanna (Szeged, Radnóti

Miklós gimnázium)
Különdíj: Sz. Kovács Tímea (Szeged,

Juhász Gyula gyakorló általános iskola) 
Az országos tésztahíd-készítŒ kategó-

riában két elsŒ helyezettet hirdettünk két
korcsoportban:

I. korcsoport (8–12 éves) 1. helyezett a
kunszállási Tóth Pál általános iskola 6.
osztálya (Bársony Vivien, Beták Orsolya,
Cseri Vivien, Fazekas Bettina, Fekete Bri-
gitta, Fekete Renáta, Király József, Kiss
Iván, Mihálovics Krisztián, Mizsei Adrián,
Nemcsok Ádám, Provics Boglárka, Szé-
csényi Daniella, Szél-Tóth Viktor, Tábi Er-
zsébet, Tóth Angelika)

II. korcsoport (13–18 éves) 1. helyezett
a szegedi Sólyom utcai általános iskola
autista csoportja (Balogh Csilla, Bogáthy
Éva, Eperjesi Fruzsina, Farkas Bence, Kár-
mán Marcell, Szulics János, Trucz Zoltán).

Regionális árvizes 
rajzpályázatok

I. korcsoport (óvoda)
1. Süni Csoport (Szeged, Bölcs utcai

óvoda) 
2. Hajas Réka (Szeged, Jerney utcai óvo-

da, Napraforgó csoport)
3. Kupilár Fruzsina (Szeged, Hammido

mıvészeti iskola)

II. korcsoport (általános iskola, 
alsó tagozat)
1. Molnár Gabriella (Szeged, Madách

Imre magyar–angol két tanítási nyelvı álta-
lános iskola)

2. Scherer Vanda (Szeged, PetŒfi Sándor
általános iskola Bálint S. tagiskolája)

3. Gárgyán Attila (Szeged, Zrínyi Ilona
általános iskola)

III. korcsoport (általános iskola,
felsŒ tagozat)
1. Futaki EnikŒ (Makói általános iskola) 
2. Zádori Violetta (Bordány, Ádám JenŒ

általános és alapfokú mıvészeti iskola)
3. Köteles Fanni (Szeged, Tabán általá-

nos iskola)
Különdíj: Priváczki Ákos (Szeged, Du-

gonics András piarista gimnázium)
IV. korcsoport (középiskola)
1. Gallai Klára (Szeged-Móravárosi

SZKI és szakiskola) 
2. Blidár Tímea (Szeged, Deák Ferenc

gimnázium) 
3. Somogyi Tamás (Szeged, Széchenyi

István gimnázium és SZKI)
Regionális árvizes esszé- és versíró
pályázat, középiskolás korcsoport
1. Petrics Ákos (Szeged, Széchenyi Ist-

ván gimnázium és SZKI)
2. Fehér Tibor Dániel (Szeged, Deák Fe-

renc gimnázium)
3. Alboodi Ahmed (Szeged, Deák Ferenc

gimnázium)

A Víz világnapi pályázatok
regionális helyezettjei

Aradi vízünnep
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A hagyományokhoz híven
az Atikövízig központi

székházában, a Vásárhelyi
Pál teremben adták át az

„Alsó-Tisza vidékért”
emlékérmeket az 1879. évi

szegedi Nagyárvíz 130.
évfordulójának ünnepi

megemlékezésén. 
Dr. Dobi László igazgató

köszöntötte a meghívott
vendégeket; igazgatóságunk
osztály- és egységvezetŒit és

a már emlékérmes 
kollégákat.

Ifj. Nagy Ferenc, a környezetvédelmi és víziközmı osztály
munkatársa (bal oldali kép) kapta idén a megtisztelŒ felkérést,
hogy az 1879. évi szegedi Nagyárvíz évfordulója alkalmából ün-
nepi elŒadást tartson. Kollégánk rendhagyó szemszögbŒl mutatta
be az 1879-es árvízi katasztrófát követŒ idŒszakot. ElŒadását
jelenlegi tanulmányai (a gödöllŒi egyetem katasztrófavédelmi
szakiránya) és az igazgatóságnál betöltött munkaköre (környe-
zetvédelmi ügyintézŒ) ihlette; az árvizet követŒ idŒszakban elŒ-
forduló járványokról, fertŒzésekrŒl, ezek kialakulásának okairól
kaphattunk információt. 

ElŒadása végén megállapította, hogy korunkban is égetŒ prob-
léma a járványok, fertŒzések kialakulása, s ezek kezelése, va-
lamint hangsúlyozta az árvízi események utáni fertŒtlenítés fon-
tosságát is. 

Ezután adták át az „Alsó-Tisza vidékért” emlékplaketteket és
az elismerŒ okleveleket. 

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi (33) XXXIII.
tv. 77. §-a, valamint az Igazgatóság Alapító Okirata (1995. évi

Kollektív SzerzŒdésének 35. pontja) alapján a vízügyi szolgálat-
ban tartósan kiemelkedŒ teljesítményt nyújtó dolgozók elismeré-
sére az Alsó-Tisza Vidékért kitüntetés adományozása nyújt lehe-
tŒséget, melyben évente maximum négy személy részesülhet.

A kitüntetés adományozására az igazgatóság bármely dolgozó-
ja tehet írásban javaslatot. Az adományozásról az igazgatóság
dolgozóiból álló 10 tagú bizottság dönt. Az alapítás évétŒl szá-
mítva 2009-ben 15. alkalommal részesültek az arra méltóak eb-
ben az elismerésben. Eddig 47 kollégának adtuk át a kitüntetést. 

Az idei évben - hét jelölt közül - négy kolléga kapta meg az
Atikövízig dolgozói számára fontos kitüntetést, mely nemcsak a
magas színvonalú szakmai munka elismerését testesíti meg,
hanem mindazt az emberi értéket is, melyet ezen kollégák a min-
dennapokban képviselnek.

Az idén „Alsó-Tisza Vidékért” emlékérem kitüntetésben része-
sült CsörgŒ Gyula, a szegedi szakaszmérnökség szakaszmérnök-
helyettese, Dobos Ferenc, a mıszaki biztonsági szolgálat rész-
legvezetŒje, Nagy Ferenc gazdasági igazgatóhelyettes és Tar Mi-
hály, a jogi és humánpolitikai osztály gondnoksági csoportjának
gondnoka. (Jobb oldali képünkön az emlékérmesek.)

CsörgŒ Gyula igazgatóságunkhoz 1969. augusztus 1-én lépett
be pályakezdŒként. Kezdetben a szegedi szakaszmérnökségen
vízépítési technikusként dolgozott, majd 1972-ben került be az
igazgatóság központjának szakágazati fŒosztályra. 1979-ben
visszakerült a szegedi szakaszmérnökségre szakaszmérnök-
helyettesi beosztásba. Jelenleg az ár- és belvízvédelmi szervezeti
beosztásban körzetvédelem-vezetŒhelyettes, illetve 2003-tól a
11. 03. belvízvédelmi szakasz védelemvezetŒje.

