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Kőváry E. Péter

Mi legyen a Tisza-tóval?
Földön, vizén, levegőben járták kör-

be szeptember közepén a Tisza-tavat
annak a kerekasztal-beszélgetésnek a
résztvevői, amelyet az Alföld jövőjével
foglalkozó vitasorozat keretében a
Jászkunság és a Népszabadság hívott
össze Abádszalókra. A helikopteres lé-
gi, az őmaszádos vízi és az autós földi
utat követően a tározó jobb kihasználá-
sában érdekelt és érintett tárcák, szer-
vezetek, önkormányzatok és intézetek
képviselői a szalóki öböl idegenforgal-
mának fejlesztésére létrejött Eldorado
Holding székházában cseréltek eszmét
arról, hogy mi mindentől függ ez idő
szerint az ország második legnagyobb
állóvizének, s ezen keresztül a környé-
kén élőknek, a tó „használóinak" a
sorsa.

Lapunk ezúttal is arra vállalkozott,
hogy a Népszabadság Békés-Jász-
Nagykun-Szolnok megyei tudósító-
ja, Kőváry E. Péter által vezetett több
mint kétórás vita szerkesztett, teljes
szövegét közzétegye. A kerekasztal-
beszélgetésen, amelyen dr. Tóth Al-
bert, Kisújszállás MDF-es ország-
gyűlési képviselője mondott bevezetőt,
s amelyen Schödl Ervin, az Eldorado
Holding ügyvezető igazgatója ismer-
tette a szalóki vállalkozás terveit, 14-
en szólaltak fel: dr. Váradi József, a
Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi
Minisztérium tanácsosa; Kerekes Lász-
ló, a KTM helyettes államtitkára; Ba-
kos József, a Tiszatour idegenforgalmi
hivatal vezetője; Vincze Ferenc, Abád-
szalók polgármestere; dr. Nyíri László,
a D ATE karcagi kutató intézete igazga-
tója, dr. Szabó János, Karcag MDF-es
országgyűlési képviselője; Czeller Bé-
la, a Mikromatika Holding vezér-
igazgatója; dr. Szabó Lajos, Kunhe-
gyes MDF-es országgyűlési képviselő-
je; Pesti Ferenc, Mezőkövesd MDF-es
országgyűlési képviselője; dr. Nagy
István, a Kötivizig igazgatója; Tarnói
András KHVM-főosztályvezető, az il-
letékes tárcaközi bizottság elnöke és
dr. Waijandt János, a szolnoki környe-
zetvédelmi felügyelőség megbízott
igazgatóhelyettese.

Dr. Tóth Albert: Az Alföld környe-
zet- és tájvédelméről szóló ország-
gyűlési határozat ötödik pontja előírja,
hogy készüljön egy, a korábbi elképze-
léseket átértékelő tervezet a Tisza-tó és
környéke fejlesztésére. A határozat te-
hát - kormányprogram megfogalmazá-
sáról rendelkezve - abból indul ki,
hogy ez a tó létezik. Bármily paradox
ugyanis, de sokan legszívesebben még
most is megkérdőjelezik a létét, egé-
szen odáig jutva el, hogy kétségbe von-
ják a Széchenyi által elindított nagy-
szabású alföldi tájátalakítás szükséges-
ségét és hasznosságát. Ez a vélemény
még a tiszadobi magaslaton megrende-
zett szeptember eleji ünnepségen is
hangot kapott, midőn megkoszorúztuk
a Széchenyi-évforduló kapcsán azt a
helyet, ahol a legnagyobb magyar meg-
tette e tájátalakító történelmi mű első
kapavágását Az is furcsa ellentmon-
dás, hogy a múltban szívesen vájkálók
által minden irányból kritizált tározó
nagyon sok mindent visszahozott abból
a régi vízivilágból, aminek letűntét
most a tó ellenségei Széchenyinek, a
Tisza szabályozásának róják fel. De
legyünk őszinték: mi is csak húsz év
vitái után kezdjük érteni, értékelni azt a
hatalmas hármas lehetőséget, amit a
Tisza-tó nekünk most kihasználni kí-
nál. Felső, tiszavalki, poroszlói, tisza-
füredi szakaszánál, mint máris létező
és hivatalos védettségért kiáltó rezer-
vátumával, a középső, sarudi, tiszader-
zsi rész ökológiai „példatárára" alapoz-
ható szakmai-turisztikai kínálatával, s
végül ahol most vagyunk, az abádsza-
lóki öböl, az idegenforgalmi adottsá-
gokkal. Nézzük tehát, mi akadályozza
mindennek a kiaknázását, és hogyan
győzhetjük le ezeket az akadályokat?

