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Három dátum

. .............. .

1848. március 15. -1879. március 12. -2000. február 12. Milyen kapcsolat van e három nap között?

. Kezdjük a legutolsóval: ezen a napon, először a vízgazdálkodás történetében egyszerre volt a Tisza völgyében árvíz, belvíz, vfzminőségi és jégvédekezés.
Mi köze ennek március l5-höz? Az 1848-as 12 pontban szerepelt: Unió Erdéllyel. Hogy lehet ezt lefordítani? Természetesen nem úgy, hogy rendezzük át a határokat, de úgy igen: mindenki lássa be, "a Tisza vfzgyújtőjén csak egységes európai vfzügyi és kömyezetvédelmi szabályok betartásával lehet tevékenykedni!"
És 18797 Nos, a szegedi tragédia üzenete számunkra:
minden katasztrófából ki lehet győztesen jönni hittel,
összefogással, európai segítséggel, de nem régit kell
mindenáron helyreállítani, hanem többre, jobbra, új értékek létrehozására kell törekedni. Vagyis ne csak a
máshonnan jövő szennyezésektől mentsük meg a Tiszát, de a mi általunk okozottaktól is. Tisztítsuk meg
szennyvizeinket. Teremtsünk rendet a hullámtereken,
rehabilitáljuk a holtágakat s ekkor lesz jogunk ugyanezt
kérni szomszédainktól is.
Vagyis, ahogyan a költő írta: ,,Rendezni végre közös
dolgainkat, ez a mi munkánk és nem is kevés."
Az árvizeket megfékezni, száraz időszakokban is biztosítani a szükséges vfzmennyiséget, eleget tenni a halászat, a vízi közlekedés, a természetvédelem, a vízel'Ő
hasznosítás, a vízparti üdülés stb. nem egyszer nehezen
összeegyeztethető érdekeinek, csak nemzetközi egyetértéssel, valamint magas szintű szakmai felkészültséggel, egymás tiszteletben tartásávallehet.
DE NEM LEHETETLEN!
Dr. Kováts Gábor
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AZ ALSO-TISZA-VIDEKI VIZUGYIIGAZGATOSAG LAPJA
E lapszámunk 1-6.
oldalán összeállítást
teszünk közzé a tiszai
cianid-szennyezésről.

folyóvízzelvaló érintkezést,
a horgászatot, halászatot,
vízkivételt. A hullámterekbe
való vízkiáramlást és hulfolyó élővilága a szennyezés lámtéri holtágakba való vízeredményeként feltehetően bejutást korlátozni kell.
jelentősen fog károsodni.
Veszélyes idegméregről
Amit először tenni kell: van szó, amely elsősorban az
tájékozódni, tájékoztatni és állatvilágot károsítja. (Erről
felkészülni!
körültekintő információval
- 2000. 02. 03.: Török Im- kell ellátni területi egységere György védelemvezető inket - a szakaszmérnökséhelyettes távmondata a sza- geket, gát- csatornaőröket)
kaszmérnökségek, a szakA tiszai vfzügyi igazgaágazati osztályok és a Mű- tóságok minden intézkedészaki Biztonság~ Szolgálat sükről azonnal tájékoztatták
vezetőjének:
egymást.
Köztudott, hogy mintegy
_ Február 4. 12 órától a
százezer köbméter cianiddal KÖTIVIZIG a Tisza folyó
szennyezett víz került a Za- 253,8-440,0 fkm szelvényei
zar patakon keresztül a Lá- közötti szakaszra II. fokú
pos vízfolyás ba, majd Szá- vízminőségi kárelhárítási kémos folyóba. A koncentráció szültséget rendelt el. .
több mint kétszázszorosa az
_ Február 5. 10 órától az
elfogadható határértéknek, ÉVIZIG a Tisza folyót elért
ezért igen veszélyes, az állat- cianid szennyeződés követvilágra totálisan mérgező keztében elpusztult halak kihelyzet alakult ki. A mai na- ~szedése és elhelyezése miatt
pon ez a mérgezőanyag-hul- m. fokú vízminőségi kárelIám elérte a Tiszát is, és vár- hárítás i készültséget rendelt
hatóan 9-10 nap múlva igaz- el.
gatóságunk működési terü1eA szennyeződás kfmélettét is eléri. A mm napon szá- lenül haladt felénk, fel kellett
mos médiának a fentiekről- készülniink a gyors és hathakérdésükre - tájékoztatást tós beavatkozásra.
adtam.
_ Február 5. 20.45: Török
- Utasítom a Vízgazdálko- Imre György védelemvezető
dási Osztályt, hogy az Igaz- helyettes utasította Andó Migatóságon belül adjon ki kör- hály osztályvezetőt és Márfai
levelet a fenti ügyben a terü- László hidrológust, hogya
leti egységeinknek és szak- kiskörei duzzasztás változtaágazatainknak. A körlevél tása és a körösi árhuFám
tartalmazza a várható ve- összetalálkozásából adódó
szélyhelyzetet, az együttmű- helyzetet 2000. február 6-án
ködésikötelezettséget a társ- vizsgálják felül és tegyenek
hatósággal és önkormányza- róla jelentést.
tokkal, az információs köte_ Ugyancsak 6~án 18 óráig
lezettségeket és az esetleges kaptak határidőt a szakaszvárható műszaki intézkedési mérnökségek arra, hogy
lehetőségeket.
vizsgálják' meg a működési
- Előreláthatóan jelentős 'területükhöz tartozó folyóhígulásra lehet számítani, de szakaszokat - a hossz-szel~
egy-két napos átvonulási vényt és a Tisza-atlasz megidőszakban tilalmazni kell a felelő lapjait felhasználva - a

A SZENNYEZODES LEVONULASA
AZ ALSÓ-T/SZÁN
.
Az első megdöbbentő hir
2000. február 2-án 12 óra 10
perckor, érkezett:
- A Felső-Tisza vidéki
Vízügyi Igazgatóság tájékoztatta ig<izgatóságunkat, hogy
a "Szamos-Tisza" Kolozsvári Vízügyi Igazgatóságtól
kapott információ szerint a
Nagybállya környéki szennyvízülepftő tavak egyikének
föld töltes e megcsúszott. Az
így elő~llt havária eredményeként, mintegy 100 ezer
köbméter szennyvíz folyt a
Zazar ~atakba, majd a Láposba ~s innen került a cián szennyeződés a Szamos
folyób~. A szennyezett víz
cián kdncentrációja kb. 20-30 mglllehetett. A vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy a román szakemberek táje!koztatásával összhangban a Szamoson rendkívül súlyos a vízminőségi
helyze~. A magyar felszíni
vizes 'szabvány "erősen
szennyezett" határértékét
180-szor meghaladja.
- A r9mán szakemberektől
kapott tájékoztatás és a magyar mérési eredmények
alapján' a szennyezőhullám
előreh~ladási sebessége a
Szamo&on mintegy 2 kmJhra becsÜlhető.
Ennelc alapján a szennyezés mintegy 20,óra alatt, kb.
február :2-án a késő d~lutáni
órákban éri el a Tiszát. A jelenlegi vízhozam-adatok
alapján: a Tisza hígitó hatásától kétszeres hígitást remélünk.
A si~nnyezéssel érintett
folyószWccaszon halpusztulás
jelei figyelhetők meg, ennek
teljes m;értéke csak a jég elolvadás aután mérhető fel. A

Műszaki

a

zár a haltetemek összegyűjtésére (Fotó: dr. Fekete Endre)

szintek függvényében és tegyenek jelentést a lehetséges
kiáramlási helyekről. Ennek
alapján tegyenek javaslatot a
szükséges és lehetséges elzárási módokról is. A távmondat még a következőket
tartalmazta: A magas koncentrációjú tiszai vízszenynyeződés várható an a jövő
hét második felében éri el a
Tisza igazgatóságiszakaszát.
Az egyébként is emelkedő tiszai vízszint valószinűleg találkozni fog a Hármas-Körös
árhullámával. hozzájárul
A vízszinta
emelkedéséhez
Kiskörei Vízlépcső üzemelésében tervezett beavatkozás
(előduzzasztás, majd intenzív leeresztés). Ennek alapján számítani lehet a hullámtérre való kiáram~ásra, veszélybe kerülhetnek holtágak, kubikgödrök, ahol a
szennyeződés később feldúsulhat.
- Még ezen az estén
(22,44-kor) a Védelmi Osztag a következő utasítást
kapta: A magas koncentrációjú tiszai vízszennyeződés
várhatóan a jövő hét második felében éri el a Tisza
igazgatósági szakaszát és fel
kell készülni haltetemek kiszedés ére és ideiglenes elhelyezésére is.
Fentiekre való tekintettel
m~Ije fel a SZEVÍÉP Rt. állományában lévő hajóállomány'és személyzetének tartózkodási hélyét, riasztási lehetőségét, szükséges rendelkezésre állásának idejét,vaIamin t annak lehetőségét,
hogy hol és milyen módon
lehetséges ahaltetemek kiszedése és ideiglenes elhelyezése. A jelentés határideje: 2000. február 6-án 18
óra.
Az együttm~ködés, az
összehangolt intézkedés
rendkivül fontos tényezője a
sikeres védekezésnek. .
.,.. Február 5. 21.35: Távmondat a KÖTIVWG Védelemvezetőjéhez: Értesülésünk szerint a Tiszán levonuló ciános vízszennyeződés
kárcsökkentése érdekében
Kiskörénél a duzzasztás és
leeresztés jelentős módosítását tervezik. A szükségszerű
intézkedések erőteljesen kihatnak az Alsó-Tisza vízjátására, az esetleges hullámtéri
elöntés ek kialakulására. A
Körösökön levonuló - várhatóan L fokozat közelében tetőző - árhullám a kiskörei leeresztés áradásával találkozva egyes fokozottan érzékeny hullámtéri területre
(üdülőtelep, strandként is
használt holtág, stb.) is kimehet. (Folyt. a 2. oldalon)
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Nevezetes dátum a címbeli Szeged város életében. Oly
sok - vízzel kapcsolatos trauma ér minket manapság
(árvíz, belvíz, cián), hogy
könnyen gonpolha~unk arra,
ilyen még nem volt. Lehet,
ilyen nem volt, de még sokkal-sokkal "ilyenebb" bizony
volt.
Az l879-es év tavaszán az
Alföld pusztító árvizekben
bővelkedő történelmének
legnagyobb katasztrófája zúdult az éjszakai álmát alvó
Szegedre. Miután március 5én a percsorai öblözet újonnan megerősített gátja Petresnél - Szeg ed től északra,
mintegy 30 km-re - átszakadt, a víz megállíthatatlanul
tört Szeged felé. Másnapra
meghágta a régi sövényházi
keresztgátat, harmadnap ALgyő mellett elsodorta az alföldi vasút ugyancsak keresztgátként szolgáló töltését, elárasztva Algyőt és Tápét, majd a kiáramló víz a
Tisza árvízszintjét is meghaladó magasságban rohant a
város felé, ~ baktói töltést és
a várost nyugatról határoló
vasútvonalat ostromolva.
A várost így két oldalról
körülvette a kiáramló víz.
Védekezésül már hiába vágták át a Tápé alatti gátakat,
hogy a kiáradt vizet a Tiszába visszaterelj ék, ez már
nem mentette meg a várost.
Március 10-én Dorozsma is
víz alá került.
Az árvíz elleni küzdelem
utolsó szakaszában heves
északi szélvihar tört ki,
amely végképp lehetetlenné
tette a védekezést. 1879.
március 12-én hajnali fél
háromkor megkondftották. a
vészharangokat. A Makkoserdőnél az árvíz száz méter
hosszú szakaszon elsöpörte a
vasúti töltést. Reggelre a
látóhatárig elnyúló áradat
öntötte el a várost.
Az árvíz 160 ember életét
követelte, a város 6350 háza
közül hatezret teljesen el-

pusztított és több mint hatvanezer embert hajléktalanná
tett.
Több mint két hónapig,
sokhelyütt három-négy métemél mélyebb víz borította
Szegedet és környékét. A Tisza csak 186 nap múltán, augusZtushan húiÓdott vissza
medrébe. A város közigazgatási tevékenysége a károsultak elhelyezésére és ellátására, az újjáépítés előkészítésé
re a~9nban egy napig sem
szünetelt. Néhány év alatt
Szeged népe feltámasztotta
Szegedet, a rombadőlt város
helyén modern európai város
épült.
Az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság minden
évben megünnepli ezt a napot - rövid megemlékezéssel, jutalmak és címek adományozásával.
Az idén az "Alsó-Tisza
V/dékért" kitüntetést kapta
Bakos András csatornabiztos, Bartók Györgyné irodavezető, Plesovszki Pál tervező mérnök és Rakonczai István gátbiztos.
. Főtanácsasi cimet kapott:
Gazdag Erzsébet osztályvezető helyettes, Szunyog Zoltán osztályvezető helyettes
és Tripolszky Imre osztályvezető.

Tanácsos lett Dési Gábor
szakasztechnikus, Farkas Lajosné irodavezető, Kardos
Sándor osztályvezető, Sági
János szakaszmérnök.
Főmunkatársi cimet kapott
Barnáné Sövényházi Márta
könyvelő, Gitye Józsefné
ügyintéző, Kiss Imre ügyintéző.

