
Szolnok megye ivóvízellátásának 15 éves fejlesztése

i.

Szolnok megye Szolnok várostól északra és délre a Tisza mindkét partján terül
el. Legészakibb községe Jászárokszállás és Tiszafüred, a legdélibb pedig Csépa és
Szelevény. A megye keleti határa a karcag—nagyiváni vonaltól kissé keletre húzó-
dik, nyugati irányban pedig Jászfényszaru a legszélsőbb fekvésű község. A megye
területe síkság, mely kis mértékben északról délre lejt. Az északi rész 94—98 m,
míg a déli rész 84—88 m magasan van az Adria felett.

A terület földtani felépítésére a medence-feltöltés a jellemző. A feltalajt
holocén- és pleisztocénkori üledékek képezik. A Tisza mentén a pleisztocénkori kép-
ződmény kb. 180 m-ig tart, alatta a pannon-réteg húzódik, mely 1700 m vastag. Az
üledéksor északkelet felől délnyugati irányban megsüllyedt, s kivastagszik. A mé-
lyebb rétegsort a tiszaőrsi, karcagi, szolnoki, cssrkeszőlői és túrkevei, valamint jász-
berényi szénhidrogénkutató fúrások tárták fel.

A megye ivóvíz-ellátásában a mélyebb fúrású, ún. artézi kutak igen nagy sze-
repet játszottak. Erre mutat az a körülmény, hogy a megyének egyetlen olyan köz-
sége sincs, ahol ne volna mélyfúrású kút. Az ivóvíznyerés általában 30—500 m-es
mélységekből történik. Az ivóvíznyerési lehetőség a megye területén azonban na-
gyon különböző, ami elsősorban arra vezethető vissza, hogy a megye területe az Állami
Földtani Intézet által készített beosztást figyelembe véve, 5 vízföldtani tájegységbe
tartozik. Ezek:

40. sz. a Zagyva—Tisza süllyedek; 47. sz. Tisza menti mélyterület; 48. sz. a
középalföldi depresszió keleti része; 49. sz. a tiszántúli pannon magashát szolnoki
része; 50. sz. a tiszántúli pannon magashát nagykunsági része.

A víznyerési lehetőség legjobb a 47. sz. tájegységen, valamint a Zagyva—Tisza
süllyedek északnyugati és az 50. sz. tájegység keleti részén, miután ezek a területek
sok durva szemű, részint dunai eredetű hordalékot tartalmaznak, melyekből bőséges
vízmennyiség tárható fel. Ugyanakkor a Zagyva—Tisza süllyedek délkeleti részén,
valamint a 49. sz. és az 50. sz. tájegység nyugati részén az üledéskor kevesebb ho-
mokos tagot tartalmaz, s a meglévők is finom szemcsézetűek s vízszegények.

Szolnok megyében a vízföldtani adottságokból eredő ivóvízproblémának 2 fő
oka van: 1. a kutakból kitermelhető víz aránytalan területi megoszlása; 2. a kutakból
kitermelhető víz kedvezőtlen vegyi összetétele.

Az 1. pontra vonatkozóan: megyénk területén 35 olyan község van, ahol az
ellátottság nem éri el a 100" (l-ot, tehát a lakosság vízmennyiség tekintetében prob-
lémákkal küzd, ami a kutaknál vízért való sorbaállásban nyilvánul meg. Ugyan-
akkor 37 községben az ellátottság a 100" 0-ot jóval meghaladja. Mint ivóvízzel túl-
zottan ellátott területet említjük meg a kunszentmártoni járást, ahol jelenleg
az üzemelő kutakból annyi víz termelhető ki, amennyivel az egész megye jelenlegi
belterületi lakossága teljesen ellátható volna.

