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Szolnok megye jelenlegi öntözött területeit nagyrészt i-

deiglenes tiszai vizkivételi müvek látják el öntozővizzel 8 c.aak

kisebb részük kap öntözővizet a már kiépült nagyobb öntözőrendsze-

rek közvetítésével. Az ideiglenes - főleg úszó - szivattyuberenöe-

zések által kiemelt öntözővizet a terepbe vágott - többnyire meg-

lévő - belvízcsatornákon vezetik az öntözött területekhez,s az ön-

tözések színhelyén ujabb szivattyúzással emelik a terepszint fölé.

Ez a megoldás az öntözött területek nagyarányú fejlesztését tette

lehetővé néhány év alatt, s miután az öntözővíz vezetésére nagy-

részt meglévő belvízcsatornákat használnak, aránylag kis beruhá -

zással és gyorsan volt a feladat megoldható.

Az Így kivitelezett öntözéseknek azonban a tagadhatatlan

előnyük mellett, figyelmen kivül nem hagyhí»-.<5 hátrányai és káros

következményei is vannak. Az öntözővizbeszerzésnek és felhaszná-

lásának ez a módja mindenekelőtt - a vízkiemelés és vízfelhaszná-

lás helyén - kétszeri szivattyúzás költségével terhelt, 8 Így a

kisebb beruházási költségek előnyét a nagyobb üzemköltségek leront-

ják. Ez a hátrány azonban - legaláob is egyes esetekben - talán

még tűrhető és elviselhető is volna. Más beszámítás alá esnek a

belvízcsatornáknak öntözővizvezetésre történő felhasználásából

származó káros következmények. A belvízcsatornáknak öntözővizve -

zetésre való használata ugyanis egyrészt az öntözött területeken

fokozott mértékben szükséges belvízmentesítést, másrészt a csator-

náknak - miután azok Így caaknem egész éven át vízzel teltek -

tisztítását és karbantartását akadályozza. Az ebből származó ve-

szélyt súlyosbítja, hogy Szolnok megyében és általában a Tisza-

Medencében meglévő belvizcsatornahálózatunk teljesítőképessége az

u.n. belvizes években amúgy sem kielégítő, A belvizcsatornaháló-

zat karbantartása, sőt további kiépítése viszont Öntözéseink te-

rületi fejlesztésének azért elengedhetetlen feltétele, mert a

természetes csapadék mellett öntözővízzel is ellátott termőterű-
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leteken -érthető módon- könnyebben és hamarább keletkeznek a növé-

nyi életet károsan befolyásoló felszíni és pangó vizek, amelyek «•

nek mielőbbi eltávolítása főleg a tenyészidő alatt elsőrendű ter-

melési érdeko Különösen veszélyes helyzet alakul ki ebből a szem-

pontból ott, ahol -mint Szolnok megyében is- az öntözővizmennyiség

nagy hányadát a tenyészidő alatt állandó vízborítással járó rizs-

termeléssel hasznosítják, és amikor a rizsterületek lecsapolása e-

sős időszakban válik szükségessé» Ilyenkor és ilyen tájakon a rizs-

táblák vizének és egyéb felületi vizeknek egyidejű és gyors leve-

zetése lehetetlenné váliko

Az öntözés üzemi költségeinek csökkentése és a belvizesa-

torna-hálózat rendeltetésszerű használatának, valamint karbantartá-

sának biztosítása céljából éppen ezért a Tiszamedencében, s így

Szolnok megyében is, az öntözött területek vízellátását, bár jelen-

tős beruházással, de az átlagos terepszint felett vizet szolgálta -

tő nagyobb öntözőrendszerek kiépítésével kell a jövőben véglegesen

megoldanunk«,

Meglévő és tervezett nagyobb öntözőrendszereink általa -

ban nem szivattyús vizemeléssel, hanem duzzasztással oldják meg a

vizbeszerzést és a terepszint felett kiépített u on magasvezetésü

öntözőcsatornákban juttatják ei az öntözővizet a felhasználási hely-

re, Á magasvezetésü csatornák terep fölötti vízszintje szivattyuzáo

nélkül - gravitációsan - teszi lehetővé az öntözővíz felhasználását,

ami nemcsak könnyebbséget jelent, hanem az öntözés üzemi költségeit

is lényegesen mérsékeli„ Vannak azonban olyan tájaink is, amelyek a

Tisza, illetőleg mellékfolyóinak felduzzasztott vízszintjénél maga-

sabban fekszenek, s ezeket a területeket csak szivattyúzással lát=»