Munkatársi címe t kapott
Brandenburg Róbert műsze
rész, Csányi Péterné ügyintéző, Kátai Miklós raktárvezető, Máriás László gépkocsivezető, Ördög László ügy,intéző és Zubanics János irodavezető.

Mindnyájuknak gratulálunk!
Benke György
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A vízálláshoz képest (alvfzmérce 13 órakor 388
cm, mindszenti vfzmérce 16
órakor 399 cm, 18 órakor
402 cm,) 50 cm további áradás esetén az eddig végrehajtott és még a holnap délelőtt
végrehajtandó munkálatokkal a hullámterek döntő
többségén a vfzkiárarnlást sikerült meggátolni.
- Február 8. 21.40: Török
Imre György védelemvezető
helyettes elrendeli, hogya
Védelmi Osztag teljes személyi állományával, technikai eszközeivel, valamint a
szükség szerint igénybe veendő külső erőkkel a Tisza
folyó 247,2 fkm (Csépai fahíd), 237,7 fkm (Szentesi
katonai lejáró) vagy 216,9
fkm (Baksi komp), 177 ,85
fkm (Tápéi komp) szelvényekbe vonuljon fel és a
cianid vfzszennyezés során a
víz felszínére kerülő haltetemek kifogás ára a műsza
ki zárat 2000. február 9-én
17 óráig építse ki és készüljön fel a haltetemek kiszedésére. Felhivta az Osztag vezetőjének figyelmét, hogy
nagy gondot fordítson a biztonságos munkavégzésre,
különös tekintettel a vízen
történő mozgások során betartandó munkavédelmi elő
írásokra, és a szennyezett
vízzel való érintkezésre.
- Február 9. 18.30: A szakaszmérnökségek napi jelentéseikben tájékoztatták a Védelemvezetést a hullámtérben lévő csatornák és fokok
lezárás áról.
- Február 9. 21.15: A
csongrádi kompnál (csépai
fahíd) a műszaki zár elkészült.
- Február 10. 5.53: Hajdú
Dezső szakaszmérnök jelentette, hogy az elsOhaltetemek hajnali 5 óra körül megjelentek a csongrádi szelvényben, kiszedésüket megkezdték, de viszonylag magas számban átsodródnak az
uszályok alatt is.
- Február 10. 9 óra: A jugoszláv vízügyi szerveket te-

,győi

-

1,fia elAHID (mg/{)
I

(Folyfatás az 1. oldalról)
Utóbbiaknál a levonulás
után akár veszélyes szennye~~anyag feldúslllás is bekö-_
vetkezhet, igy minden lehetséges beavatkozást időben
mérlegelnünk kell.
A fentiek miatt kérem,
hogy a tervezett, illetve elrendelt vfzleeresztési intézkedésekről, ezek vfzhozamra
gyakorolt hatásáról folyamatosan tájékoztasson, illetve
segítse elő a hidrológiai (folyó-hidraulikai) együttműkö
dést.
- Február 7-én 1O.30-kor a
Csongr~d Megyei Védelmi
Bizottság a feladatok meghatározása célj ából - az
AT:IVmG kezdeményezésére - rendkívüli ülést tartott.
Az ezt előkészítő szakmai
konzultáció már 6-án este
fontos intézkedéseket fogalmazott meg. Ezt követően az
ATIKÖFE február 06-án 20
órától II. fokú, az ATIVIZIG
pedig február 7-én 6 órától
m. fokú vízminőségi kárelhárítási' készültséget rendelt
el.
- Az'ATIVIZIG védelemvezetője február 7-én 12 órától a Védelmi Osztag teljes
állományának riasztását és a
kárelháhtási munkákban való részvételét rendelte el.
Utasította az Osztag vezető
jét, hogy a Védelmi Osztag a
szakaszmérnökségi igényeknek megfelelően, a Központi
Ü gyelet koordinálásával vegyen részt a fokok, illetve
hullámtéri csatornák elzárásában, 'továbbá gondoskodjon február 9-1O-ére a Tisza
három szelvényében a haltetemek kiszedéséhez szükséges műszaki zár kiépítéséről.
- A szakaszmérnökségek
ugyan~kkor a következő védelemvezetői utasítást kapták: A Tiszán levonuló, cia-

niddal szennyezett árhullám
főmederben tartása és hullámtérre való kiterülésének
megak.adályozá~a ~rdekében
a hullámtéri csatornák torkolati szakaszát zárassa le, illetve a mélyebb fokokon történő vízbeáramlást akadályozza meg. A munkákat a
terepadottságok és a hu1lámtéri terület természeti védettség ét, hasznosítását figyelembe véve sorolja. Működő
szivattyútelepek hullámtéri
csatornája esetén gondoskodjon a vizek csatornában
tartás áról, szükség esetén a
torkolati szakasz lezárásával.
Mindezen intézkedést annak
figyelembe vételével tegye,
hogy az előrejelzés szerint a
szegedi és mindszenti mértékadó vízmércéken a tetőző
levonulási vízszint +400 cm
körüli értékkel várható. Az
elérendő kiépítési szint +450
cm. A cianid szennyezés
megjelenése az ATIVIZIG
területén Csongrádnál 2000.
02. 9-11-e között, Szegednél
2000. 02. 10-12-e között
várható.
.A feladat meghatároztatott, a harc elkezdődött, mindenki tette a dolgát.
- Az A TIKÖFE tájékoztatta az ATIVIZIG-et, hogya
szennyezés nyomon követésére és a koncentráció meghatározására a Tisza folyó
246,0 fkm-es csongrádi, a
216,2 fkm-es mindszenti, a
177,5 fkm-es tápéi és a 162,5
fkm-es tiszaszigeti szelvényében jelöltek ki mintavételi helyeket. Az első mintavételre 2000. február 8-án a
csongrádi szelvényben kerül
sor, majd ezt követően február 9-től minden szelvényben történik vfzmintavétel.
A cián meghatározása
gyors teszttel és desztillációs
módszerrel fog megtörténni,

mely vizsgálatokat kibővítik
a nehézfém (Cu, Zn, Pb, Cd
és Ag) meghatározásokkal és
toxikológüli vizsgálatokkal.
- Az FVM Csongrád Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati
Felügyelősége a Tisza folyó
teljes Csongrád megyei szakaszán, beleértve a mentett
oldali holtágakat is 2000.
február 8-án 8 órától határozatlan időre (visszavonásig)
teljes halászati-horgászati tila1mat rendelt el. A tilalom a
haltáplálék-szervezetekre,
rákra, kagylóni, békára és
piócára is vonatkozik.
- Az OVF a Tiszán levonuló cianidos vízszennyezés
nyomon követése érdekében
az általunk kért vfzmércékre
február 8-án elrendelte a 2
óránkénti vfzszintleolvasásokat.
- A Hajózási Főfelügyelet
- kérésünknek megfelelően
hajózási zárlatot rendelt el a
Tisza alsó szakaszára.
- Február 8. 15.05: A KÖTIVIZIG tájékoztatta a Mű
szaki Ügyeletet, hogy 13
órától a Kiskörei vízlépcső
nél a süllyesztést a korábbi
óránkénti 2 cm-ről 1 cm-re
mérsékel ték.
Továbbá tájékoztatott arról, hogy amennyiben a felvfzszintnél acianidos szenynyezés 1,0 mg/l alá csökken
úgy a Kiskörei vízlépcsőnél
a vízszintcsökkentést megszüntetik.
- Február 8. 19.55: Andó
Mihály védelemvezető helyettes naplóbejegyzése: A
mai napon a 246 fkm-ig beutaztuk a Tisza folyót. Ellenőriztük a fok elzárás i, övzátony-magasítási munkálatokat és felmértük a különböző kritikus szakaszokon a
vízszint és terep közötti
szintkülönbségeket.

lefonon tájékoztattuk a cianid szennyezés várható jugoszláviai belépés éről.
- Február 11. 00.30: a Tisza tápéi szelvényében megjelentek a halt~temek.
- Február ll. 15.30: Áder
János, az Országgyűlés Elnöke a Védelmi Osztag tápéi
műszaki zárását megtekintette és tájékoztatást kapott az
Alsó-Tisza vidéken végzett
vízminőségi kárelhárítási
munkákról.
- Február 11. 15.55: Török
Imre György naplóbejegyzése: A mai napon 11.30-13
óra között az országhatár-Tiszaug közötti szakaszon
(szegedi vízmérce 431 cm,
tiszaugi vízmérce 341 cm
vfzállás mellett) légi szemlét,
illetve ellenőrzést tartottam,
melyen jelen voltak a Környezetvédelmi Felügyelőség,
a Kiskunsági Nernzeti Park,
a Körös-Maros Nemzeti
Park, a DALERD Rt. vezetői, illetve munkatársaik és
saját szakembereink. A
szemle célja a folyó és hullámtéri víztestek kapcsolatának felderítése volt abból a
célból, hogy megállapítsuk
vajon történt-e magas szeny-

nyezettségű vfzkiáramlás a
hullámtérbe. Megállapítottuk
közösen, hogy a hét eleji mű
szaki beavatkozásokkal sikerült megakadályozni mindezidáig a magas konce..ntrációjú mérgező víznek a bullámtérbe történő kiáramlását.
Ezáltal a nagyértékű természetvédelmi, ökológiai szempontból is jelentős területek
mindezidáig nem sérültek.
- Február 11. 23.05 : Török
Imre György naplóbejegyzése: Ellenőriztem az MBSZ
Védelmi Osztagának munkáját, megtárgyaltuk a mindhárom műszaki zárral kapcsolatban végzendő feladatokat,
utasítást adtam a tápéi mű
szaki zár azOlmali elbontására.
- Február 12. 18 óra: A
III. fokú vfzminőségvédelmi
készültség megszünt.
Február 13. 10 óra: Az
A TIKÖFE-labor mérési
eredménye alapján a cianid
szennyezés elhagyta az ország területét. Ami utána itt
maradt: a halott Tisza és a
sfrjánál gyászoló, a reinkarnációban reménykedő emberek százezrei.
Benke György

Cianid koncentráció változása
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Amikor egy-egy nagyobb
környezeti katasztrófa ér
bennünket, még az ilyen haváriák okozta károk megelőzésével, csökkentésével foglalkozó szakemberek is rá_o
döbbennek, mennyi lappangó veszély található környezetünkben.
Sajnos, az ember, aki
"odavatázsolta" ezeket a
"bombál{:at", a fizikai, kémiai, biológiai összefüggéseket
csak felszínesen ismeri, és
amikor az elemek a fizika és
a kémiai törvényeinek engedelmeskedve elszabadulnak,
majdhogynem kénytelen tehetetlenül szemlélni a szinte
"totális" 'pusztulást. Az utóbbi húsz évben a világon több
hasonló környezeti katasztrófa történt.
A Szamoson, a Tiszán és a
Duna alsó szakaszán végigvonult cianid-hullám hatását
- bár eZ,t sokan vitatják - a
csernobili atombaleset ökológiai h~tásávallehet legjobban összevetni. A Tisza esetében is ,a tágabb környezet
állapotán nem változott semmi, de aki "belelátott" a vízbe és végigélte az élőlények
halálánaf folyamatát, egyedi
tragédiák milliárdjainak tanúja lehetett.
Mi is volt ez az anyag,
amely oly szomorú események okozója volt? Mi a helyes eln~vezés: "ciánszeny.uyezés" ;vagy "cianid szenynyezés"?
Maga a "cián" elnevezés a
kémia régi, nem szabályozott
nevezéktanából maradt név,
amely a diciánnak (gáznemű
anyag), hidrogéncianidriak
(folyadék), illetve a különféle cianidoknak - hidrogéncianidnak:, mint sav sóinak az összefoglaló megnevezése.
A "cianid" a hidrogéncianid (az ún. ,,kéksav") sója,
legisme*tebb alakja a nátriumcianld, illetve a káliumcianid, vagyis "ciánkáli". A
nátrium- és káliumcianid egészen pontosan a belőlük
felszabaduló hidrogéncianid
- a világon ismert legveszélyesebb és leghevesebben
mérgező ,anyagok körébe tartozik. Ezekből nagyon kis
mennyiség - kb. 200-250
mg - elegendő lehet egy átlagos testsúlyú felnőtt ember
úgysióiván' pillanat alatt bekövetke~ő halálos mérgezéséhez. I
Tehát ha nagyon pontosan
és a kémia szabályait betartva fogaIJPazunk, akkor "cianid-szennyezést" kell mondani, mert tulajdonképpen a
mérgező hatást a cianid vál-

~ti:

Vizes 'közegben azonban
ezeknek a vegyületeknek
minden formája előfordulhatott'- heveny módon és
kevésbé jIlérgező módon ható anyagok is - ezért, ha arról beszélünk, hogy mi
szennyezte folyóinkat, elfogadhatjuk a "cián-szennye-
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zés" megnevezést is, de a
mérgezési folyamatban a "cianid-szennyezés" elnevezést
illik használni.
Ahol az élet, az ipar, az
emberi fogyasztás előfordul,
a cianidok mindenütt meg találhatók. A felületkezelés sel
foglalkozó galvánüzemek,
vegyi üzemek, bőrgyárak,
ércdúsftók, gyógyszergyárak,
fotokémiai ipar, mikroelektronikai ipar "melléktermékei" a különböző cianid
tartalmú szennyvizek. A hidrogéncianid egyes növényekben - keserű mandula, cseresznye, sárgabarack, őszibarack, szilva magjában kötött állapotban megtalálható, amelyekből híg savakkal
- például ecetsavval - történő forraláskor könnyen felszabadul.
A hidrogéncianid sóit, különösen a pátrium-cianidot
egyes aranyércek feldolgo-·
zásánál használják, mivel
oxigén (levegő) biztosítása
mellett a különböző porított
ércekból (értéktelen meddőkből) ún. komplex vegyület
alakjában az aranyat (és
ezüstöt) is kioldja. Ezt a
technológiát nevezik ciánlúgozásnak. Ezzel az eljárással
a kis arany- és ezüsttartalmú
ércek (meddők) is gazdaságos an feldolgozhatók.
A finoman porított érceket
(meddőt) 0,1-0,2 %-os (literenként 1-2 g nátrium-cianidot tartalmazó) oldattal
kezelik. A nemesfémet a cianid feloldja, majd az oldatból
cinkporral kiválasztják az
aranyat és az ezüstöt, az 01datot pedig regenerálják.
A szennyezés t okozó
üzemben is ezt az eljárást
használták, amely egyébként
teljesen zárt - minimális
környezeti kockázattal járó technológiai rendszerben jól
kézben tartható. Nem tisztünk az, hogy kritikát mondjunk az alkalmazott eljárásról, vagy a technológiai fegyelemről, de a szennyezés
ténye önmagáért beszél.
A cianidok okozta mérgezés biokémiai magyarázata
az, hogya cia.nid (hidrogéncianid) a légzés szempont'jából alapvető fontosságú
anyagokba (enzimekbe) beépül és azonnal megbénítja
az oxigénátvitelt az'élő szervezeten belül.
Ezért van az, hogy mindazok az élőlények, amelyeknek életét alapvetően meghatározza az oxigén - kezdve
az egyszerű baktériumoktól
az emberrel bezárólag - nem
jutnak oxigén hez és sejtjeik
robbanásszerűen elpusztul-

~

A cianid-mérgezés amennyiben egy élő szervezet halálos dózis át megkapta
- pár másodpercen belül lejátszódik és a hatás visszafordíthatatlan.
A halálos dózisnál kiSebb
adagok esetében minden
szervezet le tudja bontani a

cianid ot és lényegében az
ilyen enyhébb fokú mérgezések minden utólagos
következmény (szövődmény) nélkül játszódnak le.
Több ezer megfigyelés és
kísérlet eredményeként állapitották meg acianidok halálos adagját, amely mindössze 3 mg testsúlykilogrammonként. Ez az adag független attól, hogy milyen élő
szervezetről van szó, egy
egykilós ponty esetében 3
mg, egy átlagos an 70 kg testsúlyú ember esetében 200210 mg.
A cianidok akkor fejtik ki
mérgező hatásukat, ha enyhén savas közegbe kerülnek
- például agyomorsavval
vagy az enyhén savas sejtnedvekkel összekerülve mérgeznek. Lúgos közegben ez' a
hatás rendkívüli módon
visszaszorul. Ezért irtuk elő
például a védekezésben
résztvevő kollegáinknak azt,o
hogy abban az esetben, ha
érintkezésbe, kerülnek a
szennyezett vízzel, szappanos vízzel kötelező a kézrnosás.
A természetes vizekben a
cianid-ion nem fordul elő,
vagy csak nagyon alacsony0,1 mg/l-nél kisebb -.koncentrációban. Ennél magasabb értékek már erősen
szennyezett vízre utalnak.
A mi folyószakaszunkon
levonult szennyezőanyag
hullámban a maximális cianid-koncentráció 1,5-2,9
mg literenkénti értékeket
mutatott.
Ha figyelembe vesszük
azt, hogy mennyi ennek a
mérgezőanyagnak a halálos
dózisa, könnyen belátható,
hogy térségünkben a lakosság nem volt közvetlen veszélyb,en, hiszen egy embernek a halálos adag "bevéteIéhez" legalább 70-80 liter
Tisza-vizet kellett volna elfogyasztania. Ugyanakkor a
vízben élő szervezetek nagyon gyorsan "felvették"
dózisukat, amint azt a rengeteg elpusztult hal szomorú
példája is mutatta.
A Tisza vizében talán a
növényi szervezetek (algák,
stb.) károsodtak legkevésbé,
hiszen ezeknél az oxigén
csak közvetett módon vesz
részt életfolyamataikban.
Szerencsésnek tekinthető az
a körülmény is, hogy - téli
időszak lévén - a szervezeA

~

Dr. Fekete Endre

hullám elvonulása és ellapulása

'\.--~~----~---"""''''''''''''''l

i
II

szennyező

tek nagy hányadának életmű-.
ködése (légzése, anyagcseréje) lelassult, így kevésbé intenzíven hatott rájuk a méreg.
Nagyon sokan feltették a
kérdést, hogy ha már ilyen
jól ismerjük ezeknek az
anyagoknak a kémiai, biokémiai sajátosságait, miért nem
védekeztünk hatásaik ellen.
Azt hiszem, mindenki látta
a televízió adásain keresztül,
hogy "hozzáértő" emberek
be is mutatták a megoldást.
Erre válaszként csak azt
tudnám idézni, amit egy
neves tudós mondott az
atomfizika korszakalkotó
felfedezései idején. Tőle kérdezgették, hogy azokkal a
módszerekkellehet-e értéktelen elemekből nagyértékű
anyagokat - például aranyat
- csinálni. A válasza az volt:
"Természetesen igen, csak az
a kérdés, mennyi idő alatt és
milyen áron."
A különböző "szakértők"
által bemutatott eljárásokat
régóta alkalrnazzák a cianidtartalmú szennyvizek tisztftásánál. Mindössze annyi a különbség, hogy ott néhány
köbméter anyagot kezelnek
zárt edényekben, nem pedig
egy másodpercenkéllt't6bb
száz vagy netán ezer köbmétert szállító vízfolyást,
amelyben azért a mérgezés
ellenére még volt élet. Egy
ilyen ,,kezelésnek" a következményei beláthatatlanok és
kiszámíthatatlanok lettek
volna.
A vízminőségi kárelhárítás
több évtizedes nemzetközi
tapasztalata az, hogy' nagyobb vízfolyások esetében
a vízben oldott szennyező
anyagok hatásainak kivédése
lehetetlen. Nincs olyan technikai háttér, nincs olyan
vegyszermennyiség, amely
ilyen jellegű havária esetén a
hatékonyságnak csak a halvány reményével is bevethető lenne.
Egyetlen megoldás a megelőzés. Ezt részben a többszörösen biztosított technológiai fegyelem, részben a precízen kidolgozott területi
kárelhárítási tervek szavatolják.
Éppen ezért szomorúan
aktuális, de nagyon időszerű,
hogyelkészüljön az egész
Tisza-vízgyűjtőre érvényes
kárelhárítási terv.
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A mérgező cianidhullám
szamosi-tiszai útjáról sokszor és sokat olvastunk, hallot~~ akkor és most is; F~l
m~rul az emberben a ~erde~:
nut le~etett voln,a tenm a kar
enyhitese érdekeben. A nem
könnyű kérdésre dr. Major
Tibornak, a Környezetvédelmi Tagozat elnökségi tagjának irásából ollózva próbálunk választ találni.
Az ipari katasztrófa bekövetkezett, mert a nagybányai
üzem zagytározójának megépitése során nem vették figyelembe a kockázati tényezőket. Nem készült környezeti hatástanulmány. Van
ugyan úgynevezett katasztrófa-elhárítási terv - tájékoztatott erról dr. Pádár István de az a felszín alatti vizek
védelmét célozza meg. Nincs
viszont üzemi vízkárelhárítási terv, amely a felszíni vizek veszélyeztetésének kockázatát is hivatott lenne
csökkenteni. (Magyarországon a vízgazdálkodási törvény alapján a 132/1997. évi
kormányrendelet üzemi vízminőségi kárelhárítási terv
készítésére kötelezi a vízhasználót.) Nagybányán terv
hiányában a havária bekövetkeztekor meg sem próbálkozhattak a lokalizáció val.
A folyóvízbe került, vízben oldhatÓ vegyi anyagokat
nem lehet úgy "lehalászni"
mint a pakurát, az olajat
vagy az állati tetemeket. A
kárenyhités egyetlen lehetséges módjának magyar területen a szakszerű és pontosan kiszámított vízkormányzás látszott. Ilyen célból végrehaj tott vízkormányzási, vízgazdálkodási
intézkedés több szituációban
is sikeres volt.
Ezeknek az intézkedéseknek több céljuk volt: a levonuló szennyezőanyagot a lehetőségekhez képest legnagyobb mértékben meghígítani a főmederben, megóvni a
mellékágak. holtágak vizét
valamint a hullám teret a
szennyeződéstől, biztosítani
az egészséges ivóvízellátást
ott is, ahol bázisul a veszélyeztetett felszíni víz szolgál
erre.
A vízügyi igazgatóságok
még a szennyezőhullám
megérkezése előtt megkezdték a vízkormányzási műve
leteket. Így többek között
megemelték a Tiszalöki illetve a Kiskörei duzzasztó fölötti vízszintet.
Ezzel már Tiszalök felett
jelentősebb hígulás következett be. A Kiskörei duzzasztómű rendkívüli üzemelésének elrendelése, az öblítő
csatornák elzárása, és az ártéri fokok lezárása lehetővé
tették, hogya Közép-Tisza
vidéken a mérgező anyagot a
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károsodott - áll a KÖTIVIZIG által kiadott tájékoztatóban.
A művelet lényege abban
foglalható össze, hogya
mérgező hullám megérkezése előtt a duzzasztó segítségével megemelték 90 cmrel a vízszintet, (50 millió m 3
vizet tároltak be), majd amikor a szennyezőhullám megérkezett, intézkedés történt a
felvízszint csökkentésére, azaz a korábban betározott víztömeg hígítóvízként történő
felhasználására. Ez egyben
azt is eredményezte, hogy
szennyezőanyag nem jutott
ki a főmederból.
V ízgazdálkodási intézkedés történt Szolnok ivóvízellátásának biztosítása érdekében is. A még tiszta Tiszából kivett víz felhasználásával jó minőségű ivóvíztartalékot képeztek, a szenynyeződés megérkezésekor
megszüntették a vízkivételt.
A tartalékok éppen kitartottak addig, amíg levonult a
szennyezett front.
Eredményes volt a Keletifőcsatorna mentesítése is
Debrecen ivóvízbázisának
védelme érdekében.
Csongrád megyében az a
veszély fenyegetett, hogya
Körösökön levonuló árhullám olyan vízszintet eredményez a Tiszán, hogy az
éppen ideérkező szennyező
anyaggal még mindig erősen
terhelt Tisza elönti a hullámteret.
Ez azzal járt volna, hogya
kiemeit természeti értékeket
képviselő holtágak élővilága
is súlyosan károsodott volna.
Félő, hogy a medrébe viszszatérő Tisza jelentős menynyis ég ű mérget hagyott volna hátra, aminek következményei beláthatatlanok.
Az A TIVIZIG műszaki
beavatkozásának (pl. fokelzárás, nyúigátépítés, áttöltés
stb.) és a szerencsének köszönhetően ez nem történt
meg - mondja dr. Kováts
Gábor vízügyi igazgató.
Minden igyekezet ellenére
a szamosi és a tiszai halállományban nagy pusztítást
vitt véghez a cián. A halte temek egy része a hideg idő
jáÍ-ás miatt még nem is került
a felszínre.
Természetesen a haltetemek "lehalászása" is a vízkárelhárítás része. Sajnos ebben már van gyakorlatunk. A
magam részéről kisebb jelentőségűnek ítélem meg a
tetemek ártalmatlanítási
módját, mindkét felvetett eljárást (deponálás, égetés) alkalrnazhatónak tartom.
Az események folyamán
felmerült egy kémiai beavatkozás lehetősége is.
A "KÖRTE" Kft. - mint
jelent6s ipari szennyvíztisztftási tapasztalattal rendelkező vállalat - szakemberei
megvizsgálták annak lehető
ségét, hogy vas szulfát adagolásávallehetett volna-e csökkenteni a mérgező cianid-ion
koncentrációt.
(Folytatás a 4. oldalon)
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Tisz(t)a élet - úiiáéled?
(Folytatás a 3 . oldalról)
hogy a cianid
bizony,os körülmények között n~m mérgező, oldhatatlan k;omplex vegyületet alkot (berlini kék). A Tisza
méretei és az abban uralkodó
körülrrlények azonban nem
hasonlÚhatók a laboratóriumi
vagy ~etalán üzemi szituációhozl• Rengeteg a kémiai
reakciq során felmerülő bizonytalansági tényező. Egy technikailag esetleg megoldhatq - vasszulfátadagolás
mellékhatásai behatárolhatatlanok.
ilyeri jellegű beavatkozásra az éfővizek kármentesftése
érdekében még alig-alig volt
példa. Ezzel együtt talán érdemes! lenne elemezni és
számbavenni a hasonló esetekben: elképzelhető kémiai
beavatkozás feltételeit, valamint ai tőle remélt eredményeket>
A jt1ienlegi ismereteink
birtokában azzal summázhatjuk a förténteket, hogya
Tudvalevő,

tényleges közvetlen és közvetett károkat még nem ismerjük pontosan. Sérült folyóink újjáéledésének időtáv;
latáról jóslásokba bocsátkozhatnak különböző szakértők,
mi szorítsunk a derűlátóbbak
igazáért. Szurkolnunk kell
azért is, hogy ne következzen be hasonló tragédia, mert
ennek lehetősége sajnos
fennáll. Hogy reményeink
valóra váljanak, el kell érnünk, hogy a civilizált környezetvédelem egyik. alapelve - a megelőzés elve - érvényesüljön itthon is és
szomszédainknál is.
(Figyelemre méltó írás jelent meg ezt elemző tartalommal a Magyar Nemzet
február 29-i számában Papp
Sándor, illetve Kelemen József tollából.)
Nemzetközi egyezményeinket felül kell vizsgálni és
minden sandaságot kizárva
kizárólag a legszigorúbb
szakmai megfontolásokat
kell érvényre juttatni.