Az ellátottság terén kimutatható eme különbözőségek megtalálhatók a kutak-
ból nyerhető víz vegyi összetétele tekintetében is. Megyénk 72 községe közül 21 köz-
ségben az eddigi feltárt valamennyi vízadó rétegből 0,5 mg 1 felüli vasas víz volt
nyerhető, míg a további 20 községben a vízhozam tekintetében a leggazdaságosabb-
nak minősíthető rétegekből is magas vastartalmú víz vehető ki. E probléma súlyos-
ságát mutatja az, hogy a kedvezőtlen vízkémiai összetételű vizet szolgáltató terüle-

126



Szolnok megye hidrológiai tájegységei.

tek lakosainak száma meghaladja a 142 000 főt, a megye községei 1959. évi belterü-
leti lakosságának 62,8%-át. Mint vízföldtani adottsággal összefüggő tényre kell
rámutatnunk arra a körülményre, hogy döntő többségben azokon a területeken je-
lentkezik az ellátottság terén probléma, ahol a víz vegyi összetétele is kedvezőtlen.

A megye területén egyaránt megtalálható, mind a rétegeredetű, mind a víz
agresszivitásából származó vasas víz, mely utóbbi az acél béléscső korróziójából
adódik.

A rétegeredetű vasas víz csaknem kizárólag az egykori folyók medreit harán-
toló fúrásokból termelhetők ki. Az újabb kutatások szerint agresszivitásból eredő
vasas víz található Szolnok, Törökszentmiklós, örményes, Kenderes, Kunhegyes,
Tiszaroff, Besenyszög, valamint Jászboldogháza, Jászladány, Jászkisér, Jászszent-
andrás és Jászjákóhalma által bezárt területen. Részben agresszivitásból származó,
részben rétegeredetű a vasasság a Tisza vonalától délkeletre eső részeken egészen
Kunmadarasig, valamint a Tiszafüred és Tiszaroff közti szakaszon. Kisebb össze-
függő terület még Mezőtúr, Túrkeve és környéke, valamint a Karcagtól délre eső
terület.

Amint látjuk, a kedvezőtlen vegyi összetétel súlyos problémája a megye ivóvíz-
ellátásának.

Tudvalévő, hogy a természetben előforduló víz kémiai és fizikai értelemben nem
nevezhető tisztának, mert több-kevesebb oldott alkatrészt és lebegő anyagot tártai-
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Különböző vastartalmú vizek eloszlása a megyében.

maz. Oldott anyagokra bizonyos mértékig szükség is van. mert a víz íze a benne
oldott vegyületektől függ. Vannak azonban oldott vegyületek, melyek a víz élvezhető-
ségét károsan befolyásolják. Pl. a magnézium és nátriumszuli'át tartalmú víz keserű,
a vas vegyületes víz tintaízű, stb. Főzésre, s általában háztartási célokra hátrányos
a kemény víz használata is, mert egyes ételek, főleg a hüvelyesek nehezebben főnek
meg benne, a kávé, tea kevésbé oldódik, s így zamatuk kisebb. A kemény víz a benne
oldott karbonát, klói', nitrát, szulfát és más vegyi anyagok folytán mosásnál a fehér-
neműt rongálja, s emellett sok szappant emészt fel.

Fenti okok folytán tehát részint egészségvédelmi, részint gazdasági kihatását
tekintve, egyaránt fontos a jó ivóvíz biztosítása. A jó ivóvíz szagtalan, színtelen és
átlátszó, s hőmérséklete 7—12 ° között mozog.

Megyénk eddigi vízgazdálkodására az alábbiak a jellemzők:
A megye 79 önálló települése közül ez idő szerint 24 önálló településen (30,4%)

a víznek mind minősége, mind mennyisége tekintetében távlati szempontból is
megoldott a lakosság vízszükséglete.

17 önálló településen (21.5%) a terület vízföldtani adottságainak, a település
beépítettségének s jövő fejlődésének megfelelően a továbbiakban is egyedi kutak
felépítésével, illetve a kúthálózat sűrítésével gazdaságos a községek vízigényének
kielégítése.

-38 önálló településen (48,1%) az eddigi kúttelepítési módszertől eltérően, első-
sorban a terület vízföldtani adottságainak megfelelően részben törpevízműves rend-
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Különböző keménységű vizek eloszlása a megyében.

szerrel, illetve regionális vízmű létesítésével, a városokban pedig lakótelepi vízmű
útján leggazdaságosabb és legcélravezetőbb az érintett önálló települések ivóvíz
problémájának megoldása.