Dr. Váradi József: Az illetékes tárca
1989-ben bizottságot alakított a tározó
környezeti hatásainak vizsgálatára, és a
továbbfejlesztés lehetőségeinek feltá-
rására. Ekkor már nyilvánvaló volt,
hogy ennek a beruházásnak az eredeti
terv szerinti befejezésére nem lesz
mód. Amikor a környezetvédelem és a
vízügy kettévált, az érdekelt miniszté-

riumok, az idegenforgalmi hivatal, va-
lamint a tiszamenti települések önkor-
mányzati szövetségének részvételével
tárcaközi bizottság alakult. Törekvései
ellenére sem fogalmazódtak meg azon-
ban mostanáig igazán tisztán a tározó
mentén élők és a tó hasznosításában
érdekeltek érdekei, igényei. Az ez irá-
nyú felmérés jelenleg is folyik, mert
enélkül, s e vizsgálódás eredményei-
nek közkinccsé tétele nélkül azt a fej-
lesztési vázlatot sem állíthatja össze a
bizottság, amit tőle a kormány vár. Sok
idő nincs, a tőke itt kopogtat, jó lenne,
ha a Parlament illetékes bizottságai
már márciusban megvitathatnák azt az
alapprogramot, amelyet a jelzett érde-
kek összehangolásával kell kialakíta-
nunk. Több kérdésben vannak még
viták, így a megfelelőnek tartott víz-
szintről. A hajózás kért például 5 centi-
méter emelést, mi úgy látjuk, hogy
ennek igazi indokai nincsenek. Meg
kell állapodni a hasznosítási irányok
elsőbbségi sorrendjében, amit szerin-
tünk a tó önmaga kínál. Csakhogy a
tározóra és környékére olyan szövevé-
nyes érdekháló feszül rá, amelynek
bármely csomópontjához nyúlunk,
megmozdul az egész háló. Amikor a
már mondott tározószakaszt madártani
rezervátumnak javasoltuk, az érintett
önkormányzatok élénken tiltakoztak,
mondván: mi lesz akkor az ő idegen-
forgalmi bevételeikkel? Ezek a példák
is alátámasztják egy érdekegyeztető
fórum szükségességét. A tó ellenfelei-
nek meg csak annyit: azt, hogy 1990-
ben Szolnok megyében, de még Békés
megye bizonyos részein is egyáltalán
volt termés, és hogy Szolnok városá-
ban nem kellett vízkorlátozást elren-
delni, kifejezetten ennek a tározónak
lehet köszönni. Ez a tó nem torzszülött,
vízgazdálkodásunk felelőssége hívta
életre.

Kerekes László: Az idegenforgalom
fejlesztésének szempontjai sem voltak
kevésbé fontosak. A tervek szerint itt
kellett kialakítani Kelet-Magyaror-
szág üdülési, idegenforgalmi központ-
ját. Intéző Bizottságunk tizenhét éve
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küzd ezért, s eddig sem az ötlettelenség
gátolt bennünket a cél megvalósításá-
ban, hanem az anyagiak. Úgy tűnik, az
áttörés a tavalyi évvel indult el. Igaz,
már 1987-ben megpróbálkoztunk az-
zal, hogy kiemelt üdülőkörzetté nyil-
váníttassuk: az akkori országgyűlés ke-
reskedelmi bizottsága itt ülésezett
Abádszalókon, s a látottak alapján
egyet is értett ezzel a törekvéssel. Eh-
hez azonban a kormányzatnak anyagi-
akat is kellett volna adnia, ezért a
kérdés lekerült a napirendről. Holott az
Alföld idegenforgalmi szempontból is
az ország része. Akármilyen egyértel-
mű, ki kell mondani, sulykolni kell,
mert a felső szintű döntések nem iga-
zolják vissza ezt a trivialitást. Az el-
múlt néhány évben még így is igen
dinamikus fejlődés tanúi és fokozói
lehettünk. Tavaly, csupán a kereske-
delmi szálláshelyek figyelembevételé-
vel, túllépte a félmilliót a vendégnapok
száma. A maga összes hátrányával
együtt természetesen, ami mindig itt
marad nekünk, Tisza-taviaknak, csak a
bevétel, a haszon kerül el innen. Ezt a
dolgot én feltétlenül újraszabályzandó-
nak tartom. Ellenkező esetben jönnek a
„kaszáló" emberek, akik azután egy
fillért sem forgatnak vissza az itteni
fejlesztésekre. A tározó menti önkor-
mányzatok is jól látják, hogy az ő
lemondásuk árán jut Békés megye
többletterméshez, Szolnok városa ele-
gendő vízhez, Tiszaújváros a szüksé-
ges energiához, anélkül, hogy ez nekik
bármit is hozna a konyhára, ami feled-
tethetné a lakosság részéről nemkívá-
natos hátrányokat.

