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Példamutató városfejlesztés
dr. Rigó Mihály
ny. mérnök

„Ha küzdesz, veszíthetsz, ha nem küzdesz, már veszítettél.”
dr. Regdon Ibolya ,a szegedi Radnóti Gimnázium tanára

Volt egy spanyol város és a közepén egy folyó,
ugyanúgy, mint itthon a Szeged és a Tisza. Ami ez után történik, az egy fantasztikus mérnöki történet,
melyen Szegeden is érdemes lenne elgondolkodni.
A Turia bizonyos időszakonként elöntötte Valencia város közepét, a város jelentős részét elpusztította.
Néhány hónappal a nagy víz levonulása után elhatározták a városközepi folyó „kitelepítését” a
városon kívülre.

https://www.philaseiten.de/cgi-bin/index.pl?ST=11539
A fenti grafika mutatja a várost, melynek közepén folyt a város folyója, mely a tengerben végződött,
melyet itt „x”-ekkel jelöltek meg, jelezve a megszüntetését. Alatta, a városon kívül látható a folyó új,
mesterséges medre. Ez a történet lényege.
Nagyon hasonlított ez a Turia nevű folyó a mi Tiszánkhoz! A hasonlóság szinte kísérteties!
a) valamikor Valencia is egy féloldalas város volt Szegedhez hasonlóan. (Valencia térképe 1609ben, felül a város, lenn a folyója a város egyik oldalán.)
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b) A Turia ugyanolyan szeszélyes folyó volt, mint a Tisza, hiszen mindkettőnél a legmagasabb és
a legalacsonyabb vízszint különbség 10 m-t is elérte, maga volt a „szeszélyek játékszere”.
c) A Turia Valenciában a római kortól kezdve okozott árvizet!

„1957-ig nagyobb árvízből 24-et számoltak össze 1321, 1328
, 1340, 1358, 1406, 1427, 1475, 1517, 1540, 1581, 1589, 15
90, 1610, 1651, 1672, 1731, 1776, 1783, 1845, 1860, 1864,1
870, 1897 és végül 1957.”

https://es-readkong-com.translate.goog/page/actualizacion-del-plan-sur-de-valencia4123121?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=hu&_x_tr_hl=hu&_x_tr_pto=sc
Valójában ez történt
a) első lépésben felszámolták a folyót, azt a belvárosból kivitték a város szélére- Ezzel örök életre
megoldották a belváros árvíz miatti bajait. Megszüntették a belvárosban az árvízi veszélyt. Ha
viszont ez Valenciában sikerült, ugyan miért ne sikerülhetne Szegeden is?

https://www.archilovers.com/projects/70268/turia-s-garden.html
A sötét színű sáv a korábbi meder a városban, a várostól délre a kettős vonal pedig az új meder.
Az elágazási, az elválási pont a várostól nyugatra látható. Mindkét esetben a folyó a tengerbe
ömlött, ömlik, a várostól keletre.
b) a régi medret, meghagyva a régi hidakat és egyéb műszaki létesítményeket, beépítették,
befásították, kertesítették.
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https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/329141/tema_5_Codcom_100_EL%20PARQUE
%20DEL%20TURIA%20COMO%20SISTEMA%20VERTEBRADOR%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20CULT
URAL%20DE%20LA%20CIUDAD%20DE%20VALENCIA-%20%281%29.pdf