II
Szolnok város jelenlegi vízellátása két fajta módon történik: központi vízmű-

rendszer útján a Tiszából történő felszíni vízkivétellel, és egyedi kutak útján.
A város jelenlegi 42 600 belterületi lakosságából 38 500 fő ivóvíz-ellátását az

egységes központi vízmű-rendszer biztosítja. A szolnoki központi vízmű-rendszer
jelenlegi maximális termelői, szállító kapacitása 14 000 m:!/nap; 1958. évi átlagos
víztermelése 9500 m:l/nap volt. A legnagyobb napi víztermelést 1958. július hó 15-én
érte el: 13 328 m:l; míg 99 napon át átlagosan 10 000 m3 feletti volt a víztermelés.

A szolnoki vízmű átlagtermelésének megoszlása az 1958. évi tényadatok
szerint:
1. 42 600 fő lakosból 38 500 fő ivóvízzel való ellátása 62 liter/fő/nap

vizfejadaggal számolva 2 380 m'/nap
2. 30 m:l/nap feletti ipari és egyéb nagyfogyasztók vízszükséglete,

illetve fogyasztása 5130 m'/nap
3. A vízmű saját vízfogyasztása (szűrő-mosás, hálózatbővítés, stb.) ... 760 m-'/nap
4. Hálózati veszteség a napi átlagos víztermelés 13%-a (a berendezés

avult volta, effektív tómítési hiba, stb.) 1230m',nap
Az 1958. évi termelés napi átlaga: 9 500 nvynap.
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Á városrendezési terv előírása szerint Szolnok 70 000 fős várossá fejlesztendő.
Ebből a központi vízmű-rendszer által 65 000 fő ivóvízzel való ellátását kell biztosí-
tani. A fentieket figyelembe véve a szolnoki vízmű termelő és szállító kapacitását az
alábbiak szerint kell méretezni:

1. 65 000 fő vízszükséglete 160 liter fő vízadaggal számolva 10 400 m3/nap
2. 30 m: !/nap feletti ipari és egyéb vízigény (19 db nagyfogyasztó víz-

igénye) 7 050 m-ynap
3. Saját fogyasztás a napi kapacitás 4%-a 950 m'/nap
4. Hálózati veszteség a napi fogyasztás 8"/o-a ; ... 1 900 m'/nap
5. Nyári csúcsfogyasztások kiegyenlítésének biztosítására a napi átlagos

kapacitás 15%-a 3 600 m-ynap

Teljes szükséglet: 23 900mynap.

A kimunkált távlati vízigény biztosításához a vízmű termelő és szállító kapa-
citását át kell építeni, az egész vízművet korszerűsíteni kell. Ezen munkálatok kere-
tében meg kell oldani a vízbeszerzés, vízderítés és más munkafolyamatok problé-
máit.

A 24 000 m-'ynap vízmennyiségnek megfelelő nyers Tisza-víz biztosítása a meg-
lévő vízkivételi müvei nem lehetséges. A Tiszából történő vízkiemelés jelenlegi meg-
Adria felett.

Nem megfelelő a nyersvíz-gépház elhelyezése sem, amennyiben a padozat
szintje oly mélységben van, hogy a szivattyú szívócsonk csak 38 m Adria feletti
szintben helyezhető el. Ugyanakkor a Tisza legalacsonyabb vízállása 76,9 m az
oldási módja nem megfelelő, mert nem nyújt lehetőséget ahhoz, hogy a nyersvíz
kiemelése télidőben a jégkása megjelenésekor zavartalan legyen.

A fenti okok miatt új vízkivételi mű építése válik szükségessé. A szivattyú-
gépek emelőmagasságát 16 m-ben, összleljesílőképességét pedig 1000 m'/órában cél-
szerű megállapítani.

