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Dokumentáció a cianidszennyezés felszámolásáról

2000. január 31-én — mint azt a Felső-Tisza Vidéki Vízügyi
Igazgatóság jelentette — a Szamos határszakaszát az eddig ismert-
nél lényegesen nagyobb cianidszennyezés érte el. Ez a dokumen-
táció azt mutatja be, hogy a különböző szervezetek, intézmények mit
tettek a Tisza Jász-Nagykun-Szolnok megyei szakaszán a cianid-
szennyezés felszámolásáért. A szerkesztőség úgy gondolja, érdemes
„megőrizni" az utókor számára a védekezés folyamatát rögzítő
tényeket, adatokat.

Jász-Nagykun-Szolnok megyei Állat-egészségügyi
és Élelmiszer-ellenőrző Állomás

Az Állat-egészségügyi Állomás azt a feladatot kapta a megyei védelmi bizottságtól,
hogy a Vízügyi Igazgatósággal és az FVM vadászati és halászati osztályával
együttműködve gondoskodjék a mérgezett állattetemek összegyűjtéséről, elszállításáról és
szakszerű ártalmatlanításáról.

Az ártalmatlanítás módja attól függ, hogy a haltetemek milyen mennyiségben tartal-
mazzák a méreganyagot, ilyen vizsgálatot azonban addig senki sem végeztetett, pedig a
szennyeződés már nyolc napja az országban volt.

Február 07-én felvették a kapcsolatot az ÁTEV Fehérje-feldolgozó Rt.-vel, ennek
debreceni gyáregységével, továbbá a Szikszón működő SZATEV igazgatójával, és két
darab 5 t-s konténert helyeztek ki Kiskörénél a Jászsági főcsatorna kiindulásánál, ahol a
vízügyesek szűkítőt, haltermelőt építettek ki.
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Február 08-án Kiskörénél és Tiszanánán megkezdték az elhelyezett három konténerbe
a haltetemek gyűjtését, továbbá kb. 150 kg halmintát, — szabályos hatósági min-
tavételezéssel — az Országos Állat-egészségügyi Intézetbe szállítottak abból a célból,
hogy meghatározzák a tetemek ciántartalmát, és hogy hivatalosan megállapíttasson: a
halpusztulás valóban a folyót ért cianidszennyezés következménye.

Február 08-án a rendőrséggel közös akcióban Tiszabőn lefoglaltak kb. 3 mázsa — a
Tiszából étkezési célra gyűjtött — halat és azt fóliába zárva elszállításig őrizték.

Február 09-én a megtelt három konténert a szikszói és a debreceni ATEV elszállította,
és a debreceni ÁTEV további konténereket helyezett el Kiskörén (2db) és Szolnokon (l-l
db). Február 09-én 15 óráig kb. 220—250 mázsa haltetemet szállítottak el, zömében a
Tisza-tó területéről és további 300—400 mázsa haltetemről érkezett jelentés.

Február 10-én kezdték el a haltetemek gyűjtését a halászok a Tisza alsóbb szakaszán,
ezért konténert biztosítottunk Vezsenynél és Nagyrévnél is. Mivel a haltetem „csóva",
amely kb. 15 km hosszú volt, éjjel zömében levonult, ezen a szakaszon mintegy 30 mázsát
sikerült összegyűjteni.

Február 10-én 14 órakor jött meg faxon az intézeti eredmény, mely szerint a haltetemek
cianidtartalma az 5 mg/kg határérték alatt van, tehát aggálymentesen elföldelhető meg-
felelő fóliavédelemmel, ezért a foállatorvos azonnal írásban intézkedett az ártalmatlanítás-
ról.

A kerületi foállatorvosokon keresztül ugyanezen a napon utasítottuk valamennyi ható-
sági állatorvost a piaci halárusítás fokozott hatósági ellenőrzésére, illetve hogy az is-
meretlen, származási igazolvánnyal nem rendelkező halakat el kell kobozni, és ártalmat-
lanítani kell a megadott módon.

