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A 2001–2002–2010-ben jelentkező rendkívül magas tiszai árhullámok – a folyó szabá-

lyozását követően több mint száz év elteltével2 – ismét valóságközelivé tették a gátsza-

kadásokat és a pusztító árvizeket (11. ábra). 2001. március 6-án Tivadar és Tarpa között 

két helyen is átszakadt a gát, amely résen át később 110, illetve 145 m-es szélességben 

ömlött a Tisza a töltés mögött, vélt biztonságban meghúzódó falvakra. A gátszakadás 

pillanatát idézi fel a védelem egyik hősiesen helytálló résztvevője: „Amikor a folyó lelökte 

a gát koronáját, érezni lehetett félelmetes erejét. A víz hatalmas morajjal ömleni kezdett 

kifelé. Pillanatok alatt nagyobbnál nagyobb medret vágott magának. Talpunk alatt moz-

gott már a gát. Nem szakadt, csak mintha hullámzott volna, és nem tudtuk, mikor omlik 

össze alattunk az ürgék járta földszivacs. Az ott lévők arcára kiült a sápadtság, s homlo-

kukat a hideg veríték verte ki.”3   

Kiútkeresés 

A 2000. és a rákövetkező évi árvizek ráirányították a figyelmet a Tiszára, és ismét felerő-

södött a hang – Széchenyi szavaival élve – „történjen már végre valami gyökeres!”  

És ebben mindenki, aki a Tisza mentén érdekelt volt, minden vízügyi és természet- ill. 

környezetvédő szakember egyetértett. A hogyant illetően azonban viták lángoltak fel. 

Hangos volt azoknak a tábora, akik kiadták a jelszót: El a gátakkal! Adjuk vissza a Tiszának, 

ami mindig is az övé volt – az ártereket – és akkor megszűnnek az árvízgondok! Ennek 

az irányzatnak a képviselői a Paleocapa-féle elképzelésben, valamint Andrásfalvy Bertalan 

fokrendszer-elméletében találták meg tudományosnak vélt támaszukat. Különösen az 

utóbbi hódította meg sokak szívét, miszerint a fokok a magyar emberek által ásott, mes-

terségesen létrehozott, zseniális, az árvizeket is megszelídítő, multifunkcionális, mestersé-

ges „csatornák” voltak.4  

Elgondolásához Andrásfalvy koronatanúként Luigi Ferdinando Marsiglit idézte, aki a 

Duna-monográfiájának vízrajzi fejezetében a fokok működését is leírta.5 Ő a fokokat „ca-

nalis”-oknak nevezi, amiből Andrásfalvy arra következtetett, hogy az olasz tudós a fokokat 

mesterséges, tehát ásott medreknek tartotta. Csakhogy Marsigli maga cáfolt erre rá, ami-

kor ábrájához az alábbi magyarázó mondatot fűzte: „Ha a Duna vize a C szint alá süllyed, 

végül is másik fok keletkezik és így tovább, egészen a tó fenekéig, miáltal a halak nagy 

 
2 1879. március 12. 

3 http://www.tarpa.eu/home 

4 Andrásfalvy:  A Duna mente népének ártéri gazdálkodása  

5 Marsigli: Danubius Pannonico-Mysicus;  Magyarul megjelent: Deák: A Duna fölfedezése. 
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tömege pusztul el, teljesen megfertőzve a levegőt.” Eszerint a fokok természetes kép-

ződmények, amelyeket az árvíz után az ártérről visszahúzódó vizek mostak. Ezt a régi 

térképeknek a sík terepen tétován kanyargó fok-ábrázolásai és a nagy árvizek után kelet-

kezett vízmosások, árkok ékesen bizonyítják. 