hatjuk el öntözővízzel,. Az ilyen öntözések üzemköltségei sorában

azután a szivattyúzás tétele is szerepelő

Önként vetődik fel ezzel kapcsolatban a kérdés,hogy a lé-

tesítendő nagyobb öntözőrendszerekből csak a gravitációsan uralt te«=

rületek öntözésére, avagy a magasabb fekvésű tájak szivattyús öntő—

zővizellátására is indokolt és célszerű lesz-e berendezkednünk?

Erre a kérdésre, s egyben a különböző talajok öntözés szem-

pontjából mérlegelt jelentőségére csak a Tiszamedence, s ennek kere-

tében Szolnok megye talajainak földtörténeti kialakulásának és tér-

sz ini elhelyezkedésének ismeretében adhatunk választ,

A Tiszamedence mai talajainak keletkezését -Vi 1.1 amaz szov-

jet akadémikus elméletével összhangban., a^jégk&pazaktál vezethetjük
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:.e. Az eljegesedés határa nagyjából a Kárpátok vonulatával esett
egybe, tehát a Tiszamedence a jégkorszak alatt csak uon periglaci-
ális terület volt, amelyet a jégkorszak hulló porából kialakult
vastag ̂ osztakaró boritott el. A jégkorszakot követő felmelegedés
idején a Kárpátokból és az Alföldet övező peremhegységekből megin-
duló vízfolyások - a későbbi Tisza és mellékfolyói - hosszú idő-
szak eltelte után medret vágtak az Alföldet borító lősztáblába. A
lősztáblám-̂ fectTt medrek és széles árterületeik azután nemcsak szét-
szabdalták a lősztáblát, hanejn kisebb-nagyobb mértékben el is hord-
ták azt. Az árterületeken az elhordott 15sz helyére, de mélyebb
térszíni fekvésben, a pereinhegységekből hozott agyag-iszap-horda-
lékból keletkeztek az u„n öntéstalajok, s belőlük akadályozott le-
folyási adottságok között a réti-agyagok, a lefolyástalan meden-
cékben pedig a lápok. A folyók által elkerült területeken többé-
kevésbbé eredeti térszíni fekvésben a lősztáblákból alakultak ki
legjobb mély termőrétegü mezőségi vályogtalajaink, s ezek,mint pl.
a szolnoki lőszhát is, szigetszerüleg emelkednek ki a környező ön-
tés-és rétitalajok közül, A lőszhátak és az öntés-rétiagyagtalajok
között térszinileg is átmenetet alkotnak a részben elmosott lösz-
ből keletkezett sekély termőrétegü mezőségi talajok és a nagyrészt
ugyanezen határterületbe eső szikeaeko

A lőszhátakra helyenként a folyómedrekből szélhordta ho-
mok került s ilyen homokvonulatok - homokdűnék - Szolnok megyében
a Tisza mindkét oldalán feltalálhatok.

A Tiszamedence talajainak - nagy vonásokban - fentiek
szerint bekövetkezett kialakulása egyúttal azt eredményezte,hogy
az eltérő anyakőzetből származó talajok más és más tengerszin fe-
letti magasságban foglalnak helyet. Ennek megfelelően a Tiszavolgy
négy, többé-kevésbbé egymásba fonódó lépcsőre - terraszra - külö-
nül olyként, hogy az alsó fokot az Öntés- és rétiagyag talajok, a
második lépcsőt a csak részben lemosott lősztakarón kialakult se-
kély termőrétegü mezőségi talajok, valamint szikesek, a harmadi -
kat pedig a lősztábla megmaradt részein keletkezett mély termőré-
tegü mezőségi talajok alkotják. Negyedik lépcsőként a tágabb ér-
telemben vett Tiszavölgyet határoló hegységek párkánysikja,a Nyír-
ség magas homokhát ja és a löszre települt homokdűnék különülnek el,

