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AZ ALSO-TISZA-VIDEKI VIZUGYIIGAZGATOSAG LAPJA

A holtágat alsó végén körülbelül 400 méter hosszú
csatorna követi az árvízvédelmi tÖltésig, ahol egy 0,5
köbméter/perc teljesítményli
szivattyútelep van. A holtágmeder átlagos szélessége 25
méter, mélysége 3-4 méter.
A vízmélység rendszerint
0,5-1,2 méter közötti. A
holtág elsődleges funkciója:
a környező területek (mintegy 100 hektár) csapadékvizeinek a befogadása (tíz bekötési helyen) és továbbvezetése a marostői szivattyútelep felé, mely azokat a Tiszába e.tneli. Korábban több
ternu1llcút (az egykori Felszabadulás TSz és a Vár.osgazdálkodási Vállalat kertészetének kútjai) csurgalék-hévizét is a holtágba vezették.
Ezek kii~tatásáról vízügyi
nataIÜ~-siületeu.

A holtág - egy rövid, a
rehabilitált szakasz kivételével rendkívül elhanyagolt állapotban van. A meder fenekét
vastag iszapréteg borítja, a
meder vízi növényzettel erő
sen be van nőve. A viz az illegá1isan bevezetett szennyvizektől 'és a bedobált hulladéktól, 'valamint a szerves
iszapból és a korábbi, szeméttel történő mederfeltöltésekből kiinduló, kedvezőtlen
folyamatok következtében
állandóan szennyezett, kellemetlen blízt áraszt, mely a
környék, lakosságának életét
megkeseríti. Az Ativizig laboratóriuma 1981-ben tíz
mintavételi helyen vizsgálta
a viz mmóségét, s - a Délépes rész kivételével- a sóháztartás, a 'oxigénháztartás mutatói és II különleges mutatók
szerint is rendkivül rosszak,
III-IV. :osztályúnak, vagy
Délép-üdülőtelep menti

osztályon kivülinek minősí
tette. A vízminőség a '80-as
és '90-es években tovább romolhatott, mert a sorozatosan száraz években a holtág
csapadékvizekből alig kapott
utánpótlást. Az év nagy részében pangó víz (talajvízzel
kevert, egyéb víz) van a mederbeÍÍ. Különösen elszomorító a helyzet az átereszek
környékén, ahol fölszaporodott a felszlrlen úszó szemét.
A holtág tulajdonosa és kezelője: Szeged város önkormányzata.
Az újszegedi Holt-Maros
állapotának javítását mindenekelőtt az illegális szennyvízbevezetések megszüntetésével és a meder kitisztításával (a szerves iszap eltávol1tásával) lehetne elérni. Ez a
két beavatkozás csak egyidejlíleg, együtt végrehajtva lehet hatékony, önmagában
egyik sem oldja meg a problémát. Természetesen a meder és a part rendezése, a vízi
és parti növényzet rendszeres
ápolása is hozzátartozik a
holtág rehabilitásához.V égül
bizonyára jótékony hatása
lenne annak, ha megoldanák
a holtág mutánpótlását, lassú, de állandó vízforgalmat
teremtve. A holtág vízpótlá-

