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Idei Határtalanul-pályázatunk „A víz, ami összeköt” címet viselte, vagyis a bolygónkat 71%-ban borító, 

létfontosságú közeg, a víz témáját járta körül. A szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnázium és a 

szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium 31-31 diákja mind a kiutazás, mind a fogadás 4-4 napja 

alatt a Föld legnagyobb életterével, ezzel a megújuló erőforrással foglalkozott. Szemügyre vettük a víz 

szennyezését és tisztítását, szerepét egészséges életmódunkban, a sportban és a közlekedésben, foglalkoztunk 

a vízrendezéssel és az árvízvédelemmel, s vizsgáltuk mindezt (ahol csak lehetett) a múlt és a jelen 

viszonylatában.  

A batthyánys diákok kiutazására 2016 áprilisában került sor. Odafelé menet felkerestük Túristvándi 

ipartörténeti szempontból egyedülálló, XVIII. 

századi, működőképes vízimalmát, és az 

épületben elhelyezett malomtörténeti, illetve a 

molnármesterséget bemutató kiállítást. 

Szatmárnémetibe érkezvén projektpartnerünk, 

a Kölcsey Ferenc Főgimnázium épületének 

bejárásával folytatódott a program. Nagyon 

fontos volt ez a diákok vezette séta, mivel 

együttműködésünk egyik végtermékeként a 

környezettudatosságot célzó ajánlásokat kellett 

megfogalmaznunk egymás iskolái számára, 

így mindannyian nagyon figyeltünk, vajon a 

Kölcsey mennyire „zöld”. Munkánkat 

elősegítette a szatmárnémeti Zöld Ház, vagyis 

a Környezetvédelmi Nevelés és 

Levegőminőség Ellenőrzési Központ meglátogatása. Az ottani bemutatkozó előadás figyelmes 

meghallgatásával már a város mikrotársadalmi környezetében is el tudtuk helyezni a kölcseys diákok és 

iskolájuk környezettudatos életvitelét.  

A napot egy vegyescsoportos városi vetélkedővel zártuk, melynek során rengeteg tréfásabb és komolyabb 

vizes helyszínt kellett felkeresnünk a településen.   

Kiutazásunk a városi vízműbe szervezett üzemlátogatással folytatódott, ami rendkívül tanulságosnak 

bizonyult: nemcsak az ivóvíz előállítása, a fizikai-kémiai szűrési-tisztítási mechanizmusok vagy a 

mikrobiológiai vizsgálatok keltették fel kíváncsiságunkat, de összehasonlíthattuk, mennyibe kerül 1 m
3
 

(vagyis 1000 l) víz – üzletben vásárolt ásványvíz formájában, illetve a vízműtelepen tisztított ivóvízként, az 

otthoni csap kinyitásával hozzájutva. Utóbbi esetben ugyanolyan tisztaságú, de nagyságrendekkel olcsóbb – 

azaz sokkal inkább a fenntarthatóságot szolgáló – vízre tehetünk szert.  

A délutánt a méltán híres Túrterebesi Bubo tanösvény egy részének bejárásával töltöttük. A látogatóházban 

megtekintett filmet követő 8-10 km-es túrával alapos ízelítőt kaptunk a Túr folyócska mentén kialakult 

rendkívül színes, nagy fajdiverzitású életközösségekből. A lepkékben, madarakban, orchideákban stb. gazdag 

ligeterdős társulások mellett sajnos az emberi tevékenység negatív hatásaival is szembesültünk: a 

klímaváltozás okozta szárazság, aszályosodás több eredetileg kifejezetten vizes élőhelyet szüntetett meg, 

lehetetlenné téve a nedvességre érzékeny fajok fennmaradását a területen. Számos kis palló, bürü, hidacska 

árválkodott a sokszögletűre szikkadt agyagos talaj fölött – szomorúságunkra.  



A harmadik nap délelőttjét Szatmárnémeti folyója, a Szamos partján töltöttük. Csoportmunka keretében 

komplex megfigyeléseknek vetettük alá a folyót: a BISEL elnevezésű biológiai vízminősítés mellett kémiai 

(ammóniatartalom, nehézfémtartalom stb.), illetve vízföldrajzi-fizikai vizsgálatokat is végeztünk a folyón. 

Célunk nem csupán a Szamos megismerése volt, hanem e programponttal szerettük volna összevetni a folyót 

saját vízfolyásunkkal, a Ráckevei (-Soroksári)-Dunával. A Szamos Szatmárnémetinél magas vízállással, 

komolyan veendő vízsebességgel, iszapos-csúszós parttal nehezítette dolgunkat: nemcsak a vízi 

makrogerinctelenek számára, de még nekünk is nagy megpróbáltatást okozott – ha nem is a peték lerakása, 

de a vízi élőhelyek megközelítése. Viszonylag kevés – a szennyezésekre nézve tágtűrésű – fajt sikerült 

kihalásznunk – a szitakötőlárváktól különböző vízi poloskákig, kagylókig, csigákig.  