A vázolt földtörténeti folyamat eredményeként azonos szé-

lességi fok alatt, az egyező talajtípusok megközelítőleg ugyanazon

terepszint feletti magasságban fekszenek. így pl. Süaej&x és tfeke-
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felvételei szerint Kunhegyes, Kunmadaras és Orosháza területén
különböző talajtípusok az alábbi tengerszint felett i magasságba,

lelyezkednek el :

(alajtipus Tszf.magasság méterekben
Orosháza Kunhegyes-Kunmadaras

intés- és rétiagyag-
alajok
hegradált, i l l . sekély
termőrétegü mezőségi
|s szikes talajok
íezőségi talajok
lomokdüné-vonul átok

85-88

88-91
91-94
94-lo4

86-88

89-92
9o-95
94-12o

A Tiszamedence négy térszini lépcsője közül az első és
Laodik, tehát az öntés-rétiagyag, sekély termőrétegü mezőségi és

izikes talajok meglévő, kiépülés alatt álló és tervezett öntöző -
hendszereink vizével nagyrészt gravitációsan öntözhetők, A harma-
lik térszini lépcső a lőszhátak mezőségi talajaival csak szivaty-
lyue vizemeléssel öntözhető, a negyedik lépcső homokhátjai és dü-
léi viszont inkább csak helyi vizekből, szivattyúzással és egymáa-
fal össze nem függő kisebb területeken öntözhetők.

Az öntözés indokoltságát, illetőleg szükségességének mér-
nkét elsősorban a talajok vízháztartása dönti el . A Tiszamedence
.egjobb vizháztartási talajai a lőszhátak mély termőrétegü mezősé-
éi talajai a harmadik térszini lépcsőn. Ezek a talajok jó vizveze-
:ők, és kitűnő viztároló képességüknek megfelelően a természetes
isapadékot felületi vizek képződése nélkül nyelik el és annak nagy-
készét a magasabbrendü növényzet számára hozzáférhető kötésben tá-
jolják a termőrétegben.

A második térszini lépcső sekély termőrétegü mezőségi ta-
gjainak vizháatartása már lényegesen kedvezőtlenebb. A sekély ter-
irétegü mezőségi talajok vizvezetése rendszerint gyengébb lévén,a

természetes csapadékból könnyebben képződnek felületi vizek s ennek
következtében olyen elfolyási és párolgási, esetleg elszivárgási
veszteségek is állhatnak elő, amelyekkel a valódi mezőségi talajokon
lem kell számolnunk. Ugyanezen talajoknak viztároló képessége is
corlátozottabb, mint a valódi mezőségi talajoké, mert egyrészt se-
célyebb a hasznos viztárolás mélységét meghatározó termőréteg,más-
részt a tárolt viz megoszlása a növényzet által hasznosítható óa
,n holtvizre rendszerint ugyancsak kedvezőtlenebb.
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Méginkább romlik a vízháztartás a nagyrészt ugyanezen
térszíni lépcsőn fekvő szikeseken, éspedig nemcsak a szántóföldi '
müvelésre alkalmatlan, vagy feltételesen alkalmas változatokon,ha-
nem a szántóföldi müvelésre alkalmas termő szikeseken is0 A viz -
háztartás nagyobb mértékű romlását nemcsak a természetes csapa -
dékból fokozott mértékben keletkező felszíni vizekkel összefüggés-
ben előálló elfolyási és párolgás! veszteségek okozzák, valamint a
többnyire még sekélyebb termőréteg, hanem a holtviz növekvő ará -
nya és a száradó szikesek erős repedezése is, ami közvetlen pá ~
rolgás utján a mélyebb rétegek kiszáradását is okozza.

