VGT társadalmi vitafórum

Emlékeztető
Esemény: Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés területi vitafóruma a SebesKörös alegységen
Dátum: 2009.07.16.
Helyszín: Művelődési Központ
5530 Vésztő Kossuth utca 43-47.
Facilitátor: Henn Péter
Emlékeztető készítő: Csepregi Ilona
Előadók: Henn Péter (Öko Zrt. vezette konzorcium), Kőváriné Szabó
Erzsébet (Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság)
Résztvevők: Ld. jelenléti ív (28 fő)
Napirend: 13:30 – 14:00 Regisztráció (Az érkezőket kávé, üdítő várja)
14:00 – 14:05 Megnyitó
14:05 – 14:15 A Víz Keretirányelv és a társadalmi részvétel a
vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésben
Előadó: Henn Péter (Öko Zrt. vezette konzorcium)
14:15 – 14:45 Javaslat a jelentős vízgazdálkodási problémákat
megoldó intézkedésekre Sebes-Körös vízgyűjtő-gazdálkodási
tervezési alegységen:
Előadó: Kőváriné Szabó Erzsébet (KÖR-KÖVÍZIG)
14:45 – 15:40 A bemutatott intézkedési javaslatok megvitatása
Párbeszéd, vita a résztvevők és szakértők bevonásával
(vélemények, kérdések és válaszok)
Szakértők:
Galbáts Zoltán, Sípos Imre, Nagy Mariann, Valastyán László
(KÖR-KÖVÍZIG)
Dr. Wágner János (Tiszántúli
Környezetvédelmi,Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
kirendeltsége, Gyula)
Greksza János (Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság)
valamint az Öko Zrt. vezette konzorcium szakemberei
15:40 – 16:00 Kávészünet, Büféasztal
16:00 – 16:50 A bemutatott intézkedési javaslatok megvitatása
(folytatás)
16:50 – 17:00 Összefoglalás, a fórum zárása

Az előadások után elhangzott hozzászólások, kérdések és válaszok összesítése időrendben:

Kaszai János
Vésztő polgármestere

Örül, hogy a fórum Vésztőn került megrendezésre, de sajnálja,
hogy ilyen kevesen vannak a helyiek. Kicsit jobban kellett volna
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Kisházi Péter Konrád
Körös-vidéki
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság
Kaszai János
Vésztő polgármestere

Hunyadi József
elnök
Mágori
Horgászegyesület

szervezni, többeknek el kellett volna jönni, hiszen rengeteg
horgász van, akiknek nagyon sok kérdésük van a vizekkel
kapcsolatban.
Egyetért az előadásban elhangzottakkal, de nem hallott a
vízutánpótlás kérdéséről. A Holt-Sebes-Körösben tavaly alig volt
víz. Meg kell oldani az utánpótlást. Ez a probléma több települést
érint. Régóta harcolnak a vízutánpótlás miatt.
1989-ben ki lett kotorva a meder, de azóta újra visszahódította a
természet, mert a vízutánpótlás nincs megoldva.
Az imént felvetett problémára válaszolva elmondta, hogy a
probléma nem ismeretlen az Igazgatóság előtt. Tervek voltak és
vannak is a megoldásra, 2006-ban pályáztak is, de akkor sajnos
nem sikerült forrásokhoz jutni. Amint újabb lehetőség adódik ismét
pályázni fognak.
Most is van lehetőség, de nem az Önkormányzat a tulajdonos és
így nem tudnak pályázni. 2006-ban területi tulajdonviszonyi
gondok voltak, az Önkormányzat szívesen átvette volna még a
jogi ügyeket is. Az érintett települések a szükséges saját erőt is
előteremtenék, de sajnos nem látnak akaratot a vízügy részéről.
Véleménye szerint jobban kellett volna reklámozni a rendezvényt
a helyiek között. Már Békéscsabán is járt hasonló fórumon és a
megítélése szerint jók ezek a rendezvények. A problémákról
sokkal szélesebb körben kellene beszélni, és több fórumot,
gyűlést kell szervezni, ahol a lakosságot is be kell vonni.
Tudomásul kell venni, hogy a lakosság szennyezi a vizeket. Az
előrelépéshez szemléletváltás szükséges. Amíg az ember a
környezetet nem tiszteli addig akár hetente is összeülhetünk, nem
lesz változás. A Horgászegyesület a korábbi horgásztavakat
felújította, amelyek záportározóként is funkcionálhatnak, de a
másodlagos horgászati hasznosításhoz meghatározott
vízminőség szükséges.
Idén szenzációs magasságú a víz és a horgászok azt kérik, hogy
a jövőben is legalább ilyen legyen.
A Horgászegyesület nem csak beszél a környezetvédelemről,
hanem tesz is érte.