Ez a história akkor nyerte el igazán jelentőségét, amikor a Tisza-menti vízügyi igazgatósá-

gok feladatul kapták egy olyan koncepció kidolgozását, amely utat mutat a szóban forgó 

árvízi probléma megoldása felé. A vízmérnökök minden alternatívát megvizsgáltak – a 

fokrendszerrel való árvédekezés lehetőségét is. Ezért az egyik szakmai értekezletükre 

meghívtak, hogy élőben adjam elő érveimet, miszerint a fokokkal való árvízkezelés elkép-

zelése vakvágány. Érveimet meggyőzőnek ítélték. 

Voltak, akik a töltések magasításában látták a megoldást. Ezt rendkívül költségesnek, 

ugyanakkor csekély hatásfokú, főképpen pedig tiszavirág-életű megoldásnak ítélték, mivel 

az előre nem látható, rendkívüli árhullámok kezelésére a töltés továbbra is alkalmatlan 

lett volna. 

Ezek után szakmai konszenzus született a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése – a továb-

biakban VTT – néven ismertté vált koncepciót illetően, amely két fontos elemet ötvöz: 

javítja az árvízi meder levezető képességét, másrészt az árapasztó tározók létesítésével 

visszaadja a folyónak a hajdani árterek egy részét. 

A koncepciót 2003-ban fogadta el a kormány. Ez természetesen nem jelentette azt, hogy 

a társadalmi vita is lezárult. A terveket készítő szakembereknek a falvak vezetőivel, a 

földtulajdonosokkal, a környezet- és természetvédőkkel számos egyeztetés és vita kere-

tében kellett a végső koncepciót egy-egy tározó építéséhez elfogadtatni. A vízmérnökök 

ugyanis az egész problémakört kiváltó, eredeti okot – az árvizek szabályozott körülmé-

nyek között való kezelését – egy pillanatra sem hagyhatták figyelmen kívül. Ugyanakkor 

az ügyben érintett egyéb szereplők – földtulajdonosokra és a falvak önkormányzataira, a 

tervezőkre gondolok elsősorban –, természetszerűen saját szempontjaikat és érdekeiket 

helyezték előtérbe. 

VTT 

A körültekintő előkészítés és sok-sok egyeztetés eredményeként a megalkotott terv 

érzékenységet mutatott mind a természeti értékek mind pedig a folyóvölgy lakóinak 

érdeke iránt. Így az árvízi biztonság megteremtése mellett hangsúlyt kaptak a térség 

lakosságának életfeltételeit javító, környezet- és természetbarát szempontok is. Kidolgozták 

a tájgazdálkodás alapelveit, amelyek új típusú táj- és vízhasználat-váltás feltételeit 

teremthetik meg. 

A legfontosabb cél emellett továbbra is az árvízi biztonság maradt. Ennek érdekében az 

alábbi célokat fogalmazták meg: 

1. Ahol erre szükség van, meg kell erősíteni a töltéseket. A tarpai gátszakadás oka ugyanis 

egyértelműen az volt, hogy pénz hiányában nem tudták megfelelő ütemben 

elvégezni és befejezni a megkezdett töltés-magasítást. Azon a szakaszon, amelyen ez 

már megtörtént, nem jelentkeztek gondok. 
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2. Mivel a rendkívül magas árhullám kialakulását részben az árvízi meder „elfajulása” 

(mederváltozás, hullámtér feliszapolódása, nyári gátak, a hullámtér elbozótosodása) 

okozta – a szakemberek fontosnak tartották az árvízi meder előírásoknak megfelelő 

rendezését. Ez egyike a legtöbb konfliktust magában rejtő programnak. A 

hullámtérbe ugyanis nyaralókat építettek, sőt erdőket telepítettek, amelyeket a 

természetvédelem még nemzetközileg is védetté nyilvánított6. Amikor Vásárhelyi Pál 

folyószabályozási terveit készítette, még csak 5% volt a hullámtérben az erdő, ma 