Derítésre jelenleg 7 egység áll rendelkezésre. Ezek a derítő berendezések tér-
fogat tekintetében elegendők a 24 000 m'/nap távlati vízsziikségleti ivóvíz derítésére.
Szükséges azonban három derítő berendezés falakkal való ellátása, mert ezek a
derítő medencék repedtek, s kommunikációt tartanak fenn a Tiszával. Elvégzendő
továbbá a derítő medencék nyitott részének lefedése is.

A vízműnek 6 szűrő berendezése van. Az összes szűrd felület 150 m2. Ezzel a
szűrő berendezéssel maximum 14 000 m : l víz szűrhető naponta. A meglévő szűrők
korszerűtlenek. A szűrendő vízmennyiség növekedésével új, korszerű szűrőberende-
zések készítendők, emellett a meglévők a korszerűségi követelményeknek megfele-
lően átalakítandók.

A vegyszer-adagolás a felszíni Tisza-víz tisztításával kapcsolatosan két célt
szolgál: egyrészt a vizet alkalmassá kell tenni arra, hogy fizikai értelemben minősége
megfelelő legyen, másrészt pedig, hogy a bakteriológiai és közegészségügyi szempont-
ból támasztott igényeket a legmesszebbmenőén kielégítse.

Az első cél érdekében az eddig kialakult tisztítási technológia figyelembevéte-
lével a víznek alumíniumszulfáttal történő kezelése, továbbá előklórozása szükséges.
A másik cél biztosítása végett szükséges időnként a víz fenoltalanítása, utóklórozása
és nátriumfluoriddal való kezelése.

Mindezen célkitűzések biztosítására a vízmű-fejlesztés keretén belül olyan kor-
szerű vegyszer-adagoló berendezést kell létesíteni, mely a leggazdaságosabb és leg-
eredményesebb vegyszer-felhasználást teszi lehetővé. A vegyszeradagoló berendezés-
nek a lehetőségekhez képest minden vonatkozásban automatikusnak kell lenniök, s
mind elhelyezésük, mind kialakításuk tekintetében alkalmasnak kell lenniök arra,
hogy a későbbiek folyamán fejleszthetők legyenek.

A szolnoki vízmű jelenleg egy 300 m 1 ürtartalmú földalatti tároló medencével
rendelkezik. Ennek a medencének űrtartalma a jelenlegi 14 000 m2/nap kapacitás
figyelembevétele mellett sem elegendő már, mert az utóklórozásnál előírt kétórás
határidő ekkora medence-űrtartalom mellett nem biztosítható. Javasoljuk a meglévő
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kondenzviz-medencenek tisztavíz-gyújtő medencévé való átalakítását. Feltétlenül
szükséges a földalatti tároló medence bővítése, valamint a meglévő kondenzviz-
medencenek tisztavíz-gyűjtő medencévé való átalakítása.

A vízmű korszerűsítési munkálatai során megoldandó:
1. a vízműtelep tisztavíz szivattyúgépházának átépítése; 2. a vízműtelep ener-

giaellátásának problémája.
Ezek a mai napig csak mintegy 80"'()-ban valósultak meg, amennyiben befeje-

ződött a telep villamosenergia-ellátásának építése új, 1000 kW teljesítményű transz-
formátor-állomással, egy 300 kW teljesítményű dieselmotoros meghajtású hideg-
tartalékkal, szivattyú berendezésekkel.

Elmaradt, s így a soron következő feladatok között jelentkezik: 1. a szivattyú-
gépterem csőhálózati rendszerének kiépítése; 2. szívó- és nyomóvezetékek megépítése.

A vízfejlesztés keretén belül szükséges gondoskodni a vízmű-gépház vezérlő
berendezésének kiépítéséről is. Ezzel az egész telep működésének központi ellen-
őrzése megoldódik.

A jelenlegi vízelosztó hálózat 14 000 nV/nap vízmennyiség szétosztására alkal-
mas. Az ezen felül jelentkező vízigények kielégítése már meg nem engedhető nyo-
máseséseket eredményezhet. Ennek íolytán feltétlenül indokolt és elsődlegesen szük-
séges a vízmű távlati fejlesztése során tervezett termelő és szállító kapacitást figye-
lembevéve a főnyomó- és főtáplálóvezetékek megfelelő méretűre történő kicserélése.

