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ADATOK A TISZAI VÍZÁLLÁSRÓL ÉS VÍZHOZAMRÓL 

* Singed és Csongrád esetében 197b, a duitasttis óta, "számított, nem mért adat 

APADÁS 
Szolnokon a Tisza vízállása 
napokon belül negatív rekor-
dot dönthet. A hét elején a fo-
lyó csak néhány centivel ha-
ladta meg a valaha mért legki-
sebb szintet, Kiskörénél pedig 
már a valaha mért legkisebb 
szintre apadt a Tisza. 

A szolnokiak nemigen tud-
nak hasonló helyzetet említe-
ni a közelmúltból, amikor jó 
néhány métert száraz lábbal 
tudtak megtenni a folyó med-
rében. Most azonban egy fel-
nőtt ember már át tud gázolni 
a Tiszán. A Szolnok környéki 
településeken a folyó vizét 
használó gyárak nem jeleztek 
problémát. A hajózás azon-
ban nehézkessé vált a széles 
homokpadok miatt. 

Ha nem duzzasztanák, méterekkel alacsonyabb lenne a folyó 

Alig van már víz a Tiszában Kanálnyi 
élőhely 

Ha egy kanál vízbe pipettával papucsállatkákat helyezünk, a pa-
pucsállatkák robbanásszerűen elszaporodnak. Az életműködé-
sükből adódó bomlástermékek a vízben szintén robbanásszerűen 
földúsulnak. Pár papucsállatka számára a kanál víz időtlen időkig 
kitűnő élőhelyet biztosít - a rendszerben ugyancsak jelenlévő 
egysejtű algák folyamatosan biztosítanák a kellő táplálék- és oxi-
génmennyiséget -, százezernek viszont nem. E sors vár a Földet 
totálisan elszennyező emberiségre is ? 

Világvége-víziókkal elég sokan előálltak már, s a világ vége - he-
lyeslendő módon - elég masszívan elmaradt, de az eddigi világvé-
ge-elképzelések tudománytalan alapokon álltak, a legújabbnak 
pedig elképzelhető, hogy mutatkoznak az előjelei. Ilyen például 
az üvegházhatás-okozó anyagoknak a légkörbe jutása okozta glo-
bális fölmelegedés, amiről csak mostanában kezdjük elhinni: ta-
lán mégis létezik. Ez ahhoz hasonlítható, mint mikor a papucsál-
latkák már elég sokan nyüzsögnek a kanál vízben, és elég bom-
lásterméket eresztettek be ahhoz, hogy érezni kezdjék: nagyon 
nem stimmel valami. Még nem pusztulnak, de idő kérdése csak. 

A papucsállatka és az ember közt azonban van különbség - a 
papucsállatka képtelen szabályozni az életműködései által a víz-
be juttatott bomlástermék-mennyiséget, -minőséget, az ember 
viszont képes. Pontosabban képes lenne, nem teszi mégsem. Mi-
ért nem ? Ez is embervoltából adódik: az emberi agy a kőkorszak 
óta gyakorlatilag nem fejlődött tovább, gondolkodásmódja ugyan-
úgy kisközösségek (a valahai ősemberhordák megfelelői) igényei 
szerinti, mint régen. Ez pedig a globalizáció időszakában: baj. 
Legföljebb változó érdekek szervezte, változó pártokban, amőba-
szerűen cseppfolyós szövetségi rendszerekben tud gondolkodni az 
emberiség (amint a napi politikai események mutatják, nagyon 
tökéletlenül; ha tökéletesen tenné ezt, nem létezne történelem: 
boldog, elégedett egymás mellett élés lenne, háborúk sora he-
lyett). Ami átfogó, ami helyi szinten túlmutató, arra egyszerűen 
nincs érzéke „az embernek". „Tudja", ugyanakkor mégsem törő-
dik vele igazán, hogy a vízbe-levegőbe eresztett szennyezés, bár 
látszólag eltűnik, valójában nem semmisül meg, hanem tovább 
károsít. Ha az emberiség vezetői nem dolgoznak ki s nem tartat-
nak be a probléma súlyához méretezett, azaz globális káros-
anyagkibocsátás-korlátozási intézkedéssorozatot, ha nem sikerül 
időben átállni a melléktermékmentes energiafajták (nap-, szél-
stb.) hasznosítására, akkor- mert az éghajlatváltozás, egyes mo-
dellezések szerint, öngyorsító folyamat - pár generáción belül 
összeomolhat az emberi népesség a Földön, mint ahogyan bele-
fullad a saját maga elszennyezte, kanál vízbe a papucsállatka-po-
puláció. A túlélőkből pedig - talán immár többedjére - útnak in-
dul egy új civilizáció. 