A Holt-Sebes-Köröst érintő legnagyobb probléma az, hogy a
vízutánpótlás jelenleg el van zárva. A vízi növények
elszaporodását a víz folyása valamennyire korlátozza. A
rendszerbe 2 m3/s-os vízhozam kellene, ehhez azonban a
Körösből kellene vizet kivenni. A probléma az, hogy a Körösben
sincs mindig elegendő víz, mert Romániában betározzák.
Emberileg be lehet avatkozni, de akkor azt karban kell tartani.
Sajnos nem megfelelő a vízhozam, megoldást jelenthet a nagyvízi
betározás.
A meghívóban az áll, hogy a Körös Európa egyik legtisztább
Piller József
Kecsegészug Tájvédelmi folyója. Ezzel a kijelentéssel nem ért egyet.
és Horgász Egyesület,
Véleménye szerint nem fordulhat elő, hogy a román tározás miatt
Körös-Horgász
nincs víz a Körösben. Az alacsony víz gondot okoz, az élőhelyek
is erősen sérültek. A körösladányi duzzasztónak a menekülő
halakat fogadnia kellett volna. A törzsállomány kipusztult és a
rabsicok is megjelentek.
Kérdezi, hogy mitől jó a víz minősége a Sebes-Körös alsó
szakaszán, mikor ipari bebocsátás történik és igaz, hogy a halak
nem döglenek meg, de a szarvasmarha nem issza meg a vizet.
Sipos Imre
Körös-vidéki
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság
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Kisházi Péter Konrád
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Piller József
Kecsegészug Tájvédelmi
és Horgász Egyesület,
Körös-Horgász magazin
Kisházi Péter Konrád
Körös-vidéki
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság

Kőváriné Szabó
Erzsébet
Körös-vidéki
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság

Az emberek bevonására szükség van. A fejekben rendet kell
rakni!
A horgászokkal nem tudott a tervezés partner lenni.
Kecsegésen pályáznak mindenre, amire lehet. Iskolákban tanítják,
hogy milyen az ökológiai környezet.
Jelenleg csak tüneti kezelések vannak a problémákra. A
hínárosodás okát kell megszüntetni.
Kérdésként feltette, hogy a kadmium szennyezés melyik romániai
bányából jön. Mitől jó a víz minősége? Hol vannak a
monitoringpontok?
Ha a Rába habzik, akkor rengetegen tudósítanak róla. Ha a Körös
kiszárad az nem érdekel senkit, pedig fokozottan védett halak
tűnnek el.
A fairtások nagymértékben elszaporodtak; az okokat nem lehet
tudni. Emellett sajnos lopják is a fákat. Ezek az ártéri erdők
azonban értékek és vigyázni kéne rá.
Nincsen ártéri gazdálkodás, nincsenek szentély típusú holtágak,
nincsen felmérve a halállomány.
Az eddig elmondottak mind olyan problémák voltak, amiket a
horgászok jeleztek a Körös-Horgász című lapnak.
Fontos továbbá, hogy íváskor ne legyenek vízszintingadozások. A
tavalyi vízleeresztés miatt sok hal eltűnt. Nagyon kell vigyázni,
mert különben soha nem lesz életképes turizmus a térségben.
Miért nincsenek kárelhárítások?
A vízkészletekkel kapcsolatban elmondta, hogy a
mellékpatakokon energiatermelés folyik, csúcsra vannak járatva.
Ha van annyi víz, amennyi a turbinákat meghajtja, akkor Románia
engedi a vizet. Ha nem jön víz, az azt jelenti, hogy Romániában
sincs. A körösladányi duzzasztóval kapcsolatos vízszintemeléssel
kapcsolatban elmondta, hogy komoly korlátok vannak. Például, ha
a korábbi vízszintet tartották, akkor a szomszéd Igazgatóságnak
szivattyúznia kellett, ami igen költséges. Így az üzemszerű
duzzasztás 270 cm-en van.
Nem tudja elfogadni, hogy nincs víz.