50%; az árvíznek fele a hullámtérben folyt le, ma csak 20%-a, amit az erdők és cserjék 

kiváltotta rossz áramlási viszonyokat követő feltöltődésnek is lehet köszönni.7  

3. Végül az árhullámok csúcsainak „lefaragására” a folyó mentén tározók létesítését 

javasolták. A tervek szerint ezen munkálatok során hatalmas zsilipeket építenek a 

töltésekbe, amelyeken át vészhelyzetben a folyót kísérő mély fekvésű területre 

vezetik ki a vizet. Vásárhelyi elképzeléséhez hasonlóan árvízi biztonságra 

törekszenek. Hangsúlyt kapnak azonban a környezet- és természetvédelem, a táj- 

és területgazdálkodás és az infrastruktúra-fejlesztés érdekei is. 

A koncepció egyik fontos eleme, hogy mindez zsilipen, szabályozottan történik, miként az 

árvíz levonultával a tározó ürítése is. Az árvíz szabályozott ki-, illetve a folyóba történő 

szükség szerinti visszavezetését – a tervek és ígéretek szerint – úgy alakítják ki, hogy az 

lehetővé tegye a „tájgazdálkodást”. A megfelelő méretűre tervezett zsilipkapukon át en-

gedik a vizet egy töltéssel körülvett, 3,5-4 m mélységű befogadó medencébe. Így a csak-

nem egy tucat tározó megépítése a folyó, és mentének életébe a 19. századihoz fogható 

méretű tájátalakító beavatkozást eredményez. 2003-ban 11 ilyen árapasztó tározó meg-

építéséről döntött a parlament. Együtt 74 ezer hektárnyi területen másfél milliárd köbméter 

víz visszatartását tennék lehetővé.8 A 11 tározót az eredeti elképzelés szerint 10 év alatt 

építették volna meg. Mára hat készült el: a Cigándi (2008, 94 millió m3 víz befogadására 

képes); a Tiszaroffi (2009, 97 millió m3) (12. ábra); Hanyi-Tiszasülyi (2 012 247 millió 

m3); Nagykunsági (2013, 99,4 millió m3); Szamos-Krasznai (2014, 126 millió m3); Beregi 

(2015, 58 millió m3 vizet képes befogadni).  

Az árapasztó tározók lényeges velejárója, hogy nem a víz állandó tárolására, hanem csak 

a rendkívüli árvizek elleni védekezésre használják. Ennek feltétele, hogy üresen várja a 

szükséghelyzetet, az árvíz levonultával pedig ismét kiürítik, hogy az újabb árhullám befo-

gadására készen álljon. Ennek ellenére alkalmasak lesznek öntözővíz visszatartására, vala-

mint vizes élőhelyek vízigényének biztosítására. Ezen utóbbit azzal oldják meg, hogy a 

nagy zsilipnél alacsonyabb szinten egy kisebb zsilipet építenek a folyó töltésébe, amelyen 

át már alacsonyabb vízállásnál is tudják a tározó mélyebb területein kialakított vizes élő-

helyeket táplálni. Az árapasztó tározók eme másodlagos funkciója új lehetőségeket biz-

tosít a tájgazdálkodás számára. A VTT megvalósítására tervezett 130 milliárd forintnak 

 
6 Natura 2000. 

7 Beszélgetés Kóthay László szakállamtitkárral (http://hvg.hu/itthon/20100610). 

8 Nincs konszenzus a vízügyi és a környezetvédelem szakemberei között az elárasztás mértékét illetően. Az állandó vízborítás a szükségtározók befogadóké-

pességét csökkentené, ha viszont csak időszakosan árasztanák el, ez lehetetlenné tenné gazdag vizes élőhelyek kialakulását. 
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jószerével csak a felét fordítanák az árvízi biztonság megteremtésére. A másik felét vi-

dékfejlesztésre, tájgazdálkodásra, és infrastruktúra-fejlesztésre szánnák.9 A tervezetet ké-

szítő vízmérnökök a természet- és környezetvédelem képviselőivel való eszmecserék és 

a helyi önkormányzatokkal egyezségben fogalmazták meg javaslatukat, alakították ki kon-

cepciójukat. A tározók építése során érintett Tisza-mentiek ennek megfelelően mondtak 

igent a környezetüket gyökeresen felforgató beruházásokra.  