KiemelkedŒ szakmai munkáját számos elismerés igazolja: Ki-
váló Dolgozó elismerés (1975, 1980, 1983), Árvízi Emlékérem
(1979, 2006), Kiváló Munkáért elismerés (1986), fŒtanácsosi cím
(1998). Munkáját példamutatóan, legjobb szakmai tudásával végzi.

Dobos Ferenc 1972 óta dolgozik igazgatóságunknál. Eddig
végzett munkája a mıhelyrészleg tevékenységéhez köthetŒ. A
vízügyi igazgatóságnál lakatosként kezdett dolgozni, majd mı-
helytechnológus beosztásba került. 1993 óta az MBSZ mıhely-
részlegének vezetŒje. A védelmi osztagban a szállítható szivaty-
tyús részleg vezetŒje. Szakmai felkészültségét jól hasznosította
más igazgatóságokkal és az ÁBKSZ-szel végzett közös tevékeny-
ség során mind belföldön, mind külföldön.

A 2000. illetve 2006. év belvizeikor kiemelkedŒ tevékenysé-
gével hozzájárult a sikeres belvízvédekezéshez. KiemelkedŒ
munkájáért többször részesült jutalomban, Kiváló Dolgozó kitün-
tetésben, illetve 2005-ben Vásárhelyi Pál Emlékérmet kapott.

Nagy Ferenc 1970 novemberétŒl dolgozik a vízügyi ágazatban,
mint mıszaki irányító. Az igazgatóságnál 1999. szeptember 1.
óta áll alkalmazásban, elŒször mint önálló belsŒ ellenŒr, majd
2002-tŒl az igazgatóság gazdasági igazgatóhelyettesi teendŒinek
ellátásával bízták meg. Szakmai életútja során mindig vízzel
kapcsolatos szakmai irányító munkakört töltött be. A gazdasági
tevékenység irányításán túl mıszaki kérdések megoldásában is
részt vesz. (Folytatás a 11. oldalon)
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Kitüntetések
Március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából a környezetvé-

delmi és vízügyi miniszter elŒterjesztése alapján, a Magyar
Köztársaság elnöke Pusztai Ferencné Dr. Koppány Csillának,
az Atikövízig jogi és humánpolitikai osztálya vezetŒjének a
Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adomá-
nyozta. A miniszter Brandenburg Róbertnek, az Atikövízig
vízrajzi és környezetértékelési osztálya ügyintézŒjének Mi-
niszteri ElismerŒ Oklevelet adományozott.

Kollégáink a kitüntetéseket március 13-án Budapesten, az
országos ünnepségen vették át. 

Szabó Imre miniszter március 22., a Víz Világnapja alka-
lmából Vágfalvi Zoltán tanácsost Sajó Elemér Emlékplakett
kitüntetésben, Dancsó Istvánt, az Atikövízig informatikai és
hírközlési osztálya munkatársát Miniszteri ElismerŒ Oklevél
kitüntetésben részesítette. Kollégáink a kitüntetéseket március
24-én Nyíregyházán, az országos központi Víz világnapi ün-
nepségen vették át. 

Ezúton is szívbŒl gratulálunk a kitüntetésekhez és további jó
munkát, jó egészséget kívánunk!



A 2008-as „Vizek éve a turizmusban”
kampány keretében a Magyar Turizmus
Zrt. és a vízügyi szakállamtitkárság össze-
fogásából született meg a „111 vízi emlék
Magyarországon” c. kiadvány. A megje-
lentetés célja az volt, hogy a könyv révén
minél többen megismerjék, s a belföldi tu-
rizmus keretében meglátogassák azon fon-
tosabb hazai vízi létesítményeket, melyek a
magyar vízgazdálkodás emlékeit Œrzik. (Az
Atikövízig mıködési területérŒl 13 vízi
emlékkel ismerkedhetnek meg a könyv
olvasói.)

A könyvbemutatóra 2008. december 11-
én került sor Esztergomban, a patináns
Szent Adalbert Képzési, Lelkiségi és Kon-
ferencia Központban. 

ElsŒként a bemutatót szervezŒ Duna
Múzeum igazgatója, Szalkai Tímea kö-
szöntötte a megjelenteket, majd Kóthay
László vízügyi szakállamtitkár a turizmus
és a vízügyi ágazat kapcsolatának jelentŒ-
ségét hangsúlyozta beszédében. Az állam-
titkár köszönetet mondott a szerzŒpáros-

nak, Fejér Lászlónak és dr. Szlávik Lajos-
nak (képünkön), valamint a környezetvé-
delmi és vízügyi igazgatóságok mintegy
száz munkatársának, akik közremıködtek a
könyv forrásanyagainak összegyıjtésében
és a kézirat szakmai bírálatában. 

A könyvbemutatón a szerzŒk ismertették
a kiadvány rövid tartalmát, valamint képi
anyagok kivetítésével és néhány mondatos
jellemzéssel ízelítŒt adtak a könyvben sze-
replŒ vízi emlékekrŒl is. A kiadvány kiváló
fotóit Vízy Zsigmond múzeumi fotós ké-
szítette. 

A szerzŒpáros ajánlása elŒszavuk sze-
rint: „Kiadványunkkal mind a szakmai,
mind a szélesebb közvélemény figyelmét
szeretnénk ráirányítani az ember és a víz
Œsi kapcsolatát dokumentáló, kultúrtörté-
neti jelentŒségı vízgazdálkodási emlékek-
re, amelyek közvetlen környezetük és a tér-
ség nevezetességei – s továbbra is ideális
célpontjai lehetnek a vízi turizmus hívei-
nek.”

N. N.

111 vízi emlék Magyarországon
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(Folytatás a 10. oldalról)

A szükségleteknek megfelelŒen folya-
matosan bŒvítette szakmai iskolai végzett-
ségét. A határidŒket pontosan betartja és
betartatja, munkabírása kiemelkedŒ.

Korábbi irányítói munkaköreiben szer-
zett gyakorlatából adódóan kiemelkedŒ
problémamegoldó képességet szerzett.

Kitüntetései: Kiváló Dolgozó elismerés
(1979, 1982), Kiváló Munkáért (1984),
Miniszteri ElismerŒ Oklevél (2006).

Tar Mihály 1976. február 2-án került
igazgatóságunk gépüzeméhez autószerelŒ-
ként. 1986-ban a gépüzem állományából
az Ativízig központi székházába helyezték
át. 1993-tól az igazgatóság új szervezeti
felépítésének megfelelŒen az igazgatási

osztályon a gondnokság állományában
karbantartói és gondnoki munkakörben
folytatta tevékenységét. Megbízhatóságán
túl munkáját nagy precizitás, pontosság
jellemzi. Az igazgatóság védelmi szerve-
zeti beosztásában évek óta az ellátó szak-
szolgálat technikai részlegében vesz részt,
így az elmúlt évek árvízvédekezéseiben
kiemelkedŒ szerepet töltött be a technikai
szakszolgálat beosztott dolgozójaként.