Duzzasztással időnkén elő lehet állítani a 320 cm-t, de
hosszútávon nem.
A fakitermeléssel kapcsolatban felvetette, hogy mi az őshonos
képe a Tiszának és mellékfolyóinak: fogadjuk el a régi fotókat és
festményeket, mint kordokumentumokat. Guyon Richárd útleírásai
is azt támasztják alá, hogy nem voltak a Tisza mentén buja erdők.
Természetesen érték az ártéri erdő, de fenntartani ésszerűen kell.
Ezek az erdők az erdőtörvény hatálya alá tartoznak, és erdészeti
üzemtervek vannak rájuk. A körösladányi duzzasztó felett
szabadon kell hagyni a hullámteret az áramló közeg miatt. Ha a
hullámtér túl buja, akkor nagy az ellenállása és ugyanaz a
vízmennyiség magasabban vonul le.
A kadmiumszennyezéssel kapcsolatban elmondta, hogy előző
nap volt egy román-magyar egyeztetés. Remélhetőleg erre a
kérdésre is választ kapnak majd. Nem tudni ugyanis, hogy náluk
kimutatták-e egyáltalán a szennyezést.
A vízminőséggel kapcsolatos felvetésekre reagálva megjegyezte,
hogy először ők is meglepődtek az eredményen. Hangsúlyozta a
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további vizsgálatok szükségességét. Az Igazgatóság honlapján
megtekinthetőek a monitoringpontok helyei.
A vízügy munkájának társadalmi megítélésével kapcsolatban
Tószögi György
Kecsegészug Tájvédelmi elmondta, hogy az emberek nem szembesülnek a dolgokkal. A
és Horgász Egyesület,
vízügy elsődleges feladatai az ár-és belvízzel kapcsolatos
alapító
teendők és az öntözési feltételek biztosítása. Nagyon megnőtt az
Körös-Horgász magazin igény az emberközelibb kapcsolatra. Jelenleg az emberek úgy
érzik, hogy semmilyen kapcsolat nincs köztük és a vízügy között.
Úgy érzik, hogy a vízügy emberei elhatárolódnak és a
magyarázatok mindig az imént említett prioritások felé fordulnak
vissza.
Úgy érzi, hogy nem csak a technikai szemléletre van szükség a
vízügy részéről, hanem környezetvédelmire is. Szerinte a
vízügynek nyitnia kéne az emberek felé, és az általános
véleményt, miszerint „a vízügy állam az államban” meg kell
szüntetni, a falakat le kell bontani.
A körösladányi hallépcső megépítése 2010-re elkészül. A vízügy
megterveztette, megépítteti, de mi lesz ez után? Mi lesz a
fenntartással? A hallépcső felül nyitott, ha nincs őrzés, akkor
kilopják a halakat. Ha nem lesz megoldva a fenntartás, akkor
felesleges pénzköltésnek tűnne.
A körösladányi vízlépcső tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője a
Kisházi Péter Konrád
Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Az
Körös-vidéki
üzemeltetés minden esetben a kezelő feladata. A halőrzés
Környezetvédelmi és
azonban
nem vízügyi kötelezettség. Körülbelül 10 éve nincs
Vízügyi Igazgatóság
halőrzés, jelenleg kamerás őrzés van. A hallépcső hatósági
kényszer miatt kerül megvalósításra. A meglévő hallépcsők
használhatatlanok az alacsony vízszint miatt, vagy ahol van víz ott
a betoncsatornában nem mennek a halak. Ezért a hatóság
kötelezte a vízügyet új hallépcső megépítésére. A problémát tehát
a hatósággal kellene megvitatni.
Számos kérdést fogalmaz meg:
Tószögi György
Kecsegészug Tájvédelmi Mi a kívánatos vízminőség és -mennyiség? Ezek milyen
szempontok szerint kerülnek meghatározásra? Ezeket úgy kéne
és Horgász Egyesület,
megfogalmazni, hogy a hozzá nem értők is megértsék. A célok
alapító
Körös-Horgász magazin megvalósításában hogy tud a fórum segíteni? Mi a vízügy dolga?
Hogyan tudjuk elérni a célokat? Ki hogyan tud segíteni?
Reagálva az iméntiekre elmondta, hogy sok tanulmány készült és
Kőváriné Szabó
készül jelenleg is egy központi csapat jóvoltából, amelynek neves
Erzsébet
egyetemi professzorok is a tagjai. Úgy gondolja, hogy a most
Körös-vidéki
létesített kapcsolatok a jövőben is élni fognak és segítik a célok
Környezetvédelmi és
megvalósítását.
Vízügyi Igazgatóság
Milyen lehetőség van a betározásra? Hogyan lehet a szomszéd
Tószögi György
Kecsegészug Tájvédelmi országgal megoldani a gondokat és lehet-e őket kényszeríteni
és Horgász Egyesület,
bármire is?
alapító
Körös-Horgász magazin
Elmondta, hogy jó a kapcsolat Romániával, de a víz árucikk is. A
Kisházi Péter Konrád
jelenlegi kapcsolat semmiféle nemzetközi egyezményt nem sért.
Körös-vidéki
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság
Tovább folytatva a gondolatmenetét kifejtette, hogy ökológiai
Tószögi György
Kecsegészug Tájvédelmi szükség esetén el kell érni, hogy Románia engedje tovább a vizet
és Horgász Egyesület,
Magyarország felé.
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alapító
Körös-Horgász magazin