Beleömlött. Jött. Ölt, mint egy
alattomos, besurranó gyilkos. Elment.
Tragédia, két sorban. Ennyi is elég,
hogy magában mindenki újra hallja,
amit hallott, és újra átérezze, amit látott
róla.
A Tiszán feltartóztathatatlanul keresztülfolyó. cianid-szennyeződés feb,ruár ll-én, pénteken, a kora reggeli
órákban érte el Szeged városát. A térségbe érkezett méregről, a védekezési
lehetőségekről, valamint a kár mértékérdi az Alsó~Tisza vidéki Vízügyi
Igazgatóság műszaki igazgató-helyettesét, Török Imre Györgyöt kérdeztem.
- Nem vágyott ,,ingyenreklám" ez a
régiónak és az egész országnak. Gondolom, Önt is sokan megkeresték az
elmúlt hetekben.
- Igen. Jött a Reuters, hívott a Time
Magazin, a CNN, a svájci és a finn rádió.
- Február elejétől a sajtó szinte nem
is beszél másról, csak a ciánszennyező
dés terjedéséről. Ön hogyan és mikor
kapta az első hírt?
- Hivatalos forrásból, a nyíregyházi
Felső-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóságtól. Ennek megvan a kialakult, szabályszerű láncolata. A haváriát (üzemi

i

Pqlitikáról, sorsról és emberről beszél- és Tápénállétesített műszaki zár, a döglődő
getve néhány éve azt mondta nekem egy - halak és a halteternek kifogása, az a dolognem :igazán gazdag, de nem is szegény - ti-' Llak csak az egyik része volt, a fontosabb
szai jlalász, hogy az ő kenyerét nem veheti munkát az én megftélésemben - mondja beel senki, mert a Tisza annyit mindig ad, széigető partnerem - a hullámtéri élővilág
hogy ne haljon éhen az, aki megtiszteli bi- megmentése jelentette.
zalmával a folyót.
Gyorsan, szakszerúen, mindenki egy akaA :minap -egy másik halás szal volt mó- rattal, minden erejével, csodálatra méltó
dom :bészélgetni, aki azon kesergett, hogyaösszehangoltsággal. Kevesen tudták mor,
folyq megmérgezése miatt kenyerének 95 hogy a Kiskörei vízlépcső szabályozott mű
%-átielvesztette.
. ködésének is köszönhető, hogyamérgezett
Bdgnár Sándor, a Szegedi Halászati Szö- víz a mederben maradhatott, az elzárásokat
vetkezet elnökének az édesapja és a nagy- nem hágta meg a víz, a gyilkos áradat a
apja :is a vásárhelyi Tisza-szakasz halásza hullámtéren szinte alig tudott ölni. Sok szávolt,:ő is ott halászott még januárban is. En- razföldi állat és sok madár is ennek könek l). halászdinasztiának valószinűleg ő az szönheti az életét. Le a kalappal a vízügyeutols6 tagja. Két lánya van, ők minden bi- sek előtt.
.
. Az eg~szerű halá.sze~ber nem tudo.~t
zonnyal más szakmát választanak.
Büszkén beszél öröklött szakmájáról, Ilyen hatarozott lenn!. Fol sem fogtuk, fol
ugYIDIakkor tele van keserűséggel, aggoda- sem tudtuk fogni, mi történt. A végsőkig
lornrilal, csak néha cseng ki szavaiból a re- bíztunk abban, hogy valami csoda folytán
ménység, hogy egyszer megéli a Tisza fel- felhígul annyira a víz, hogy mire ideér a
táma~ását.

Nehéz, de mindennél szebb szakma a halásza,t, mondja. Tizennyolc éve, 1982-ben
szen;lt le a katonaságtól, azóta hivatásos
halász. A szövetkezetnek 1992 óta elnöke,
de azt mondja, ő ettől még kétkezi halászember maradt.· (A 30 ezer forintos tiszteletdíjból nem is tudna megélni halászat nélkül.)~

Sok dolog van a szövetkezettel. A teljes
Csongrád megyei folyószakasz a Szegedi
Haláhati Szövetkezethez tartozik: a Tisza a
jugo~zláv határtól Tiszaalpárig, a Maros
teljes magyarországi szakasza 'és a HármasKörqs alsó szakasza is, a torkolattól Szelevényig. Aztán még jónéhány holtág, mint a
Serhiíz-zúgi, vagy a Röszkei holtágak alsó
fele,' a Görbe, a Sárgás, a Lisztes, a Hordós .. ,
Még szerencse, hogy a holtágak megmenekqltek a mérgezéstől. Itt ma is halászhatn~, de bizony eladni már messzire kell
vinni a halat, a környék lakossága bizalmatlan, itt a hal szinte teljes mértékben eladhatatlah. Pedig ennek a halnak garantáltan
ninc~ semmi baja.
F~ntasztikus szerencse, hogy a vízügyesek az első pillanattól tudták, mit kell tenni
és azt meg is tették. A holtágakat, a hullámtéri csatornákat lezárni, a fokok~t elrekeszteni, néhol a partot megmagasftani, a
hullámteret megóvni óriási munka volt.
Mert az, amit a TV-ben leginkább látni lehete~, a folyón Csongrádnál, Mindszenfnél

kárt) követő második napon, február 2án kaptuk a jelentést.
- Mi volt a legelső reakciójuk?
- Csupán annyit tudtunk, hogy ez nagyon súlyos bavária. Különféle számításokat végeztünk, hogy megtudjuk,
mikor érkezik ide, milyen hígulás várható, milyenek lesznek akkor a hidrológiai viszonyok, a vízállás ok, vízhozamok, hiszen a Tisza egy csomó mellékfolyóval találkozik, a Bodrogtól a Körösökig, illetve aMarosig. .
- Valójában mekkora lehetett a Szamoson keresztül befolyt méreg mennyisége? Mondták már azt is - a romániai
Esmeralda -, hogy határérték alatt volt.
- Ez egy cianid (inkább cianid ot
mondunk, nem ciánt), tehát egy ciánvegyület, amely aktiv, vagyis reakcióképes formában van. A vegyület a román
vállalat bányászati ülepítő tavában elég
magas, 1 g/liter koncentrációban lehetett jelen. Ércdúsításra használták,
vagyis egy eljárás során érckivonással
meddő kőzetekből nemesfémeket választanak ki. Mivel a román cég állitása
szerint százezer m3 cianidoldatos víz
ömlött túl a tó földgágán, így a becsült
adatok szerint kb. '100 tonna cianid került a folyóba. A mi szelvényünkön -

áradás rendkivüli módon kedvezett a halak
Bizonyára segít megoldani azt a kérdést
szaporodásának. A cianid megérkezése is, hogy hogyan állítható valamennyire
előtt a víz már viszonylag egész tiszta volt. helyre az élővilág élettere, rrulyen halakat,
A tisztultabb víznek köszönhetően a hal- hol és mennyit kellene telepíteni ahhoz,
hogyafelborult egyensúly valamelyest·
állomány sokat gyarapodott.
Az utóbbi évtizedek~en a halfauna is vá;~e helyre~~lon._ ... _
tozot~, ~~y~s ~alak e!túntek, ugy~nakkor ~J. Mert azt látni kell, tudni kell, hogy az
és mar Jopareve eltunt, vagy eltuntnek hitt igazi gyógyítást maga a folyó végzi majd el
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képesek és életterük mennyire alkalmas a mozzanatát.
folyó újbóli benépesftésére, mi maradt meg
A halászok abban reménykednek, hogya
a víz élővilágából, ma még ezt sem tudjuk. folyamat nem lesz túl hosszú, a Tisza haA most folyó tudományos felmérés majd marosan feltámad és vize talán még tiszbizonyára kideríti. Az biztos, hosszú idő tább is lesz, mint volt.
Tisztában vagyunk vele - mondta beszélkell ahhoz, hogy a Tisza megközelítse a
régi énjét. És a halásznak is hosszú idő kell, gető partnerem -, hogy a próbahalászatra
.
még jóideig várni kell. Az pedig, hogy
nagy halat fogjunk a Tiszából, egyelőre
csak álom. Mindnyájan tudjuk, hogy nehéz
napok-hónapok-évek várnak a tiszai halászokra, de azt is tudjuk, egyszer eljön az
idő (reméljük mihamarabb), amikor újra
visszamehetünk szeretett folyónkhoz, és a
hal, amit kifogunk majd, az mindenki számára hihetően, bizonyftottan ártalmatlan,
emberi fogyasztásra garantáltan alkalmas
lesz.
amíg újra a Tiszán fogott halból akar
És akkor a Tisza újra kenyeret ad a halámegélni.
szoknak.
Ha holnap azt mondanák, újra fo"A Tisza folyót ért cianid-szennyezés
gyasztható a tiszai hal, visszamehetek ha- után megmaradt halállományok, haltáplálék
lászni, hiába mennék. Nemigen fognék ha- szervezetek és a vízi ökoszisztéma védellat, és ha mégis, nem tudnám eladni.
mében a Tiszai Kormánybiztos Hivatalával
Nincs az az ember, aki ezt most meg-yenegyeztetve az FVM Csongrád megyei Földné; tehát nem csak a hal veszett el, hanem a
művelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati
szakma, a piac, a: megélhetés is. A tiszai hal
elvesztette jó hírét, legendáját. Bármerre Felügyelősége 2000. március 2-án 10 órától
mént az ember az országban, a tiszai hal határozatlan időre (vi~szavonásig) teljes hamindenütt ismert és kedvelt volt, a szegedi lászati és horgászati tilalmat rendelt el a Tihalászlé pedig fogalom. Most ez is meg- sza teljes Csongrád megyei szakaszára, a
szűnt. Híres helyett hírhedtté vált a tiszai Maros teljes magyarországi területére, a
Hármas-Körös torkolattól Szelevényig terhal.
Nem tudom, mikor halászhatunk újra, de jedő szakaszára, valamint ezen vízterületek
a Tis'zára addig is vigyázni kell. Gondos- hullámterében lévő valamennyi holtágra,
kodn1 arról, hogy ne szennyeződj ék, és morotvára és kubikgödörre."
minden eszközzel segíteni a folyó rehabiliA tilalom a Tisza gyógyulását szolgálja,
zációját. Jó lenne, ha ezt a folyamatot a betartása mindannyiunk érdeke.
szakemberek és nem a politika irányítaná,
Adja Isten, hogy mielőbb feloldható lefelügyelné. A tudományos vizsgálatok ki- gyen.
értékelése sok mindent ki fog deríteni.
Benke György

Halász-

kesergő
méreg, már nem lesz akkora ereje, már nem
lehet belőle olyan nagy baj.
Akkor döbbentünk meg igazán, amikor
az első műszaki zárhoz, Csongrádhoz megérkezett a borzalmas látvány, a vergődő,
agonizáló halak iszonyatos tömege.
Már órák óta a vízre meredtünk és akkor
- mintha egy gonosz varázsütésre történt
volna - egyszercsak azt vettük észre, hogy
itt is, ott is fehérlik valami, aztán egyre
több és több, aztán már nem győzték szedni
az uszályról, hajóról,. ladikról... Parttól
partig tele volt a víz vergődő halakkal.
Csak ekkor kezdtük sejteni, mekkora
katasztrófa tört ránk.
Amit kifogtunk, annak java felfordult 'tavaszi ívásra felkészült, ikráv~l tele - süllő
és növényevő hal, elsősorban busa volt, a
harcsák és pontyok tetemeinek többsége lemerülve tovább sodródott. Hogy valójában
meimyi hal pusztult el, azt nem tudja senki.
Az elmúlt évek árvizei kitűnő ívóhelyeket
biztosítottak a halaknak, a hosszan tartó

ami nagyjából Csongrád, fölött kezdő
dik - 115 tonna folyt keresztül.
- Ezt a számot hogyan kapták?
- Kétóránként mértük a koncentrációt és a vízhozamot, majd szorzatukat
integráltuk, attól az időponttól kezdve,
amikor megjelent, addig, míg el nem
hagyta az országot - ez kb. 40 óra alatt
történt meg. Például a kezdeti 0,02
mg/liter koncentrációhoz 1500 m 3/s
vízhozam tartozott. Két óra múlva már
más volt a koncentráció, változott a
vízhozam, így változott a kettő szorzata
is. Az egyes szorzatok integrált értékét
összeadtuk, így jött ki a 115 tonna. Ez
körülbelül félmilliárd ember kivégzésére alkalmas mennyiség.
- Ön szerint történt valamilyen mulasztás magyar részról akkor, amikor ez
a hatalmas dózis "belépett" az országba? El lehetett volna kerülni, hogy végigfolyjon az országon?
- Akkor senki nem vetette fel, hogy
"Én itt vagyok, ügyeletes zseni, tessék,
ezt meg ezt csinálni!,'Ezek a dolgok
most jönnek elő: miért nem vezették ki
szükségtározókba? Miért nem semlegesftették vas-szulfáttal? Miért nem halászták le a folyót?
(Folytatás az 5. oldalon)
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: Gusztáv Kosztolányi, aki egy angol nyelvű
nemzetközi, kelet-európai internetes
,
hetilapnak ír cikkeket, elemzéseket
Magyarországról, 2000. február 17-i riportjában
Török Imre Györgyöt, mint a téma
ismer6jét kérdezte távinterjúban
a cianid-szennyezésrlíl.
,