A hulladékgyűjtés és elszállítás folyamatosan történt, és február 13-án 17 óráig a
debreceni ATEV 9 konténerben 25,33 tonna, a szikszói ÁTEV 8 konténerben 29,35 tonna
haltetemet szállított el a Tisza-folyó Szolnok megyei szakaszáról.

A Tiszán továbbra is folyamatosan történik a tetemek fólia zsákba és konténerekbe
gyűjtése.

Február 15-én úgynevezett „túlélő" halmintákat vittünk az Országos Állategészségügyi
Intézetbe további vizsgálatok céljából.

Február 17-én érkezett fax szerint dr. Borbély János a Környezetvédelmi Minisztérium
helyettes államtitkára elrendelte, hogy a továbbiakban, a dorogi hulladékgyűjtőben sem-
misítsék meg a haltetemeket.

Az ANTSZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézete

2000.02.01. A helyettes megyei tisztifőorvos, a laboratóriumi és a közegészségügyi
osztály képviselőinek részvételével a helyzet és a várható következmények elemzésére
került sor.

2000.02.02. Intézeti értekezlet a társ ÁNTSZ-től kapott információkról, a laboratórium
megkezdi a felkészülést a cianidmérésekre, a megyei tisztiorvos döntést hoz az MVB
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TERMÉSZET

összehívásának kezdeményezésére, az érintettek elérhetőségének biztosítása a riasztási
szabályzat szerint.

2000.02.03. A megyei tisztifőorvos írásban kezdeményezi a MVB összehívását, a
meglévőkhöz további 3 desztillálókészülék beszerzése, a vegyszerkészlet felmérése, friss
reagensoldatok elkészítése.

2000.02.04. Összeült az MVB (és ettől kezdve minden délelőtt ülésezett 02.1 l-ig),
megalakult az operatív csoport, a délelőtti és délutáni vezetői megbeszélések életbe
léptetése a szolnoki városi tisztifőorvos bevonásával, a laboratóriumi önellenőrző mérések
végzése, intézkedések elrendelése a 4 érintett városi intézetnél, a VCSM Rt.-től az
aktualizált vízellátás biztosítási terv bekérése, a cianidtartalom határértékének túllépése
esetére szakmai tanács kérése az OTH-tóI az első napi jelentésben.

2000.02.06. Az MVB operatív csoportja ülései után a laboratórium megkezdi a
Kiskörénél a társhatóságokkal közösen vett minták vizsgálatát.

2000.02.07. A kiskörei, a szolnoki vashídi minták feldolgozása folyamatos, a 4 érintett
városi intézet által teendő intézkedések megerősítésre kerülnek, megtörténik valamennyi
egészségügyi intézmény és az alapellátás tájékoztatása a cianidszennyezésről, annak
toxikológiájáról, az ETTSZ elérhetőségéről, ÁEÉÁ informálása a haltetemek gyűjtése
során betartandó munkaegészségügyi, védelmi előírásokról, a Szolnok VB ülésén a városi
tisztifőorvos részvétele.

2000.02.08. A megyei ÁNTSZ intézkedési tervének elkészítése, a laboratórium
óránkénti vizsgálatra tér át a felszíni vízmű nyers és tisztított vizéből, társhatóságok
folyamatos tájékoztatása a mérési eredményeinkről, MMMF-el írásban kapcsolatfelvétel
a megfelelő védőeszközök biztosításáról, az érintett települések gyógyszertárvezetőinek
felkészítése a lehetséges intézkedésekre, a szolnoki városi tisztifőorvos intézkedéseinek
megerősítése, aki részt vett a Szolnok HVB ülésen is.

2000.02.09. Az MVB-ülést követően a lakossági ivóvíz korlátozására az azonnal
megteendő intézkedések, a dializáló állomások esetében határozati rendelkezés tervezete-
inek elkészítése, Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet gyógyszertárának
felkészítése az esetleges mérgezettek ellátására, napi jelentés OTH-nak.

