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KÖZÉLET

A június eleji árhullám közeledtével, a va-
sárnapi tetőzés előtt már a  hét elején 
megkezdődött a  védekezés Alsógödön, 
a  GSE vízi telepénél és a  Széchenyi csár-
dánál. Kiss Gábor az  étterem, és a  Nagy 
Árpád, a szakosztály vezetője még időben 
összehívta a  válságstábot, köztük az  ön-
kormányzati és az  egyesületi vezetőket, 
hogy a  munkálatokat még időben meg-
tervezhessék. A  védekezés koordinálásá-
val az  önkormányzat dr. Horváth Lászlót, 
a GSE elnökét bízta meg. 
A gátat hatalmas összefogással néhány 
nap alatt elkészítették. A  munkákból 
a  szülők, a  sportoló gyermekek, civilek, 

más egyesületek sportolói és hivatalos 
személyek egyaránt kivették a  részüket. 
A hajózási tilalom idején a fiatalok edzés 
helyett rakták a  zsákokat. Ezen a  gátsza-
kaszon több mint 170 köbméter homokot 
és közel 17 ezer zsákot használtak fel. Te-
tőzéskor, a  buzgárok okozta szivárgások 
idején volt, hogy tucatnyi szivattyú tette 
a dolgát a csónakház előtti területen.
A Duna itt is rekorddal, az  étterem és 
a csónakház küszöbszintje fölött mintegy 
70 centiméterrel tetőzött, ami azt jelenti: 
ha nincsenek a  zsákok, az  ajtókon át 70 
centi magas víz érkezett volna az  épü-
letekbe. A  gondos előkészületeknek kö-

szönhetően sikerült az  értékmegóvás. 
A  gátépítést napokon keresztül 24 órás 
ügyelet követte, majd az  árhullám levo-
nulása után jöhetett az eredeti állapotok 
gyors visszaállítása, a  homok elszállítása, 
a takarítás, fertőtlenítés…
Az alsógödi összefogásról több orszá-
gos médium is beszámolt. A  védekezés-
ről a  Hír TV híradója élőben közvetített, 
a  Magyar Kajak-kenu Szövetség pedig 
hírlevélben tájékoztatta a  médiumo-
kat. A  Magyar Nemzet Edzeni márpedig 
kell – A  súlyos károk dacára nem áll meg 
az élet a vízi telepeken címmel közöl hosz-
szabb beszámolót. A cikkben Seregi Péter 
– az  egyik versenyző édesapja – éjszakai 
„élménybeszámolójára” hivatkozva írják: 
„Sok nagyszerű embert ismertem meg. 
A sok nehézség ellenére nagy élmény volt 
ez az éjszaka. Ne feledjük el megemlíteni, 
Simi egy ilyen éjszakát követően, néhány 
órai pihenés után, reggel elvitte a  sráco-
kat evezni Soroksárra, hogy ne legyen 
annyi kiesés az edzésben.” „A magyar ka-
jak-kenu aranyfedezetét Simi, azaz Sinkó 
László, és a hozzá hasonló emberek adják” 
– fogalmazott az újságíró…
A GSE idén 30 esztendős szakosztálya így 
ünnepelte június 9-én az előre meghirde-
tett jubileumát…
A GSE Kajak-kenu Szakosztálya, a  Dunai 
Vízisport Alapítvány és a Széchenyi csárda 
dolgozói köszönetüket fejezik ki minda-
zoknak, akik az árvízi munkálatokban se-
gítettek, és az ott dolgozókat támogatták!

Vasvári Ferenc

A GSE Kajak-kenu Szakosztályának csónakháza közvetlen veszélyben volt: 70 cm magasan 
öntöttel volna el az ár, ha nincs a sportolók rendkívüli összefogása

Ezek a kigyúrt, hatalmas emberek, akik közül többen minden látha-
tó erőlködés nélkül egyszerre négy homokzsákot vittek, egy nap 
alatt megépítették azt a védművet, amely megakadályozta, hogy 
a víz elöntse az éttermet. Ezek a fiúk úgy érezték, hogy itt a helyük 
a gáton. S akiket máskor csak „futballhuligánokként” emlegetnek, 
azok most példásan helytálltak, és valóban értéket mentettek.
Komoly munka folyt még a Szakáts-kertben is, ahol a Piarista Szakis-
kola tanárainak és tanulóinak köszönhetően sikerült megakadályoz-
ni, hogy a halastó zsilipjén át a Duna betörjön a kertbe, és a tóból 
elússzon az egész halállomány. 
Károk, persze, így is keletkeztek, hiszen a talajból felszivárgó bel-
víz miatt a csónakházban, a Széchenyi csárdában és számos más 
helyen is szükség lesz festésre, javításokra, a felázás nyomainak 
eltüntetésére. Ám mindez elenyésző veszteség ahhoz képest, 
amit a gátakon átömlő víz okozhatott volna. 
A feltörő buzgárok és a belvizek több helyen jelentettek problé-
mát a felsőgödi szakaszon, például a Duna-part Nyaralóházaknál 
vagy a Sportterasznál, illetve magánházaknál is. De a hatékony 
védekezésnek köszönhetően ezek a  károk sem jelentősek. Vá-
rosszerte több helyen megfigyelhető, hogy a  víznyomástól 1-2 
centimétert megsüllyedt néhány járda, egyes helyeken – példá-

ul az alsógödi strandnál a révkikötő közelében – végigrepedt és 
megsüllyedt a támfal. Javításokra tehát szükség lesz, de összes-
ségében véve azt mondhatjuk: minden idők eddigi legnagyobb 
árvize békében levonult, és a közös erőfeszítéseknek köszönhe-
tően nem okozott nagyobb károkat a városban. 

Koditek Bernadett

Az FTC szurkológárdája a Széchenyi csárdánál egy nap alatt építette 
meg az éttermet védő gátat

Sportos összefogás Alsógödön