- Arsajtóban megjelent
k6zlések a katasztrófa óriási
méreteire utalnak. Elképzelhető, hogy túloznak?
Esetleg a károsodás még nagyobb 'mértékű? Meg lehetett
volna akadályozni ezt a katasztrófát? Ha igen, hogyan?
- A katasztrófáról szóló
saj tób;íradások ugyanúgy
nem minősíthetők most, mint
ahogy: maga a katasztrófa.
Ma talán elég annyit mondani, hogy ez katasztrófa volt,
méretei akkor derülnek ki, ha
valóban egy szabatos felméréssel'meg lehet állapítani,
hogy milyen mértékben károsodott az élővilág.
Tudomásunk szerint emberéletben nem esett még
kár. A ,vízi élővilág, különösképpen a fauna jelentősen
károsodott, bár nem lehet
tudni, hogy az iszapban
áttelelő állatok később elpusztulnak-e, vagy képesek
regenerálódni. A magasabbrendű madarak és emlősök
körében nagyon nehéz számszerűen kimutatni a pusztulást, mert ezek elhullott tetemei az erdőkben szórványosan jelennek meg, nem
úgy, mint a tömeges halpusztulás. A közvetlen kár
(ami az élővilágot érte) mellett a közvetett kár, vagyis a
halás~t, horgászat, víziturizmus, stb. ellehetetlenülése,
legalá~bis visszaesése még
nehezen számszerűsíthető.
De számszerűsíthető-e vajon
az ökológiai kár, vagyis
hogy ~gyes védett, ritka állatfajok teljesen eltűntek és
ezzel szegényebb lett az
élővilág? A katasztrófát,
miutá~ már bekövetkezett,
meggátolni nem lehetett,
megelőzni kellett volna.
Egyetlen egy lehetőségünk
volt, azt mérsékelni. E tekintetben óriási eredménynek tartom, hogy nem sélült
a Tisza-tó élővilága, mert ki
zárni a szennyezés t.
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Nem keletkezett zavar Szolnok város ivóvízszolgáltatásában. Különösen nagy
eredménynek tartom, hogy
sikerült megakadályozni a
Körös-torkolat alatti, nagy
kiterjedésű hullámterekre a
ciános víz kiáranIlását, ezáltal megmenteni az értékes
természetvédelmi területeket,
melyek között a RAMSARI
egyezmény alá tartozó terület is van.
A Tisza-tó és az alsó-tiszai
hullámterek, holtágak lehetnek a mellékfolyókkal együtt
az élővilág helyreállításán3k
forrásai. Tehát konkrét beavatkozással ezt a katasztrófát már nem lehetett volna
megakadályozni a folyóban.
A keletkezési helyén nagyobb biztonsággal, pl. erő
sebb gátrendszerrel, egy második lépcsős vésztározóval,
semlegesítő anyag alkalmazásával - az első pillanatban
- elképzelhető lett volna.
- Milyen katasztrófaelhárftást terveznek bevezetni a
jövőben?

- A további lépéseket nagyon át kell gondolni. Mindenféleképpen több információ kell a felsőbb vízgyűjtő
ből. El kell érni azt, hogy legyenek ismeretek a potenciális szennyezőfonásokról,
azok veszélyességi fokáról
és az esetleges elhárítás i módokról. Tehát ez egy tervezési feladat. Technikai és
szervezeti fejlesztések is
szükségesek.
- Milyen speciális méréseket végez az ATVIZ1G?
Hol szükséges nagyobb invesztfció a környezet védelme érdekében, Magyarországon, vagy Romániában?
Úgy gondolja, hogya környezet védelme iránti érzékenység növekedni fog?
Van-e állandó kapcsolatuk
Romániában a kollégákkal,
vagy partner intézetekkel?
Úgy gondolja, hogya tapasz-

tala tok és nézetek cseréje
hasznos lehet a jövőben?
Volt már példa határon túli
együttműködésre? Ez a katasztrófa növelni fogja-e a
szomszédos országok hajlandóságát az együttmű
ködésre?
- Az ATIVIZIG az ilyen
tfpusú kárelhárftásban nem a
méréseket végzi elsősorban,
de fontos, hogya Környezetvédelmi Felügyelőség laboratóriumi méréseivel egyidejűleg a szükséges hidrológiai
elemek is megméressenek
(vízállások, vízhozamok).
Ezt mérjük folyamatosan és
ennek ismeretében volt számítható például, hogy milyen
magasra kell építeni azokat
az ideiglenes műveket, amelyek segítségével kizárható a
hullámtér.
Ezen adatok ismeretében
lehetett dönteni a Kiskörei
duzzasztó működtetéséről,
amely késleltette a tiszai
árhullám levonulását, így
elodázta a Körössel való találkozását és megmenthetővé
vált az alsó-tiszai hullámtér.
A környezet védelme területén jelentős invesztíció
szükséges a környezetvédelmi kárelhárítás szervezeteinél, így a környezetvédelmi feIUgye1ősegeknél és a
vízügyi igazgatóságnál.
Például. a térségünkben az
olajbányászat mint potenciális szenynyezőforrás van jelen és nincsenek elégséges
berendezéseink egy olajszennyezés elhárítására.
Mégis fontosabbnak tartom az iparban, a mezőgaz
daságban a katasztrófák bekövetkezésének megelő
zésére való környezetvédelmi invesztfciót. Ez mind
Romániában, mind Magyarországon kívánatos.
'A társadalom érzékenysége növekszik, bár reagálása általában a konkrét
események alkalmával erő
södik fel. És sajnos, minden
csoda három napig tart, lehet, hogy néhány hét múlva a
ma még több száz, vagy több
ezres demonstráló tömegből
esetleg annak töredékét
lehetne összehozni egy

tudományos ismeretterjesztő
fórumra. Egyébiránt állandó
kapcsolatban állnak a magyar vízügyi és környezetvédelmi szervezetek a román
kollegákkal, a kapcsolat
mind a szakemberek, mind
az intézmények között jó, az
információk általában elégséges tartalommal időben eljutnak hozzánk.
A probléma nem itt van,
mert a tapasztalatok, nézetek
cseréjén túl a konkrét intézkedések megtétele komoly
gazdasági kérdés és társadalmi tudatformálást is igényel.
Számos esetben volt együttműködés a határon túli kollegákkal, történt már olajszennyezés és más havária,
de a leghagyományosabb az
árvízvédelem területén, a
közös érdekeltségű folyószakaszokon az egyeztetett védekezés.
Mint minden katasztrófánál, úgy ennél is le kell vonni a tanulságokat és bizonyára még nagyobb. súlyt fognak
a szomszédos országok az
együttműködésre helyezni,
mind a politika, mind a
konkrét intézkedések teryletén.
- Hogyan hasonlJtaná a jelenlegi katasztrófát az eddigi
szennyezésekhez, mérgezésekhez? Ha a múltban bekövetkezett szennyezésekból
a tanulságokat leszűrték
volna, ez megakadályozhatta
volna a katasztrófát?
- Ilyen méretű vízmérgezésre nem emlékszem, de
ilyen típus ú haváriák már
többször előfordultak. Romániában nemcsak a Szamos, hanem a Maros völgyében, különösen az Aranyos mentén vannak bányászati, ill. ércfeldolgozó üzemek. Az elmúlt évtizedekben
a mostanihoz hasonló tározótó-túltöltődés előfordult,

de nem cianid, hanem más
szennyezőanyag és jóval kisebb koncentrációban került
a folyóba. Időről-időre vegyi
üzemekből, cukorgyárból és
más helyekről érkezik lökésszerű, szennyező hullám,
de ezek mértéke meg sem
közelíti a jelenlegit.
Kétségtelen, hogya korábbi szenynyezésekből okulni
kellett volna és nagyobb biztonságot alkalmazni a mostanit előidéző üzemben, mert
ezt a nagy kiterjedésű katasztrófát csak így lehetett
volna hatásosan megakadályozni.
- Hogyan érezte ön magát,
amint a Tisza lassan sodorta
a mérget Szeged felé? Dühös
volt, esetleg elkeseredett,
vagyegyszeűen túl sok dolga
volt ahhoz, hogy saját magával törődjön?
- Érdekes módon nem voltam dühös abban az időszak
ban, amikor a védekezést irányítottam, de valóban elkeseredtem, amikor a haltetemekkel borított Tisza-parton jártam és amikor a halászokkal

konzultáltam. Volt egy nagyon nehéz éjszakám, amikor nagyon bizonytalanná
vált, hogy a folyót a mederben tudjuk-e tartani. A tehetetlenség érzésénél nincsen
rosszabb. Végülis, amikor a
siker reménye felcsillant, akkor ezek az érzések kezdtek
eltompuini és valóban elég
sok dolgom volt ahhoz, hogy
eközben magammal ne törődjek.

- Ön szerint a történteket
emberi hanyagság
okozta, vagy a kiméletlenül
csak a profitra koncentráló és
a környezettel nem törődő
szemlélete az ausztrál cégnek?
- Helyénvaló az a megfogalmazás, hogy a történteket
egyszerű

(Folytatás a 4. oldalról)
Ezek az utólagos javaslatok nem reálisak. Vegyük
például avasszulfátot: 100
tonna cianid semlegesftéséhez 400 tonna vas szulfát
kell. Egy kémiai reakció tábIán vaiy két lombikban eg é=szen más, mint folyóvízben.
Négyszáz tonna vasszulfátot
oldott formában - kb. 1:5
hígftásban ez 2000 tonna kellett volna a folyóba úgy
bejuttatni, hogy az találkozzon is acianiddal, végbemenjen a kémiai reakció, és
ne merüljön fel más probléma.
Elképzelhető, hogy én
még itt, Szeged környékén
meg tudtam volna szervezni,
mert uszály okkal csináltunk
'műszaki zárakat, azokba befért volna kétezer tonna, az 5
vasúti szerelvény. Vasutassztrájk volt, nem tudom, ezt
a vasutasok felfüggesztették
volna, vagy sem? Ezekkel az
"ötletekkel" nem érdemes
foglalkozni.
- Mivel volt érdemes?
Milyen eredményeket értek
el a védekezésben?
_ A vízhozamokat tekintve
lehetett látni, hogy a cianid a
.
mederben folyik le a TIsza
felső szakaszain, és ezzel
nem lehet semmit csinálni,
csak a döglött halakat ki&zedni. A vízügyi szolgálatok már Tokaj környékén
megkezdték ezt a munkát.
Az Alsó-Tisza vidékén ezt
Csongrádnál, Mindszenten
és Tápén végeztük.
Az egész kiszedett menynyiség kb. 200 tonna. Ezeket
az ATEV-vel- egy állati tetemeket megsemmisítő vállalattal - elvitettük, ők klórmésszel letakarva elföldelték. A szolnoki ivóvízellátást
viszonylag egyszerűen meg
lehetett oldani, közömbös ítették a cianidot. A második
a Tisza-tó, a harmadik pedig
a Körös-torok alatti nagy

emberi hanyagság okozta,
bár így leegyszerűsítve és ezt
a kifejezést használva nem
biztos, hogy teljesen hű képet kapunk az esetről. Összetett probléma ez, nyilvánvalóan egy bizonyos igény telenségről, eleve alacsonyabb
szintű, kisebb biztonsággal
való építkezésről van szó. A
természeti körülmények, a
havazás, majd olvadás is
rontotta a helyzetet és valószínűleg nem számoltak a,
következmények mértékével
kellőképpen akárokozó
üzemben. Hogy az ausztrál
cég mennyire koncentrál a
profitra és hogy törődik-e
vagy sem a környezettel, azt
innen nem tudom megítélni.
(Folytatás a 6. oldalon)

hullámtér. A harc azért folyt,
hogy ne rekedjen meg a cianid ezeken a helyeken, hiszen ez a környék nagy értékű természetvédelmi helyeit - pl. a Körtvélyesi- és
Saséri holtágat -, üdülő
terüle-teit is veszélyeztette
volna. A mi védekezés ünk
legnagyobb akciója, hogy ezt
sikerült elkerülni, így a folyó újjáéledhet, ezekről a helyekről kiindulva.
_ Sokat kell várnunk erre a
regenerálódásra?
_ Erre nagyon nehéz válaszolni. A Coloradó folyón
például 7 éve rehabilitáln~
egy 30 km-es szakaszt. En
ennél optimistább vagyok, de
néhány évbe azért biztos beletelik. Nemcsak a halakról
van szó, hanem a teljes táplálékláncról, a mikroorganizmus októl az apró rákocskáig,
rovarokig, aztán a kagylók,
csigák ... Most már tiszta a
Tisza, csak nincs benne
állatvilág.
_ Jogosan ragasztották
egyes médiumok a ,,második
Csernobil" nevet a Tisza