sára több lehetőség is kinálkozik. Az Ativizig 198f-ben
készült tanulmány terve (tervező: Fajka László) a következő négy változatot vizsgálta meg.
Az 1. változat szerint a marostői szivattyútelep átépítésével (reverzíbilis sé tételével) alu1ról,llehetne aholtágat
feltölteni. Ennek. hátránya,
hogy így nincs vízkörforgalom. A n. változat esetében
ugyancsak a fentiek szerint
történne a vízbeszerzés, de a
vizet egy meglévő övcsatorna átépítésével és meg hosszabbftásával a holtág
Thököly úti végéhez vezetnék, így teremtve meg a víz
körforgalmát. Hátránya,
hogy a csatorna lakott területen vezetne keresztül.
A III. változat szerint a
vízbeszerzés az egykori újszegedi Haladás TSz öntöző
vízkivételéról történne (a Tisza bal partján, Újszeged déli
részén), és a meg lévő (?) .
nyom6csóhálózat igénybevételével és egy új tápcsatornán
keresztül jutna a holtágba a
víz.
Hátránya, hogya vízszáll1tás útja túl hosszú, a rendszer
üzemeltetése - a nyomás
alatti vízszállítás miatt - túl
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1996. május 25-26-án az Erdélyi Magyar Mlíszaki Tudományos Társaság szervezte nemzetközi konferencia témája a
Tisza vízgylíjtőjének erdélyi folyói voltak.
A konferencia szervezői között a már emlitett EMMTT
mellett megtaláljuk a Magyar Mérnökök és Építészek Világszövetségét, a Pro Európa Liga s.zervezetét és a szolnoki
székhelylí Tisza klubot.
Magyarországról olyan nevek fémjelezték a konferenciát,
mint Pungor Ernő akadémikus, egyetemi tanár és Nemcsók
János professzor, államtitkár.
A konferencián nagyon különböző végzettséglí, foglalkozású magyar és román szakemberek, ideértve romániai
egyetemi hallgatókat is, saját kutatás aikra támaszkodva, közös felelősséggel keresték az erdélyi, illetve az onnan Magyarországra átfolyó folyók megőrzésének lehetőségét. Külön öröm volt a konferencián, hogy a korábban, néha egymás ellen forduló biológusok, környezetvédők és vízügyesek ezúttal végső célokat tekintve, teljes egységbe kerültek
és a különböző szakmák nagyon jól kiegészítették egymást.
költséges.
Szegedroi a konferencián Major Tibor környezetvédelmi
A IV. változat a Maros igazgatóval együtt vettünk részt és két egymást követő és
bal partján (2,5 folyam- egymást kiegészítő előadásban, a Maros közös érdekeltséglí
kilométer), meglévő (?) szakaszának árvízvédelmi és vízminőségi kérdéséről száöntöző vízkivétel helyére
moltunk be. Az árvízvédelmi együttmlíködés kapcsán, a szótervezi a holtágat ellátó szi- fiai konvencióra hivatkozva, szorgalmaztuk a közös érdevattyútelepet (teljesítménye keltséglí szakasz fogalmának kiterjesztését a vízgylíjtő
0,5 köbméter/perc), ahon- mindazon területeire, ahol a beavatkozások hatása a másik
nan a víz körülbelül 4 kilo- ország területén érezhető. ,
méter hosszú magas vezeEzt a gondolatot a konferencia nagy érdeklődéssel hallgattéslí tápcsatornán jutna el a ta és a megfogalmazott ajánlások közé is bekerült. A konfe- Kamara-töltés mellett ha- rencia a tudományos eredmények mellett baráti kapcsolatok
ladva - aholtágba.
kialakítására is lehetőséget adott és a beszélgetések során
Ezen utóbbi változatot az derült ki, ho~y a kapcsolatok szélesítésének számtalan leheAtivizig 1987. évi terve tősége van. Igy került sor arra, hogy az Erdélyi Magyar Mlí(tervező: Czirok Ferenc) szaki Tudományos Társaság meghívást kapjon a Kárpát-mekissé módosítva - részlete- dence vízgazdálkodásáról és vízi környezetvédelméről
sen kidol~ozta, összekap- ősszel megrendezendő konferenciára, melyről eddig sajnála-·
csolva Észak-Újszeged tos módon nem értesültek. Ez a konferencia tovább mélyítetkomplex vízrendezésével és te a folyókkal foglalkozó, mindkét országban azonos elveket
egy öntözőtelep kialakításá- valló szakemberek együttmlíködését és reményt ad rá, hogy
vaL A különbség lényeg é- egyszer közös folyóink valóban tisztábban fognak medben az, hogy a tápcsatorna rükben folyni.
nem a Kamara-töltés menDr _Kováts Gábor
tén, hanem az egykori holt
meder nyomvonalán halad.
Ezzel a tervvel egyidóben
készítette el a Délterv a
holtág és közvetlen környezetének rendezési tervét
(tervező: Takács Máténé).
Természetesen további vízpótlási változások is elképzelhetők, de valószínlí,
hogy a legutóbb ismertetett
változat, vagy annak valamilyen módosított formája
A Magyar Hidrológiai 'Szegedi Területi Szervezet
a legkedvezőbb. Az volna
Társaság
elnöksége május 7- elnöke lett.
az ideális, ha öntözőtelep
A társaság május 21-24-én
(vagy más .hasznosító léte- én ülést tartott, amelyen jósítmény) létesülne a holtág váhagyták az 1995. évi mér- Sopronban rendezttt ez évi
alsó végén, onnan venné ki leg beszámolót, határoztak a országos vándorgyúlését,
a vizet, tehát körülbelül 8 Társaság által adományozott amelyen ezúttal a korábbiakkilométeres meg tett út után, kitüntetések és díjak ügyé- hoz képest, elsősorban anyaígy a holtág vízforgalma az ben. A kitüntetések átadására gi okok miatt, területi szeröntözési idényben automati- 1996. október 29-én, a Tár- vezetünket csak hárman
kusan megoldódna, azért saság közgyűlésén kerül sor. képviselték.
A társaság területi szerkülön nem kellene fizetni. Az elnökség a hódmezővásárhelyi
szennyvíztisztító
tevezete
május 13-án ~ggylí
Nagy kérdés persze, hogy
akar-e öntözni valaki ebben lepet Lampl Hugó díjra mél- lést tartott, amelyen megvátónak ítélte és döntött ezen lasztotta a szegedi területi
a térségben.
(Folytatás a 2. oldalon) díj odaitéléséról. Ismertették szervezet elnökségének tiszta víz világnapi országos pá- újítását előkészítő jelölőbiIlYázat eredményeit és öröm- zottságot.
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Ahogy a Magyar Hidrológiai Társa- gyon sokat tanulhattunk. Azt hiszem, velünk sétálva mutatták be a helyi nel
ság hírei között olvashaljuk, a Társaság mindnyájan köszönettel tartozunk dr. vezetességeket. Sajnos mindenki nevét
közel negyven tagja szakmai tanul- Vitális György kandidátus' úrnak, a nem jegyeztem meg, de dr. Újvári Jómányút keretében egy kisebb erdélyi Földtani Intézet nyugdíjas geológusá- zsef kolozsvári egyetemi tanár úrét nem
körúton vett részt. Milyen volt az út? - nak, dr. Pogány András temesvári tudom elfelejteni.
erről kérdeztem Tót Ottó barátomat, az egyetemi tanár úrnak és dr. Molnár Bé- A hetvenes évei felé ballagó tanár
la hidrogeológus professzor úrnak .úr nyugállományba vonulása' előtt az
utazók egyikét.
- Nekem nagyon jó volt. Ezen az út- (JATE Földtani Tanszék) azért a na- egyetem természetföldrajzi tanszékévonalon eddig nem jártam, nagyon sok gyon részletes, a társaság figyeimét nek professzora,. Románia vízföldrajzászépséget, sok érdekességet láttam. És minden érdekességre felhívó szakszeru nak megírója és több mint száz tudobár elég: fárasztó volt, nagyon örülök, kalauzolás ért, amiben egész úton ré- mányos tanulmány szerzője, rendkivül
hogy részt vehettem. Elsősorban cso- szesülhettünk. És meg kellene még- ,jóízű" magyar ember. Nagyon hanguportunk vezetőjének, Novák Gyulának egyszer valahogy köszönni azoknak a latos, lebilincselően érdekes előadását
köszönhetően egész úton szinte semmi helyi vendéglátóknak is a mind~nhol Kolozsvár é,s Gyalu között haladva volt
probléma nem volt senkivel, semmiveL szívélyes, nagyon baráti fogadtatást, szerencsénk hallgatni.
(Folytatás a 2. oldalon)
- Idegenvezetőinktól útközben is na- akik a kedvünkért órákon keresztül

mel
jelenthetjük, hogy területünkről Mészáros Gréta
kunszentmártoni általános iskolai tanuló rajzpályázatával
I. díjat nyert az általános iskolák alsó tagozatosainak
kategóriájában. A középiskolás képzőmlívészeti kategóriában n. díjat kapott Kucsora Málta, III. díjat Nagy István, mindketten a szegedi
Tömörkény István Gimnázium és Mlívészeti Szakközépiskola tanulói.
Az elnökség foglalkozott
az 1996. október 29-00 közgylílés előkészitésével is,
amely egyúttal tisztújító közgyűlés lesz. Megválasztotta a'
jelölőbizottságot, melynek
elnöke Török Imre György, a