Dr. Tardy János: Az önkormányza-
tok ódzkodása nemcsak ismert, érthető
is. A balatoni angolnavész, a Velen-
cei-tó, a Dráva mente, a Duna-völgye
megannyi, de folyamataiban mégis-
csak összefüggő, a szakma által volta-
képpen időben előre jelzett tragédiaso-
rozata az elrettentő példa. Vészharan-
gok zúgása int arra, hogy miképp nem
szabad. Itt legfeljebb az a nonszensz,
hogy azok verik félre a harangot, akik a
tragédiák okozták. A riasztó esemé-
nyek is arra sarkallnak, hogy az érintet-
tek bevonásával máris ki kell dolgozni
a Tisza-tóra egy tisztességes követel-

ményrendszert. Ez a tározó nem termé-
szetes képződmény, nagyon jól tudha-
tó, hogy mit bír el. Ha a hármas-hasz-
nosításban meg lehet állapodni, akkor
már csak azt kell rendszerbe szedni,
hogy miképp óvható meg a rezervá-
tum, hogyan hasznosítható a szakmai-
turisztikai övezet ökológiai adottsága,
s végül mit kell az idegenforgalmi
lehetőségek kiaknázásakor figyelembe
venni, betartani. Ehhez tudtommal ren-
delkezésre állnak két évtized helyi
megfigyelési, kutatási eredményei,
amiknek alapján megszabhatok a ter-
helhetőség határai. Van mit tenni, de
nem szabad azt hinni, hogy önmagában
a közmű-olló rendezése mindenre
megoldást hoz. A kis-balatoni botrá-
nyok jelzik, hogy többek között a hor-
gászat ügyei is rendezendők, aztán el
kell jutni végre a vízparti területek
talajvédelmének megteremtéséig is.
Tarthatatlan, hogy itt is a tározó men-
tén, a peremterületeken szántók van-
nak, ráadásul a növényvédőszer- és
műtrágyahasználat szigorú szabályo-
zása nélkül. Reméljük, a szemlélet-
módban is változást hoz, hogy az Euró-
pa Tanács és a Páneurópai Unió is épp
e helyszínen tart tanácskozást a termé-
szetvédelem és az idegenforgalom
összefüggéseiről. A témát, túl a mosta-
niakon, az is rendkívül időszerűvé te-
szi, hogy a térségben bekapcsolható
végre a gondolkodásba a Hortobágyi
Nemzeti Park hasznosítása is a termé-
szeti értékek egyidejű védelme mellett,
amit mind ez ideig szinte tabuként
kezeltek. Felhívnám a figyelmet arra,
hogy a felsoroltakat az előírt kormány-
program születésétől függetlenül már
most meg lehet és meg is kell oldani!

Bakos József: Hivatalunk volt az
első idegenforgalmi hasznosítója a tér-
ségnek, a kereskedelmi szálláshelyek
kialakításával. Mindazonáltal örülünk
az Eldorado Holding jelentkezésének,
mert úgy ítéljük meg, hogy minél töb-
ben próbálkozunk, annál vonzóbb lesz
a kínálat a vendég számára, s annál
többet nyernek az itt lakók az ügyön,
még akkor is, ha a helyi önkormányza-
tok érdekeltsége ma még nem elég
nyilvánvaló, nem igazán elsődleges.
Az idegenforgalmi adók révén ugyanis
legfeljebb néhány százezres bevétel-
hez juthatnak. Ennél egyértelműbb
már az például, hogy Abádszalók a

maga erejéből a település szennyvíztá-
rozóját talán soha nem tudta volna
megépíteni, de mi, mint legnagyobb
használók, adtunk ehhez a beruházás-
hoz 14 millió forintot. Ennél is közvet-
lenebb és közösebb érdekeltségi for-
mákat kell találnunk, hogy olyan, mint
az idén, ne következhessen be. Építet-
tünk 75 millióért egy kempinget, erre
az önkormányzat engedélyezett egy
diszkót a szomszédságunkban, ami a
maga 73 decibelével elriasztotta a ven-
dégeinket, s így legalább kétmillió fo-
rintos kár ért bennünket. Az abádszaló-
ki öbölre vonatkozó rendezési terv,
amely a holdingé, igen tetszetős. Meg-
jegyezném, hogy rendezési tervek ed-
dig is voltak, csak pénz nem volt a
kivitelezésükre.