2000.02.10. Az MVB ülés után utasítás ment valamennyi városi tisztifőorvosnak a
bizonytalan eredetű — cianidszennyezéssel kapcsolatba hozható — élelmiszerek piaci és
egyéb elárusítóhelyen társhatóságokkal közösen történő ellenőrzésére, erről a médiák
tájékoztatása, a cianidszennyezéssel kapcsolatos tapasztalataink átadása Csongrád és
Bács-Kiskun Megyei ÁNTSZ-nek, Szolnok városban a biztonságból hozott tevékenységi
korlátozások feloldása.

2000.02.11. A MVB ülés után a laboratórium áttért a napi 2 alkalommal történő
vízvizsgálatra. A Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar Megyei ÁNTSZ-ek értesítése a
megyében történő haltetem-megsemmisítésről, a városi intézetek megkezdték a piaci és
egyéb elárusítóhelyek fokozott ellenőrzését, amelyről a médiák útján tájékoztatást kap a
lakosság.

2000.02.14. A laboratórium áttért a napi egyszeri vízminta ellenőrzésére, folyamatban
van a kismélységű kutak vizsgálata Tiszafüred és Kisköre között, folyamatos a piacok
fokozott ellenőrzése is a társhatóságok bevonásával.
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A KÖTIVIZIG

A Felső-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint a Szamos
határszelvényét 2000. január 31-én az eddig ismerteknél lényegesen nagyobb koncen-
trációjú cianidszennyezes érte el. Ennek mértéke a Szamosból mért adatok alapján csúcs-
értékként 32,6 mg/l cianid volt.

Az értesítést követően a KÖTIVIZIG egyik legfontosabb feladatának tartotta a
levonulás nyomon követését és a rendelkezésre álló időelőny maximális kihasználását
annak érdekében:

— hogy a lehető legkisebb nehézség legyen Szolnok és térségének ivóvízellátásában;
— a szennyezés maximális felhígításának lehetősége mellett, a szennyezőanyag leve-

zetése a folyó medrébe valósulhasson meg, ezzel megvédve a Kiskörei-tározó meden-
céiben és a Tisza hullámterén élő páratlanul gazdag élővilágot;

— hogy ne okozzon a vízkormányzás olyan árhullámot, amely a Tisza alsó szakaszán
a hullámtérre terelhetné a mérgező anyagot.

A mérgező anyag érkezését megelőzően a Kiskörei Vízlépcső üzemrendjének
módosításával, mintegy 90 cm-es vízszintemelés történt, ami összesen 50 millió m3 víz
tarozását tette lehetővé. Ezt a víztömeget lehetett a későbbiekben potenciálisan fel-
használni a Tisza cianidion-koncentrációjának csökkentésére.

„Holt-hal hullám " a Tiszán (Gulyás Katalin felvétele)
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A mérgezőanyag-hullám mederben tartása végett elzárták a Kiskörei-tározó öblítő
csatornáinak műtárgyait (8 db zsilip) és áttöltötték a Buláti-fokot.

A Tisza hullámterének élővilága megóvása érdekében ugyancsak áttöltésre került több
korábbi nyári gát átszakadásának helyreállítása (többek között a Gói-tónál).

Ezen előkészítő munkálatok mellett megtörtént a duzzasztómű rendkívüli üzemmódra
való felkészítése, ami a mérgezőanyag-hullám átbocsátását az előbbiekben megfogalma-
zott célok érdekében lehetővé tette.

A szennyezőhullám érkezésének előrejelzésére a társszervektől kapott adatok —
FETIKÖFE, FETIVIZIG, ÉKÖFE, ÉVIZIG, VCSV RT. Szolnok — folyamatos feldol-
gozása és értékelése mellett, elővizsgálatokat végzett az igazgatóság laboratóriuma a Tisza
tokaji, tiszadobi és tiszakeszi szelvényéből. Ezek ismeretében vált lehetővé a további
felkészülés.

Február 6-án 06.00 órától az igazgatóság egyik mérőcsoportja Ároktőnél megkezdte a
kétóránkénti, majd gyorsteszttel az óránkénti cianidion-vizsgálatot. Az eredményeket a
további intézkedések megtételéhez a védelmi központ folyamatosan megkapta.

