
Ha kellett, ott volt a gáton 
(Békés Megyei Népújság, 1980. április 11.) 
 
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa hazánk felszabadulásának 35. évfordulója 
alkalmából Állami Díjat adományozott a Tisza-völgyi Árvízvédelmi Rendszer fejlesztésében, 
megvalósításában végzett kiemelkedő tevékenységükért: Dávid Béla vízmesternek, a Felső-
Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság építésvezetőjének, Gyöngyösi Lázár mérnöknek, a 
Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság osztályvezetőjének, dr. Simády Béla mérnöknek, az Alsó-
Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatójának, Stéfán Márton mérnöknek, az 
Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság igazgatóhelyettesének, Tolnai Kálmán gátőrnek, a 
Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság gátbiztosának. 
 
A kitüntetettek közül Gyöngyösi Lázár Gyulán él, s a vízügyi igazgatóságnál dolgozik. 
Először az 1974-es tavaszi árvíznél találkoztam vele. Emlékezetemben még ma is élénken él 
az akkori kép: viharkabátban, gumicsizmában személyesen irányította a védekezést a Fehér-
Körös bal partján, Szanazug térségében. Nem ült be a terepjáró gépkocsiba, gyalog ment a 
védvonalon, a védekezésben részt vevőket ismerősként, barátként köszöntötte, bátorította, 
biztatta valamennyit. Az eltelt hat év azután szinte észrevétlenül elrepült. 
— Kicsit meglepődtem, amikor március 10-én postán jött a meghívó a Parlamentbe, a 
kitüntetés átadására. A több mint három évtizedes vízügyi szolgálatom legnagyobb elismerése 
— kezdi az állami díjas mérnök. 
— Szolgálat?! 
— Igen, szolgálat! Amikor 1941-ben érettségiztem, a Budapesti Műszaki Egyetemre 
jelentkeztem. Mérnök szerettem volna lenni. Sokgyermekes családból származtam, s így 
vízügyi ösztöndíjat kaptam, amelynek a neve: „Vízügyi Viszontszolgálati Ösztöndíj” volt. Ez 
aztán egyértelműen eldöntötte az életemet. 
— Az egyetem után hova vezetett útja. 
— Első munkahelyem Hódmezővásárhelyen, a Kultúrmérnöki Hivatal volt. Közmunkával 
csatornákat építettünk, lecsapolásokat folytattunk, az itteni munkákat irányítottam. Az első 
igazi nagy feladatot a Tisza mellett a lúdvári öntözőrendszer kiépítése jelentette. Több mint 
400 kubikos dolgozott itt. 
— Mióta áll vízügyi szolgálatban? 
— A KÖVIZIG jogelődje hat ármentesítő társulat összevonásából 1949. január 1-én alakult, s 
azóta ezen a munkahelyen dolgozom. Munkámat, életemet a leghatalmasabb elemnek, a 
víznek szenteltem, a megzabolázására, megszelídítésére törekedtem. Kezdetben az 
öntözőtelepek tervezése és építése jelentette legnagyobb programunkat. Az 1950-es évek 
elején készült el két nagy beruházás - ma is fontos része a megye öntözőrendszerének - a 
szarvas-kákafoki rendszer, majd Gyomán, a Körösi Állami Gazdaság rizstelepe. Ezután több 
beosztásban dolgoztam, 1973-tól pedig az árvíz- és folyószabályozási osztály vezetője 
vagyok. Szeszélyes folyóink vannak. Csak két példa: a Kettős-Körös Doboznál 1952-ben 
kiszáradt, száraz lábbal át lehetett kelni rajta. 1974-ben pedig olyan magas volt itt a vízállás, 
amilyet még soha nem jegyeztünk. 
Az utóbbi évtizedben a társigazgatóságokkal a tiszai árvízvédelmi rendszer megteremtése 
komplex, összehangolt munkát igényelt, melynek része a Körös-völgyi vízrendszer is. A 
hosszú távú tervezési programok kidolgozása, azok megvalósítása biztonságossá tette a térség 
árvízvédelmét. Az országhatár mentén elkészült a lokalizációs töltés, megépült az árvízi 
szükségtározó. Folyik a fővédvonalak előírt szintre való kiépítése, melynek lényege: a száz 
évenként előforduló árvizeket is biztonsággal tartsák a gátak. A 340 kilométernyi fővédvonal 
egyharmadán elkészültünk a munkával, a program szerint az ezredfordulóra fejezzük be. 
— A három évtizedes vízügyi szolgálatának legnagyobb élménye és kudarca? 



— Az 1965-ös dunai árvíznél Szentendre szigetét védtük. Ahogyan magasítottuk a 
nyúlgátakat, úgy emelkedett a vízszint is. Egy éjszaka azután kaptuk az utasítást: álljunk le a 
reménytelennek tűnő védekezéssel, az embereket, a gépeket, a technikát vigyük a 
magaspartra, mert értelmetlennek látszik a munkánk. Még be sem fejeztük a levonulást, máris 
jött az újabb utasítás: teljes erővel folytassuk a védekezést, Csallóköznél átszakadt a töltés, s 
hajszálnyi remény ismét megcsillant az eredményes munkára. Két napot szinte megállás 
nélkül dolgoztunk, végül is sikerrel. Legnagyobb kudarc, egyben pozitív kudarc is, 1974-ben 
ért, amikor is a Fekete- és a Fehér-Körös árhulláma egybeesett. Át kellett vágnunk a gátat a 
deltában. A szükségtározót öntötte el a víz, ezzel viszont megmentettünk több települést és 
milliárdos értékeket. 
— Elégedett ember? 
— Munkámat szeretem. Igaz, az Állami Díjat személy szerint én kaptam, viszont úgy érzem, 
hogy az igazgatóságnak és közvetlen munkatársaimnak is szól ez a magas elismerés. 
Nélkülük, segítségük nélkül, soha nem értem volna el ilyen munkasikereket. 
Szekeres András 