 

11. ábra – Felső-Zsolcai kitelepítés, 2010. június 

15. (Fotó: Vizy Zsigmond) 

 

12. ábra – A Tiszaroffi tározó 

 helyszínrajza 

Az árapasztó tározók projektje felülnézetből 

2008. november 14-én ünnepélyes külsőségek között adták át Bodrogközben, Nagyroz-

vágy, Cigánd és Pácin települések területén a Magyarország egyik legnagyobb árvízvé-

delmi létesítményének tekinthető Cigándi víztározót. Rendkívüli áradás idején 25 km2-nyi 

területen 94 millió m3 vizet tud befogadni. Feltöltve átlagos vízmélysége 3,8 m. A tárolt 

vizeket megtartó töltés 4,5 m magas, koronája 5 m széles, hossza 23,8 km, rajta kerék-

párút. Az erős hullámzásnak kitett töltésszakaszokon 40–80 m széles véderdősávot te-

lepítettek. Kialakítottak 500 hektár vizes élőhelyet, 10 kilométer hosszan rendbe hozták 

a kisvízfolyásokat, és elkészült 46 vízkormányzási műtárgy is. A szivárgás megakadályozá-

sára vízzáró agyagréteget, vízzáró résfalat is beépítettek a töltések alá. A víztározóhoz 

Cigándtól Ricse felé vezető közúton egy 100 méter hosszúságú hidat is építettek.  

 
9 Szlávik: A Tisza árvízvédelmi rendszerének megújítása: A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése. Https.//www.sulinet.hu 
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A tározó kapuja Cigánd határában épült meg. A hatalmas, kétszintes vasbeton szerkezet 

alsó szintjén a tájgazdálkodáshoz szükséges víz beeresztésére szolgáló nyílások vannak, 

felettük az árvízi többletvíz beeresztésére alkalmas, lényegesen nagyobb zsilipek helyez-

kednek el. Ezek másodpercenként 430 köbméter vizet képesek átereszteni. A műtárgy 

pillérei 9,3 méter magasak, a szerkezet 43 méter széles. 

Infrastrukturális fejlesztéseket is megvalósítottak a térségben: Cigándon, Ricsén, Tiszaka-

rádon, Nagyrozvágyon és Pácinon összesen mintegy 5,7 milliárd forint értékben szenny-

vízberuházás, belterületi vízrendezés, útépítés és szelektív hulladékgyűjtési beruházás 

valósult meg.10 

A tározó lehetővé teszi a természetes ártérre jellemző vízviszonyok visszaállítását, és 

ezzel helyet ad az ártéri gazdálkodásnak. A mostani szántók mellé erdők, gyümölcsösök, 

legelők és kaszálók kerülhetnek, de halászni is lehet. 

2009-ben elkészült a tiszaroffi tározó. Miként valamennyi tervbe vett árapasztó tározó-

nak, úgy ennek is az árvízcsúcs csökkentése a feladata. Emellett figyelembe vették a gazdák 

azon igényét, hogy kisvizes időszakban is lehessen a tározó területére vizet beengedni – 

gravitációs úton. Erre a célra építették meg a két alsó, 2×3×3 m-es zsilipet, az ún. 

tájgazdálkodási műtárgyat. Ezeken át csatornarendszerrel el lehet vezetni a vizet a 

térségbe. Ez a csatornarendszer itt nem készült el, míg a cigándi tározó mellé készült 

Európai Uniós forrásból egy úgynevezett tájgazdálkodási mintaterület, amibe mi 

megépítettük a tájgazdálkodási vízkormányzó létesítményeket – csatornákat, átereszeket, 

zsilipeket stb. –, és hogyha igény van rá, és megfelelő támogatást kapnak a gazdák a 

mezőgazdasági vonalról, akkor ezzel a lehetőséggel élhetnek. Ez azt jelentené, hogy az 

intenzív mezőgazdaságról át lehetne állni például gyepgazdálkodásra, ahol legeltet-

hetnének vagy kialakíthatnának vizes élőhelyeket. Tavasszal például, amikor nincs belvíz, 

és igény lenne arra, hogy vizet kapjon a terület, gravitációsan el lehetne azt árasztani. 