Február 06-án 18.00 órától megkezdődtek a tiszafüredi és a taksonyi szelvényben a
szabvány szerint cianidion-mérések. A mérgezőanyag-hullám érkezési ütemének is-
meretében február 07-én 22.00 órától intézkedés történt a felvízszint csökkentésére, azaz
a korábban betározott víztömeg higítóvízkénti felhasználására.

A taskonyi mérési eredmények alapján megkezdődött a cianidion koncentrációjának
vizsgálata a Tisza nagykörűi szelvényében, és a Szolnok vasúti hídnál, valamint a felszíni
vízkivételi műnél. A Szolnokot elhagyó szennyezés követésére Vezsenynél és Tiszaugnál
került sor mintavételre. Valamennyi vizsgálati eredményről az ATIVIZIG tájékoztatást
kapott.

A Tokaj alatti tapasztalatok rendkívüli nagy mértékű halpusztulást valószínűsítettek.
(A halpusztulás azért csak innen volt észlelhető, mert a Bodrog torkolata fölött összefüggő
jégpáncél volt a Tiszán és a Szamoson, a mérgezés közvetlen következményeit ott nem
lehetett látni.)

A tokaji, a tiszalöki és az ároktői észlelések alapján az igazgatóság felkészült a folyón
sodródó haltetemek eltávolítására. Az ehhez szükséges technikai eszközöket a Jászsági-
főcsatorna torkolatához február 07-én reggel felvonultatta.

A haltetemek eltávolítása gyakorlatilag ettől kezdődően még napjainkig is tart. A
különböző begyűjtési helyeken — elsősorban Kiskörénél a Jászsági főcsatorna torkolata
környékén —, valamint Tiszanána, Tiszaderzs, Tiszaszőlős, Tiszaörvény és Poroszló—
Tiszafüredi híd körzetében folyik.

A cianidszennyezés levonulása után azonnal megkezdték az ökológiai károk fel-
méréséhez szükséges elővizsgálatokat: így a különféle méréseket és vizsgálatokat lehetővé
tevő minták gyűjtéséhez, a Tisza kiskörei duzzasztott szakaszán — a kiskörei felvíz és
Tiszafüred között — a Kis-Tiszán a Sarudi-medencében és a Poroszlói-medencében. Az
Abádszalóki-öbölben és a tiszafüredi Holt-Tisza térségében is sor került mintavételre. A
minták feldolgozása jelenleg is folyamatban van.

A Tiszán érkező haltetemek eltávolítása ugyancsak folytatódik, mivel az elpusztult
halak sodródása és megjelenése még mindig nem szűnt meg.
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Az elvégzett munkák legfontosabb eredményei

1. A Tisza-tó vízfelületének 93%-a nem szennyeződött, az értékes élővilág életben
maradt.

2. Mintegy 25%-kal tudták csökkenteni Kisköre alatt a cián-koncentráció maximális
értékét.

3. A Közép-Tisza vidéki ártéri holtágak épen maradtak, az ártér minimális része
szennyeződött.

4. Az Alsó-Tisza vidék ártéri holtágai épen maradtak.
5. A KÖTIVIZIG elősegítette a szolnoki vízmű rendkívüli üzemelésének megterve-

zését.

A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

A ciánszennyeződéssel kapcsolatosan elrendelt Környezeti Kárelhárítási Készültség
ideje alatt az alábbi intézkedéseket foganasították:

Február 04-én a Földmüvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Jász- Nagykun-
Szolnok Megyei Földművelésügyi Hivatala Vadászati-Halászati Felügyelősége által ho-
zott határozatban (halászati-horgászati tilalom) foglaltak folyamatos ellenőrzésére soron
kívüli intézkedés történt.

Azonnali kapcsolatfelvételre került sor az együttműködő szervezetekkel (ÁNTSZ,
Vízügyi Igazgatóság, Fogyasztóvédelmi Felügyelőség stb.) az ellenőrzések összehan-
golása céljából.