Vincze Ferenc: A fejlődésnek, a
gyarapodásnak ára van, és termé-
szetszerűleg szül ellentéteket is. A tu-
risták nem kis hányada fiatal, aki disz-
kózni akar, a strandot fenntartó Vaká-
ció Kft. az említett közműbe 26 millió-
val szállt be, nem lehetett nem megen-
gedni nekik a zeneszolgáltatást, ráadá-
sul amit a diszkós fizet be nekünk,
abból él a sportkörünk. Valamit vala-
miért. De nem tekinthetünk el az itt
lakók, a sátrakban pihenni vágyók pa-
naszaitól sem. Kitelepíthetnénk a disz-
kót a szigetre, de ahhoz előbb rendbe
kellene tenni azt a szigetet. Ez a tó egy
csiszolatlan gyémántként hever itt előt-
tünk. Csiszolásához viszont rengeteg
pénz kell. Pénz, pénz, pénz. A békéhez
is erre van szükség, nemcsak a háború-
hoz.

Dr. Nyíri László: A Tisza-tó prob-
lematikája nem merül ki a termé-
szetvédelem és az idegenforgalom, a
helyi lakosság, a turisták és a vállalko-
zók ellentéteiben. Más kérdés, hogy a
többi jelentékeny gond egy részére már
maga az idő hozott megoldást. Ilyen
például a szikesedés ügye. Erről na-
gyon sok legenda él a közvélemény-
ben. A szikesedés egy természeti tör-
vényszerűség következménye. Amikor
a tó felvette a jelenlegi kiterjedését és
szintjét, éppen egy nagyon kritikus
hidrológiai időszakot éltünk. Vízben
állt az egész megye - s akkor kapott
lábra ez a minden józan érvelést lehe-
tetlenné tevő hangulatkeltés, hogy a
Tisza-Ü tönkretette a vidék termőföld-
jeit. Holott az Alföldön másodlagos
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szikesedés a Tisza-II-t megelőzően is
mindig volt Nekünk Abádszalókra is
megvannak húsz évre visszamenően az
idősoros adataink a kutató intézetben.
A tó egyáltalán nem olyan veszélyes,
mint ahogy az elterjedt A szikesedés
folyamata egyébként is megállt. Más-
sal van a gond. Akárhol járunk Nyuga-
ton, azt láthatjuk, hogy a vizeket zöld-
övezet veszi körül, mi meg úgy képzel-
jük, hogy már a parttól ötven méterre is
szánthatunk. Itt, Abádszalókon is
olyan helyeken alagcsöveztünk és cir-
kuláltatjuk a tó vizét ahol erdősávnak
kellene lennie, már csak tájesztétikai
szempontokból is. Egyébiránt intéze-
tünkben rendelkezésre áll az az adatbá-
zis, amely segít az itteni termőterületek
célirányos és lehetséges hasznosításá-
nak meghatározásában. Sajnos, az
érintettek nem veszik igénybe, az ille-
tékesek meg hagyják a gazdasági elle-
hetetlenülés által szétverni ezt a pótol-
hatatlan kutatói bázist. Nem kevésbé
aggasztó a tó vizének minőségi állapo-
ta. Ennek a tájnak - a felmelegedés
növekedését is figyelembe véve - az
öntözésre mindinkább szüksége van,
mert olyan mezőgazdasági területről
van szó, ahol a víz a minimumtényező.
Legelső feladat tehát a vízminőség-ja-
vító és -megőrző beruházások megol-
dása, s minél gyorsabban, mert az Al-
föld-program eddigi legnagyobb ered-
ménye annyi mindössze - ha nem is
lebecsülendő -, hogy mi, a témában
érintett szakterületek képviselői végre
egy asztalhoz ültünk, mert eddig ki-ki
csak a maga körében őrlődött. Ered-
ményre pedig legfeljebb együtt jutha-
tunk, ha van Tisza-tó, ha nincs.