A jelölóbizottság elnöke:
dr. Kováts Gábor, tagjai Dr.
Fodré Zsófia és Vargáné Patkós Margit.
Kérjük a tagtársakat, hogy
javaslataikkal keressék meg
ajelölóbizottságot.
A társaság Szegedi Területi Szervezete május 27-től
30-ig erdélyi szakmai tanulmányutat szervezett, l;lIDelyhez Szeged Város Közgylílése, a Szegedi Vízmlí Kft., a
SZEVIÉP Kft., a Magyar
Vízügyi Kivitelezési Kft. és
a Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat is támo- \.
gatást biztosított. A támogatást ez1itOn is köszönjük.
T. I. Gy.
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(Folytatds az 1. oldalr(1)
Aztán'meg kellene itt is
köszönnj Nagy Kálmánnak,
a tusnádi utazási iroda utaskiséroJfllek és Szilágyi-Katona IstVánnak, a kolozsvári
Diak6niai Központ munkatársának"a mindenre kiteIjed6 gondOskodást, ami hozzájárult ehhez a szép élmény'I
hez.
- Merre jártatok?
- Szegedr6l kora reggel
indultunk. már 9 órakor Aradon voltunk, ahol beszállt
hozzánk Pogány professzor.
Megismertetett minket Arad
szakmai 'és kulturális nevezetességeivel. Igy többek közt
megnéztÜk a városi partfalat,
az aradi'f6vízk:ivételt és természetesen az aradi vértamic
em1ékmtIvét is.
- A szakmai programban a
lippai vfzkivétel következett,
de Lippánál tettünk egy kis
kitér6t Radnára, a hires és
nagyon: szép máriaradnai
kegytemplomhoz. Aztán tovább haladtunk a Maros völgyében péváig. Itt egy mindenkit j6l megizzaszt6 gyalogos tóra következett, fel a
[ dévai várba (és vissza - ez
sem volt sokkal könnyebb).
Akkor még nem tudtuk,
milyen :szerencsénk van a
dologg~1... Ez a "séta"
ugyanis eredetileg csak a
másnapI programban szerepelt, m~snap viszont szinte
egész nap esett az eső, ezért
biztos nbm tudtunk volna felmenni, pedig a látvány csodálatos volt, kár lett volna kihagyni. :
Dévátfsl- még továbbra is
a Maros,mellett utazva - Piskinen és Szászvároson keresztül estére megérkeztünk
az Algy6gy melletti, gyönyörtI ~örnyezetben lév6,
csodálatos tiszta leveg6jtI,
gy6gyvizéről hires fürd6helyre, Fered6gy6gyra. Kitünő vacsOrát kaptunk. két napig itt volt a szálláshelyünk.
Utunk második napja kicsit boróng6san indult, az es6 azonban nem tudta elrontani a kedvünket, hosszá át
állt e16ttünk, korán elindultunk. A délel6tt folyamán
. a brádi 'aranymázeum csodálatos érc -és k6zetgytIjteményében gyönyörködhettünk, a mázeum helyi szak:ért6je -~s "saját geo16gus-
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aink" szakavatott kalauzolá- Diak6niai Központban kap- mil\den szépséges nép&ával. Innen ájabb hosszá (az , tunk szállást (mindenütt rend mtIvészeti remekét elénk táró
elég rossz min6ségtI utak mi- és tisztaság, kedvesség és pici házik6ba. Amit ott látatt inkább id6ben, mint tá- gondoskodás - mindenkinek tunk, azt nem lehet elmonvo1ságban hosszá) át vezetett ajánlom, itt szálljon meg, ha dani. A Mtorok, ruhák, eszVajdahunyadra, a várba. A arra jár). Lecuccolás, mo- közök, képek és egyéb csotörténelemmel volt fantaszti- sakodás és máris indultunk a dák látványa leírhatatlan.
kus találkoz6nk. Nagyon Kolozsvárt6l kb. 20 km-re, a
- Innen bementünk a falu
szomorá, hogy ezt a gyö- Gyalui .havasokb6l ide siet6 mázeumába, imol a vasércnyörtIséget anyagiak hiányá- Hideg-Szamos és a Kapus ta- bányászat és a bányászélet
ban mai gondoz6ik nem tud- lálkozásánál lév6 Gyalura, relikviái mellett a környék
ják igazán ágy rendben tart- ahol egy hangulatos vendég- egyéb népmtIvészeti értéani, ahogy megérdemel né l6ben kaptunk b6séges va- keib61 is láthattunk néhány
(na de ez sajnos, nálunk is csorát. Utána kellemes ba-, nagyon szép darabot, de
e16fordul). Igy is nagy él- ráti beszélgetés, borozgatás, igaza volt Annus néninek, az
sörözés zárta az élménydás övé szebb volt. Azért itt is
mény volt falai közt járni.
Vajdahunyad után a Ke- [ napot.
nagyon megfogott valami. A
nyérmez6 mellett elhaladva,
- Az utols6 nap sem telt vendégkönyvben olvastam
Szászsebesen keresztül a Se- eseménytelenül, s6t talán a egy ott járt magyar bejegybes foly6 völgyében találha- legszebb látványban ekkor zését: "Köszönjük a totó víztároz6k· egyikét, a mé- volt részünk. A. déle16tt ko- rock6iaknak, hogy 6rzik köreteiben igen tekintélyes se- lozsvári városnézéssel telt el: zös értékeinket." Hát igen ...
beskápolnai tároz6t és mtI- a csodálatosan szép Szent köszönjük.
tárgyát látogattuk meg. Kés6 Mihálj templomban a kántor
MieMtt tovább mentünk
este lett, mire Fered6gy6gyra ár j6voltáb6l egy kis orgona- volna, a helyi népmtIvészeti
értünk. A vacsora most talán muzsikát is élvezhettünk. A bazárban mindenki minden
még jobban esett, mint e16z6 Farkas utcai református pénzét elköltötte, így aztán
este, utána még egy kis séta, templom, Mátyás király szü- könnyebb zsebbel, de min- .
egy kis ulti (ki mit szeret) és lőháza (falán ;iZ áj "Funár- denképpen sokkal gazda,,felkészülés" a holnapi nap- remekmftvel"), a Házsongár- gabban indulhattunk tovább.
ra.
di temet6 és a város hangula- Aranyosf6nél megpr6bálA harmadik napon ismét tos utcái, csodaszép régi há- koztunk egy kis"arany-mokorán reggeliztünk, indulás zai, a sok-sok magyar dolog sással" is, háthá .. ( Sajnos
Gyulafehérvárra. Itt két gyö- miatt - minden tényellenére nem jött be. Azzal vigasztalnyörtI székesegyház (az or- - vegyes érzelmekkel utaz- tuk magunkat, hogy csak
todox és a katolikus) szépsé- tunk tovább.
azért nem, mert kevés id6nk
geit volt szerencsénk látni.
Utunk felejthetetlen szép.· volt. Igy is éjjel fél Iéétt6kor
Azért is mondom szerencsé- ségl1 helyeken, a Bihari értünk Szegedre. Csodálatonek, mert a katolikus temp- hegységen át, az Erdélyi ~c- san szép tit után.
lom· körbeállványozva éppen hegység és'a Gyalui havasok
Talán lesz még hasonló.
a felájítás kínjait "élvezte" és között, az Aranyos völgyé- Ebben bízik e sorok leír6ja:
csak tekintélyes helyi kisé-. ben vezetett, közel száz kilo-I
ronknek köszönhettük, hogy méteren keresztül több mint I
a sekrestyén keresztül be ezer méteres hegyek között, ,
tudtunk jutni a nevezetes Tordát61 Aranyosbányán,
székesegyházba.
Topálifalván, Aranyosfőn,
- Ezután szétnéztünk egy Diófáson (micsoda gyönyökicsit a városban. Két rész- rtISégesen szép magyar falub6l áll, mondanom sem kell, nevek!) át Biharlonkáig.
hogy nekem igazán az 6vá- Közben volt egy kis kiros tetszett .. Nagy sétát tet- térőnk az 1128 méter magas
tünk a v~ban, ellátogattunk Székelykő melletti Torock6a teo16giai egyetemre és a· ra. Már a falu eMtt ínegállváros híres könyv- és levél- tunk, gyönyörködJ;li a Szé-,
tári gyl1jteményét is megnéz- kelyk6 fenséges látványában,
hettük. Ezután Nagyenyed, amikor Annus néni, a Geleyrovid séta, majd elhagyva a Király család büszke székely
Maros völgyét, az Aranyos- sarja a mez6ról hazafelé balszéken áthaladva Torda kö- lagtában meglátott minket ~
vetkezett.
hozzánk csatlakozva felaján- Nagy élmény volt a kis lotta, nézzük meg belülről az ,
kirándulás a tordai hasadék- 6 kis házát, mert az ott lát- ;
hoz. Nehéz betelni a lát- hat6 dolgokat még az édes- ;
vánnyal, a csodálatos kör- anyja kezdte el gyl1jteni és :
nyezettel. Sok kirándu16val, bizony mára már sokmind~n I
többek közt magyar buszok- összejött. Egyszerre csak hat :
kal is találkoztunk. Estére ember fért el, felváltva lép~ •
Kelozsvárra értünk, ahol a tünk hát be a székeiyföld :
r