A Tisza-tó, illetve a Tisza folyamatos ellenőrzésére az érintett rendőrkapitányságok
területén a járőrök, illetve körzeti megbízottak, valamint polgárőrök bevonásával került
sor. A halászati, horgászati tilalom betartásának ellenőrzése, a halkivétel megakadá-
lyozása céljából. Szolnok városban a Tisza-part folyamatos rendőri ellenőrzése, illetve
valamennyi vízkivételi hely rendőri ellenőrzése megtörtént, továbbá felkészültek a kihan-
gosító berendezéssel ellátott rendőrségi gépkocsik igénybevételére a Tisza-folyóból nyert
ivóvízzel ellátott települések lakosságának tájékoztatása céljából.

A szolgálati gépkocsik kihangosító berendezését használva Tiszaroff, Tiszagyenda,
Tiszabő, Fegyvernek és Törökszentmiklós lakosságát tájékoztatták a halászati, horgászati
tilalomról, valamint az esetlegesen a folyóból kiemelt halak árusítási tilalmáról, fogyasz-
tásának veszélyéről. A többi rendőrkapitányság területén valamennyi kereskedelmi és
vendéglátó-ipari egység tájékoztatása a körzeti megbízottak és polgárőrök bevonásával
került végrehajtásra, továbbá a helyi médiákban (tv, rádió, sajtó) felhívásokat tettek közzé.

A Tiszai Vízrendészeti Rendőrkapitányság a folyó egész szakaszán és a Tisza-tó
területén is folyamatos járőrszolgálatot hajtott végre az előírt korlátozások betartásának
ellenőrzésére. Az ÁNTSZ eseti felmérése alapján a víz mintavételéhez is segítséget
nyújtottak. A szolgálatban lévő állomány a Tisza-folyón levonuló nagyobb tömegű hal-
tetemekről az ÁNTSZ-t, illetve az Állat-egészségügyi Szolgálatot értesítették. A TVR-k
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Mérgezett Tisza-parti sétány
(Gulyás Katalin felvétele)

szolgálatot teljesítő állomá-
nya részéről a végrehajtott
szolgálatok során rendőri in-
tézkedésre nem került sor.

Február 07-től kezdődően
rendszeresen, 10-től akciósz-
erűén ellenőrizték a pia-
cokat, halfelhasználó, illetve
halárusító helyeket a Tisza
menti összes településen. Az
ellenőrzések során rendőri
intézkedésre nem került sor.

Február 08-án a Tisza-
folyó tiszabői szakaszán tör-
tént szennyezett halkivétel
tárgyában négy fő elkövető-
vel szemben, valamint Tisza-
füred területén 2 fő elkövető-
vel szemben közegészség-
ügyi szabálysértés elköve-
tése miatt feljelentésre került
sor.

A Tiszabő községben tör-
tént halkivételröl a szom-
szédos kapitányságokat érte-

sítették, hogy az árusítást megakadályozhassák. A ciánszennyeződés levonulása után az
ellenőrzések továbbra is folyamatosan végrehajtásra kerülnek, kiemelt figyelemmel a
halászati-horgászati tilalom betartására, illetve a halárusító helyek ellenőrzésére.

A Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség

Intézkedések

2000. február 2. elrendelt fokozat 09.00 órától I. fok. Megkezdték a felkészülést a
szükséges felszíni és ivóvízvizsgálatok elvégzésére.

2000. február 3. A Szolnoki Víz- és Csatornamű Koncessziós Rt.-nél a felügyelőség
laboratóriumának közreműködésével a félüzemi kísérletek reggel megkezdődtek.
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A tisztítás technológiájához kapcsolódó vizsgálatok mellett toxicitásvizsgálatokat is
végeztek.

Javasolták a halászati-horgászati tilalom bevezetését.
2000. február 4. A Tisza felsőbb szakaszáról érkezett információk és a vízrajzi előre-

jelzés alapján a szennyezés várható levonulásának megfelelően mérési programot állítot-
tak össze.