Fotó: Karnok Csaba 

FARKAS CSABA 
Folytatás az 1. oldalról 

A Tisza középső szakaszán, Kis-
köre és Csongrád között a valaha 
mért legalacsonyabb vízálláshoz 
közelítő értékeket mérnek, ami 
gyakorlatilag a hajózást is lehe-
tetlenné teszi. 

A Tisza medre egyre mélyül, 
részben ezért mérnek alacso-
nyabb adatokat - figyelmeztet 
Bálint Gábor, a Vízgazdálkodási 
Tudományos Kutató (Vituki) Rt. 
munkatársa. Ez azt jelenti, hogy 
bár valóban kevés víz folyik a 
mederben, megfigyelhető, hogy 
„a kisvízi meder berágódik, az 
eróziós folyamat eredményekép-
pen egyre mélyül". A Vitukinál 
figyelik a folyó vízgyűjtő terüle-
tén hullott csapadék mennyisé-

Folyó Város 
vízállás (cm) vízhozam (rr/s) 

Folyó Város 
hétfőn 1 órakor sokéves havi átlag 

eddig előfordult 

legkisebb vízállás* 
hétfőn 7 órakor sokéves baví átlag 

eddtgatóforduft 

legkisebb vízborair 

Tisza 

Szolnok -274 - - 2 7 7 69,2** - 49 

Tisza Csongrád -139 82 -195 - -Tisza 

Szeged 106 202 10 159 7 2 7 9 6 

gét is. 
- A tavaszi időszak hókészlete 

átlag feletti volt a Tisza vízgyűjtő 
területén, azóta viszont átlag 
alatti a csapadék mennyisége. A 
kárpátaljái terület szokásos mó-
don nagyon csapadékos volt, 
március óta azonban az átlagos 
mennyiségnek mindössze 25-50 
százaléka hullott a felvidéki és az 
erdélyi területeken - mondta Bá-
lint Gábor. Magyarországon szá-
raz volt az időjárás, de a hazánk 

Az apadó víz egyre terjedelemesebb homokpartot hagy a fürdőzők számára. 

területén leesett csapadékmeny-
nyiség nem befolyásolja jelentő-
sen a folyó vízhozamát. 

A kis vízhozam ellenére ma-
gasabb vízszintet biztosít a vaj-
dasági, törökbecsei duzzasztó-
mű. A duzzasztás előtt előfor-
dult legkisebb vízszint Szeged-
nél - 250 centiméter volt, 1976 
óta viszont nem mértek +10 

centiméternél alacsonyabb érté-
ket - tájékoztatott Lázár Miklós. 
Az Ativizig vízrajzi csoportveze-
tője hozzátette: a közeimúltban 
számításokat végeztek, ame-
lyekből kiderül, ha nem duz-
zasztanák föl a folyó vizét, akár 
két méterrel is alacsonyabb len-
ne a vízállása. 

M O L N Á R B. I M R E 

Hétfőig haladék 
az evá soknak 
Az április 1. és június 30. között 
keletkezett jövedelmük után jú-
lius 14-éig, hétfőig kell adóelő-
leget fizetniük az egyszerűsített 
vállalkozói adót (evát) választó 
vállalkozásoknak. 

Csongrád megyében 1771 egyéni 
vállalkozó és 726 társas vállalko-
zás választotta az evát az APEH 
megyei igazgatóságának nyilván-
tartása szerint. Nekik július 
14-éig, hétfőig kell befizetniük az 
egyszerűsített vállalkozói adó 
második negyedévi adóelőlegét, 
mivel a hivatalos határidő, július 
12. szombatra esik. Az első ne-
gyedéves adatok arról árulkod-
nak, hogy az egyéni vállalkozók 
90, a társas vállalkozások több 
mint 70 százaléka eleget tett 
adófizetési kötelezettségének. A 
megyében 325 millió forint folyt 
be az adóhatóság számlájára az 
adóelőlegekből. Arra vonatkozó-
an helyben nincs adat, hogy a be-
fizetett összeg nagyobb-e a várt-
nál. Országosan azonban köztu-
dott, hogy a büdzsé eredetileg ke-
vesebb bevételre számított, s ma-
ga a pénzügyminiszter is megle-
pődött, amikor az evaelőleg ösz-
szege, a 8,4 milliárd forint napvi-
lágra került. 

Szűcs Edit, az APEH Csongrád 
Megyei Igazgatóságának ügyfél-
szolgálati osztályvezetője el-
mondta, a" nem fizetők között föl-

tehetően szép számmal akadnak 
olyan vállalkozók, akiknek nem 
is volt árbevételük az első három 
hónapban. Azok viszont, akik el-
könyvelhettek bevételt, mégsem 
fizettek adóelőleget, revíziós cél-
ellenőrzésnek tették ki magukat. 