Az alsó térszíni lépcső talajainak vízháztartása, első-
sorban a változó vizvezető képességgel összefüggésben igen külön-.
bözőo A fiatalabb öntés-talajok vízháztartása olykor megközelíti
a mezőségi talajokét, a rétiagyagoké viszont egyes esetekben alig
jobb a termő szikesek vízháztartásánál, de a mész-állapot, a duz-
zadás-zsugorodás és a termőréteg vastagsága számos esetben ettől
eltérő adottság kialakulásához vezet. Általánosságban azonban az
alsó térszíni lépcső talajai is a kedvezőtlen, vagy legalábbis ke-
vésbbé kedvező vizháztartásu talajok sorába tartoznak, és így a
tiszai és körösi vízlépcsőkkel felduzzasztott öntözővízzel gravi~
tációsan a vízháztartása szempontból öntözésre leginkább rászoru~
ló talajok öntözhetőko

Kiépült, kiépülés alatt álló és tervezett nagyobb öntö-
zőrendszereink közül a már kiépült tiszafüredi mellett a nagykun-
sági és jászsági Öntözőrendszerek csaknem kizárólag Szolnok megye
területére lesznek hivatottak öntözővizet szolgáltatni, de kerül
öntözővíz a szomszédos tiszalöki, körösvölgyi, tiszajobbparti é-
gzaki és Mátra-bükkaljaí öntözőrendszerekből is a megye területé-
re,, A megye területére eső és tervezett öntözőrendszerek mintegy
2oo„ooo kat„holdon teszik lehetővé az öntözést az alábbi megosz ~
lás szerint:
öntözőrendszer Teljes terület öntő terület Az egész terület

Tiszafüredi

Nagykunsági

Jászsági /K. 3-

körei/

78O

372,

lOOo

000

000

000

kh

kh

kh

19
122

57

,000

.000

ooo

kh

kh

Kh

24

33

57

*
*

*

összesen: 55o,ooo kh 198,,ooo kh 38 j>
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A tiszafüredi öntözőrendszer jelenleg az örvénji szivattyú.-te lep-
bői kap vizet, de ezt az Öntözőrendszert a a jászsági ée nagykun-
sági öntözőrendszereket is a tiszalöki vízlépcsőhöz haeonló módon
tervesett tiszaburai duzzasztómű látja majd el öntözővízzel,* u-
gyanez a vizlépcső lesz hivatva a szomszédos Mátra-bükkaljai és
2/3 részben a körösvölgyi rendszereknek i s öntözővizet juttatni.

Jelenleg Szolnok megyében hozzávetőlegesen 5o.ooo kat.
holdon folyik öntözés. Terveink megvalósulásával tehát a mainál
négyszerte nagyobb területen válik lehetővé az öntözéses gazdál-
kodás.

Dr. Hank Olivér

felen*
Meleg jószivek, enyhe égbolt,
Nálatok minden jő volt, szép volt,
Jó volt nagyon itt itthon lenni,-
De hát egyszer csak el kell menni.

Szzel a négy sorral kezdődik az én drága Feri bácsim
192o-ban Szolnokon irt verse. Az emlékkönyvembe irta egy augusz-
tusi napon, amikor háromheti pihenés után fájó sziwel bucsuzko-
dott tőlünk.

Feri bácsinak minden jó volt és szép volt Szolnokon,
mert itt volt az édesanyja, a kenyérsütő asszony. Tizenkét éven
át itt élt velünk nagymama, s Feri bácsi itt kereste, itt talál-
ta meg a régi "Daru-utcaiH hangulatot és emlékeket a mi konyhánk-
ban.

Nagymama ugyanis nem szeretett szobában lakni.-A szo-
bában nem lehet csak ölhetett kézzel ülni! - panaszolta, vala-
hányszor anyukáék a szobában akartak zugot bélelni a számára.

-Hagyjatok engem a konyhán!- rimánkodott. -Szeretem
én magam körül látni a fazekakat, lábasokat, szakajtót, szitát,
garabolyt, tűzhelyet, macskát... Itt érzem én magamat a tetthe-
lyen!

S csodálatos módon, ha Feri bácsi itt járt látogetó" -