Az érintett tiszai vízkivételt végző ipari üzemeket előzetesen kiértesítették.
A halászati és vadászati felügyelőség teljes halászati-horgászati tilalmat rendelt el a

folyó megyei szakaszán.
2000. február 5. A felsőbb szakaszokról érkezett információk alapján a vizsgálati

programot pontosították. A védekezésben részt vevő társhatóságokkal és szervezetekkel
egyeztettük a teendőket. (A félüzemi kísérletek alapján a vízmű tisztítástechnológiája 2
mg/l-es nyersvíz cianidszennyezettségig képes megfelelő hatásfokú tisztításra.)

2000. február 6. A mintavételek a folyó tiszafüredi szelvényében (közúti híd, 433,5
fkm), megkezdődtek, elrendelt készültségi fokozat 08.00 óra II. fok.

2000. február 7. Szolnok város, illetve a vízszolgáltató az ivóvíz-szolgáltatásban
esetlegesen szükségessé váló korlátozásokra felkészült, a lakosság tájékoztatása meg-
történt. A felsőbb szakaszokról származó, várhatóan nagy tömegben megjelenő haltete-
mek összegyűjtésére a felkészülést a vízügyi igazgatóság megkezdte. Elrendelt vízmi-
nőség kárelhárítási készültség 06.00 órától III. fok.

2000. február 8. A folyón már három szelvényben végeznek folyamatosan vizsgála-
tokat. A laboratórium három műszakban üzemel. Az ivóvíz-szolgáltatásban kor-
látozásokra még nem került sor, a lakosság tájékoztatása folyamatos. A vezetékes ivóvíz-
szolgáltatás a városban és vízhálózatba bekapcsolt környező településeken már kiegészült
zacskós vízzel, valamint lajtos kocsival történő ellátással az artézi kutak teljes kapacitással
termelnek. A haltetemek összegyűjtését a vízügyi igazgatóság és a halászati kezelő a
Kiskörei tározóban megkezdte.

2000. február 9. A szennyezőhullám levonulásának megfelelően a felső (tiszafüredi)
szelvényben a mintavételek gyakoriságát csökkentették, majd megszüntették, a kiskörei
szelvényben a vizsgálatokat folytatják. A tiszaugi szelvényben 14 órakor kezdték meg a
mintavételeket.

2000. február 10. Az ÁNTSZ a szolgáltatott ivóvíz minőségét folyamatosan vizsgálta,
legmagasabb mért érték 0,03 mg/l. A normál időszakra érvényes, szabvány szerinti
határérték 0,1 mg/l, Szolnokon a jelen, rendkívüli időszakra 0,2 mg/l volt a köz-
egészségügyi hatóság által meghatározott határérték.

2000. február 11. A haltetemek vizsgálati eredményei alapján az Országos Ál-
lategészségügyi Intézet az elföldeléses ártalmatlanításnak nem látta akadályát. A vizs-
gálati eredmény (5 mg/kg) és a szakvélemény alapján Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás kiadta a határozatot, így a haltetemek
további ártalmatlanítása megoldódott. A tiszaugi szelvényben a szennyezettség jelentősen
lecsökkent már 0,1 mg/l alatti értékek voltak mérhetők. A Közép-Tisza Vidéki Vízügyi
Igazgatóság a Tisza-folyón az operatív munkákat megszüntette. A III. fokú kárelhárítási
készültséget 18 órától II. fokúra mérsékelte.
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2000. február 12. Az utóvizsgálataihoz a haltetemekből szükséges minták (fajonként
két-két példány) összegyűjtésével kapcsolatosan felvették a kapcsolatot a halászati
felügyelővel.

2000. február 13. A vizsgálati programnak megfelelően végezték a mintavételeket.
A halászati felügyelő tájékoztatása alapján a későbbi vizsgálatokhoz szükséges haltete-

mek összegyűjtése rendben megtörtént, a mintákat a Halász Kft. szajoli telepén tárolják.
2000. február 14. A felügyelőség a szennyezőhullám teljes levonulását vizsgálatokkal

végigkíséri, amint a folyó vízjárása engedi, megkezdődnek az üledékvizsgálatok is.
2000. február 15. A Tiszán a jégzajlás már csak szórványos, a megjelenő haltetemek

összegyűjtése ismételten megkezdődött, a Tisza folyó Tiszabábolnától Kisköréig terjedő
szakaszára ismét III. fokú kárelhárítási készültség elrendelésére került sor 7 órától.