Ezekre a vízkormányzó berendezésekre azért lehet szükség, mert hol belvíz, hol aszály 

pusztítja a vidéket. Van olyan év, amikor márciusban, áprilisban belvíz van mindenütt, 

júliusban-augusztusban meg szeptemberben teljesen kiszárad minden, és olyan 

repedések keletkeznek a földben, hogy belefér az ember keze.  [...] 

Alapvető funkciója azonban ezeknek a tározóknak az árvízcsúcsok „lefaragása”. A tározók 

árvízmérséklő hatására jó példa Tiszaroff. Megnyitására azért volt tavasszal szükség, mert 

a Hernádon és a Sajón levonuló ár utolérte a tiszai árhullámot. Ez legalább akkora vagy 

még magasabb vízállásokat idézett volna elő Szolnokon, mint volt 2001-ben. A tiszaroffi 

tározó megnyitásával ennek elejét vettük.11 

 
10 http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/kozelet/csutortokon-delutan-megnyitottak-a-tiszaroffi-tarozot-310560 
11 A Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) VTT Irodájának vezetője a tiszaroffi tározó zsilipjénél válaszolt nekem a tározóval kapcsolatban 

feltett kérdéseimre. Ebből a beszélgetésből ragadtam ki a közölt részletet. Ez úton is köszönöm segítő közreműködését. (A beszélgetés elhangzott: 2010. 

november 18.) 
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A természetvédők és a VTT 

Sokan nagy vízfelületeket, vizes élőhelyeket reméltek VTT-től. Ehelyett a terv azt hang-

súlyozza, hogy nagyon kevés esély van arra, hogy a tározókban, azoknak teljes felületén 

állandó vízborítást tudjanak biztosítani. Ez ugyanis az ország gazdasági erejét felülmúló 

többletköltséget jelentene, mivel művi úton kellene gondoskodni a víz állandó mozgásáról, 

cserélődéséről és az elpárolgó vízmennyiség pótlásáról. Ha ezt nem teszik meg, a sekély 

vízben gyorsan megindul az algásodás, ami egyes természetvédők szerint ugyan nem fel-

tétlenül lenne káros, mivel az algák kifejezetten jól jönnének az áradáskor a Tiszából ér-

kező ivadékhalaknak, és kedvezne rég letűnt ökoszisztémák megvalósulásának. Mások 

még abban sem látnak veszélyt, ha a sekély vizű tározóból a nyári nagy melegben elpá-

rolog a víz, de csak a buckatetők kerülnek szárazra, így kialakulhatnának hajdani láprétek-

hez, kiszáradó mocsárrétekhez, üderétekhez hasonló képződmények. 

Csupán bizonyos mély fekvésű területeken, ahol a 2 m-es vízmélység állandó jelleggel 

biztosítható, nyílik lehetőség az állandó tározásra. Ezt elsősorban idegenforgalmi és hal-

gazdasági szempontból tartják hasznosnak. Ennek azonban az a feltétele, hogy megfelelő 

vízkormányzással a vízcserét megoldják. A szakemberek az aszályos évekre is gondolva 

azt javasolják, hogy állandó tározást egyelőre a Tisza legkisebb vízszintje alatti területeken 

– holtágakban, anyagnyerő helyeken valósítsanak meg. Egyéb, mély fekvésű tározókban 

pedig, ahol lehetséges a gravitációs vízpótlás, a tározó műveit úgy tervezik, hogy állandó 

tárolásra is alkalmassá alakítható legyen. Rendesen azonban az árvíz levonultával kiürítik 

a tározót.  