Igazgatóságunknál kétszer részesült ju-
talomban 25, illetve 30 éves jubileumakor.
2008-ban Miniszteri ElismerŒ Oklevelet
vett át.

SzívbŒl gratulálunk a kitüntetésekhez,
további jó munkát, jó egészséget kívánunk!

NagyszöllŒsi Nóra

Köszönjük!
Szerette városom… Talán kölcsön vehe-

tem e kifejezést Péter László könyvének cí-
mébŒl. A hétköznapok rohanó világában, a
mindennapi problémák között nem igazán
gondolkodunk el rajta, hogy mit jelent szá-
munkra a szülŒváros. Néha, amikor eljön
egy-egy évforduló – s egy langyos fuvallat
szárnyán valami megérint bennünket a rég-
múltból –, akkor vesszük a fáradtságot, hogy
visszatekintsünk. 

Most, az 1879-es árvíz 130. évfordulóján
kell e merengŒ emlékezés, hogy legalább ez-
zel fejet hajtsunk, tisztelegjünk az Œsök elŒtt. 

Nem tartom fontosnak az adatok és a té-
nyek leírását e megemlékezésben, azokat
úgyis tudják, fellelhetŒek, elolvashatóak. An-
nál inkább saját érzéseimet, benyomásaimat,
melyeket ez a múltba révedés bennem életre
keltett. 

Ami a legmélyebben megérintett, az a ket-
tŒsség érzése. A reménytelen pusztulás és a
romokból fakadó új élet. Gondoljunk csak
bele! A napokon keresztül tartó megfeszített
munka, mely egy emberré, egy közös kézzé
formálta, gyúrta az itt élŒket. A remény köz-
ben: talán, talán… Talán nem fog elveszni a
város, mely oly sok száz éve már fennmaradt,
dacolt mindennel. Talán nem az enyészeté
lesz az a sok-sok otthon, mely meleget ad la-
kói számára. A remény, hogy összefogva si-
kerül megzabolázni a féktelen természetet, és
az életet adó víz haragja nem fogja elmosni
az éveken át tartó munkák gyümölcseit. Úgy
tınt, sikerülhet…

Egy viharos éjszakán félrevert harang
azonban megcáfolta a bizakodó érzéseket!
Áttört a gát! A zúgó víz az álmukból fölvert,
otthontól megfosztott embereket a magasabb
pontokra zavarta. Víz alatt minden, minden!

Lássunk most egy pillanatra az Œ sze-
mükkel. Hiába volt a megfeszített küzdelem.
Minden elveszett. Még a holtak is kikeltek a
sírokból. Képzeljük el, amint a város lakos-
sága a megmaradt töltéseken állva azt látta,
hogy a temetŒket elmosta a víz. Szeretteik ko-
porsói a hömpölygŒ áradat tetején lavírozva
– rácsodálkoznak eme leírhatatlan és ször-
nyıséges tettre, melyet az a folyó követett el
ellenük, amellyel hosszú-hosszú évek során
békében egymás mellett éltek. Most holtuk-
ban megcsúfolta Œket is. 

Nem. Számomra feldolgozhatatlan. 
Szinte minden elpusztult. Az emberek nagy

része megmenekült, amiért hálát adhatunk
Istennek. Így fordulhat elŒ az, hogy ma, most
leírhatom: Szeged, szerette szülŒvárosom.
Így fordulhat elŒ az, hogy ez a város a Víz
óta már annyi szépet adhatott azoknak, akik
lakják, kik szeretik. Mert azok az emberek,
akik felé egy egész világ fordította akkor
segítŒ arcát, közös külsŒ és belsŒ összefo-
gással egy új, modernebb, ellenállóbb várost
építettek fel a romokon a semmibŒl. Új ott-
honok születtek, melyek meleget adnak a
benne lakók számára. Számomra is, és azok
számára, akik olvassák e sorokat. 

Fontos tehát, hogy emlékezzünk, hogy fe-
jet hajtsunk elŒttük. Megköszönjük nekik,
hogy diadalt arattak a gyász, a pusztulás fe-
lett, knyitották a kapukat egy új élet számára.
Számunkra is. Köszönjük!

Bálintné Miklós Éva



Napjainkban különös helyzetbe kerül-
nek a hétköznapi emberek. Nehezen

lehet a mai világban tájékozódni, túl sok in-
formáció zúdul ránk. Folyamatosan változ-
nak a hírek a gazdaságról, a jövŒrŒl. Nem
mindig van lehetŒségünk tényszerıen ér-
tékelni azt az információ-mennyiséget,
amelyet felénk továbbítanak. Szerencsére a
mérnöki tudományok, a vízépítés nem ha-
sonlatos a gazdaság állapotának értéke-
léséhez, hiszen itt a tényekkel kapcsolatban
kell egzakt „választ” adni az adott problé-
ma megoldására. Az árvízvédelem feladata
is objektív tudománynak minŒsíthetŒ, hi-
szen adott egy vízszint (lehetŒség szerint
egy tartóssággal) és ettŒl kell megvédeni a
mentett oldalt. E feladat megoldása során
eszközöket veszünk igénybe. Ilyen eszköz
a szegedi partfal is, amelyet a probléma
megoldására „használunk”.

A szegedi partfal – objektív építmény.
Az 1879. évi árvízi katasztrófát követŒn a
város felismerte annak szükségességét,
hogy egy állandó, megfelelŒen kiépített vé-
delmi vonalra van szüksége és rendkívüli
összefogással megépítette. Az árvizeket
újabbak követték, mígnem az 1970. évi ár-
víz során az addig jól „vizsgázott” partfal
védelmi képességét csak rendkívüli védel-
mi munkák során lehetett biztosítani. Ak-
kor mindenki számára egyértelmı volt,
hogy ami addig a város elsŒszámú árvízi
védvonala, városképi jelentŒségı eleme
volt, megújításra szorult. Ekkor már a vízü-
gyi igazgatóság szakemberei valósították
meg a feladatokat. Igazán jelentŒs erŒfor-
rások irányítása mellett létesült a város új
védelmi rendszere, figyelembe véve az ak-
kori városfejlesztési elképzeléseket.