Dr. Szabó János: És akkor még nem
is beszéltünk olyan részkérdésről, ami
nélkül az egész nem létezhet, mint
amilyen a fejlett turizmus által feltéte-
lezett fejlett egészségügyi ellátás. Ezt
is úgy kell megszervezni, hogy csak
olyan példa áll előttünk, a balatoni,
amit nem szabad követnünk. De lép-
nünk máris kell, méghozzá egy időben
három téren. Először is normalizálni
szükséges a közegészségügyi-járvá-
nyügyi helyzetet. Nyugaton a tavakat
törvény szerint megszervezett, tudo-
mányosan megalapozott higiénés rend-
szer övezi, mert csak ez alapozhat meg
egy eredményes és színvonalas egész-
ségügyi szolgáltatást. Itt, a Tisza-tónál

a felmelegedés, a víz sekélysége, az
elszemetesedés az, ami máris meg-
annyi járványos megbetegedés meleg-
ágya, figyelembe véve, hogy a Nyu-
gat-Európából idejövő turisták ezekre
a veszélyekre nincsenek felkészülve, s
nem védettek azok ellen a betegségek
ellen, amelyeknek fellépésével a jelen
helyzetben számolnunk kell. Szinte ne-
vetségesnek tűnik, de igaz, hogy a
tónál hovatovább a szúnyogok veszé-
lyeztetik leginkább minden vállalkozás
jövőjét Ez is tarthatatlan. A következő
dilemma a 30 ezres őslakosság alapel-
látásának és a vendégek kiemelt szezo-
nális ellátásának az egyeztetése. Utób-
bi nem támaszkodhat az előbbi ez idő
szerinti szisztémájára. Ezért is kell üd-
vözölni az Eldorado Holding megol-
dást segítő alapítványát. Végül, 500
ezer vendégnap mellett már a kataszt-
rófa-egészségügyi ellátást is meg kell
szervezni. Mindez azt követeli, hogy a
születő kormányprogramban szerepel-
jen a Tisza-tó egészségügyi ellátásá-
nak koncepciója is, egy, a három érde-
kelt megyétől független, külön Tisza-
tavi tisztifőorvosi irányítással.

Czeller Béla: Az Eldorado Holding
tulajdonképpen a Mikromatika idegen-
forgalmi vállalata, miután a Mikroma-
tika 54 százalékban részvényese ennek
a jelenleg 220 millió forint alaptőkéjű
vállalkozásnak. Ám miután a Mikro-
matika mellett a helyi önkormányza-
tok, a megyei önkormányzat, a megyei
vízügyi igazgatóság és több helyi lakos
is részvényes ugyanitt, a Holding regi-
onális érdekeket is képvisel. Ez meg-
nyilvánul az Abádszalók közbiztonsá-
gának, illetve a vidék egészségügyi
ellátásának fejlesztésére tett két alapít-
ványunkban is. Tény, hogy a lakosság
egy része gyanakodva fogadta vállal-
kozásunkat, és a sajtóban is szó esett
már arról, itt is elhangzott, hogy a
befektetők elviszik innen a fejlesztésre
visszaforgatható pénzt is. Nos, kezdjük
azzal, hogy itt, csak azon a 17 négyzet-
kilométeres részen, ahol mi a kívánt
idegenforgalmi centrumot alakítanánk
ki, úgy árasztották el a területet, hogy
az erdőirtás után nem termelték ki a
tuskókat. Ez rettenetesen veszélyes
motorcsónakázókra, vitorlázókra, ví-
zisportolókra és fürdőkre egyaránt Mi
itt, az abádszalóki mederben 220 tuskó
kirobbantásával kezdtük, ami „csak"

200 ezer forintba került, de itt több
tízezer tuskóról van szó. Megkotortunk
másfél kilométer hosszan, négyszáz
méter szélességben, másfél méter
mélységig egy mederszakaszt, ez hét-
millióba került A szalóki öböl, ami
csak a 20 százaléka a Tisza-tónak,
olyan 10 milliárdból rendezhető a szá-
mításaink szerint. Ennyit a „kaszálás-
ról". Mi 8 hónapon belül 3 milliárd
forintra emelnénk a tőkét a magyar
többség megtartásával. Három hónapja
tárgyalunk egy külföldi befektetővel,
aki 200-600 millió márkával jönne és
vállalná, hogy 1995. december 31-ig
elvégezné az öböl kotrását és tuskótla-
nítását a világkiállítás idejére, de eh-
hez két hónapon belül a kormánynak
válaszolnia kell arra, hogy bevihetők-e
az Eldoradoba apportként az érintett
szigetek, amiket azután a Holding kü-
lönböző projectek szerint hasznosíta-
na. Hallottuk, hogy a tárcaközi bizott-
ság csak márciusra készíti el tervjavas-
latát Nos, a nyugati konzorcium addig
nem fog várni. Meg nekik arra is ga-
rancia kell, hogy a tóra vonatkozó kon-
cepciók - például a vízszint meghatá-
rozása - nem fognak évente változni.