Hogy is .van ez ?
Hozzászólás "Aszegedi evezés
története~~
(Folytatds az 1. oldalr(1)
A Máros menti vízkivétel
megfeleÍ6 kialakításával - a
Maros magas vízállása idején - gravitáci6s (szivornyás) vJzellátásra Js m6d
nyílna.
Lényeges szempontokra
derülhet fény a legájabb városrend~zési tervb61, Újszeged ezen részének távlati te-

r---

.-----~------_._"

rülethasznosítási javaslataib61, melyek megval6sftását
össze kell kapcsolni a HoltMaros rendezésével.
Legnagyobb gond a holtág-rehabilitáci6 megszervezése és finanszírozása. Ehhez
talán segítséget nyájthatnak
a kormányzati szervek is. A
KHVM-ben most készül egy
e16terjesztés a holtágakr6l a

kormány részére, melyben
javaslatok vannak arra vonatkoz6an, hogy miként lehetne a holtágak rehabilitáci6s munkálatait a központi
költségvetésb61 is támogatni
(a céltámogatási pályázati
rendszer kiterjesztésével, elkülönített állami pénzalapok
igénybevételével stb.)
Dr. Plilfai Imre

cím{j eszmeluttatáshoz...

A VIZPART 1996. áprilisi számában
Benke György elmélkedik a szegedi
evezősök sanyaru sorsár61.
Kedves Gyuri.! A dolgok nem {gy állnak,
Te, aki a Vízügyi SE elnökségi tagja (is)
vagy, tájékozottabb lehetnél!
Most mi is a helyzet'?
Az evezős szakosz·tály val6ban elköltözött, el kellett, hogy költözzék a mederortelepr61.