Kiskörénél és Szolnoknál a folyamatos mintázást megszüntették.
Jelenleg a cianidszennyezés miatt bekövetkezett környezeti károk teljes felméréséhez

szükséges részletes vizsgálati program összeállítása folyamatban van, illetve a tartósított
minták feldolgozása történik és a magas vízállás mellett kivitelezhető mintavételek,
vizsgálatok folynak.

A felügyelőség a cianidszennyezés levonulása során a rendelkezésre álló laborkapa-
citást maximálisan kihasználva, az érintett társhatóságokkal és társszervezetekkel együtt-
működve végezte a feladatai ellátását.

Folyamatosan biztosította a szükséges információkat a kárelhárításban részt vevőknek,
vízfelhasználóknak. Minden megkeresésnek, legyen az a lakosság vagy a sajtó részéről
érkező — tekintettel arra, hogy a közérdekű adatok megismerése alkotmányos jog és a
környezetkárosítással kapcsolatos információk „minősítetten közérdekű adatok" —, a
rendelkezésre álló legfrissebb mérési eredményekkel, információkkal soron kívül, minden
időben eleget tett.

Az események rövid összefoglalása

A romániai Nagybányánál egy ülepítő víztározónál történt baleset következtében
január 30-ról 3l-re virradó éjszaka nagy koncentrációjú ciánvegyülettel szennyeződött a
Szamos mellékfolyója.

A Tisza folyó középső szakaszán levonult cianidszennyeződés a tiszafüredi szelvényt
(közúti híd, 433,5 fkm) 02.07-én 02 órakor érte el, a kimért maximális szennyezőanyag-
koncentráció itt 4,9 mg/l volt.

A Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság által végrehajtott beavatkozásoknak kö-
szönhetően a Tisza-tó medencéibe szennyezett víz nem jutott be. A tározó vízszint
emelésével, betárolt víztömeg hígító hatása a kiskörei szelvényben jelentős koncentráció-
csökkenést okozott, amelyet a mérési eredmények is igazoltak. A mért legnagyobb
cianidtartalom 3,88 mg/l Kiskörénél.

A duzzasztómű alatti szakaszon található hullámtéri holtágakat elzárták a főmedertől,
a vizes élőhelyeken a károsodás nagy valószínűséggel kizárható.

264



Egy hét története

Gyászol a Tisza
(Gulyás Katalin felvétele)

A szolnoki szakaszon
a szennyezőhullám feb-
ruár 8-án 12 órától kez-
dődően vonult le, kimu-
tathatósági értékre a
szennyezés koncent-
rációja 11-én 16 órakor
csökkent, 1 mg/l feletti
mérgezőanyag-tartalom
12 órát meghaladóan
volt kimutatható.

A kimért csúcsérték
Szolnoknál 2,85 mg/l.

A levonuló szennye-
zés a folyó élővilágában
okozott károkon túlme-
nően veszélyeztette
Szolnok város és a kör-
nyező települések ivó-
vízellátását, azonban a
város, a vízszolgáltató és
az érintett hatóságok
idejében felkészültek,
így lényegében a víz-
szolgáltatásban fenn-
akadás nem volt.

Az ipari nyersvizet
használó üzemek, me-
lyek saját vízkiviteli művel rendelkeznek, a szükséges korlátozásokat szintén bevezették.

A szennyezőhullám Tiszaugnál 02.10-én kimért, 3 mg/l-es csúcsértékkel hagyta el a
Közép-Tisza vidékét.

A folyó élővilágában bekövetkezett károk teljes felmérését és kapcsolódó egyéb
vizsgálatokat követően végezhető el a folyó állapotértékelése, az elkövetkező hónapok,
évek hasznosíthatósági szintjének meghatározása (halászat, idegenforgalom stb.), és a
rehabilitációs tervek részletes kidolgozása.
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A Víz- és Csatornaművek Koncessziós Rí.