Dr. Szabó Lajos: Elismerem, hogy a
legfontosabbak most a gazdasági, mű-
szaki kérdések és feladatok, de ha a
készülő tervezet nem ölel fel minden
témakört komplexen, megint hibát kö-
vetünk el. Ez a vidék egy történelmi
táj, a Nagykunság, ehhez kapcsolódik
ez a szűkebben vett Felső-Közép-Ti-
sza vidéki terület, amely nem virágoz-
tatható fel anélkül, hogy a programba
ne illesztenénk be a mindennapi és
ünnepi kultúra által kínált lehetőségek
hasznosítását például. Tiszafüredtől
Mezőtúrig a népi fazekasság és a népi
tájkultúra kínálja itt magát, és részlet-
kérdés, de említésre méltó, hogy a
vízivüág„visszavadregényesedésével"
olyan - már halottnak hitt - hagyomá-
nyok is feléleszthetők, mint a nyugati
turisták által igen keresett gyékény- és
vesszőfonás, hogy csak egyet-kettőt
említsek. De meghonosítható itt a Kö-
zép-Tisza kérdéskörével foglalkozó
rendszeres tudományos tanácskozás
vagy nyári egyetem is, azután - a kör
tágításával - az ország egyik legna-
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gyobb református temploma, az innen
13 kilométerre fekvő kunhegyesi, kó-
rustalálkozónak adhatna otthont Érde-
mes volna egy olyan sajátos, a tájhoz
illeszkedő oktatási programot is indíta-
ni, amely a viselkedés- és környezet-
kultúra követelményeit is magába épí-
tené, hiszen bármennyi pénzt áldozunk
is a fejlesztésre, ha a vendég az általá-
nos kulturáltság elmaradottságaiba üt-
közik lépten-nyomon, elriad innen.

Pesti Ferenc: Képviselői körzetem-
ben Négyes, Tiszavalk, Tiszabábolna
érintett a Tisza-tó által. Az itt lakók ma
még nem értik, mi szükség van a tóra.
Ők csak azt tudják: ahol egykor gazdag
kaszálójuk volt, most bűzös, iszapos
lápvilág tenyészik. Őket nem vigasz-
talja, hogy ezzel madártani csodának
adtak teret. Látják, hogy a déli partvi-
dék kempingjei virulnak, míg ők sem-
mi hasznot nem húznak a tóból. Nem
könnyű a meggyőző munka. A mi leg-
főbb érvünk az, hogy a világkiállítás
borsodi centrumai, Tokaj és Miskolc
mellett Mezőkövesd úgy kaphat he-
lyet, ha az alig félóra autóútra lévő
Tisza-tó kínálatát a magáéként hirdeti.
Nem szabad egymásra féltékenyeknek
lennünk, támogatnunk kell a tó meg-
szállott embereit, mert né'külük min-
den pénz kevés volna az üdvösséghez.
Most született egy tanulmány arról,
hogy milyen lehetőségei volnának egy
önállóan gazdálkodó kiskörei vízimű-
nek. Ezt a gondolatot támogatni kell,
lobbyzni is érdemes érte, mert ez is egy
út ahhoz, hogy a pénz itt maradjon, ne
Tiszaújvárosba folyjon, és a tó fejlesz-
tésére visszaforgatható legyen. És még
valami. A foglalkoztatást bemutató or-
szágtérkép szerint a tározót a munka-
nélküliség vastag gyűrűben veszi kö-
rül. Minél nagyobb ütemben válik a tő
idegenforgalmi centrummá, annál na-,
gyobb ütemben szívja fel a munkanél-
küliek hadát, ez tehát egyszerre gazda-
sági és politikai kérdés. Másképp az
emberek nem fogják magukénak tekin-
teni a tó fejlesztésének ügyét