Szolnok város területén az Eötvös téri parkban helyezkedik el a 600 m-1 ürtar-
talmú víztorony. Ez a tárolótér csekély űrtartalma miatt feladatát már most sem
tudja megfelelően ellátni. Ezért a vízmű termelő és szállító kapacitásának tervezett
bővítésével kapcsolatosan szükséges egy 1200 m ! ürtartalmú új víztorony létesítése,
melyet az ipari övezetben lenne legcélszerűbb elhelyezni.

III.

Jászberény város, bár hidrogeológiai szempontból kedvező felépítettségű, ko-
moly ivóvízellátási problémákkal küzd. Ennek elsődleges oka az, hogy a városnak
nincs az egész város belterületét behálózó egyetemes közműve. A város ivóvízellá-
tottsága jelenleg is négy módon történik: 1. korszerűtlen vízmű; 2. pozitív és nega-
tív kutak; 3. körzeti vízvezetéki rendszer; 4. magánkutak.

A magánkutak a város területén telepített kutak összes vízhozam-értékének
45%-át adják. A város távlati vízellátási igényét tekintve a fenti okok folytán elsőd-
leges feladat az egységes lakótelepi vízmű-rendszer megteremtése. A munkálatok
ezirányban már megindultak.

Karcag város ivóvíz-helyzetére is hasonló megállapítás tehető. A város bel-
területi lakosságának csupán kb. 00—65%-át látja el a közmű, a többi lakos vízigé-
nye Norton-kutak útján nyer kielégítést.

Bár a város belterületi lakosságának jelenlegi vízszükségletét a közmű és a
város területén jelenleg üzemelő 22 Norton-kút együttesen kielégíti, távlatilag ehe-
lyütt is a lakótelepi vízmű megteremtése hozza meg a végleges megoldást.

Kisújszállás vízföldtani felépílettsége már kevésbé kedvező. A mélyebben fekvő
vízadó rétegek ugyanis finom szemcsézetüek, homokos tagokat tartalmaznak, s az
erre a rétegre telepített kutak általában rövid élettartamúak. A felszín-közeli réte-
gekben telepített kutak vízbőség szempontjából jobbak, a belőlük kitermelhető víz
azonban kedvezőtlen vegyi összetételű. (Vastartalom 0.6 és 1,8 mg/liter érték között
ingadozik.)

Ilyen vízföldtani adottságok következtében a város távlati vízigénye legcél-
szerűbben és leggazdaságosabban úgynevezett tápláló kutakra telepített lakótelepi
vízmű útján elégíthető ki. E munkálatok kezdeti stádiumban már folynak.

A városok között Törökszentmíklós a legkedvezőtlenebb ellátási helyzetű.
A szükséges vízmennyiségnek mindössze 31%-a áll a lakosság rendelkezésére, és ezt
két úton teremtik elő: tápláló kutakra alapított korszerűtlen vízmű-rendszar és
negatív jellegű kutak útján.
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A város területén működő kutak mintegy 60%-a erősen vasas vizet szolgáltat.
Ez fennáll, bár a keveredés folytán csökkent mértékben, a közmű vízszolgáltatása
esetében is. A város távlati vízigényét egységes lakótelepi közmű-rendszer útján kell
biztosítani. A tervezési munkák a közeljövőben megindulnak.

Túrkeve vízföldtani felépítettsége hasonló Mezőtúréhoz. A város vízellátása
sem a rendelkezésre álló víz mennyiségét, sem a város területén telepített kutak
által szolgáltatott víz minőségét tekintve nem megoldott.

A város jelenlegi vízellátása pozitív és negatív jellegű kutakra van alapozva,
melyek összértékben a szükséges vízmennyiségnek 61,3%-át adják. A város belterü-
letén egy jelenlegi állapotában korszerűtlen vízmű üzemel, mely a város belterületi
lakosságának 1,5 %-át látja el ivóvízzel.

