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Sokat fizet, aki tisztább vizet akar
BAKOS ANDRÁS
2009.08.25. 12:00

Szeged, Szentes - Barnásfekete víz folyik a Kurcába Szentes fölött – régóta,
engedéllyel. A zöldhatóság szerint van tiszta és tisztább állapot – a város azonban,
mivel tisztábbat akar, tisztíttatja a folyót.
Folyik a békalencse a Tiszán: a sodorvonalban haladó
zöldségrıl híradós anyagot forgatott a szegedi városi
televízió. A tudósítás megnyugtatta a nézıket: nem kell
beavatkozni, mert a lencse nem borítja be a teljes
vízfelületet, nincs veszélyben az élıvilág. Ez igaz. Arról
azonban már évek óta nem esik szó, hogy a lencse és a
rucaöröm az öntözıcsatornákból folyik a Tiszába, és a
tápanyag fölhalmozódása miatt szaporodik el. Táplálja
a szerves szennyezıdés is, ami csak akkor tőnik fel, ha
nagyon sok van belıle. Azt, hogy nem normális
jelenségrıl van szó, például az is bizonyítja, hogy az
algyıi csónakkikötı ıre szerint, amikor elkezdett folyni
a lencse, egy napig kicsit büdös is volt a Tisza.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
amelyben megerısítem a
feliratkozást.

név
e-mail cím
OK
Milyen a legutóbbi hírlevél?

Az derül ki ilyenkor, hogy az állam és hatósága alkalmas lehet arra, hogy lépjen, ha
baj van, és vigyázzon a jelenlegi állapotra, de ahhoz, hogy javuljon a vizek
tisztasága, többre van szükség.
A Kurcából például most már nemigen folyik lencse a Tiszába. Ez jórészt annak
köszönhetı, hogy Szentesen felismerték: a szennyezést csak ellensúlyozni lehet,
megszüntetni nem. A helyi civilek összefogtak az önkormányzattal, és nem megırizni,
hanem javítani akarják a víz minıségét. A város – mint korábban megírtuk – évente 7
millió forintot költ erre. Amikor kell, átöblítteti a medret, a városi szakaszon két
szökıkút frissíti a vizet. Megbízott egy céget, amely bioremediációs kezelést végez: a
bepermetezett baktérium lebontja a szennyezıdést. Baloghné Berezvai Csilla városi
fıkertésztıl tudjuk, ez a cég ellenırizte végig a vízrıl is a folyót, mivel munkájának
hatékonysága szempontjából fontos tudnia, merre vannak szennyezı források. Így
derült ki, pontosan hol vannak ezek a befolyók.
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Füsti Molnár Lajos a legjelentısebb szennyezı forrásnál a Kurcán. A csövön hivatalosan csak
termálvíz ömlik be néha, de ha folyik, minden hal eltőnik a környékrıl.
Fotó: Tésik Attila

A környezetvédelmi felügyelıség szokott bírságolni: errıl mindig értesül Szentes,
mert a pénz 30 százaléka az önkormányzatot illeti. Ezekbıl Baloghné Berezvai Csilla
fıkertész szerint nem jön be 7 millió forint, legföljebb a két szökıkút áramszámláját
lehetne belıle kifizetni. De inkább ne jönne be egy fillér se, mert az azt jelentené,
hogy senki se szennyez.
Szabályosan szennyez
A Szenteshez tartozó Kurca-szakaszon a legjelentısebb szennyezı forrásnak az
úgynevezett Zuhogói tiltó fölötti szakaszon lévı két nagy átmérıjő csövet találták. Ez
egy belvízelvezetı árok tartalmát átemelı szivattyú két régi kifolyója. Ha itt folyik a
víz, a pecások szerint elmenekülnek a halak a környékrıl. Az Atikövizig szerint
alapesetben is sötét az itt győlı víz, merthogy termálcsurgalék és kénes – ezt így
tudja Füsti Molnár Lajos, a helyi horgászegyesület elnöke is. Az önkormányzat, az
Atikövizig és az Atiköfe nemrég helyszíni bejárást tartott. A felügyelıség igazgatója,
Kardos Sándor lapunknak azt mondta, itt nem találtak semmi olyasmit, ami sérti a
törvényt. Tény, hogy az engedéllyel bevezetett termálvíz barna, és hogy létezik jó,
jobb és egészen jó környezeti állapot is, de itt minden megfelel az elıírásoknak.
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