katasztrófájára?
- Én nem szeretem az
ilyen hasonlatokat. Nem szeretem például Gina Lollobrigidát összehasonlítani Sophia Loren-nel, mert mindkettő csodálatos színész, bű
bájos nő, de mégis teljesen
mások. Ez is más! Itt emberéletben nem történt kár, vagy
legalábbis nem tudunk róla.
Viszont rengeteg halászcsalád állás nélkül marad,
visszaesik az idegenforgalom... Ezek gazdasági károk,
mint az is, hogy a védekezés
- csak nálunk - 22 millió
forintba került. De az igazi
kár: a folyó ökológiai halála,
a kipusztult halfaj ok, elhullott madarak.
Ezek a károk nem forintosíthatók.
Barsi Nikoletta
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Török Imre György
Vásárhelyi Pál-díiat kapoH

az 5. oldalról)
Sajnos, úgy látszik, erre
lehetőség van Romániában.
Ezen vá~toztatni kellene.
Minden esetre az a csúsztatás
és az a cÚrizmus, ami a cég~
vezetőkn~k a sajtóban megjelent nYilatkozataiban megjelenik, elSzomorftó.
Egy nyilvánvalóan elkövetett szennyezés következményeit:lebecsülni, vagy
más mag~yarországi, Tiszamenti üÚmek rovására írni
az esetet, enyhén szólva
szemtelenség.
- Gon:dolja, hogy Magyarország és/vagy Románia
EU~tagsága segftene a törvényhozás minőségének javitásában?
Milyen Európa-szerte
elfogadott és kikényszerftett
szabályo~at l~ítna szivesen,
hogy ne ~övetkezhessen be
még egys'1er ilyen katasztró~
fa?
;,
- Egés~en biztos vagyok
abban, h<;>gy ha Magyarország és v~le együtt Románia
is EU-tag lesi, lényegesen
javul atprvényhozás minősége, és. a két ország belekényszerW egy azonos szintű
törvényi és műszaki szab ályozásba, lényegesen felértékelődnek lmajd a környezeti
kárelhárítás
kérdései.
. I
Nem ki;innyű a szabályokat kialakftani, még kevésbé
alkalmazrli. A károk következmény~it, az erkölcsi és
anyagi k~vetkezményeket a
károkozóriak kell viselni. Ez
az elv nagyonjólhangzik, de
ezt az elVet betartani nagyon
.
nehéz.
Ezen elv betartásának eszközrendszere még NyugatEurópában sem biztos, hogy
tökély tes. Ott is vannak 01'szághatárokkal osztott vízgyűjtők és ezek problémáiból fakadó feszültségek a
szomszédos államok között.
Minden:~setre az EU-országokb~ a most közeljövő
ben hatályba lépő irányelvek,
amelyek !lz országhatárral
osztott Vizgyűjtők gazdálkodására és szabályozására vonatkoznak, sokat
lendíthetn~k az ilyen tipusú
károk megelőzése, ill. mérséklése terén, feltéve, ha a
szabályok :betartására a meg-o
felelő intézkedéseket meghozzák é~ a szükséges intézményrepdszert kialakítják.
- Dr. Müller Tibor kormánybiztosi kinevezése felhatalmazz{l őt, hogy az ügyben eljárjqn. Ön szerint ez a
lépés elegbndő a kormány részéről? Ha nem, milyen lépéseket tartana' szükségesnek? A kormánynak elegendő-e ráirá1yftani a figyelmet
a kömyezetvédelemre a mai
szabályozás keretei között,
vagy olyan új törvényt kellene elfog{ldni, amely szerint
a környe:{:etszennyezőnek
kell kifize'tnie az általa okozott károkM?
Milyen büntetéseket vár el
az elkövet?kkel szemben?

Az Ativízig műszaki igazgatóhelyettes főmérnöke,
Török Imre György harmincöt éves vízügyi igazgatósági,
kiemelkedő vezetői tevékenységének, a nemzetközi
kapcsolatok kiépítésének elismeréséül Vásárhelyi Pál-díj
kitüntetésben részesült. Kitüntetését a KHVM-ben március l4-én vette át.
Török lrrue György 1963ban a Soproni Erdészeti és
Faipari Egyetem Erdőmér
nöki Karán szerzett okleveles erdőmérnöki oklevelet,
1971-ben a Budapesti Mű
szaki Egyetem Építőmérnöki
Karán mezőgazdasági vízgazdálkodási szakmérnÖk,
1995-ben euromérnök lett.
Az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóságnak 1966.
május 1. óta dolgozója.
(1978-tól1980-ig kikülqetésként Irakban végzett munkát
az Öntözési Minisztérium
szakértőjeként. Hidrológiai
és hidraulikai felmérések és
elemzések, szakvélemények
készítése képezte feladatát
számos öntözési, vfzrendezési, árvízvédelmi és folyószabályozási létesítmény tervezése, különösen a Kurd
hegyvidék öntözése terén. A
Tigris és az Eufratesz folyók
vízlépqőinek felülvizsgálatában is részt vett.)
Az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság minden terÜletén dolgozott, magas
szakmai felkészültség ét, vezetői rátermettség ét a min-

dennapi munkája során céltudatosan és hasznosan érvényesítette. A Szegedi Szakaszmérnökség vezetőjeként
árvfzvédelmi, vízrendezési,
öntözési, folyószabályozási
főművek üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése, tervezése,
kivitelezése és a védelmi
munkák irányítás a képezte
feladatát. Az Árvízvédelmi
és Folyószabályozási Osztály
vezetőjeként az igazgatóság
árvízvédekezéseinek irányítása mellett a folyószabályozási- és árvíz védelmi
rendszerek fejlesztésének
előkészítésében, a beruházások ellenőrzésében, valamint
a távlati tervezésben, hatósági engedélyezében, műszaki
szakvéleményezésben fejtett
ki jelentős munkát.
1991 óta mint műszaki
igazgatóhelyettes főmérnök
az igazgatóság műszaki feladatainak irányítása, vfzrajzi
monitoring, vízkészlet-gazdálkodás, vízügyi hatósági,
szakhatósági, szakágazati
feladatok, árvízvédelmi,
belvfzvédelmi és vfzminő
ségi kárelhárítási feladatok,
vízrendezési, öntöző- és folyószabályozási távlati tervezés, kutatás, fejlesztés a fó
feladata. Aktiv részese a
nemzetközi kapcsolatok mű
ködtetésének, tevékenyen
részt vesz a román és jugoszláv határvízi kapcsolatokban. -- .
- .'

dolgozatát ismertette konferenciákon, melyek közül 9
nemzetközi volt. Összességében mintegy 70 cikke jelent meg tudományos folyóiratokban, szakmai újságokban, szakkönyvi fejezetekben.
A Magyar Mérnöki Kamara tagja, a Vízmérnöki Tagozat tagja, a Csongrád Megyei
Etikai Bizottság tagja. A Magyar Hidrológiai Társaság
tagja, a Szegedi Területi
Szervezet elnöke, az Országos .. Elnökség tagja, Bogdánfy Odön-díjas. Az ICID Magyar Nemzeti Bizottság
tagja. A Magyar Szabványügyi Testület vízgazdálkodási munkabizottsága alelnöke. A MTESZ Országos
Környezetvédelmi Bizottság
tagja.
Jelentős szakmai oktatási
tevékenységet folytat, 1995től az Eötvös József Műszaki
Főiskola (Baja) államvizsga
bizottságának tagja.
V ízügytörténeti kutatásokat folytat,.a Vfziélet tvfilm.sorozat és Vízügyi útikönyv szerkesztésében, elkészítésében részt vállalt.
Magas kitüntetéséhez
Kiemelkedő szakterületén
a szakírói tevékenysége, 27 büszke örö=el gratulálunk!

A Szegedi Vízügyi Sportegyesület 2000. április ll-én
16 órakor az ATIVIZIG
Tápé, Irinyi 1. u. 1. sz. alatti
székházában tisztújító közgyűlést tart. Napirendje:
1. Beszámoló az elmúlt
négy év munkájáról
2. Beszámoló az elmúlt
négy év pénzügyi helyzetéről
3. Alapszabály-módosítás
4. Az Evezős Szakosztály

Az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság vezetése az
idén is nyugdfjas találkozóra
hívja egykori munkatársait.
A Központ, az MBSZ
(Gépüzem) és a Szegedi
Szakaszmérnökség minden
nyugdíjasát szeretettel várja
a 2000. április 27-én 12
órától a Szeged, Csap u. 71.
sz. alatt lévő Potyka Étteremben tartandó nyugdíjas
jövője
baráti találkozóra.
5. Tisztújítás
Visszajelzést a részvételről
6. Egyéb
2000. április 20-ig az IgazA közgyűlésre az egye- gatási Osztályra írásban vagy
sillet minden tagját várjuk!
telefonon (426-933) kérünk.
Kurucz Gyula
Dr. Kováts Gábor
SE-elnök
igazgató
Az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

PÁLYÁUTOT HIRDE!'
gépészmérnöki munkakör betöltésére
az Igazgatóság Műszaki Biztonsági Szolgálat
állományában.
Alkalmazási feltétel:
- gépészmérnöki végzettség
- 35 éves korhatár
- egészségügyi alkalmasság
- erkölcsi bizonyítvánnyal igazolt büntetlen előélet
- magyar állampolgárság

Az ennek elhárítására hiva-

Előnyt j~le~t ~ástechnikai gépészet szakirány, számf!ástechnikru.-, Idegen (román, szerb, német, angol) nyelvIsmeret. Kinevezés próbaidő kikötése mellett határozatlan
időre történik. Besorolás, bérezés a Közalkaimazotti Töryény szerint (minimum 45.000,- Ft/hó illetmény). Egyéb
Járandóság a Kollektív Szerződés szerint.
A pályázat elbfrálásához szükséges
a személyes elbeszélgetés. ,
Bővebb felvilágosítás és a pályázat benyújtásának helye:
Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság
Szeged, Stefánia 4. 6720; Igazgatási Osztály
(Kuruc z Gyula tanácsos 62/426-933).

ATIVIZIG Szeged
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A 'nyugdíjrendszer átalakításával a társadalomi biztosítás alapján fIzetett - alapvetően
szolidaritási elven működl5 - nyugdíj mellett
lehetl5vé vált a nyugdíjas évek anyagi biztonságának
növelése érdekében a részvétel
a m'agánnyugdíjpénztárban, valamint az önkéntes,
kölcsönös nyugdíjpénztárban.
A ny:ugdfjrendszer e két új
pillére ~apvetően befektetési
alapon Iműködő és egyéniesített rendszer, vagyis a
nyugdíjazáskor felvehető,
vagy életj árad ékra váltható
összeg a pénztártag számlájára áltiila, illetőleg munkáltatója által befizetett összeg
nagyságától és az adott pénztár pén;zügyi befektetés ének
sikerétől, az elért hozamtól
függ. ,
Az Önkéntes, kölcsönös
nyugdíjpénztár elterj edését,
az egyéni és munkáltatói
nyugdíjalapképzés ösztönzését az \idórendszer is támogatja.
Az 'adókedvezmények
ugyan ~vről évre módosultak, de jelenleg is a megfelelő hozamú nyugdíjpénztárak
esetében az adókedvezmény
és a nyugdíjpénztártag egyéni számláján tőkésedő hozam
együttesen a legjobb befektetések közé tartozik.
Az igazgatóság az önkéntes, kölcsönös nyugdíj pénzI

I

I

1996
1997
1998
1999

Egyéni tagdíj
Ft
111.900
530.400
1.649.000
893.000

A fenti adatok nem tartalmazzák a pénztártagok által
nem a thunkáltatón keresztül,
az adók:edvezményes lehető
ségek k,ihasználását célzó befizetéseket.
Az igazgatóság az elmúlt
években rendszeresen figyelemme~ kísérte, hogy az országban működő önkéntes
kölcsörlös nyugdíjpénztárak,
a befizetett befektetések után
milyen hozamot érnek el.
Egyszerűen fogalmazva:
mennyfre jól kezelik a pénztártag egyéni számláján lévő
összegeket, a hozamok után
milyen tőkenövekedés következik be egy-egy évben.
Ezeki a vizsgálatok sajnos
azt mutatták, hogy az ÁBAEGON befektetési tevékenysége nagyságrenddel kevésbé volt eredményes, mint
a legjobb hozamot elérő
nyugdíjpénztáraké, ami közel 10 %-os hozarnkülönbséget jelentett.
Ezen túlmenően az is kiderült,: hogy az önkéntes,
kölcsö~ös biztosító pénztár
működtetése, a munkáltatóval, a pénztártagokkal a kapcsolat~artás, a befizetett
összegekről az információadás, tájékoztatás, igazolás
színvorlalát tekintve sem érte
el az ~ltalunk igényeltet.
Mint arra bizonyára emlékszünk, 'többször előfordult,

tári munkáltatói támogatás,
illetve adomány rendszerét
beépítette jövedelem-politikájába, bár az így adott jövedelem nem közvetlenül felhasználható, elkölthető forrást jelent az adott évben a
dolgozóknál, mégis általánosan elfogadottá vált, figyelemmel annak hosszabb távú,
az előzőekben említett, pozitiv hatásaira.
Az igazgatóság a rendszer
indulásakor akkori ismeretei
figyelembevételével az ÁBAEGON Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztárba javasolta dolgozói belépését és a
tagi befizetések mellett ott
telj esítette lehetőségeinek
függvényében a munkáltatói
hozzáj árulást, valamint a
munkáltatói
adományt,
amelynek mértéke évente
változott.
Az egyéni tagdíj, a munkáltatM hozzájárulás és az
adomány összege az elmúlt
években az alábbiak szerint
alakult:
Munkáltatói
hozzájárulás
Ft
6.092.900
6.296.896
9.973.100
11.575.300