Úgy érzi, hogy az országos vízügynek nincs meg a kellő belső
ereje ahhoz, hogy környezetvédelmi okokra hivatkozva lobbizzon.
Feltette a kérdést, hogy van-e a vízügyön belül olyan csoport,
amelyik a környezetért felel.
Amíg nincs meg a megfelelő akarat és együttműködés az
érintettek között, addig nem lesznek jelentős változások.
Egyetért a Tószögi György által elmondottakkal. Nem is feladata
Hunyadi József
megvédeni a vízügyet, de először otthon kell rendet rakni,
elnök
mindenkinek a saját berkein belül. A gyerekeknek meg kell
Mágori
tanítani mi a környezetvédelem, arra kell nevelni őket. A vizeket
Horgászegyesület
mi tesszük tönkre.
Szívesen látná a környezetvédelem jelenlétét és azt, ha a vízügy
Tószögi György
Kecsegészug Tájvédelmi megbüntetné a szennyezőket.
és Horgász Egyesület,
alapító
Körös-Horgász magazin
Javasolta - tekintettel arra, hogy a fórumon valamennyi megjelent
Kőváriné Szabó
számára fontos, hogy Romániából minél hamarabb megfelelő
Erzsébet
mennyiségű
és minőségű friss víz érkezzen - hogy a MagyarKörös-vidéki
Román
egyezmény
adta lehetőségeket - a kiemelten fontos
Környezetvédelmi és
témákban
lehetséges
rendkívüli összehívásokat - a magyar fél
Vízügyi Igazgatóság
minél gyakrabban szorgalmazza. Jelen esetben a vízgyűjtőgazdálkodási tervezés kapcsán a 2-14 alegységen felmerült
kérdéseket (vízátvezetés, tározók üzemeltetése, veszélyes
anyagok jelenléte) vesse fel, illetve Magyarország (így a SebesKörös alegység) ezirányú érdekeit minél hangsúlyosabban
képviselje.
A jogi előrehaladáshoz a társadalmi támogatás segítséget
Tószögi György
Kecsegészug Tájvédelmi jelentene?
és Horgász Egyesület,
alapító
Körös-Horgász magazin
Itt van ez a fórum, elkészül az emlékeztető, remélhetőleg oda
Kőváriné Szabó
fognak figyelni a felmerült problémákra. A nemzetközi kapcsolatok
Erzsébet
felülvizsgálata mindenképpen szükséges lenne.
Körös-vidéki
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság
Más témára áttérve elmondta, hogy szívesen látna a Kör-KöVizIg
Tószögi György
Kecsegészug Tájvédelmi honlapján a technikai tartalmon kívül egyéb olyan anyagokat,
amelyek felkelthetik az emberek érdeklődését. Ehhez akár
és Horgász Egyesület,
szívesen felajánl képanyagot is.
alapító
Körös-Horgász magazin
Az iméntiekre reagálva elmondta, hogy természetesen
Kisházi Péter Konrád
megoldható a honlap tartalmának bővítése és szívesen veszi az
Körös-vidéki
ötletet és a felajánlást.
Környezetvédelmi és
Ezután tájékoztatásként a romániai tározókról elmondta, hogy az
Vízügyi Igazgatóság
interneten meg lehet találni az aktuális állapotukról szóló
információkat, és így utána lehet nézni, hogy miért nincs víz.
A Holt-Sebes-Körössel kapcsolatban elmondta, hogy
Deák Balázs
Vésztő Város
folyamatosan figyelik a pályázati lehetőségeket.
Önkormányzat
Kérdezte, hogy szerepel-e a VKI-ben a társadalmi tudatformálás
és a környezetvédelmi alapelvek hangsúlyozása.
Sajnálja, hogy ilyen alacsony a fórum résztvevők száma és az
érdeklődés. Úgy gondolja, hogy nagyobb mértékű tájékoztatásra