Ez az épületegyüttes, mely nem erre a célra épült, évek 6ta pénzhiány miatt egyre leromlottabb állapotba került, komplex felájftása kb. 25 milli6 forintot igényel, erre sem
az SE, sem a Vízügyi Ig~gat6ság nem kbpes.
De mivel is lett szegényebb az Ativizig?
Semmivel! Nem kell fenntartani egy nem
állami VÍZügyi alapfeladatot szolgál6 létestt- (
ményt.
(FolyIaIds a 3. oldalOn)':

\
,

#

#

1996. MAJUS-JUNIUS

#

3

VIZPART

Az ái,viivédelmi- és bel- .
viivédelmi létesítményeink
optimáliS fenntartásához szl1kös pé~ügyi fedezet ezidáig
is vesz~lyeztette az árvízbelvízvédelmi biztonságot,
ugyan~or eddig foly6ink001 hallgattunk, ,,rájuk pénzt
évek 6ta nem tudtunk köl-

I

i

óta tartó "száraz ideSszakot"
követ6 legutóbbi árvíz teljesen átáztatta a mederoldalakat, és a viszonylag
gyors apadássál a talajból a
mederbe visszafolyó víz a
csl1szólap mentén leszakítot. ta az évek során feltö1t6d6
tendenciát mutató partoldalakat, melyet a partél közeteni".
Az 1995 decemberi-1996
lében lév6, nagy méretl1 fák
januári árvii levonulását kö- ,
által okozott terhelés is eMveteSenészleltük, hogy az '
segített.
Ativizig kezelésébe tartoz6
Az, hogy a becs6szott par94,2 kilométer tiszai\ és a
tok sorsa ini lesz, még nem
49,6 kilométer hosszl1ságú
tudhatj uk, de az biztosnak
marosi foly6szakaszokon a
látszik, hogy a gyökérzettel
foly6k középviii medreinek
együtt vízbe cs6szott parti .
rézsl1i, mederélei leszakadfák elpusztulnak. A hajótak, a rajtuk léveS fákkal e- '
Z611tban lév6 fák eltávolítása
gyütt a mederbe csúsztak.
miatt ugyanakkor a folyamos
A partbecsl1szások mértémedertisztításra fordítandó
kének megállapítására - a h6
költségeink jelentős mértékl1
és jég eltl1nését követ6en megemelkedése váJható.
eleSzetes: felméréseket végezAzonnali feladatként jelenttünk.-melyeket tiszai bejárákezik tehát a haj6zóutat elsokkal pontosítottunk.
záró, a hajózást akadályozó
Ezek :alapján megállapítfák eltávolítása, az árviivéhat6, hQgy a kezelésünkbe
delmi töltéseket megközelít6
,
A mártélyi vizkivétel-kömyéki partbecsúszás, '
tartoz6 Tisza szakaszon a
becsdszások felmérése, és
melY tönkretette amatárgy védeImét bjztosltó KMZ rézsaburkolatot (Fotó: Biró Ferenc)
partok 40 és fél kilométer
szükség szerinti bevédése,
hosszúságban szakadtak le,
parti erd6területek kezeMA mIltárgyakat biztosító k6ml1- inek felszólítása a szabadon, ami összes tiszai partszaka- egyes esetekben a partél hát- désének" üteme felgyorsult, tehermentesítését.
méretének meghatározása új t ö l t é sm e g k ö' z e li t 6 veket is megrongálta, a tartandó sávban lév6 fák leszunk mintegy 22 százaléka. rarág6dását okozta.
A becsúszások érdekessé- mederfelvételeket igényel, mederszakaszokon, a vízki- szennyvízbevezetés nyomó- termelésére.
.
A Maroson a Tiszához viszonyítva apartszakadások ge, hogy nemcsak a homorú, ugyanis számítanunk kell na- vételeknél a medrek a meg- csövét a partél közelében elA fenti feladatokat az ezcsak lojális jellegIlek, összes hanem a domború oldalon is gyobb hosszakban a t11lfejlő lév6 partbiztositások miatt szakította.
évi szl1kös folyószabályozáSzerencsére aMaroson si-üzemelési és fenntartási
hosszuJi.: mintegy 1,0 kilo- keletkeztek. Az "olTok" (sas- dött, szabdalt partok igen többségben állékonynak muép... ányási) a helyükön ma- költséges helyreállítására tatkoznak, hosszabb becs ú- ilyen mértékO' parteróZió lliteikerétünkb61 elvégezni
'lQéteTc
Az esetek több mint há- radtak, azonban e16ttük és (Körös-toroki, nagyfai ka- szások nem tapasztalhatók, nem észlelhet6, de helyi jel- nem tudjuk, ezért viljuk az
lokális partomlások, fabe- leggel és rövidebb hosszon, OVF mielőbbi kedvez6 dönromnegyed részében a me- utánuk a partok több 100 nyarulat).
A rézsl1elmozdulásokkal dőlések azonban igen.
egy-két hullámtéri csatorna tését, a fentiek végrehajtásáderrézsl1 fe1s6 kétharmadánál méter hosszan beszakadtak.
A fentiek alól kivétel az ml1tárgyat tönkretéve, itt is hoz szükséges központi céltörtént a partleszakadás. Az A beszakadások következté- jelentős famennyiség került a
elválás függ6leges értelem- ben'partéleink szabdalttá vál- foly6mederbe, ezért szüksé- úgynevezett mártélyi vízki- tapasztaltunk partbecsúszá- keret biztosítására.
ben 1,5-2,5 méter között vál- tak, a foly6szabályozási ml1- gesnek tartanánk a parti lefo- vétel és a csongrádi szenny- sokat
tozik. A szakadás több he- vekkel nem biztosított part- ly6sávokon lév6 fák leterme- viibevezetés környéke, ahol
KeUerPéter
A káros jelenségek malyen elérte a partél vonalát, szakaszokon a foly6 ,,fejl6- lését, ezzel apartél a hosszabb partb,ecsúszás a gyarázata az, hogy az évek
tanaicsos