A partfal rekonstrukcióját követŒen mér-
nökgenerációk kezdték úgy pályájukat az
igazgatóságnál, hogy megismerhették Sze-
ged új védelmi rendszerét. Jómagam is él-
vezettel hallgattam Varga Ferenc, Kiss Im-
re, vagy Török Imre György részletes be-
számolóját az építés részleteirŒl, a fel-
merült problémákról. Valahogy egy idŒ
után az ember úgy érezte, hogy egy kicsit Œ
is „építette” a falat…

Elkövetkezett a 2000. évi árvíz, amikor
elŒször közelítette meg a folyó vízszintje az
„új” védelmi mıvet. Szerencsére nem érke-
zett meg Szegedre a „nagyvíz”, így az árvíz
alatt a partfallal kapcsolatban sem merült
fel érdemi probléma. Akkor már azonban –
részben „külsŒ” kezdeményezésre – fel-
merült a partfal átépítésének kérdése, de
még ez nem tınt idŒszerınek. 

Ebben az idŒszakban a közép-tiszai ár-
vízi események következtében elkezdŒdtek
a szakmai viták: meddig emelhetŒk a töl-

tések, milyen módon lehet az árvízi elönté-
sek kockázatát minimalizálni…

Eljött 2006 tavasza, amikor minden ko-
rábbi „hidrológiai tabu” megdŒlt. Szeged-
nél soha nem látott hidrológiai helyzet ala-
kult ki, amelynek következtében a korábbi
árvízszinteket meghaladó „rekordárvíz”
alakult ki 1009 cm-es tetŒzéssel. Rekord
volt ez a vízszint, hiszen elŒtte soha ilyen
magas vízszintet nem mértek. Rekord volt,
mert mintegy 300 ezer homokzsák felhasz-
nálásával és sok száz ember közös munká-
jával lehetett a partfal mentén fellépŒ prob-
lémákat kezelni. 

Rekord volt, mert elŒtte soha sem volt
szükség a klinikai tömb pincéiben

védekezésre és nem merült fel a Gyermek-
klinika kitelepítésének szükségessége. Két-
kedve és tanácstalanul álltunk a partfal
mentén jelentkezŒ árvízi jelenségek láttán.
Nem tudtuk – vagy inkább nem mertük el-
hinni –, hogy ezek a jelenségek kapcsolat-
ban lehetnek a fallal. Rekord volt, mert so-
ha sem láttam azokat a „nagy öregeket”
ennyire aggódni. Varga Feri bácsi, id.
Szanka József nyugállományú gátbiztos is
értetlenül állt a problémák láttán. Rekord
volt a partfal „életében” a 2006. évi árvíz,
mert habár a teljes kiépítési szintet 41 cm-
rel alulmúlta az árvízszint, mégis a védelmi
munkák nagysága alapján úgy tınt, mintha
a fal tetejét is meghaladta volna.

Az árvíz után beazonosítva a problémák
okait, jelentŒs szakmai viták kezdŒdtek a
„bajok orvoslásáról”. Át kell-e építeni a

partfalat, vagy vannak még benne védelmi
tartalékok? A „gordiuszi csomót” a partfal
építésének egykori termelési igazgatóhe-
lyettese, dr. Kováts Gábor oldotta meg:
„Péter, ami elromlott, azt meg kell javíta-
ni”– mondta nekem és munkatársaimnak.
Ilyen „erkölcsi támogatással” a hátunk mö-
gött kezdtük meg a rekonstrukciós elkép-
zelések kidolgozását. Sajnos, eddig „csak”
pályázati anyagok készültek az átépítéssel
kapcsolatban – mondjuk, abból ötféle. Azt
azonban tapasztalatból ismerjük, hogy a
papírkötegek nem állnak ellent a víznyo-
másnak…

Hogy mi indított gondolataim leírására?
Napjainkban emlékezünk az 1879. évi ár-
vízkatasztrófa 130. évfordulójára. Ezzel
párhuzamosan ünnepeljük a 30 éve be-
fejezŒdött szegedi árvízvédelmi rendszer
második átfogó rekonstrukcióját.

Számomra – mint szegedi védelemveze-
tŒ számára – a múlt és az elŒdök tisztelete
elsŒdlegesen, kiemelten azt jelenti, hogy
felismerjük a változás szükségességét és
mindent megteszünk azért, hogy „ami el-
romlott, azt megjavítsuk”.

MeggyŒzŒdésem, hogy a szegedi
partfal átépítése-megújítása (har-

madik rekonstrukciója) elŒbb-utóbb a „pa-
pírgyártáson” túl átvált valós építési tevé-
kenységbe. (Bár azt csak zárójelesen jegy-
zem meg, hogy remélem, ennek idŒpontja
megelŒzi a következŒ szegedi „rekordár-
víz” bekövetkeztét.)

Dr. Kozák Péter
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A partfal emlékezete – egy „használója” tollából 

2006. április 22., Szeged (11.01): két arasz híján víz alatt a partfal



2009. március 3-án Lénárt Ferenc város-
földi csatornaŒr kollégánk jelentette, hogy
a Csukáséri-fŒcsatorna 38+420 km szel-
vényében található híd alaplemezén a kb.
20 cm-es vízréteg alatt fémesen csillogó
foltokat észlelt, amely feltételezése szerint
fém higany. Másnap a helyszínen szemlét
tartottunk az ATI-KTVF (környezetvédel-
mi felügyelŒség) szakembereivel és a mi
megállapításunk is egyezett a csatornaŒr
megfigyelésével: valóban higany került a
fŒcsatornába!

A híd alaplemezének mélyebb részein 5-
6 tenyérnyi foltban 300-500 cm3 mennyi-
ségre (5-7 kg) becsültük a fém higanyt.

A fŒcsatorna e szakaszán a kecskeméti
szennyvíztisztító teleprŒl történŒ folyama-
tos kibocsátás miatt a víz áramlása és a 10-
20 cm-es vízborítás állandó. A higany a mi
geológiai körülményeink között fémes ál-
lapotban nem fordul elŒ (egyébként a vilá-
gon is meglehetŒsen kevés helyen található
fémes formában).

EbbŒl egyértelmıen következett szá-
munkra az, hogy a higanyt ismeretlen tet-
tes, vagy tettesek juttatták a fŒcsatornába.

Néhány gondolat magáról a fémrŒl. A hi-
gany elemi állapotban cseppfolyós, ezüstös
fémszínı, szobahŒmérsékleten könnyen
párolgó nemesfém, amely jól vezeti a hŒt
és az elektromos áramot. Sırısége az
ezüstnél és az ólomnál is nagyobb (13,6
g/cm3), a levegŒ oxigénjével nem reagál,
csak a salétromsav és a tömény, forró kén-
sav támadja meg. Egyes helyeken (Szibéria
északi területein) kis mennyiségben elemi
állapotban is elŒfordul, fŒ megjelenési for-
mája azonban a higanyszulfidot tartalmazó

cinnabarit nevı érc, amely vulkáni tevé-
kenység során képzŒdik. A világon a legna-
gyobb ilyen lelŒhelyek a spanyolországi
Almaden környékén vannak. 