Délután a rossz idő elől a szatmárnémeti 

termálfürdőbe menekültünk. Az itteni víz 

nemcsak meleg (közel 40°C-os), de főleg 

kéntartalmának köszönhetően kiváló gyógyvíz 

is, amelyben kedvtelve áztattuk tagjainkat.  

Megköszönve a vendéglátást házigazdáinknak, 

negyedik – immár hazaútba hajló – napunkat a 

Bátorligeti ősláp látogatóközpontjában 

indítottunk, ahol nagyon alapos, mindenre 

kiterjedő előadást hallgathattunk meg a 19. 

századi vízrendezésekről, a jégkorszak előtti 

ősláp múltjáról és a vizes élőhelyek 

helyreállításáról. A lápra tervezett túra a rossz 

idő miatt sajnos elmaradt.  

Utolsó kirándulási helyszínünk az 1915-17 között épült nagyecsedi gőzüzemű szivattyútelep volt, mely túl 

ipari műemlék-jellegén, számunkra azért volt fontos, mivel ezzel a szivattyúval csapolták le az ecsedi lápot, 

az Alföld legnagyobb (csaknem Balaton-méretű) összefüggő mocsárvilágát.   

 

A kölcseys diákok magyarországi fogadására május 19-22. között került sor. Partnereinkkel a Tisza-tó 

partján található poroszlói Ökocentrumban beszéltünk meg találkozót. Az Ökocentrum Európa legnagyobb 

édesvízi akváriumával interaktívan és rendkívül érdekesen mutatta be számunkra hazánk 2. legnagyobb 

tavának élővilágát. Valamennyiünket lenyűgözte a vidrák játéka, a kormorán-bemutató, a vizahalászatról 

szóló, vagy éppen a horgásztrófea-kiállítás.  

Utunk a Kiskörei vízerőműben 

folytatódott, ahol lényegét tekintve 

alkalmunk nyílt összehasonlítani a 

korábban megtekintett vízimalom és egy 

modern(nek nevezhető) energiatermelési 

technológia hatékonyságát. Filmmel kísért 

vezetés keretében megtekinthettük 

Magyarország legnagyobb vízügyi 

létesítményét: a Tisza-tó lelkét, vagyis a 

duzzasztóművet, a vízerőművet és a 

közlekedést biztosító hajózsilipet. Sajnos 

az állatvilág érdekeit szolgáló, Európában 



legnagyobb méretű ökológiai hallépcsőhöz nem mehettünk el, mert az más területileg illetékes intézmény 

kezelésében van.  

Szigetszentmiklósra való hazatérésünk után a szatmáriak a szálláshelyük nagyon is vízhez kötődő wellness-

szolgáltatásait igénybe véve fejezték be ezt a napot. 

A projekt folytatásaként a batthyánys diákok egy tíz állomásból álló vetélkedő keretében ismertették meg 

gimnáziumunkat a vendégekkel. A délelőtt a projektfeladatok befejezésével folytatódott: lázas munkával 

elkészültek a zöld ajánlásokat tartalmazó brosúrák, illetve a túrterebesi tanösvényről szóló wikipédia-szócikk.  

A szatmáriak által legjobban várt program a budapesti városnézés volt. Vegyes csapatokat alakítva a Boráros 

tértől egészen a Margitsziget északi csúcsáig kellett különleges pontokat meglátogatni, és vízzel kapcsolatos 

kérdésekre válaszolni. A felkeresendő helyszínek éppúgy érintettek híres budapesti fürdőket, mint mondjuk 

vízmérnökeink kimagasló alakjait (pl. Kvassay Jenő), vagy éppen a történelmi Duna-hidakat, illetve 

irodalmunk kapcsolódási pontjait a vizekhez (pl. József Attila, Weöres Sándor).  

A következő nap délelőttjén a Ráckevei (-Soroksári)-Duna vízminősítését végeztük el mozgó 

laboratóriumainkkal – hasonlóan a Szamoshoz. Bár jóval több makrogerinctelen fajt sikerült megfigyelnünk, 

a víz minősége kb. azonosnak mutatkozott vendégeink folyójáéval.  

Délután Ráckevére utaztunk, ahol őrlési bemutatóval kísért látogatást tettünk egy olyan (különleges 

megoldásokat alkalmazó) hajómalomban, amelyhez hasonlóak 100 évvel ezelőtt még minden nagyobb Duna-

menti településünkön megtalálhatók voltak, ma már azonban működőképességét és teljességét tekintve - a 

skanzeneket is beleértve - egyedülálló hazánkban.  

A vendégek és a hazaiak örömére a napot egy különleges élményt jelentő sárkányhajózással zártuk.  

Utolsó közös esténket gimnáziumunk és a ráckevei Ady Endre Gimnázium diákzenekarának (LocalBeat, 

illetve PDL) egy-egy koncertjével színesítettük.  

A program során kétségtelenül sokat épültünk tudásban, együttműködésben, kreativitásban és barátkozásban 

egyaránt. Szívből reméljük, hogy lesz folytatás! 

Scheuer Zsuzsanna 