Mikroontozés
a Duna-Tisza kozi
hátságon
(Folytatds a 2. oldalról) beteg, de azért került a Tisza kaszon fognak edzeni, de ez
Ez az 'épület és telek nem Yacht Kft. vizére (a régi téli miért baj? A belvárosi Tisza-

került óJc6tya-vetyére", hanem kormányengedéllyel a
SZEVIÉP Kft. tulajdonába.
A SZEVIÉP pedig igenis
viiügy , !'minden tekintetben
az, viiügyi munkákat végez,
a Vízügyi Igazgat6ság az
egyszemélyes tulajdonos,
szerz6dés köti a védekezési
m~oz, mindig is a mügyi cs~ád tagjaiként kezeljük a kft dolgoz6it.
A Kft viszont nem ingyen
kapta a, létesítmény t, rendszeres szponzorként k;észpénzzel, támogatja az evez6s
sportot,' 1996-ban ez éppen
, másfél nllllió forint, melynek
nagyob~ik felét már átutalták.

'

Fm5l~

kedves GYJ,Iri, miért
nem beszélsz? Vagy ez is
baj?
Na most az "elfékvdn5l.'· !?
Ugye, az elfekv6' az a
,,rosszíill" kifejezés, amivel
a magulcra hagyott, gyógyíthatat1an! betegek osztályát illetik.
A k:a~ elég öreg és

kiköt6be), hogy ne jusson az
enyészet sorsára. Igy nem
kell minden évben kétszer
oda és visszavontatni a medencés kiköt6 és állomáshelye között. A Tisza Yacht
Kft. ingyen biztosítja a helyet, s mivel a kiköt6t 6rizni
fogják, így vagyonvédelmet
is.
Ez a hely nem nyomortanya, hanem a szegedi tiszai
V1zi.turizmus 6j, remélhetőleg
nagyrahivatott bázisa.
'
Es hova is kerültek a versenyzők: vadonatúj, kicsempézett öltözők, fürd6k és
kondicionáló terem, valamint
hajójavít6 ml1hely várta őket
a Szégedi Szak:aszmérnökség
területén.
Igaz, Benke 6r ezt még
nem ért rá megnézni. Kár!
A Tiszán egyébként továbbra is van belvárosi evez6s bázis, az 6szóházakon,
természetesen nem a versenysportnak.
Asporto16k lehet, hogy
nem a belvárosi Tisza-sza-

szakasz mederszl1kületben
van, itt rohangálnak a motoros viiisport új 6rültjei, itt a
legszennyezettebb a Tisza!
Ezzel szemben az edzések
az 6j bázisból következ6eii a
Maros torkolat felett, tehát a
sokkal nyugodtabb, s f6leg
tisztább Tiszán folyhatnak.
Mindezért ,a város nem fele1ős, így szégyenkeznie
sincs oka.
S Ugyan mi akadályozza
meg az evezősöket, ha minden áron a belvárost akarják
látni, esetleg az 6szóh~ napozó közönség előtt feszíteni, hogy néha leevezzenek
elTe a részre?
Kedves Benke Gyuri!
Kedves evezős Barátaim !
Nagyon örültem a Dr. Simády Béla emlékverseny
szép eredményeinek, drukkolok az újabb sikerekért -CIe
a tények tények, ezeket hát el
kellett mondanollJ..
Dr. Kováts Gábor
igazgató
a Viiügyi SE öreg kosarasa

A Duna-Tisza közi hátságOl). a régóta tartó száraz id6járás és a többféle emberi beavatkozás hatására nagyfokú
éS tartós talajmszint süllyedés következett be, ami zavarokat idézett e16 a külterületi lakosság viiellátásában.
Károkat okozott a mező- és
erd6gazdaságban, hátrányosan befolyásolta az üdül6tavak vízforgalmát, végveszélybe sodort különféle védett természeti értékeket.
Az erősen veszélyeztetett
zónában - amely Bács-Kiskun, Csongrád és Pest megye
hátsági területein mintegy
tízezer négyzetkilomételTe
terjed ki - közel fél millió
ember él. Az érintett területen az agrárágazat biztosit
megélhetést a lakosság dönt6
hányadának, 6k a továbbiakban is ebben látjá,kjövőjüket.
Viz nélkül, öntözés nélkül
viszont ez nagyon nehéz.
Milyen öntözési lehet6ségek vannak, milyen öntözési
módozatok alkalmazhatók

ezeken a hátsági területeken?
A Tiszától nyugatra, az
Atimig ml1ködési tetületén
a folyó ,,batáskörzetében"lév6 öntöz6rendszerekben (tiszaa1pári, vidreéri, csanyteleki, perc sorai, levelényi, algyői) a mez6gazdaság átalakulása következtében a heöntözött területek nagysága
csökkent. A gazdálkodók
többnyire szántóföldi zöld-,
ség termesztés sel foglalkoznak, az öntözés ezeken a területeken a szabadföldi es6szerl1, részben hagyományos
kézi telepítésll, illetve a modemebb, öncsévélhető öntöz6berendezésekkel történik.
A Duna-Tisza közi hátság
középs6 területén felszíni
vizkészletb6l jelenleg nincs
lehetőség öntözésre, kivéve
azt a rövid koratavaszi id6szakot, amikor esetleg az
összegyülekezett csapadékvii elTe a célra felhasználható. Az itt é16 ~ mez6gazdasági tevékenységet folytató emberek a termelés biztonsá-