Maga a fém higany nem mérgezŒ, ellen-
ben gŒzei igen, súlyos idegrendszeri és ve-
sekárosodást okoznak.

A vízben oldódó higanyvegyületek mér-
gezŒ hatása régóta ismert, ezért használták
ezeket már az ókorban is fertŒtlenítŒ-
szerként. A higany szerves vegyületei még
veszélyesebbek, mert az élŒ szervezetben
könnyebben felszívódnak. A környezetbe
kikerülŒ higanyvegyületek beépülnek a
táplálékláncba, emiatt gyakorlatilag az élŒ-
világ minden elemére nézve veszélyt jelen-
tenek.

A higanyt a fizikai és kémiai tulajdonsá-
gai miatt a mıszeriparban, fénytechnikai
iparban, vegyiparban széleskörıen hasz-
nálják. Az a véleményünk a kecskeméti
esetünkkel kapcsolatban, hogy ezt a meny-
nyiséget is valami hasonló felhasználási
helyrŒl tulajdonították el, majd szabadulni
akartak tŒle. De mint látjuk, az emberi bu-
taság és felelŒtlenség nem ismer határokat.

A fém higany a helyszínen észlelt for-
mában önmagában nem jelentett veszélyt,
de úgy ítéltük meg, hogy mint környezet-
idegen anyagot, mindenképp el kell távolí-
tani. Ezek után az ATI-KTVF-fel egyetér-
tésben 2009. március 4-én 12  órától III. fo-
kú vízminŒségi kárelhárítási készültséget
rendeltünk el. 

A Csukáséri-fŒcsatorna érintett szakasza
a BÁCSVÍZ Zrt. tulajdona és ez a cég a
kezelŒje is. Ezért a vonatkozó kormányren-
delet szerint a kárelhárítás költségeit a víz

(terület) tulajdonosának kell viselnie, a kár-
elhárítási technológiát az illetékes környe-
zetvédelmi és vízügyi igazgatóság határoz-
za meg és végzi a szakmai irányítást is a
környezetvédelmi felügyelŒség közremı-
ködésével. 

A BÁCSVÍZ Zrt a készültség teljes idŒ-
tartama alatt és a beavatkozás során is
maximális mértékben együttmıködött
igazgatóságunkkal, elfogadta a kárelhá-
rítási technológiát és azt a külsŒ vállalko-
zót, akit a jogosultságai és referenciái alap-
ján ajánlottunk a végrehajtásra.

A kárelhárításra javasolt technológia a
következŒ volt:

1. A Csukáséri-fŒcsatorna vízhozamának
visszatartása 24 órás idŒtartamra a városi
záportározóban.

2. Homokzsákból fal építése a 38+420
km szelvényben levŒ híd alaplemezén, a
higannyal szennyezett terület körbezárása.

3. Ipari nedves porszívó segítségével a
fémhigany eltávolítása a szennyezett te-
rületrŒl.

4. A híd alaplemezén található iszap eltá-
volítása ipari nedves porszívó segítségével.

5. A fémhigany szeparálása és hasznosí-
tásra történŒ elszállítása.

6. A higannyal szennyezett iszap össze-
gyıjtése és elszállítása ártalmatlanításra.

Azért döntöttünk a fém fizikai úton
(„porszívózással”) történŒ eltávolítása mel-
lett, mert ugyan lehetŒség lett volna a hi-
gany fizikai vagy kémiai úton történŒ meg-
kötésére is, de ezek természetüknél fogva
nagyságrendekkel több idŒt vettek volna
igénybe, másrészt költségesebbek is lettek
volna.

A feladat végrehajtására a kecskeméti
székhelyı DESIGN Kft.-t javasoltuk,
amely cég a balatonfızfŒi „NITROKÉ-
MIA” klóralkáli-elektrolízis üzemében
végzett nagy kiterjedésı felületrŒl fémhi-
ganyeltávolítást. Ezt a munkát elsŒ osztá-
lyú referenciának ítéltük meg.

A technológia kivitelezési idŒpontjával
várni kellett a kedvezŒ meteorológiai hely-
zetre, vagyis néhány napos csapadékmen-
tes idŒszakra. Ezt kisebb mértékben a te-
repviszonyok indokolták, jobbára azonban
az, hogy minél kisebb vízhozammal kelljen
a fŒcsatornában „megküzdeni”. Így került
sor 2009. március 12-én a kárelhárítási
operatív végrehajtására.

Az ismertetett technológia elsŒ lépését –
a víz visszatartását – a BÁCSVÍZ Zrt. és az
Atikövízig végezte, a többit a DESIGN
Kft. szakemberei hajtották végre.

A Csukáséri-fŒcsatornán a vízvisszatar-
tás 2009. március 11-én 20 órakor kez-
dŒdött. (Folytatás a 14. oldalon)
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Higanyszennyezés a Csukáséri-fŒcsatornán



A Magyar–Román Vízügyi Egyezmény elŒírásai szerint szakmai
albizottságok üléseznek – általában évente – a két ország közös víz-
gazdálkodási, vízkárelhárítási feladatainak áttekintése, értékelése cél-
jából. A találkozók sorában az ár- és belvízvédekezési albizottság ülé-
sére 2009. február 9–13. között került sor a romániai Besztercén (Bis-
trita). 

Az ülés rövid megemlékezéssel és gyásszünettel kezdŒdött az albi-
zottság korábbi vezetŒjére, a 2008. november 19-én elhunyt Tóth Sán-
dorra emlékezve. Az ülésen részt vett még igazgatóságunk képvisele-
tében Tripolszky Imre, aki nyugdíjazása okán elköszönt az albizott-
ságtól. A munka során elŒször az árvízvédekezési és belvízvédekezési
szabályzatok közösen kidolgozandó mellékleteirŒl volt szó. A mellék-
letek tartalmi meghatározásánál a két ország szakértŒi között jelentŒs
véleménykülönbség alakult ki. A közös érdekı vízkárelhárítási mıvek
körének meghatározását a magyar fél kidolgozott javaslatai ellenére
sem sikerült a tárgyalás során véglegesíteni. A tárgyalások folytatására
a felek kinyílvánították szándékukat.

A többi napirendi pontban az albizottság a román és magyar területi
igazgatóságok egyes létesítményeit, tevékenységét vizsgálta meg.
Többek között elfogadta igazgatóságunknak a  magyar-–román vi-
szonylatban végrehajtott, Œszi felülvizsgálatokról felvett jegyzŒköny-
veit és a beszámolónkat a Dél-békési térséget ellátó, öntözési célú, ha-
táron át történŒ vízátvezetésrŒl. 