2000. február 02-án kapták az első hivatalos értesítést a Közép-Tisza Vidéki
Környezetvédelmi Felügyelőségtől, hogy a Lapos és a Szamos folyók vízgyűjtő területén
nagy mennyiségű ciánnal szennyezett víz került a folyókban. A Kolozsvári Vízügyi
Igazgatóság tájékoztatása szerint a Lapos mellékágba, a Zavar folyóba a becslések szerint
mintegy 100 ezer m3 szennyezett víz jutott.

A Szamoson mért legmagasabb érték 32,6 mg/l volt (KÖTIVIZIG tájékoztatása sze-
rint). A csenged szelvényben 02.02-án 0 órakor mérték a maximumot, 12,5 mg/l-t.

Lónyánál (651 fkm) 02.03-án 12.00 órakor 13,5 mg/l, Balasánál (558 fkm)02.06-án
8.00 órakor 12,5 mg/l értéket mértek. A megyehatárnál Tiszafüred térségét (430,5 fkm)
02.07-én érte el a szennyező hullám, a csúcsot 16.00 órakor mérték 4,9 mg/l.

A Tisza-tónál a KÖTIVIZIG eredményes beavatkozásának eredményeként (szennyező
hullám érkezése előtti duzzasztás, majd az azt követő vízkormányzás) hígult a szeny-
nyezettség, és Kisköre-Alsónál már csak 3,8 mg/l volt a maximum érték.

A Tisza II. elhagyó folyamszakaszon két kiemelt helyen történtek mintavételezések,
Nagykörű 364 fkm, és a Szolnoki Felszíni Vízmű vízkiemelő mű előtt 338 fkm, óránkénti
gyakorisággal. A két mintavételi pont távolsága 26 fkm, és a folyási középsebesség alapján

Gyertyagyújtás a Tiszáért
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a szennyező hullám levonulásának ideje 5-6 óra közötti volt. Nagykörűnél 02.08-án 22.00
órakor mérték a maximumot: 3,3 mg/l-t. A szolnoki vízkivételi műnél 02.09-én 3.00
órakor 2,84 mg/l értékkel tetőzött a cianidszennyezés. Ez az idő elegendő volt arra, hogy
a Szolnoki Felszíni Vízműnél tervezett beavatkozásokat el lehessen végezni. Az előzetes
kísérletek alapján bebizonyosodott, hogy nátrium-hipoklorit és klórgáz adagolásával 2
mg/l cianid koncentrációig nagy biztonsággal kezelhető a nyersvíz. A közömbösítés
eredményeként nátrium-klorid és nitrogéngáz keletkezik.

A mérési adatok ismeretében a vízkivételi művet 02.02-án 02.00 órakor állítottuk le,
és 11 óra hosszán keresztül szünetelt a vízkivétel. Ezen időszak alatt az előzetesen tárolt
víz (térszinti és magaslati tárolókban összesen mintegy \4—15 ezer m3) kiszolgálására
került sor, így vízhiány egyáltalán nem volt, sőt nyomáscsökkenést sem tapasztaltunk.

Az ANTSZ és a saját laboratóriumunk mérési eredményei egyértelműen bizonyítják,
hogy a szolgáltatott ivóvíz cianidtartalma egyetlen egy alkalommal sem érte el a szabvány-
ban engedélyezett 0,1 mg/l-es értéket, sőt az esetek 95%-ában nem is volt kimutatható.

A kritikus 2 mg/l feletti érték levonulási ideje 6-7 óra hossza volt, így teljes biztonság-
gal lehetett újraindítani a vízkivételt.

Meg kell jegyezni, hogy Szolnok várost és a környező településeket ellátó (120 000 fő)
vízműnek nincs tartalék vízbázisa, így abban az esetben, ha a koncentráció lényegesen
magasabb lett volna, illetve levonulási ideje meghaladja a 10-11 órát, a városi hálózat
leürülésére került volna sor. Ez közegészségügyi szempontból rendkívül veszélyes hely-
zetet teremtett volna a magas talajvíz és a több helyen felléphető infintráció következtében
(esetleges vízjárvány veszélye).
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