Adomány
Ft

8.521.919
14.964.300

hogy a befizetések összegéhelytelen év végi igazolást adott a pénztár, a legutóbbi időben pedig az igazolások kiadását technikailag
az igazgatóságra igyekezett
átháritani.
A leirtakat mérlegelve az
igazgatóság - a szakszervezettel és a közalkalmazotti
tanáccsal megbeszélve amellett döntött, hogya továbbiakban nem az ÁBAEGON Önkéntes Kölcsönös Pénztárába fog munkáltatói hozzájárulást, illetve
adományt fizetni, hanem két,
banki hátterű biztos!tó pénztárba, nevezetesen a OTP
Önkéntes Nyugdíjpénztárba,
valamint ABM AMRO Bank
Aranykor Nyugdíjpénztárába.
Azért választottunk két
nyugdíjpénztárat, mert a befektetési kockázatok ezáltal
csökkenthetók azzal, hogy
ahhoz a pénztárhoz fogjuk az
adományt fizetni, amelyik
magasabb hozamot ér el.
Másrészt a banki hátterű biztos!tóknál előzetes tájékozódásunk alapján jobban kiépített annak személyi és tárgyi
feltétele, hogy mind a munkáltató, mind a dolgozók
megfelelő és folyamatos információt kapjanak a befizetések összegéről, a hozam
alakulásáról.

ről

A munkáltatói hozzájárulást 50-50 %-ban kívánjuk a
két új nyugdíjpénztárba fizetni, ennek megfelelően
minden dolgozónak, aki önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár tagja kíván lenni, a
két biztosítónál külön-külön
egyéni számlája lesz. Ahhoz,
hogy a munkáltató ilyen befizetést tudjon teljesíteni dolgozója javára, a dolgozónak
át kell lépnie az ÁB AEGON
Nyugdíjpénztál'ból a másik
két pénztár ba, vagy az ÁB
AEGON nyugdíjpénztári
tagság fenntartása mellett be
kell lépnie a két újonnan
választott nyugdíjpénztárba.
Átlépés esetén az ÁB
AEGON Nyugdíjpénztárnál
a pénztártag egyéni számláján lévő összeg átkerül az új
nyugdíjpénztárakhoz 50-50
százalékban.
A pénztártagság egyébként
a vonatkozó törvényi szabályozás következtében jogfolytonos.
Amennyiben a pénztártag
az ÁB-AEGON-nál fent kívánja tartani pénztártagságát
az új nyugdíjpénztárakhoz
viszonyított, közel 50 %-kal
alacsonyabb hozam ellenére,
úgy az egyéni számláján lév.ő
összeg változatlanul marad a
korábbi nyugdíjpéztárnál,
míg a két új nyugdíjpénztárnál április 1- től él két új
egyéni számlája. Ehhez a
dolgozónak nem átlépnie,
hanem belépnie kell az új
nyugdíjpénztárakba.
Természetesen az adókedvezmények több pénztártagság esetén az összevont befizetések figyelembevételével
érvényesíthetők, ennek megfelelően úgy vélem, az átlépés kérdésében való döntés
legfontosabb eleme a várható
hozamnövekInény.
Az igazgatóság az új
nyugdíjpénztárakkal olyan
kondíciókkal kötött szerző
dést, hogy az 1999. évihez
viszonyítva a munkáltatói
hozzájárulás megállapításának alapját kiszélesítette.
Míg 1999-ben a munkáltatói
hozzájárulás havi összege a
dolgozó alapilletményének 6
%-a, de minimum 1500 Ft,
addig 2000. április l-től ez
az összeg a dolgozó rendszeres jövedelmén (alapilletmény, bérpótlék, kereset-kiegészítés) alapul.
Az új nyugdíjpénztárakba
történő átlépéshez, esetleg
belépéshez kapcsolódó nyilatkozatok megtétele, szerző
dések elkészítése március
végéig tart.
Meggyőződésünk szerint
az új biztosító társaságokban
várhatóan realizálható hozamtöbblettel olyan többletjövedelemhez juttatjuk a dolgozóinkat, mely a biztosítási
futamidő lejártakor érzékelhetően nagyobb kifizetésben, illetve növelt
összegű életjáradékban fog
jelentkezni.
Dr. Simon Sándor

Az utolsó volt azok közül,
akik még érezhették a XIX.
századi nagy elődök szellemi
nagyságának közelségét, kisugárzását.
Lampl Hugó a trianoni
Magyarország legnyugatibb
apró falucskájából származott - bár ő már Budapesten
született - , azaz Ágfalváról,
ami pont úgy maradt magyarnak, mint Sopron, a leghűségesebb város. Nem akart
osztrák lenni. ..
Tehát a dédapa - szintén
Hugó - még falusi gazdaember Ágfalván, a nagyapa Károly - lenvászon kereskedő Budapesten, az apa - Hugó - Podmaniczky Frigyes
főpolgármester titkára, majd
az egyesített Budapest fő
számvevője. Gyönyörű példa
a falusi ember feltörekvésére, hogyan lesz három generáción belül földmívesb61
előbb iparos-kereskedő, hivatalnok-polgár, majd pol"
gár-mérnök, egy szakág országos vezetője.
A Sopron megyéből származó evangélikus család
gyermeke magától értetődő':
en a Deák téri evangélikus
főgimnázium, a kor egyik
legkitűnőbb gimnáziuma
hallgatója lett. Tanárai között
akadémikusokkal, tanulói
között pedig későbbi Nobeldíjasokkal találkozhatott.
A pontos, kalligrafikus irású, érettségizett diák útja a
József Nádor Műegyetemre
vezet, hol 1905-ben szerez
diplomát. Gyakorlati műkö
dését ugyanez év október 2án kezdi meg a Csepel-szigeti Ármentesítő Társulatnál,
mint napidíjas mérnök. Feladata töltésépítés s az ehhez
kapcsoló létesítmények (gátőrházak, szertárak, gazdasági
épületek) építése.
Felfigyelhettek rá, mert
két év múlva a Földmívelésügyi Minisztérium szolgálatában találjuk, igaz, a munkaterület alig változik, a Soroksári Duna-ág rétegvonalas
felvételét végzi a fővárosi
Duna-szakasz kerületi főfel
ügyelőségén, mint kinevezett
segédmérnök.
Alig egy esztendőre, 1908.
március 4-én pedig már Sajó
Elemér bűvkörébe találjuk,
mint fizetés nélküli királyi
mérnököt - a "Soroksári
Duna-ág Rendezési Munkálatai Kirendeltség én" . Furcsának találhatj uk a "fizetés
nélküli" státust. Igen, volt
ilyen és sorba álltak érte,
hogy bekerülhessének egy
operatív szervezetbe, olyan
áron is, hogy pár hónapig,
esetleg 1-2 évig még fizetést
sem kaptak.
Bár a megélhetésük biztosított volt, hiszen a vezető
mérnökök jól meg voltak fizetve, nem esett nehezükre
havi 50-100 koronától meg-
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válni, ami pedig olyan öszszeg volt, amit ma irigykedve nézünk. Igaz, ezek a kezdő, de rendkívüli jó képességű mérnökök rendkívüli terheket is vettek le vezető beosztás ú főnökeik válláról.
A Soroksári Duna-ág rendezése, később a kereskedelmi kikötő építése az első monumentumai voltak Kvassay
Jenő grandiózus távlati elképzeléseinek, terveinek,
amik a dunai hajózást, ennél
fogva a székesfőváros előre
haladását, fejlődését szolgálták.
Itt működött Lampl Hugó,
építette a Kvassay-zsilipet
(1913), a Tassi vízlépcsőt s a
Csepeli Nemzetközi Szabadkikötőt is (1921-28). Sajó
Elemér irányításával az
1920-as évek végére elismert
tudású alapozási szakemberré vált, kinek véleményére
más műszaki létesítmények
megvalósulásánál is nagymértékben adtak. Ennél fogva gyakran foglalkoztatták,
mivel szaktudása egészen új
megoldásokat sugallt, jelentett, s így jelentős megtakaritásokat eredményezhetett.
Sajó Elemér felemelkedésével Lampl Hugó is egyre
IJ,lagasabb beosztásba került.
A korábban közösen végzett
anyag- és építéstechnológiai
kutatások irányítását most
már egyedül végezte, mely
munka tudományos dolgozatban fogalmazódott meg
"A Csepelszigeti Czementkfsérleti és Anyagvizsgáló Állomás" címen, 22 fotóval illusztrálva. Az idő tlijt a balatoni kikötóépítésben is munkálkodik, mint területi felügyelő. (Balatonfüred, Szigliget)
1931-ben Sajó Elemér a
Vízügyi Műszaki Főosztály
vezetője lett, (az FM-en belől) s így létrehozhatta nagy előrelátással - a DunaTisza Csatorna és Öntözés i
Tervezési Csoportot, amelynek személyi összetételét a
régi ,,kikötős" gárdából szelektálta. Lampl Hugó közöttük volt.
Lampl Hugó teljes energiájával közreműködött a
Körösök völgyében létrejött
"csoda" valóra váltásában.
Sajó Elemér jobb kezeként
ott bábáskodott a Körösvölgyi Vízhasznosító Társaság
megalakulásánál; Gyulán
1933. VI. 22-én az alakuló
ülésen tájékoztató előadást
tartott a tervezett öntözés,
valamint a belvízi hajózás
technikai megoldásairól. A
megalakult társaság felölelte
az összes Körös-vidéki ármentesítő társulatot s több
más jelentős területi érdekeltséget is.
Lampl Hugó közvetlen
modorára jellemző, hogy év-

tizedekre szóló barátságot
kötött a helybeliekkel, többek között a társulat alelnökével, dr. Sebők Elek békési
ügyvéddel, aki különben a
Körös-völgy felvirágoztatásának legdinamikusabb személyisége volt. Vele váltott
leveleiből tudjuk azt, hogy
Lampl Hugó mily érző lélek,
kellemes humol'Ú barát és segítőkész munkatárs volt,
akire minden körülmények
között számítani lehetett,
pláne ha a vízügyekről volt
szó.
S amikor a több éves katasztrofális szárazság után,
1937-ben meg született a XX.
törvény, ami a Tiszántúl öntözésének elindítását jelentette, a megvalósulás napirendre kerülésével megszületett az Öntözésügyi Hivatal,
minek műszaki vezetője lett
- előbb mint Kállay Miklós
helyettese, majd kinevezett
elnökként utóda.
Az 1943-ban történt kinevezését a korabeli mérnök
társadalom saját sikerének
tekintette, szinte c\iad!)1ának.
Ugyanis azodáig egy oly balvélemény forgott közszájon,
hogy a mérnökök nem tudnak adminisztrálni ... Erre
cáfol rá az évente megjelenő
Öntözésügyi Közlemények
magas színvonala, Lampl
,Hugó elismerten nagy tudása, széleskörű ismeretanyaga, nagy szervező készsége
és korlátlan munkabírása.
Péc h Béla így ír barátjának: "Végre egy eset, amikor
mérnököt megillető illusztris
állásra csakugyan mérnököt
helyeznek".
Lampl Hugó tudományos
ismeretterjesztő előadások

kal, kiskiadványokkal, újságcikkekkel igyekezett változtatni azon az ellenséges közvéleményen s hangulaton,
ami azzal vádolta az elmúlt
száz év vízimérnökeit, hogy
a folyószabályozásokkal kiszárították, elszikesftették a
Magyar Alföldet, ennél fogva klfmáját is meg változtatták.
Öntöző mintatelepek ki-

alakításával, felvilágosító, tájékoztató előadások sorával
próbálta megváltoztatni a
gazdák öntözés ellenes hangulatát. ilyen telepek épültek
Kunhegyes, Tiszaörs, Endrőd és Békés körzetében.
. Az öntözést szolgálták további művei is, mint a Békésszentandrási vízlépcső. a
Tiszaörvényi szivattyútelep,
valamint a Hódmezővásár
hely-lúdvári szivattyútelep i~
(1947), aminek korábbi néhai munkatársunk, Bartsch
Lajos volt az építésvezet6je.
Ennél fogva az 1937-1948
között fönnálló Öntözési Hivatallétrehozott három nagy
öntözőrendszert.