Az albizottság feladatokat is meghatározott: a nyíregyházi székhe-
lyı Tikövízignek és a nagyváradi székhelyı ANIF-nak közös tanul-
mányt kell készíteni a Károlyi-vízfolyás határmıtárgyának üzeme-
lésével kapcsolatban. Az Atikövízignek és a marosvásárhelyi székhe-
lyı DAM-nak a Maros folyó vízrajzáról és árvizeirŒl kell a megkez-
dett tanulmányokat közösen véglegesíteni. Mindkét feladat határideje
2009. április 30. Igazgatóságunk–- vállalt feladatként – átadta a román
félnek a Szárazér-fŒcsatorna battonyai határszelvényébe telepített
vízhozammérŒ mıszer mıszaki dokumentációját. Az albizottság
ülésének eredményeivel – véleményem szerint – nem lehetünk elége-
detlenek. A 10 napirendi pontból 2 esetben nem tudtak a felek meg-
egyezésre jutni. Ezekben az esetekben is tisztázódtak az álláspontok, a
megegyezés szándéka továbbra is él. Versegi László

2008. december 12-én Székesfehérvá-
ron, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság szervezésében
zajlott a 2008. évi Kelet–Nyugat kosárlab-
dagála, melyen az ország keleti és nyugati
régiójában lévŒ kövizigek nŒi és férfi mun-
katársai mérkŒznek meg egymással évrŒl
évre. A megérkezést követŒ ebéden dr.
Csonki István, a Ködukövízig igazgatója
köszöntötte a megjelent csapatokat, majd a
kövízigek vezetŒi év végi értekezletet tar-
tottak, míg a csapatok résztvevŒi városné-
zésen vehettek részt. A város nevezetes
épületein, terein túl megtekinthettük a fel-
újított Hiemer-házat, s annak kiállításait is.

A kötetlen program után következett a
megmérettetés elŒtti bemelegítés, majd a
mérkŒzések. 

A Kelet férficsapatát az Atikövízig ré-
szérŒl Fejes Péter, Frank Szabolcs és Kiss
Csongor, míg a Nyugat nŒi csapatát Batta

Emese és dr. Szik-
szai Bernadette erŒ-
sítették.

ElsŒként a lányok
csapatai álltak pályá-
ra. Izgalmas mérkŒ-
zést láthatott a szur-
kolók népes tábora. 

A kétszer tíz per-
ces játékidŒ végered-
ményeként a Kelet
nŒi csapata került ki
boldog gyŒztesként.
Ezután a fiúk mutathatták meg kosárlabda-
tudásukat. A keleti csapat kissé gyengén
kezdett, de a gyŒznivágyás nem hagyta fi-
ainkat, ami a nagyon izgalmas meccset kö-
vetŒen a gyŒzelemhez vezette a Kelet csa-
patát a Nyugattal szemben. 

Az esti eredményhirdetésen a gyŒztes
csapattagok átvehették jól megérdemelt ér-

meiket, s a gyŒzteseknek kijáró serleget,
mely még a vacsora elŒtt – a hagyomá-
nyokhoz híven – pezsgŒvel töltve járta kör-
be az asztalt.

Kóthay László vízügyi szakállamtitkár
javaslatára 2009-ben Szegeden lesz a gála.
Várunk minden „kosaras” kollégát sok sze-
retettel! NagyszöllŒsi Nóra

(Folytatás a 13. oldalról)
A helyszínen március 12-én 7 órakor végezték az elsŒ munká-

latokat. A szennyezés eltávolítását, a terület teljes megtisztítását,
a homokzsákokból épített gát bontását, a szennyezŒanyagok (fém
higany és iszap) elszállítását, a helyszín takarítását március 12-én
12 órára végezte el a vállalkozó. Így a központi védelemvezetés
az ATI-KTVF egyetértésével a vízminŒségi kárelhárítási készült-
séget aznap 16 órakor megszüntette.

A munkálatok során a vállalkozó 5 kg fém higanyt és 40 kg hi-
gannyal szennyezett iszapot távolított el a csatornából. A környe-
zetvédelmi felügyelŒség a környezet állapota ellen elkövetett
bıncselekmény miatt feljelentést tett az illetékes rendŒri szer-
veknél.

Ez az esemény is, mint minden hasonló, egyedi az igazgatóság
életében és sok-sok tanulsággal szolgál számunkra. Ezek az ügy
átgondolása során újra és újra elŒjönnek és bŒvülnek. A legfon-
tosabban talán a következŒk: 

A munkánk során a legváratlanabb események megjelenésére
és megoldására is fel kell készülnünk (páldául a tiszai cianid
szennyezésre, a pusztaszŒlŒsi gázkitörésre, a Csukáséri-fŒcsator-
na higanyszennyezésére stb.) Folyamatos és élŒ kapcsolatra van
szükség a területen mıködŒ, a környezetvédelem és a vízgaz-
dálkodás szempontjából fontos szervezetekkel, vállalkozásokkal.

Elengedhetetlen a folyamatos jelenlét a területen, gátŒreink és
csatornaŒreink lelkiismeretes munkája. Számunkra az utóbbi volt
a legnagyobb érték. Az elmúlt években többször is próbálkoztak
már magasabb szinteken valamiféle takarékosságra hivatkozva a
figyelŒszolgálatunk „racionalizálásával”. Ez az esemény is bizo-
nyította, vannak dolgok, amelyek a területen élŒ és dolgozó mun-
katársaink nélkül nem mıködnek.

Ezúton is megköszönjük minden, a kárelhárításban részt válla-
ló szervezetnek és személynek, hogy profi módon végezte a dol-
gát és így együtt nem tettünk világra szóló dolgot, „csupán” meg-
mentettük a környezetünk egy darabkáját.

Dr. Fekete Endre–Kemény László

Higanyszennyezés Magyar–román szakértŒi találkozó
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Kelet–Nyugat kosárgála



E számunkban fejezzük be 
Fiala Károlynak az elŒzŒ számokban

folytatásokban közölt írását.

Pulcz Lajos altábornagy, a temesvári
fŒhadparancsnok az utolsó napokban telje-
sen egyedül irányította a védekezési mun-
kákat. Pulcz felismerve a veszedelmet,
több száz katonát rendelt Szeged védel-
mére. Március 5-én azonban Szeged sorsa
megpecsételŒdött, bár akkor azt sokan még
nem gondolhatták. 

Petresnél a töltés este hét órakor átsza-
kadt: „Ez a töltés Várady mérnök közvetlen
felügyelete alatt állt, ki este 7 órakor az
egész szakaszt szemle alá véve, a petresi
töltésen sem észlelt semmiféle gyanús kö-
rülményt. Alig távozott Várady két kilomé-
ternyire, midŒn az Œrjáró katona vészlövé-
seit hallotta. Rögtön visszafordult s azt ta-
pasztalta, hogy a töltés mintegy 20 ölnyi
hosszaságban egészen eltünt és a nyíláson a
Tisza iszonyú erŒvel és robajjal ömlik a
percsorai rétre. A 3 öles magasságú vízosz-
lop mindinkább szélesedett, úgy hogy a
szakadás elzárására még gondolni is telje-
sen képtelenségnek látszott”. 