A város távlati fejlődését, valamint a jelentkező vízigény kielégítését ehelyütt
is ún. tápláló kutakra telepített lakótelepi vízmű útján kell megoldani.

IV.

Á jászapáti járás ivóvíz-ellátottságát a terület vízföldtani felépítettsége hatá-
rozza meg. Az eddig feltárt rétegszelvények szerint a rétegsor 100—450 m között túl-
nyomóan agyagos, 50 m körül van durvább szemű, homokos réteg is, de ez csak a
járás északi részén.

A feltárt rétegszelvények szerint az ezekre a rétegekre telepített kutakból ál-
talában alacsony (3—10 liter/perc fajlagos) vízhozam termelhető ki. A víz vegyi ösz-
szetétele is kedvezőtlen, amennyiben a vasasság az 1—3 mg/liter átlagértéket eléri
(Jászladány), ugyanakkor a keménység is magas: 15—35 német keménységi fok kö-
zött mozog (Tiszasüly, Jászladány, Jászkisér).

A járás területén lévő kutak 64,5%-a, számszerint 51 db kút a felszínközeli
0—100 m-ig terjedő rétegre települt. E kutak vizének vegyi összetételére a magas
vasasság a jellemző. A járás belterületi lakosságát számítva ez azt jelenti, hogy a
járás területén kb. 23 000 fő nélkülözi még ma is az egészséges, jó ivóvizet.

A járás területének legkedvezőtlenebb vízföldtani felépítettségű területe a
Jászladány—Jászalsószentgyörgy által bezárt terület.

Miután az érintett területek mind a viz mennyisége, mind minősége tekinteté-
ben a megye legkedvezőtlenebb vízföld i.ani felépítettségű területei közé tartoznak,
e területek ivóvíz problémájának megoldása jelentkezett a megyében elsődlegesen
szükségletként. Három egyező vízföldtani felépítettségű terület közös vízkivételi hely-
ről való ellátása mutatkozott legcélrevezetőbbnek. Az ún. regionális megoldás a
Zagyva ártéri medrében 100 db tűkút-sorra alapozva tervezte meg Jászladány, Jász-
alsószentgyörgy és a jászberényi járáshoz tartozó Jánoshida egészséges ivóvízzel való
ellátását.

A kivitelezési munkálatok első része Jászladány és Jászalsószentgyörgy bekap-
csolásával ebben az évben befejeződik. A soron következő feladat Jánoshida bekap-
csolása a regionális hálózatba. A járás vízföldtani adottságait és sajátosságait tekintve
15 éves időszakon belül megoldandó feladat még Tiszasüly és Jászkisér ivóvíz-
problémájának megoldása törpevízműves vízkivétellel.

A jászberényi járás községei közül ez idő szerint Alattyán, Jánoshida, valamint
Jásztelek ivóvíz-ellátása megoldatlan. Mindhárom községben a vízellátási problé-
mát főként a nyerhető viz kedvezőtlen vegyi összetétele, elsősorban magas vastartal-
ma okozza. Jánoshida község ivóvíz-problémája a jászladányi regionális vízmű-
rendszer keretében 1960-ban végleges megoldást nyer.

Az Alattyán és Jásztelek mintegy 5000 lakosát érintő vízellátási probléma
törpe vízmű létesítésével oldandó meg.

A kunhegyest járás a megye legrosszabbul ellátott területe. A vízszükségletnek
55,2".()-a van biztosítva, a hiányzó vízmennyiség 1012 m'/nap. A fő problémát még-
sem annyira a víz hiánya, mint inkább a víz kedvezőtlen vegyi összetétele okozza.
Ennek alátámasztására elegendő annyit megjegyezni, hogy a járás különböző köz-
ségeiben eddig telepített kutak 68,2%-ának (116 db) vize kedvezőtlen vegyi össze-
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tételű, amennyiben vasassága 0,5 mg/liter értéken jóval felüli, a Tisza mentén meg-
haladja az 1,5—2 mg/liter értéket is. A kedvezőtlen vegyi összetételű víz által érin-
tett lakosság száma eléri a 27 000-et.