5

VGT társadalmi vitafórum

Kisházi Péter Konrád
Körös-vidéki
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság
Deák Balázs
Vésztő Város
Önkormányzat
Kisházi Péter Konrád
Körös-vidéki
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság
Kőváriné Szabó
Erzsébet
Körös-vidéki
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság
Henn Péter
facilitátor

Wágner Mária
Körös-vidéki
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság
Valastyán László
Körös-vidéki
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság
Hunyadi József
elnök
Mágori
Horgászegyesület
Lengyel László
Polgármesteri Hivatal
Dévaványa
Bujdosó Antal
Békés Megyei
Természetbarát
Szövetség

Kaszai János
Vésztő polgármestere

lenne szükség.
Elmondta, hogy a víz közös érdek, és minden szempontból
figyelni kell rá. Hozzátette, hogy a vízügy a lehetőségekhez
képest mindent igyekszik megtenni.
Érdeklődött, hogy ha a megfelelő vízmennyiség rendelkezésre
állna, akkor meglennének-e a technikai feltételei a korszerű és a
VKI szempontjai szerinti gazdálkodásnak.
Az iménti kérdésre a válasz az volt, hogy jelenleg nem, de az
intézkedések megvalósítása után minden feltétel adott volna.
Elmondta még, hogy meg van határozva, hogy mi az a
vízmennyiség, amit az országoknak át kell adni. Amennyiben
módjukban áll át is adják.
Elmondta, hogy a terv foglalkozik a társadalmi tudatformálással,
többek között fórumok, képzések szervezésével, kiadványok
megjelentetésével.