Két óra múlva már a Szegedi vízmércén
is apadást tapasztaltak. A töltésszakadás hí-
rére, az északi vonalakra rendelték a véd-
erŒket (Sövényháza), mert remélték, hogy
az árhullámnak sikerül útját állni. Azonban
ennek a védtöltésnek a vége lényegesen ki-
építetlenebb volt, így ezt a folyó megkerül-
te, s március 6-án délben már Szeged felé
közeledett. Az alföldi vasútvonal töltésére
3000 ember érkezett, így már majdnem
4000 fŒ dolgozott megfeszített tempóban.
Március 7-én hajnalban a Macskási tölté-
sen átbukott az áradat, feltöltötte a Fehér
tavat, majd az állami és alföldi vasútvonal
által elzárt területet kezdte megtölteni.
Szintén e napon hajnalban a Korcsolyázó
töltésen is átbukott a folyó árja és AlgyŒt,
valamint Tápét is romba döntötte. Szegedet
immár két oldalról vette körül a fenyegetŒ
veszély. Eközben a várost közvetlenül védŒ
töltéseken is szakadatlanul folyt a munka. 

A kilátástalan helyzet miatt kijelölték a
menekülŒ útvonalakat, amelyek Újszege-
den keresztül vezettek. A lakosságnak egy
része már a menekülésre készült elŒ, sokan
elhagyták a várost, mások az értékeiket pa-
kolták össze, úgy készültek a legrosszabb-
ra. A védvonalakon sajnos nem volt megfe-
lelŒ a helyzet. Szakember híján a munka
ugyan lázasan folyt, ám annak eredménye
rendkívül bizonytalan volt. A katonák és fi-
zetett munkások példásan és szakszerıen

végezték a rájuk bízott feladatot. Március
8-án az árvíz az alföldi vasútvonalat teljes
hosszában elérte, a várostól már csak ez a
védmı választotta el. Másnap délután 4
órára a víz szintje elérte a töltés korona-
szintjét, így már csak a nyúlgát biztosította
a védelmet. 

A víz szintjének csökkentése érdekében
az utászok átvágták a töltést, az így kialakí-
tott nyíláson a folyóba vissza tudták vezet-
ni a vizet. Március 9-én téves információk
miatt a közerŒk nem jelentek meg a véde-
kezési helyszíneken, ami miatt a karhata-
lom segítségére volt szükség. E napon lép-
tették érvénybe a rögtönítélŒ eljárást is, a
zavargások elkerülése érdekében. A statári-
um hírére a védvonalakon a szükséges köz-
erŒ megjelent és a kijelölt feladatok ellátá-
sát megkezdte. 

Ezen a napon Herrich az alábbi nyilatko-
zatot tette: „Szegedet a végkatasztrófától
most már nem napok, de órák választják el.
A lakosságot munkára kényszeríteni se le-
het. Kiki hurczolkodik, a többiek várják a
pillanatot. 400 katonán kívül, kik kénysze-
rítve vannak a munkára, a töltésen egy lé-
lek sem látható. Az est vagy az éj folyamá-
ban a lehetŒ legrosszabb bekövetkezésére
számítanak”. 

A víz nyomásának enyhítésére a Szeged-
tŒl nyugatra lévŒ állami vasútvonalat is át-
vágatták az utászokkal, így remélve az al-
földi vasútvonal megmentését. Ennek
eredményeként a felgyılt vizek a Maty-
éren és a Vereskereszt mellett folytak fo-
lyamként a Tisza felé. A víz szintjének
emelkedése azonban nem állt meg. A nap
folyamán az erŒsítési munkálatok jól ha-
ladtak, napos, szélcsendes idŒ volt, éjszaka
is eredményesen küzdöttek a védekezŒk. 

Március 10-én Dorozsma is elveszett. A
helyi lakosok fegyelmezetten eddig tartot-

ták magukat a Fehértói és a Putri töltések
védelmével. A vízszint magassága elérte a
27 láb magasságot, s ettŒl magasabbra már
nem is emelkedett. A város lakosai, a kato-
nák és a fizetett munkások több ezren dol-
goztak, sokan biztosak voltak a védekezés
sikerében. Maga Herrich is eképp nyilatko-
zott: „Szeged város megmenthetŒnek te-
kinthetŒ és csak valamely rendkívüli vé-
letlen volna képes ezen állást meghiúsítani.
A nép hangulata is megváltozott, ezrenként
tódulnak a munkához.” 

A munkák a következŒ napon, március
11-én is hatalmas erŒkkel folytak. Az idŒ-
járás kedvezŒ volt, szélcsendes, napsütéses
idŒben dolgozhattak a védekezŒk. Herrich
az alábbi jelentést tette: „munkaerŒ nagy
számmal és remélem, ma minden veszé-
lyen túl leszünk.” Délután küldött sürgö-
nyében is jelezte: „munkaerŒ most már túl-
ságos s így Szeged megmentése holnap be-
fejezett ténynek lesz tekinthetŒ.” 

Valóban, a jelek biztatóak voltak. A vé-
dekezés központi helyein a töltések maga-
sítása rendben zajlott, a készletek és a mun-
kaerŒ elégségesnek bizonyult. Szeged sorsa
felŒl a képviselŒházat a jelentések meg-
nyugtatták, s a helyi védelmet irányítók is
úgy látták, hogy a víz szintje fölé 1 lábbal
magasodó töltések elegendŒek lesznek, fŒ-
ként hogy az apadás megindult. A sikeres
nap végén a nap bíbor színbe öltöztette az
eget, s ez sokakat bajsejtelemmel töltött el.
A napnyugta után erŒs nyugati szél támadt,
amely felkorbácsolta a hullámokat, s ezek a
remélt nyugalmas éjszakát kétségbeejtŒ
küzdelemmé változtatták át. A katonák és a
munkások a fáklyák fényénél emberfeletti
küzdelmet folytattak, védték a nyúlgátat az
elhabolás ellen. Este nyolc órakor akkora
hullámokat korbácsolt a víz, hogy átcsap-
tak a gátakon. (Folytatás a 16. oldalon.)
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(Folytatás a 15. oldalról)
Egy megrémült fiatal jegyzŒ a városba

futott és mindenütt azt kiáltozta: „jön a
víz”. Az Œrjáraton lévŒ katonák lövéseket
adtak le, s FelsŒváros lakossága menekü-
lésbe fogott. Életüket egy megrémült hiva-
talnoknak köszönhették. Este 10 órára már
orkán erejı szél tombolt, de Plucz szemé-
lyes jelenléte és bíztatása helyben tartotta a
védekezŒket, akik minden igyekezetükkel
próbáltak az árnak gátat szabni. 