gosabbá tételéhez többnyire
csak a felszín alatti v1zkészletetből tudnak vizet nyerni.
A tulajdonosi váltás eredményeként az új tulajdonosok a jövedelmezeSbb gyümölcs- és zöldségtermesztést
helyezték e16térbe. Ezek a
növénykultúrák igen komoly
befektetést igényelnek, az
öntözés itt semmiképpen
nem nélkülözhető.
Ahol kevés a vii, ott van
igazán jelent6sége, a korszerl1, víztakarékos öntöz6-berendezéseknek, az 6gynevezett mikroöntözésnek.
A mikroöntözés mint
gy1ljt6fogalom néhány éve
használatos. Az ide tartozó
öntözési módok közös jellemz6je, hogy vízadagoló
elemeik kis nyomáson, id6egység alatt kevés öntöz6vizet juttatnak ki az öntözendeS
növények közelébe. A mikroöntözés különböz6 formáit
ma már világszerte használják.
(Folytatás a 4. oldalon)
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Evezős
Áprilisban - az idószalcra jellemzően - változékony, de összességében az átlagosnál szárazabb
és kissé melegebb volt az időjárás. A 9-13 napon lehulló csapadék a Tisza vonalában volt a
legtöbb, de itt is csak kisebb körzetekben (a Körös és a Maros torkolatánál) haladta meg a
sokéves átlagot. A viszonylag hosszú tél még április közepén is hozott havasesőt, havazást,
helynként néhány centiméteres, l-2 napig megmaradó hótakaró is kialakult. A Tisza hegyvidéki
vízgyll:jt~J~nek hótakarója lassú olvadással fogyatkozott. A hónap végére 1200-1500 m fölé
visszahúzódó hóréteg vastagsága 2Ü'-30 cm körüli volt.
'
Ativizig területi csapadék (mm)
minimum

maximum

átlag
sokévi átl. viszonyított
csapad.(%) eltérés (mm)

Id6s~

helye

helye

M3 artéss

58

tár havi
nov. l-tól

13

ékéssámso

29
264

-20
+28

59
112

A hónJp elején, közepén és végén jelentkező csapadékhullámok idején, de máskor is sokszor volt
borult az lég, így a napos órák száma elmaradt az átlagostól. A hőmérséklet rendkívül szélsőségesen
alakult: a 'második dekádban fagyos, a harmadikban nyárias napok is előfordultak.
Tárgyhavi légMmérséklet (oc)

'Í'árgyhavi napfénytartalom (óra)
okévi havi átl. viszonyított

Állomá<J

Szeged i

160

%

eltérés

84

-30

.maximum

minimum

dátum
25

átlag
eltérés a sokévi
havi áll.-t61

dátum

23.

-2

14.

+0.3

11,5

. Folyók vízjárása:
Az egrenietes hóolvadásnak és a kevés csapadéknak köszönhetően folyóinkon csak kisebb
árhullámpk vonultak le, tartósan a középvízi tartományban maradó, de a sokéves átlag alatti
vízszinteket okozva.
.
Tárgyhavi felszíni vizállás (cm)
Vizm~rce

maxiinum

minimum

dátum

közép

dátum

mederteltség (%) eltérés

Körös,; Szarvas

466

25.

242

15.

354

45

Maros; Makó
Tisza, I)zeged

178
394

10.
ll.

60
236

18.
20.

104
296

28
45

-134
-51
-156

,A csa~dékhiány április utolsó harmadában kezdté számottevően éreztetni hatását II talaj víikészletében. Ekk~rra már nemcsak a felső 20 cm-ben, hanem,2Ü'-50 cm között is megszúnt a telítettség: előbbi
ben 40%,::utóbbiban 75% körüli lett a víztartalom. A talajvíz emelkedése folytatódott, általában 10-30
cm-es változásokat mértek. Csökkenés illetVe stagnálás is előfordult, d e csak kevés helyen. A tavaly
i1yenkoriállapotnál 0,5-1,0 méterrel magasabban, de a sokévi átlagnál - a mélyen fekvő területeket kivéve - al~csonyabban volt a talajvíz szintje. (Készítette a vízrajzi csoport)
Tárgyhavi közepes talajvizállás (cm)

Tall\ivfUút
helye

száma

terep alatt

változás az elmúlt

eltérés a sokéves

hónaphoz viszonyítva

havi átlagtól

453.

Vásárhely

349

+16

-23

473

Mezóhegyes

564

+7

-112

829

Kecskemét'

n.a.

n.a.

n.a.

H~ ($OpOdékösszegek %ku/áso OZ Ativizig terü/etén

J996. április
'mm

sokéves havi átlag
•

tárgyévi havi összeg

;.

;

VIZPART

programok
;

XIII.SZEGEDI
..
NEMZETKOZI
REGATTA
(MAJUS 4-5.)
;

;

NYILTVIDEK
BAJNOKSAG
JSZEGED,
MAJUS 25-26.)
;