(Folytatás a 8. oldalon)
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Az EU-csatlakozásból
adódó vízés környezetvédelmi
feladatok
(Folytatás a 7. oldalról)
A tiszafüredi, hódmezővá
sárhelyi; körös völgyi öntöző
rendsz~r után megépítette
még a h\>rtobágyi árvízkaput,
valamint a Keleti főcsatorna
25 km-e$ szakaszát Hajdúnánás és Balmazújváros között.
l
Ez az időszak az öntözés
fejlesztése szempontjából
igen fontos volt, mert erre az
időszak!,á esett a további fejlődést megalapozó létesítmények kialakításának kezdete.
Nem csak az Alföld volt
tevéken'ységük helye. Kárpátalja visszatérésével aktívan bek~pcsolták a Tisza felső folyását is a komplex vfzgazdálkodási elképzelések
körébe. ,
Vfzhozamméréseket, talajmecha~ikai vizsgálatokat
folytattak a Tisza legfelső
szakaszán s azok mellékfolyóinál. A Tarac völgye volt
kiszeme~ve mintaterületnek,
hol völgyzárógát építésével
felfogják a felfogható tavaszi
vizeket s azokat az öntözés
szolgálatába állftják.
Ezen dolgozott volt kollegánk, Bljrtsch Lajos is ...
Sajnos, ezt az elképzelést
elsodorta a történelem, s
Kárpáta!jának nem a vízügyi
beruházásokbÓr ad6dÓ felVl.rágzás, hanem egészen más,
egy birodalom perifériájának
garnizon-szerepe jutott s ez,
láthatj tm, hová vezetett ...
1.?48-,ban megszüntették
az Ontözési Hivatalt - a rizstermés ~tlaga a feszített fejlesztés s amonokultúrás termesztésből adódó betegségek kapcsán felére csökkent.
(A korábbi évtizedben tapasztalt növekedés teljesen
elakadt, míg az előző idős
zakban 1 %-ról 63 %-ra növekedett az összes öntözött
területből a rizstelepek aránya, most a teljes tanácstalanság évei következtek.)
Bár l1ampl Hugó igen
szorgalnlazta az ország számára fontosabbnak tűnő öntözéses takarmány termesztést, azt nem támogatták oly
mértékben, hogya monokultúrás termesztésnek megállj t
parancsolt volna.
El k.,ll még mondjuk,
hogy egy több évszázados elgondolás kivitelezésének is
véget vetett az 1948-as
esztendő. Abbamaradt a Duna-Tisza! Csatorna felső szakaszának építése, igy hiába
voltak k~sz tervek, felhasználva a korábbi tervek öszszességét s elkészítve ezek
összevetését, összehasonlítását, kritikáját. Sőt egységes
monogriifiába foglalása is
csak egy szép munka lett,
nem követte a gyakorlat.
Lampl Hugót 65 évesen
1948 augusztusában átszervezés miatt felmentették elnöki tiszte alól, sbeosztották
az alakuló Országos Vfzgazdálkodási Hivatal tervezési
osztályára. Később a Közle-

kedési és Postaügyi Minisztérium XIII. főosztály án alkalmazták mélyépítési szakértőként.

Nem tudták nélkülözni
szaktudását, fantasztikus képessége volt a vfzilétesítmények hibaforrásainak feltárására. ,,A felmerült problémákat mindig tudományos alapossággal végzett kutatómunkával oldotta meg. Életművében az alkotás és a tapasztalatokra alapozott tudományos kutatás mindig szorosan összefüggött. Minden,
gyakorlatban megfigyelt jelenséget elméletileg elemzett, saját kísérletei alapján
ellenőrzött és magyarázott"
- írja róla dr. Kálniczky
László egyik tanulmányában.
A magyar tudományosság
nem feledkezik meg róla s
1955. I. 29-én az Akadémia
Tudományos Minősítő Bizottsága a "Munkagödrök
viztelenítése talaj vízszintsüllyesztéssei" című dolgozatáért a műszaki tudományok doktorává fogadta. Ez
évben 72 évesen vonult véglegesen nyugdíjba, mint az
OVF Nagylétesítményi Fő
osztálya csoportvezető főmérnöke.
,- De továbbra is az OVF, a
VITUKI és a MÉL YÉPTERV tudományos szakértője maradt.
Lampl nemcsak kiváló
gyakorlati vízépítő mérnök,
hanem tudományos alaposságú, kísérletező kutató is
volt. Fáradhatatlanul elemzi
a vízépítő mérnök munkájának legfőbb anyagait, a betont és a talaj t.
Vizsgálódásai közül kiemelkedik a munkagödrök
víztelenítésére, a talajvízszint-süllyesztésre, az injektálási eljárásokra, a vasszádpallók és vasszádlemezek alkalmazására, a buzgárképző
dés és talajtörés hidraulikai
és talajmechanikai jelenségeire vonatkozó munkássága.
Felismerte a kohézió nélküli, szemcsés talajok esetében a töltések árvízbiztonsága szempontjából az egyik
legfőbb veszélyt jelentő buzgárok keletkezésének és az
ellenük való védekezésnek a
törvényszerűségeit és módszereit. E felismeréssel-felbecsiÍlhetetlen értékű útmutatást adott aszakmának.
Szakértelmét nem tudták
kihagyni semminemű nagyobb lélegzetű magyarországi vízügyi, illetve mélyépítési tevékenységnél. Tudását hasznosították mind a
budapesti metró, mind a
Bős-nagymarosi mű építésénél.
Szakmai tudásának elismerése, hogy publikációi jelentek meg az osztrák Donau
Rundschau-ban és a francia
Travaux-ban is. Előadásokat

tartott a Mérnök Továbbképző Intézetben, ezzel felvállalta a jövő mérnökének továbbképzéSéTfs.-- ---Azt mondják róla, kiváló
előadó volt, nem kellett,
hogy szakember legyen, aki
hallgatta előadását, vissza tudott közelíteni, s állítólag ez
a csúcs ...
Tagja volt a Magyar Tudományos Akadémia Hidrológiai és Vízgazdálkodási Bizottságának, a Magyar Hidrológiai Társaság tiszteleti
tagjává választotta és a Vásárhelyi Pál-díj arany fokozatával tüntette ki.
Még 82 évesen is, a nagy
dunai árvíz idején (1965ben) az általa szabadalmazott
Pátria vasszádlemezek alkalmazásához, a buzgárképző
déshez nyújtott útmutatásai
jelentősen segítették az árvfzvédekezés hatékonyságát.
Ez alkalomból kapta meg
a Munka Érdemrend arany
fokozatát. 1967 -ben szakértőként jelen van a mindszenti
szivattyútelep helyreállítását
koordináló bizottságban,
1970-ben pedig vasdiplomáját vehette át a Budapesti
Műszaki Egyetemen - ahol
1943-1967 között államvizsga-bizottsági tagként műkö
dött.
Kilencvenedik születésnapjáról az OVH hivatalosan
is megemlékezett. Életének
94. évében, 1976. június 14én hunyt el. A hivatalos
megemlékezést Dégen Imre
államtitkár tartotta.
6 Lamplnak egy 1935-ös
előadásából is merített, azt
Lampl Hugó a Magyar Mérnök és Építész Egyletben tartotta, s amiből pedig Bogdánfy Ödön szellemisége sugárzik ...
" ... a földbirtok elosztása

helytelen és a gyakorolt ősi
termelési
mód elavult... téve
aiok, akikazthiszl.k, -hogya
mezőgazdasági munkanélküliségen és a munka nélkül
maradt kubikosokon a földreform nélkül is lehet segíteni. A munkanélküli segély és
a szükségmunka csak kényszereszköz, amely nem gyógyítja a .bajt, csak amolyan
kábítószer, amely enyhíti a
fájdalmakat". ilyen gondolatok hordozója - mondta Dégen Imre -, hogy kiszolgálta
az úri Magyarországot...
Igen! Akkor élt, akkor kellett
dolgoznia, építenie - mi
mást tehetett volna? Hirdette
volna a "Tőkét"?
Végülis nem csodálatos,
ahogy ez egymásra épül?
Kvassay-Bogdánfy-SajóLampl. .. - s a csoportvezetőt
Dégen elvtárs, az államtitkár
búcsúztatja, ezzel mégis, tudatlanul elismerve a folytonosságot, hiszen mégiscsak
Lampl volt az elődje ...
Kevesen mondhatják el
magukról, hogy művészi alkotással adóznak munkásságuknak már életükben is. 6
megérte: az ötvenes évek végén mozaikképen örökítették
meg őt, atyai főnökével, Sajó
Elemérrel együtt a VITUKI
kismin ta -laboratóriumának
előterében ...
Ágoston
mezőgazdasági

Öt napos előadássorozaton
vehettem részt harmadmagammal a VlTUKI-ban - az
uniós csatlakozási előkészületek állapotáról szólt a vízgazdálkodás és a környezetvédelem területén. A jogharmonizáción munkálkodó
szakemberek tartottak előadásokat a szakterületünket
érintő uniós direktívákról, a
magyar törvényelőkészítésekről. Előadásaikban kitértek az előttünk álló feladatokra mind szabályozási
mind végrehajtási szinten.
Az EU-nak az utóbbi 30
évben létrehozott teljes környezeti joganyaga mintegy
300 direktívából, rendeletből, határozatból és ajánlásból áll. Az ú.n. Fehér Könyv
a társult országokat kívánja
támogatni az Unió egységes
piacán való részvételben nem kötelező erejű. A Fehér
Könyvben szereplő 899 közösségi irányelv és direktíva
közül Magyarország 579-et
részben vagy egészben teljesftett.
A csatlakozó országok
feladata a teljes közösségi
joganyag átvétele. A becs lések szerint az öt ország (Magyar-ország, Lengyelország,
Észtország, Cseh Köztársaság, Szlovénia) 2003 és 2006
között válik alkalmassá a
csatlakozásra.
A környezet védelmét
"életbevágó feladatnak" minősítő Megállapodás szerint
a vízminőség-védelem szempontjából ki emelt fontosságú:
- a szennyezési szintek
tényleges figyelemmel kísérése (monitoring),
- a helyi, regionális és határokon átlépő levegő- és
vízszennyezés megszüntetése,
- a vízminőség, különösen
a határon átvezető viziutak
vfzminősége.

Központi stratégiai kérdés
a jogharmonizáció folyamata, s hogy ennek milyen közvetlen kihatásai várhatók
(versenyképesség, költségek,
intézményi átalakítás, munkahelyek számának csökkenése vagy növekedése, szociális problémák, stb.).
Kiemelt feladat a hulladékgazdálkodás terén meglévő hiányok pótlása. Igen
nagy költséggel járó és megoldásra váró feladat a felszíni
és felszín alatti vizek védelme, a települési szennyvízelvezetés és -tisztítás köre. A
szinte csak elemeiben megléFelhasznált irodalom:
vő monitoring rendszert is ki
Magyar Vízgazdálkodás, kell építeni.
1986/6.
Kiemelt feladat a katasztDégen Imre búcsúbeszéde rófa elleni védelem, illetve
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katasztrófa-elhárítás jogi szabályozása, intézményi hátterének megalkotása.
A magyar környezeti jogi
szabályozás és intézményrendszer az uniós csatlakozás
szempontjából többnyire
megfelelőnek tekinthető.

Ugyanakkor számos konkrét,
megoldásra váró környezeti
probléma létezik még
(szennyvízelvezetés és -kezelés, ivóvízminőség, monitoring rendszer hiánya, stb).
A tanfolyamon kiemelten
foglalkoztak aZ" előadók az
ivóvíz és a veszélyes anyagkibocsátás problémájával is.
Az EU jelenlegi szabályozása a vizek védelme tekintetében kiterjed egyes felszíni vizek minőségi követelményeire, a felszíni vizek
minőségének vizsgálatára és
az adatszolgáltatási kötelezettségre, a veszélyes anyagokkal szembeni védelemre,
a települési szennyvíztisztítás és a szolgáltatott ivóvíz
minőségi követelményeire, a
mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni
védelemre és a felszín alatti
vizek veszélyes anyagokkal
szembeni védelmére.
Az EU-ultegráéíói neheziti, hogy a hazai intézményrendszer, a jogszabályok betartás ának illetve betartatásának gyakorlata nincs összhangban az EU elvárásaival.
A környezetvédelem egyéb
szektorpolitikába történő
beépítése, a felelősségi -és
hatáskörök decentralizálása
nehezíti akonformizációt.
Az 1995. évi LVII. a vízgazdálkodásról szóló és az
1995. évi Lvm. a környezetvédelemről szóló törvények
nem tartalmazzák az EU-szabályozás alapelemeit.
A felszíni vizek védelmének részletes magyarországi
szabályozása előkészület
alatt áll. Az IPPC direktíva
egységes környezetvédelmi
engedélyezést ir elő, azaz a
jelenlegi vízjogi engedélyezési eljárást környezetvédelminek kell felváltania.
Ám tekintettel kell lenni
arra, hogy a magyar vizgazdálkodásnak vannak olyan
területei, amelyeket nem célszerű, illetve nem is lehet
EU-szintű szabályozás okkal
befolyásolni. ilyen például a
belvízvédelem, az árvízvédelem és öntözés. Az EU
azonban nem is törekszik
ezeknek a területeknek a
központi szabályozására.
Az uniós tagországok környezetvédelmi szabályozása
a fenntartható fejlődés elvén
alapul.
Frank Sza))olcs
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