Dr. Nagy István: Régóta szorgal-
mazzuk, hogy az érdekeltséget egyér-
telműen tisztázni kell, hogy aki köve-
telményt támaszt, tegye mellé a maga
anyagi felelősségét is. Ez az igényeket

is ésszerűen korlátozná. Alakuljon ki
egy olyan rend, amely a halgazda, a
partgazda, a vízgazda, a környezetgaz-
da konszenzusával jelöli ki a használati
prioritásokat, az üzemeltetés mikéntjét.
Az elmúlt három évben olyan helyzet
alakult ki tudniillik, hogy ha a hivatal
embere odament szólni a szemetelő-
höz, az fegyvert fogott rá. Amíg nincs
gazda, addig ott marad a szemét, lesz
vadkemping és környezetkárosítás.
Gazda kell, ez hozza meg a rendet.
Jöhet akármennyi pénz, ha azt, mint
negyven éven át országosan, nem az
igazi gazda felelősségével költik el.

Tornái András: Tárcaközi bizottsá-
gunk elindított egy 500 megkérdezettre
kiterjedő közvélemény-kutatást annak
feltárására: mi a vélemény a Tisza-tó-
ról a környező településeken. Az anya-
gi-műszaki feltételek mellett figye-
lembe kell venni ugyanis az emberek
szubjektív hozzáállását is a döntések
előkészítésénél. Ilyen figyelembe ve-
endő kérdés a gazda kérdése is. A
Tisza-tó ugyan jogi értelemben nem
tó, hanem a Tisza folyó része, s mint
ilyen állami tulajdon, amelynek kincs-
tárnoka a vízügy, ám ez mit sem vál-
toztat azon, hogy a tározó működteté-
sében számos az érdekelt, akiknek a
részvétele a döntésekből nem kihagy-
ható, sőt kívánatos ennek az érdekelt-
ségnek a fokozása. A bizottság, amel-
lett, hogy fő feladata a status quo elem-
zése, a fejlesztési alternatívák kidolgo-
zása, törekszik az érdekek megfogal-
mazására, az érdekellentétek felszínre
hozására is. Ezt a munkát még nem
fejeztük be, további komoly elemzé-
sekre van szükség, ezért most nem is
lehet garantálni, hogy a Holding itt
felvetett ajánlatára a jelzett rövid határ-
időre felelős választ lehet adni. Egy-
részt tisztázatlanok a szigetekkel kap-
csolatos tulajdonjogi kérdések, más-
részt valamilyen megoldást kell arra is
találni, hogy a tavat érintő megannyi
fontos feladat és lehetőség közül ne
csak a maguk számára legekdvezőbbe-
ket mazsolázzák ki a legélelmesebb
vállalkozók a többiek és a többi teendő
rovására.

Czeller Béla: Mi ezért gondoltunk
arra, hogy az állam a szigetet apport-
ként hozná be, így a maga rész-
vényeiért járó bevételeit itteni egyéb

feladataira fordíthatja, s akkor a „kima-
zsolázás" veszélyének is elejét veszi.

Tarnói András: Tulajdonjog-át-
adással ez akkor sem megy, de el
tudunk képzelni egy haszonbérleti
szerződést.

Czeller Béla: Nekünk ez is megfe-
lelne.

Dr. Tardy János: Nem kell bizo-
nyítani, hogy sok még a lezáratlan,
tisztázatlan kérdés. A kaszálóját sirató
helybéli lakos lelkiállapota megérthe-
tő, és kárpótlása mindenképp megol-
dandó, még azon túl is, hogy ennek a
tározónak a hasznát neki személy sze-
rint is éreznie, élveznie kell. A nyugati
országokban 100 méteres parti sáv
minden körülmények között állami tu-
lajdonban marad, ugyanakkor nálunk
kíméletlen ütemben folyik az állam-
polgárok kirekesztése a vízpartokról,
ezt meg kell állítani, vissza kell fordí-
tani, a vízparti erdősávok telepítésével
is, annak a programnak a részeként,
ami most világbanki hitellel növeli
majd erdeink területét. Újra csak azt
tudom hangsúlyozni, ha így kialakult
már a Tisza-tó hármas osztatú haszno-
sítása, nincs mire várni tovább, hiszen
kiváló szakmai intézmények sora se-
gítheti nagy tapasztalattal a követel-
ményrendszer kidolgozását.

Tarnói András: A Tisza-tó vizét
negyedosztályú vízminőségre katego-
rizálták, bármiféle érdemi lépéshez e-
lőbbre kell sorolni, hogy a most ér-
vényben lévő határértékeket meg le-
hessen változtatni.

Dr. Nyíri László: Mi felajánljuk
azokat az adatsorainkat, amelyek alap-
ján eldönthető, hogy hol kell, hol lehet,
hol érdemes erdősíteni.