Az egyik érintett falu polgármestere a VTT-ről 

Az elmondottakból kitűnik, hogy a természetvédők igényeit nem elégíti ki a VTT, de az 

érintett falvak és gazdák elvárásait sem. Fent az ide vonatkozó beruházások említésénél 

ezért is beszéltünk feltételes módban. A tervekből ugyan nem hiányoznak a térség gaz-

dasági–társadalmi felemelkedését célzó ígéretek, de ezek a szempontok a perifériára sod-

ródtak, és csak részben vagy egyáltalán nem valósultak meg. Erről tanúskodnak a tiszaroffi 

polgármester szavai is, melyeket a vele való beszélgetésből alább kiemeltünk. Ekkor ugyan 

még csak a cigándi és a tiszaroffi tározó készült el, de a problémák valamilyen formában 

a későbbiekben is visszaköszönnek.  

A VTT -t a Tisza-mentiek örömmel fogadták, mert amit ígért, amit a terv tartalmaz, az 

megoldást jelentett volna gondjaikra. Komplett vidékfelzárkóztatási program volt, most pedig 

azt látjuk, hogy a program ígérte vidékfejlesztésből szinte semmi sem valósul meg. Pedig a 

tervek kiutat mutattak, kitörési pontokat láttunk. Nem az eredeti koncepcióval van baj, 

hanem azzal, hogy az a megvalósulás során elsorvadt. Nagyon fontos volt az árvízi beruhá-

zás. Hiszen a Tiszaroffon élő emberek az olyan árvizekkor, mint amilyet a jövő hétre 

várunk, 5 m-rel a Tisza vízszintje alá kerülnek. Tehát nagyon fontos volt az árvédekezés. 

Tájgazdálkodási szempontból azonban megint nem történt semmi. Azon a területen, ahol a 

tározó megvalósult, most aktív gazdálkodás folyik. A kivitelezés során viszont alakultak ki 

olyan élőhelyek, amelyek 2–3 hektár nagyságú, változó mélységű területek, amelyeknél 

az önkormányzatoknak az első verzió értelmében utóhasznosításra lett volna lehetősége. 
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Volt egy tervezet, amely szerint a Kunsági csatornát összekötik a tározóval, ami azért lett 

volna lényeges, mert ezeknek az anyagkinyerő helyeknek a vízutánpótlását – ami által 

jóléti tavakat vagy halastavakat lehetett volna létesíteni –, gravitációs úton meg tudták 

volna oldani. A 3,5 km-re lévő Tiszából, amelynek a vízszintje rendkívül ingadozó, ez csak 

szivattyúzással oldható meg: szivattyúház, szivattyútelep, csővezeték stb. Egy kicsit cini-

kusnak éreztem Szabó miniszter úrnak az átadáson elhangzott beszédében, hogy ma 

viszont innentől megteremtettük, hogy a tározó környéki települések gazdálkodói ezentúl 

ingyen vehetik ki a vizet a Tiszából. Ez igaz, csakhogy az anyagi fedezetet, hogy ezt  

a technológiát ki lehessen építeni, nem tették hozzá, holott, amikor elindult ez a komplett 

program, benne voltak ezek az elemek is. Sőt benne volt a vízrendezés, a meglévő belső 

csatornarendszernek a felújítása, összekötése, öntözőcsatornává való kibővítése; az, hogy 

a gazdálkodás így folyamatos lehessen, mind benne volt.   

Amúgy a VTT-ről azt vallom, hogy az egy jó irány. […] Visszacsatolva a VTT-beruházásra, 

ha az ígéreteket beteljesítették volna, meglett volna a turisztika, lett volna olyan mező-

gazdaság, ami folyamatosan és egyéb kultúrnövényekben is tudott volna gondolkodni, 

nemcsak gabonaféleségekben.  