https://www.google.com/search?q=valencia+and+turia&tbm=isch&ved=2ahUKEwiw1LPZqvr4AhWM
GewKHXz_CVEQ2cCegQIABAA&oq=valencia+and+turia&gs_lcp=CgNpbWcQAzoHCAAQsQMQQzoFCAAQgAQ6BAgAEE
M6BAgAEB46BAgAEBM6BggAEB4QEzoICAAQHhAIEBNQnwxYgilgtjZoAHAAeACAAVaIAeUGkgECMTGY
AQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=JhLRYrCpAoyzsAf8_qeIBQ&bih=924&biw=1
920#imgrc=TNuguCmceMu8NM
c) éltek a lehetőséggel, mely szerint a világhírű építész, Santiago Calatrava a város szülötte, a
folyómederben a kor legmagasabb színvonalú épületeit húzták fel a régi folyómederben.
A Magyar Mérnöki Kamara újságja, a Mérnök Újság,
legutóbbi, 2022. júliusi számában található hasonló címmel egy igen kiváló cikk Valenciáról, a milliós
városról, Spanyolország harmadik legnagyobb városáról, és folyójáról, a Turiáról.
„Teljesen új medret, mesterséges csatornát építettek, amely 12 km hosszú 175 m széles.” A munkát
1964-ben kezdték és 1973-ban fejezték be.
Így kezdődik a mese, amelyről a hivatkozott cikk így ír:
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„
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Az előbbi térképen a folyó a zöld színű sávból a kék színűbe ment, került.
Érdekes az autósok ottani nyomulási próbálkozása is!
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Szerintem is!
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Végül nagyszerű az összefoglaló is:
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A következő kisfilm még részletesebben mutatja be az eredményt.
https://www.youtube.com/watch?v=iL8wtRoYNLc
Összevetés Szegeddel
Valenciában a terület feletti irányítás a városrendezők, a településfejlesztők kezébe került, míg
Szegeden keményen tartja magát a vízügy mindent eldöntő, meghatározó uralma. A különbség látható.
Valenciában egy turisztikai, oktatási, rekreációs központ létesült, Szegeden pedig egy ocsmány
vasbeton támfal egy aszfaltsivataggal. Az egyik maximálisan élhető, a másik kinyírja nyaranta az életet,
a létezést.
Az egyik tökéletes biztonságot ad az árvíz ellen, míg a másik csak becsapja ezzel kapcsolatban a városi
társadalmat az egyre magasabbra emelt támfallal.
A magyar vízügy néhányszor már félrevitte a dalt.
Először, amikor szűk gátak közé szorította Tiszát, egyesek gazdasági érdekéből, a lehető legnagyobb
gabona vetésterületet eredményezve. A gátakat a végsőkig emelve, még Szeged belterületén is!
Másodszor árvizet szakítva Szegedre, a szabályozási munka elhibázott haladási iránya miatt.
Harmadszor, amikor kiszárította csatornák sokaságával az Alföldet.
Mindhárom beavatkozás nagyon durva, természetellenes volt, amely ellen a természet rendre
szembeszáll.
Miért hiszünk még mindig a vízgyes diktátumnak?
Szeged legértékesebb részén, a Tisza partján teszik tönkre a belvárost. Most éppen megpróbálják
hatalmas pénzzel elfogadhatóbbá tenni a borzalmas beton monstrumot és biztosítani z autóutat a Tisza
mentén. A „humanizálási” igyekezet éppen emebrellenssé akarja tenni a rakpartot, így-úgy eldugva a
szem elől a beton-aszfalt sivatagotJavaslatom Szegednek
Állítom, hogy van a spanyolnál is kedvezőbb ajánlat.
Mint a Turia új medrét, egy ún. árapasztó csatornát kellene nyitni, teljesen hasonlóan, ahogyan a
Tiszának valamikor Szeged körül több ága volt.
Az árapasztó csatorna fogalmát ismeri a hazai vízügyi szakmában, hiszen Vedres István, Szeged
Széchenyije már az 1800-as évek elején javasolta használni, csak a maiak éppen a szegedi bevetésétől
zárkózik el mereven, mint 200 éve is. Pedig a Tisza-völgy legértékesebb szakasza a szegedi. Itt egy újabb
árvíz rettenetes kárt tehetne. Meg kell ezt várni?
Ennek a katasztrófának a lehetőségét valaki ki meri zárni? Akkor csak hagyjuk magunkat tovább
kábítani? Sűrűbben kellene az 1970-es és a 2006-os szegedi árvíz képeit nézegetni, amikor nagyon
közel volt a város kitelepítéshez! A Turia sem hagyta abba az árvízzel való fenyegetést.
Nyilván egy ilyen nagyon nagy melegben, rettenetes aszályban árvízről beszélve süket füleket lehet
találni.
Egy valamely folyóágban egy valamely megadott szinten rögzíteni egy vízszintet sem ismeretlen a hazai
szakemberek között. A két legfontosabb elem ellen tehát nincs és nem is lehet kifogás.
Az árapasztó csatorna a neve szerint egy 2. Tisza-ág lenne Szeged mellett, mint amilyen régen több is
volt. Létesítése tehát egyfajta rehabilitáció lenne.
A mai Tisza szakaszban csak addig folyhatna be, emelkedhetne a víz, amíg az egy város által
meghatározott magasságot el nem ér. Mondjuk az alsó rakparti út szintjéig vagy a rakparti út szintje
alá 50 cm-ig, és a fölé SOHA.
Ez azt jelentené, hogy azonnal elvesztené ár elleni védelmi szerepét a beton monstrum, tehát az
egészet el lehetne bontani. Ez a betonfal m megakadályozza a talajvizek felszín alatti szabad mozgását
is, ami megint természet ellenes.
A megadott szint fölötti vizet pedig el kellene vezetni a 2. Tisza-ágba, az árapasztó ágba.

-10A javaslatom szerint tehát egy kis víz mindig maradna Szeged belvárosában, mert szerintem szeretik a
látványát. Emiatt a szegedi megoldás szerintem egy fokkal kedvezőbb lenne a valenciainál.
Nyilván sokkal kevesebb a pénzünk, de egy pazar zöld, rekreációs, nyáron strandoló sáv – a mai meder
rendezése után – kialakulhatna, nagyértékű épületegyüttes nélkül is.
Erről részletesen írtam alább, nem akarok ismételgetni. Kérem, kattintson erre a linkre:
Microsoft Word - 190 év sem volt elég.docx (civilcafe.hu)
Vajon példát fog-e mutatni Valencia Szegednek? Meghallja-e egyáltalán valaki? Ha árvíz elleni védelmi
funkció itt megszűnne, mérnökök fantáziája indulhatna el. Minél később kezdhetünk hozzá, annál
többe fog kerülni, mert a város rendre beépíti az ehhez szükséges területeket.
Nagyon nagy akadály a városházi 4 években való gondolkodás, mert ezt 4 év alatt nem lehet
megépíteniSzeged, 2022. VII. 15.