A Magyar Evezős SzövetA hagyományos versenyt
az idén is nagy érdeklödéssel ség szabálya szerint vagy a
kísérte az evezős társadalom. vidék-bajnokságon, vagy a
A verseny a Szegedi Vízügyi Budapest-bajnokságon minSportegyesület kezdeménye- den evezősnek el kell indulzésére a magyar evezős sport nia, aki az országos bajnokés a szegedi evezés nagy jó- ságon rajthoz akar állni.
Ezért aztán nem csoda,
tevőjének emlékére most
már évek óta Dr. Simády Bé- hogy népes mezőny jött
össze a kétnapos viadalra.
la emlékverseny.
Hat nemzet huszonhat Még a Vajdaságb61 is eljött
klubjának evezősei vetélked- három klub (nyílt verseny létek a Maty-éri gróf Szé- vén), velük együtt 15 egyechenyi István evezőspályán a sület 189 versenyzője mérLapis András által készített hette össze erejét.
A Szegedi Vízügyi Sportgyönyörű érmekért és a sok
egyesület versenyzői közül
szép kupáért.
A Szegedi Vízügyi Sport- két fiú kivételével (Ádám
egyesület maroknyi csapata Péter a kölni regattán igye(mindössze négy versenyző) kezett a világbajnoksági i1~szépen helytállt, hiszen a dulás lehetőségét kiharcolni,
Csonka Csaba-Lele László Mármarosi János pedig a lu"
felnőtt, kormányos nélküli zerni versenyre készült, ahol
kettes a verseny mindkét az olimpiai kiküldetés t szenapján győzött" Ádám Péter retné elérni - kiküldetésükról
az ifjúsági egypárevezősök a Magyar Evezős Szövetség
versenyében az első napon még nem döntött) szinte
második lett, de. a második mindenki benevezett a küznapon már nem adta alább az delmekre.
aranyéremnél.
. Az eredmények dicséreteUgyancsak első lett a férfi sek:
felnőtt kormányos nélküli hBajnokok:
ajók versenyében a csepeli
Beck Miklóssal megerősített
Lele László: férfi felnőtt
Csonka Csaba-Lele László- egyetemi egypárevezős,
-Mármarosi János együttes.
Csonka Csaba - Lele
Három érmet vártunk a László: egyetemi kormányos
,:erseny előtt - mondta Ku- nélküli kettes és férfi felnőtt
rucz Gyula SE-elnök - ötöt kormányos nélküli kettes,
sikerült szereznünk. Ezzel
Sobják: Dániel: fiú mini
egypárevezős (10-11 évesek)
elégedettek vagyunk:.

Ezüstérmesek:
Hansel Balázs: egyetemi
kormányos nélküli kettes,
versenyegyesülésben Bátor
Tamás~al (MEC),
Csonka Csaba: férfi felnőtt
egypárevezős,

Sólyom Péter: férfi serdülő egypárevezős,

Danyi Róbert - K6sz6 Ferenc: férfi felnőtt kétpárevezős,

.Kitka Gergely - Kónya
Gábor: férfi serdülő kétpáre- .
,vezős,

Lele Lászl6 - Danyi Róbert - Kószó Ferenc - Csonka Csaba: férfi felnőtt négypárevezős,

Bronzérmesek:
Dorka, Péter - TaIjáni Tibor: felnőtt kormányos nélküli kettes,
Antal Alexa: lány mini
egypárevezős (13 évesek),
Imre Zs6fia (versenyegyesülésben a Tiszai Evezős
Egylet versenyzőjével, T6th
Fridával): felnőtt könnyűsúlyú kétpárevezős,
Szalma Elemér: fiú mini
egypárevezős (12 évesek),
Negyedik helyezést ért el:
Lénárt Sarolta: lány serdülő
egypárevezős, Kitka Gergely: fiú serdülő egypárevezős. Ötödik lett: Sobják: Dániel: fiú mini egypárevezős
(12 évesek), hatodikok: SÓlyom Péter: serdülő egypárevezős, Csonka Csaba - Lele
Lászl6: férfi könnyűsúlyú
kétpárevezős.

A versenyzőknek és edzőiknek gratulálunk; a versenyeken jó szereplést 1dvánunk!

,Mikroöntözés
a Duna-Tisza közi hátságon
(Folytatás a 3. oldalról)
De igazán nagy jelentősé
ge az·olyan arid, szemiarid
területeken van, ahol az öntözővíz beszerzése gondot
okoz, vagy nagyon költséges.
.
A Il\űanyagok általános
használatának elterjedése a
különböző mikroöntöző berendezések gyár'tását, felhasználását is felgyorsította.
Fejlesztésük, alkalmazásuk
Ausztráliában, Izraelban és
az USA-ban látványosan elő
térbe került.
A mikroöntözés m6dozac
tai:
- Felszín alatti: ilyenkor
az öntözővizet szállító csövek 6s vízkiadagoló eiemek a
talaj felszíne alatt, az öntözendő növények gyökérzónájában helyezkednek el, ott
történik a víz kijuttatása is.
Jól alkalmazható a módszer
sportpályák:, parkok gyepének öntözésére, illetve a gyökérzöldségek vízigényének
kiszolgálására.
- csepegtető öntözés esetében valamilyen vizkiadagoló elemen' keresztül cseppenként jut ki az öntözővíz
a növény közelében a talaj
felszínére. Ezt a módszert elsősorban ültetvények és nö-

vényházi növények öntözésére használj ák.
- Vízsugaras öntözés során a víz akiadagoló elemtól
távolabb kerül a növényre,
vagy a talaj felszínére, a szórófejek szerkezeti kialaldtásától függően sugár-~ vagy
cseppalakban. Leginkább növényházakban, nagy páratartalmat igénylő növényeknél,
illetve szabadföldön a lombozat alatti gyökénóna öntözésére a1kalmazzák:.
- Felületi mikroöntözés:
kis nyomáson, időegység
alatt kevés vízzel történik, a
talajt csak az öntözendő
növény közvetlen közelében
nedvesítjük át. Ez a módszer
ültetvényekben, parkokban
eredményes.
A mikroöntözéssel igen jól
lehet alkalmazkodni az öntözendő növényekhez és a terepadottságokhoz. A vízellá-

tás felszíni, vagy felszin
alatti vízkészletből történhet. A vízellátás i központ
igényes, körültekintő szerelést kíván. A Duna-Tisza közén a kiszivattyúzott felszin
alatti talajvizet minden esetben szűrőn keresztül juttatjuk: az öntözóhál6zatba. Igen
fontos a kiadand6 viz minő
ségének ismerete, már 'azért
is, mert a kiadagol6 berendezések kis nyHásúak, eltömő
désük, elzáródásuk: könnyen
előfordulhat. A vízszétoszt6
rendszerhez a szűrőn kivül .
tápoldatozó, nyomásszabályozó, nyomásmérő, visszacsapószelep és tolózárak tartoznak. A rendszer üzemeltetéséhez automatika is beszerelhető; ami megfelelő programozással igen j6 segítŐje a
munkának.

Kádár Mihály
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