Az evaelőleg alapja a második 
negyedévben, április 1. és június 
30. között megszerzett árbevétel, 
ennek az összegnek a 15 százalé-
kát kell befizetni a megyei adóhi-
vatalnak. A fizetés kizárólag 
bankszámláról lehetséges. Ezt 
nem árt tudniuk azoknak - tette 
hozzá Szűcs Edit - , akik az első 
negyedévben nem fizettek evát, s 
emiatt nem voltak kötelesek 
bankszámlát nyitni. A bank-
számla számát pedig a nyitást 
követő 15 napon belül az APEH 
Csongrád Megyei Igazgatóságá-
nak is be kell jelenteni. 

A mellékfoglalkozású egyéni 
vállalkozóknak - akik rendelkez-
nek heti 36 órás főállással - az 
evaelőlegen kívül két másik 
számlaszámra is utalniuk kell, 
mégpedig járulékokat, mértékü-
ket a járuléktörvény határozza 
meg. A járulékalap mindig az 
evaalap 4 százaléka. Ennek az 
összegnek (az evaalap 4 százalé-
kának] a 26,5 százalékát nyug-
díjbiztosítási, 11 százalékát pe-
dig egészségbiztosítási járulék-
ként kell befizetni. 

e k . 

Megkezdte munkáját a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség 

A négylépcsős ítélkezés a legjobb 
Ügyészek ünnepel tek tegnap 
Szegeden. Polt Péter legfőbb 
ügyész is vendége volt annak 
az ügyészi ér tekezletnek, 
amelyet a Szegedi Fellebbvite-
li Főügyészség munká jának 
beindítása alkalmából rendez-
tek az Eszperantó utcai szék-
házban. 

Most akkor modernizálunk? Ne-
tán konzervatívak vagyunk? 
Mind a két kérdés joggal felme-
rülhet, hiszen a négylépcsős ítél-
kezési rendszer bevezetésével egy 
üj jogszolgáltatási rend épült ki. 
Ugyanakkor egy több mint száz 
évvel ezelőtt kitalált ítélkezési 
forma tér vissza a négylépcsős 
ítélkezéssel a magyar joggyakor-
latba, tehát akár a hagyományok 
túlzott tiszteletével is vádolhat-
nák a törvényalkotókat. Am er-
ről szó sincs. Mindössze az tör-
tént, hogy elődeink kidolgoztak 
egy jogi rendszert, aminél jobbat 
azóta sem sikerült alkotni. És a 
magyar jog most erre az útra tért 
vissza. 

Ezeket a gondolatokat tegnap 
délelőtt a Szegedi Fellebbviteli 
Főügyészség avatásán fogalmaz-
ta meg Horányi Miklós, a fő-
ügyészség vezetője. A magyar 
jogrendszer átalakításának jelen-
tőségéről pedig Polt Péter beszélt. 
A legfőbb ügyész kifejtette: nap-
jainkban nagy változáson megy 

Polt Péter Szegedről szóló könyvet kapott ajándékba Horányi 
Miklóstól, a fellebbviteli főügyészség vezetőjétől. Fotó: Karnok Csaba 

át a magyar jogszolgáltatás. A 
négylépcsős ítélkezési rendszer -
amelyben a városi, megyei 

ügyészségek és bíróságok, a Leg-
felsőbb Bíróság és a Legfőbb 
Ügyészség mellett immár megta-
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lálhatók az ítélőtáblák és a fel-
lebbviteli főügyészségek is - e 
változásnak csak egyik eleme. 
Július elsejével hatályba lépett az 
új büntető eljárási törvény, mi-
közben a honi jogásztársadalom 
már nagy erővel készül az uniós 
csatlakozásra is. 

- Ennyi változtatást aligha le-
het zökkenőmentesen lebonyolí-
tani. A közvélemény viszont jog-
gal várja el azt, hogy mihama-
rabb érezhesse az igazságügy re-
formjának kedvező hatásait, le-
gyen gyorsabb, hatékonyabb az 
ítélkezés, még inkább érvénye-
süljön az objektivitás követelmé-
nye. Az ügyészi szervezet min-
dent meg is tesz annak érdeké-
ben, hogy ezeknek az elvárások-
nak megfeleljen - mondta Polt 
Péter. 

A Szegedi Fellebbviteli Fő-
ügyészség öt főügyésszel és ki-
lenc alkalmazottal dolgozik je-
lenleg Csongrád megye székhe-
lyén, a rókusi Eszperantó utcai 
székházban - tudtuk meg Horá-
nyi Miklóstól. A fellebbviteli fő-
ügyész hozzátette: idővel szeret-
nék a létszámot kis mértékben 
növelni, s jelenlegi helyüket sem 
tekintik végleges otthonuknak. 
A tervek szerint a Szegedi ítélő-
táblával költözik majd egy épü-
letbe a Szegedi Fellebbviteli Fő-
ügyészség. 

B.Z. 

T.AMüfiATOR: 
>( axe te ro 

http://www.sorfesztjval.szeged.hu