Mivel nem volt több hozzászólás, megkérte a jelenlévőket, hogy
mindenki mondja el, hogy az elhangzottak után mi az, ami most
foglalkoztatja őket a VKI-val kapcsolatban. Természetesen a
passzolás jogával bárki élhetett. (Az alábbiakban ezek a
gondolatok kerültek rögzítésre.)
Előző nap vett részt Nagyváradon egy VKI albizottsági fórumon a
határvízi problémákkal kapcsolatban. Sajnos a feltételek nem
voltak adottak az érdemi vitára és kíváncsi, hogy a későbbiekben
lesz-e előrelépés.
Van az a jelmondat, hogy: a víz az élet. De sajnos az emberek
nem nagyon fognak lépni, hiába érdekel és érint sokakat. Inkább
csak a kritikákat és az elvárásokat fogalmazzák meg. De tenni is
kéne! Szeretné, ha lenne megfelelő minőségű és mennyiségű víz
és a hozzájuk kapcsolódó számos hasznosítást ki tudná elégíteni.
Örül, hogy eljött. Meglepte az a jó szándék a nyilatkozók részéről,
hogy valóban tenni akarnak. Fontos, hogy az emberek eljöjjenek,
tudjanak az ilyen összejövetelekről és továbbadják az
információkat.
A vízügynek kell a különböző vélemények és érdekek között
megtalálni az egyensúlyt.
Érdekli a természetbarátok és a vízügy kapcsolata. Alföldi kéktúrát
vezetnek az ősi tájakon, ahol a folyószabályozások után
megmaradtak a holtágak. Szerveznek gyalogos, kerékpáros és
vízitúrákat is. Ismerik a folyókat, az élőlényeket és elfogadják a
természetet. Nem hívei a növényvédő szerek alkalmazásának,
ahogyan a nagyfokú szúnyogirtásnak sem.
Azért jött el a fórumra, hogy az itt elhangzott információkat
továbbadhassa. A későbbiekre megpróbálja megmozgatni az
embereket.
Azon gondolkozik, hogy mennyivel gazdagodott ma. Felvetjük a
gondokat, be is fogadjuk őket, de a döntéshozók nincsenek itt.
Fontos megállapodni Romániával, mert különben nem tudjuk
megoldani a gondjainkat, hiszen onnan jön a víz. Ők a tározóikat
30 évvel ezelőtt építették, már akkor gazdálkodni akartak a vízzel.
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Évek óta hasonló melegek vannak, mégis az idei az első olyan év
évek óta, amikor van víz. Most végre mi is gazdálkodtunk a vízzel.
Több ilyen fórumra lenne szükség, hiszen a kötetlen
beszélgetéseknek is van hozadéka.
Nagy igény van a nyilvánosság bevonására, azonban a döntések
meghozatalához szakértelemre van szükség.

Elhangzott vélemények összefoglalása:
• A legkiemelkedőbb téma volt az alacsony vízszint és az ezzel járó ökológiai
problémák, a halpusztulás, az élőhelyek megszűnése, a rossz vízminőség; a HoltSebes-Körös vízutánpótlásának kérdése, ami a turizmus fellendülésének is akadálya
lehet.
• Az előzőekhez kapcsolódva szintén meghatározóak voltak a romániai víztározókkal
kapcsolatos kérdések, a víz betározása vagy továbbengedése, valamint a határon
túlról érkező víz minőségi problémái. Hangsúlyozták a résztvevők a határon átnyúló
megegyezés elengedhetetlenségét.
• A körösladányi hallépcső építésével, illetve majdani üzemeltetésével kapcsolatos
aggályok is megfogalmazódtak.
• Felmerült a Vízügyi Igazgatóság és a társadalom kapcsolatának javítása, valamint
sokat emlegetett téma volt a tudatformálás és a nyilvánosság fontossága a tervek
készítése során.
• Felmerültek a financiális kérdések is.
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