Tomajmonostorát kivéve, ahol a kutak vize tűrhető vasassági fokú, a végleges
megoldás érdekében a járás valamennyi községében törpe vízművet célszerű tele-
píteni.

A kunszentmártoni járás a megye egyetlen olyan területe, ahol a vízföldtani
adottság folytán a járás valamennyi községe a szükséges vízmennyiségnél bővebben
van ellátva. A járás ellátottsága 561%-os. Ez azt jelenti, hogy napi 7271 m:i-rel több
áll a lakosság rendelkezésére, mint amire Í00n/0-os ellátottság mellett szükség volna.
Jelenleg a járás területén rendelkezésre álló vízmennyiség átlagban mintegy 240 évre
biztosítja a járás községeinek vízszükségletét.

Ez oknál fogva vízpazarlás számba megy az a gyakorlat, amelyet helyi taná-
csaink még a legutóbbi időben is alkalmaztak: az egyes területeken jelentkező víz-
szükségletet nem a rendelkezésre álló vízmennyiség elvezetésével, hanem újabb kutak
telepítésével fedezték.

Távlati szempontból a kutak vizének gazdaságos felhasználása feladat, még-
pedig vagy egységes körzeti vízvezetéki hálózati rendszer kiépítésével, amit össze
kell kapcsolni a korszerűtlen elosztó hálózatok kicserélésével, vagy törpe vízmű-
rendszer keretében.

A törökszentmiklósi járás is számos helyen kedvezőtlen hidrogeológiai felépítetl-
ségű. A kutak 57%-a általában magas vastartalmú vizet szolgáltat. Elsősorban eze-
ken a helyeken (Kengyel, Kuncsorba, Tiszabő és Kétpó) a fennálló ivóvíz-problémát
törpe vízmű létesítésével kell megoldani.

A tiszafüredi járásban a problémát íöként a víz kedvezőtlen vegyi összetétele
okozza. A járás 8 községe közül 5-ben (Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaőrs és
Tiszaszentimre) a távlati ivóvíz-ellátást törpe vízmű-rendszer keretében kell meg-
oldani.

A szolnoki járás a megye legváltozóbb hidrogeológiai felépítettségű területe,
mely két vízföldtani tájegységbe tartozik. A 47. számú vízföldtani tájegységbe eső
községekben (Martfű, Tiszaföldvár s az ettől délre eső terület) a felszínközeli réte-
gekből is magas fajlagos vízhozam értékű s kedvezőtlen vegyi összetételű víz tár-
ható fel, ugyanakkor a 40. számú vízföldtani tájegységbe eső területeken (Beseny-
szög, Kőtelek, Nagykörű) részint igen kedvezőtlen vegyi összetételű — magas vas-
tartalmú —, részint alacsony fajlagos vízhozam értékű víz tárható fel (Zagyvarékas,
Tiszajenő, Vezseny).

A vízföldtani adottságokat figyelembe véve, Besenyszög, Kőtelek, Nagykörű,
Szajol, Tószeg és Zagyvarékas községekben vízművet kell létesíteni, míg a többi
községekben a meglévő kúthálózat sűrítését, illetve a körzeti vízvezetékes hálózat
kiépítését kell megvalósítani.

* * *
Mint a bevezető részben már írtuk, a megye területén fennálló ivóvíz-problé-

mát a vízföldtani sajátosságokat szem előtt tartva kell megoldani. Ahhoz, hogy
megyénk ivóvíz-problémája megnyugtató módon rendeződjék, 20 663 m:i/nap víz-
igény biztosítására és ezzel összefüggően 246 db különböző vízadó rétegre előirány-
zott táplálófurat telepítésére van szükség. Ez a feladat 15 év alatt is csupán állami
pénzből nem valósítható meg Ehhez feltétlenül szükséges elsősorban is az érintett
helyi tanácsok anyagi hozzájárulása.

Br. Molnár Géza
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