A katasztrófát azonban Szeged nem ke-
rülhette el, március 12-én hajnali fél kettŒ-
kor mintegy 25 méter szélességben átsza-
kadt a töltés a 97-98. számú Œrházak között.
A szakadás után fél órával a vihar elült. 2
óra 15 perckor megkondult a városháza
öreg harangja – jelezve a lakosságnak a ka-
tasztrófát. Reggelre a város nagy részét el-
öntötte a víz, 151 ember meghalt, 70 000
ember vált hajléktalanná! A következŒ reg-
gelen menekülŒk, nincstelenné lett embe-
rek sokasága hagyta el a várost az ide érke-
zŒ kocsikkal, hajókkal. Március 17-ig 22
ezer ember hagyta el a várost, állandó la-
kossága 12–15 ezer fŒre csökkent, Œk fŒleg
férfiak voltak.

Az árvíz betörése után egy nappal már
több mint 4000 épület dŒlt össze.

Egy héttel késŒbb ez a szám elérte az
5585-öt és az idŒ elŒrehaladtával fokoza-
tosan nŒtt. Csak a Szegedet ért kár akkori
értéken meghaladta a 10 millió koronát, a
térségben okozott pusztítás mértékét 33
millió koronában határozták meg. A város-
ba érkezŒ uralkodó garantálta a város újjá-
építését, amely hosszú évtizedekbe került. 

Remélem, az olvasó számára kiderült,
hogy a város pusztulása elkerülhetŒ lett
volna, ha idŒben meghallgatásra találnak a
helyi vezetŒk, szakértŒk észrevételei s azo-
kat maradéktalanul teljesítik. Sajnos, már

akkor is különbözŒ érdekek befolyásolták a
város árvízi biztonságát, sok esetben a gaz-
dasági érdekek szóltak bele a védmıvek
fejlesztésének irányába, mértékébe. 

MegdöbbentŒ az akkori fŒmérnök szere-
pe, aki a pusztító árvíz után így nyilatko-
zott: „a csapást a város maga idézte fel, a
Maros levezetése ügyében tanúsított maga-
tartása által”. Korábban éppen az Œ tényke-
dése akadályozta meg a város biztonságát
szavatoló beavatkozásokat. Szeged városa
azóta is vívja küzdelmeit a folyó árjával, s
reméljük, ezek a csaták mind a mi javunkra
dŒlnek el. A megtörtént katasztrófa pedig
minden ember számára tanulságként kell
szolgáljon, azaz nincs semmilyen érdek,
amely az emberek és a város életének vé-
delmét bármikor megelŒzhetné!

Ez az összefoglaló, mely több évszáza-
dot ölel fel Szeged városának és a Tiszának
közös életébŒl, leginkább az árvizekre kon-
centrált. Nem szabad azonban elfeledni,
hogy az árvíz szóval, árvízi fenyegetettség-
gel csak akkor találkoztunk, amikor az em-
ber regulázni akarta a folyót.

Szeged városának kapcsolata folyamato-
san alakult, s alakul a mai napokban is. Ko-
rábban a folyó a város mélyebb fekvésı te-
rületei közé szabadon járhatott, a város la-
kói a magasabb pontok között csónakokkal
közlekedtek, késŒbb kiemelt utakat hoztak
létre. Ebben az idŒszakban volt a legköz-
vetlenebb és a legszorosabb kapcsolata a
városnak a folyóval. Az akkor élŒk elfogad-
ták a természet rendjét, a folyó természetes
vízjárása ellen kevés erŒfeszítést tettek.

A XVIII. században kezdett a kép meg-
változni. A török kiızése után a városfej-
lesztések megindultak, s több helyen tölté-
seket emeltek a város védelme érdekében.
A mélyebb fekvésı területeket árvizek al-
kalmával a folyó még mindig birtokba ve-

hette, de a város belsŒ területeirŒl lassan ki-
szorult. A közvetlen kapcsolat lassan meg-
szınt. 

A század végére, illetve a XIX. század-
ban gyökeresen megváltozott a helyzet. A
városok, falvak töltéseket emeltek a lakos-
ság és a termŒföldek védelmének érdeké-
ben, s megkezdték a folyamszabályozási
munkákat. A folyót kiszorították egykori
ártéri területeirŒl, s elöntései, melyek ko-
rábban termŒvé tették a talajt, biztosították
a gazdag halállományt, nemkívánatos ese-
ménnyé váltak. Szeged városának életében
is így változott ez a kapcsolat, az árvíz szó
csengése negatív lett, az emberekben aggo-
dalmat keltett. 

A természetes folyamatokat igyekeztek
szabályozni, s néhány beavatkozás sikerte-
lensége katasztrófát okozott. Ezzel végér-
vényesen szakított a város a folyóval, igye-
kezte magát körbebástyázni, egyre maga-
sabb fallal körülvenni. 

A legújabb város- és tájesztétikai irány-
zatok azonban, melyek Nyugat-Európából
származnak, ismét kapcsolatot teremtenek
a városlakó és a folyó között, s ennek érde-
kében az épített állandó gátakat ideiglenes
védmıvekkel cserélnék le. Számos város-
ban kialakították már a mobilgátas védelmi
rendszereket, melyek kellŒ biztonságot
nyújtanak, de az év nagy részében kapcso-
latot biztosítanak ember és víz között. Sze-
gednek, mint az Alföld legszebb városának
a Tiszával való kapcsolatát szintén érdemes
felújítani, átgondolni és az itt élŒ, valamint
idelátogató emberek számára a Tisza másik
arcát is megmutatni. 

„Megállok felhŒs tavasz ég alatt
S míg megy a víz és az idŒ szalad
Érzem, hogy az öreg Tisza felett 
Az örök élet csillaga remeg.”

(Juhász Gyula)

Szeged fejlŒdése és kapcsolata a Tiszával
ElŒzmények és az 1879-es Nagyárvíz

16 VÍZPART 2009. MÁRCIUS

F.: ATIKÖVÍZIG DÍJ  HITELEZVE
6720 Szeged, Stefánia 4. SZEGED  I.
6701 Pf. 390 Megyei Postahivatal

6701

NYOMTATVÁNY

VÍZPART
Az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi 

és Vízügyi Igazgatóság lapja
Megjelenik negyedévente

Szerkeszti: a szerkesztŒ bizottság
Elnöke és felelŒs kiadó:

dr. Dobi László
FelelŒs szerkesztŒ: Pálfy Katalin
SzerkesztŒk: NagyszöllŒsi Nóra, 

Priváczkiné Hajdu Zsuzsanna 
SzerkesztŒség: H-6701 Szeged, Pf.: 390

6720 Szeged, Stefánia 4.
Tel.: 36/62/599-599; Fax: 36/62/599-555

E-mail: n.nora@atikovizig.hu
Nyomás: „NORMA” Nyomdász Kft.,

HódmezŒvásárhely


	2009mrcius címoldal
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16