Dr. Waijandl János: Termé-
szetvédelmi szempontból a tározó
egyedülálló Európában. Itt található a
kontinens legnagyobb tündérrózsása és
tündérfátyolosa. A létrejött mocsara-
sok, rejtett életterek, a vízi és vízparti
élővilág a Tisza szabályozása előtti
vadvízországra emlékeztetnek. Sajnos
a Tisza-tó a világ többi síkvidéki táro-
zójához hasonlóan töltődik, mocsara-
sodik, e folyamat lassítható az öblítő-
csatornák elzárhatóságának megoldá-
sával. A jelen nagy vitákat kavaró
gondja, hogy a sokféle használói érdek
- öntözés, horgászat, vadászat, vízi-
sport, energiatermelés - időben és mér-
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tékben egymástól eltérő, és így megva-
lósíthatatlan vízszint-tartást igényelne.
A Kötivizig az utóbbi két évben a
leghangosabb tábor, a horgászok igé-
nyének megfelelő magasabb vízszintet
tartja, ami viszont a növényesedés, és
ezáltal a feltöltődés felgyorsulását
okozza. A vízszint további növelése az
élővilág jelenlegi egyensúlyában óriási
károkat okozna. Az érkező Tisza-víz
minőségének romlása a medencék víz-
minőségének rosszabbodását idézi elő,
további gond, hogy az Eger-patak igen
szennyezett vize is a tározóba juL Ez
ellen épp úgy fel kell lépni, mint a
zajártalom és a környezetszennyezés
ellen. A szigetek hasznosítását igen
szigorú természetvédelmi előírásokhoz
kell kötni, és már most felkészülni a
turizmus növekedésével óhatatlanul
együttjáró elszennyeződés elhárítására.
Kikerülhetetlen mindkét partmenti te-
rületen a települések infrastruktúrájá-
nak fejlesztése a szennyvíz-tisztítással
bezárólag. Én nem hagynám figyelmen
kívül a Tisza-tó sajtópropagandájának

javítását sem. Amíg tudniillik olyan
írások jelennek meg a lapokban, mint
az is, amit A Tisza-tavat meglátni és
megutálni egy pillanat műve volt cím-
mel tett közzé az egyik lap, addig a
közvélemény sem fog rajongani ezért a
természeti értékért. Nem a gondok el-
hallgatásáról van szó, hanem arról,
hogy korrekt tájékoztatásra van szük-
ség, s arra, hogy a sajtó is elismerje azt,
ami érték. S végezetül még egy dolog:
amíg a tónak nem lesz egyetlen gazdá-
ja, addig a problémáit is nagyon nehéz
lesz megoldani.

Dr. Tóth Albert: Nem-a zárszó igé-
nyével, hanem a mai kerekasztal-besz-
télgetés utolsó hozzászólójaként hadd
mondjam el, hogy itt egy újkeletű,
sajátos alföldi táj jövőjéről van szó,
olyan tájéról, amelynek a problémái is
így természetszerűleg újkeletűek és sa-
játosak. Ráadásul ezek a gondok dina-
mikusan alakulnak. Mindezek ellenére
sem vált viszont időszerűtlenné Szé-
chenyinek az a megállapítása, hogy az
Alföldön töméntelen a lappangó kincs,

olyan, ami még kiaknázatlan. Mindez
igaz a Tisza-tóra is. A kiaknázás egyik
meghatározó pillére mindenképp a me-
zőgazdaság, az öntözés révén. A másik
az idegenforgalom. Mindkét ágazatot
figyelembe véve kimondhatjuk, hogy a
tó jövőjét tágabb környezete is befo-
lyásolja. Egyfelől, mert a Tisza-tó ob-
jektíve az alföldi idegenforgalom köz-
pontja, messzenyúló tiszai kapcsola-
tokkal és kapcsolódásokkal. Másfelől
tagadhatatlanul a Hortobágy kapuja, de
átmenet a hegyvidékhez is; a másik
irányba pedig magában hordozza két
alföldi közép-tájegység összefuzhető-
ségének a lehetőségét, a Körösökhöz
és a Berettyóhoz való kötődése révén,
Mezőtúron át egészen Szarvasig. Ami-
kor tehát a Tisza-tó jövőjéért igyek-
szünk összefogni minden számbavehe-
tő erőt, voltaképpen az Alföld feleme-
léséért cselekszünk.

Zelei Miklós: Kamcsatka