Aztán itt van a sokat hangoztatott ártéri gazdálkodás felújítása, ami majd a Tisza-menti 

településeket gazdaggá teszi. Légben-járó gondolat. Elindította az előző kormányzat az 

„Út a munkához” programot. Ezzel pontosan az a problémánk nekünk, települési veze-

tőknek, hogy olyan látszattevékenységet finanszírozunk, hogy nincsen értelme. Értelme 

csak akkor lenne, ha mögé tennék a piacot. Ide még nekem senki nem tudott leülni ehhez 

az asztalhoz, hogy azt mondja, „na polgármester úr, vonjunk be tíz embert, kettő a vá-

lyogvetést, három a kosárfonást, három a szőnyegszövést, egy pedig a teknővájást fogja 

csinálni”. Nincs garantáltan piac rá. Azért meg, hogy kiképezzünk valakit, teljesen fölösle-

ges. Olyan ez, mint a munkaügyi központnak a hozzáállása. Teljesen mindegy, hogy azután 

nem akarsz kőmíves lenni, erre van pénz, erre van keret. Nincs reálisan fölmérve sem  

a felvevőpiac, sem az utána való munkában való elhelyezkedés lehetősége. Azt kérdezi, 

tudnánk-e a tározót öntözésre is használni? Igen, tudnánk, ha a tervezett, kapcsolódó 

beruházások megvalósulnának. Miként említettem, ez egy komplett program volt az ele-

jén. Szépen lecsupaszodott. [...] 

Csupán a tározó készült el és a zsilipek épültek meg rendesen. Ismétlem, a vizesek  

a maguk részét megoldották. A többi tárca komplett vidékfejlesztési projektről beszél. 

Én inkább komplett vidékfejlesztési délibábnak mondanám. 

A tiszaroffi polgármester szavait hallván a 19. századi, a Tiszát szabályozók esete ötlik 

eszünkbe. Céljaik között – miként napjainkban is –, első helyen ugyan az árvizek megfé-

kezése szerepelt, de – miként azt Széchenyi célul tűzte ki –, vizet szándékoztak vinni oda, 

ahol annak híjával voltak. Programjuk első felét elvégzettnek tekinthetjük, de a második 

fele azóta is csak részben valósult meg, pedig egyre másra készültek a nagyívű csatorná-

zási és öntözési tervek. Az árapasztó tározók környéki lakosok sérelmei, a tiszaroffi pol-

gármester és a tájgazdálkodási szakemberek panasza azt jelzi, hogy a megvalósítást 

illetően a projektnek az árvédekezésen túli fele sok sebtől vérzik. A túléléssel küzdő, 

gazdaságilag elmaradott Tisza-völgyieket nem segítették meg pl.: az öntözési lehetőségek, 

a nagyszerű tájgazdálkodási perspektívák, mert az ahhoz szükséges, a tervekben megígért 
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tőkét nem bocsátották rendelkezésükre. Így jogosak az elhangzott aggodalmak, mert fönn 

áll a veszélye annak, hogy miként a „Magyar Alföld öntözése”12, úgy a VTT-ben megál-

modott infrastruktúrák, vízkivételi művek, csatornák és öntözések a ködös jövőbe vesz-

nek. Pedig joggal tesszük fel a kérdést: Mit érnek a nagyszerű védművek és a 

megszelídített vizek, ha elmulasztjuk azokkal a folyó vonzáskörében élő növények, állatok 

és nem utolsósorban az emberek életkörülményeinek, életminőségének javítását szol-

gálni? Napjainkban – 2019. szeptemberében –, döntés született arról, hogy mely vállal-

kozók fogják megépíteni a Tisza-Túr árapasztó tározót. Ugyancsak napjainkban 

kormányzati szinten is foglalkoznak az Alföld öntözésével. Talán az idők kedveznek most, 

hogy a VTT-ben megfogalmazott nagyszerű elképzelések és a Tisza menti településeknek 

tett ígéretek a megvalósítás során nem sorvadnak el. 
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