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Bartos Gyula—Vida Vid:
Korszerű földgázellátás Szolnokon

CMagyar Építőipar, 1962. 11. évf. 3. sz.
105-109. o.)

Szolnok az első olyan város Magyar-
országon, amelyben teljesen földgázellá-
tó1 ra, korszerűen tervezett közműhálózat
épül.

A szerzők tanulmányuk első részében
aj országos földgá?hálózat terveit ismer-
tetik. A Solnok környékén és a Hajdú-
szoboszló mellett feltárt földgázmennyi-
fég lehetővé teszi, hogy Debrecen-Szolnok
-Budapest vonalon országos távvezeték
épüljön. A főváros földgázellátását előbb
a Szolnok környéki, majd a hajdúszobosz-
lói mezők biztosítják. Szolnok esetében
is az első időszakban a Szandai réten
feltárt földgáz, később az országos táv-
ve:-etek biitosítja az ellátást.

A továbbiakban rámutatnak arra a je-
lentős népgazdasági megtakarításra, amely
Szolnok város földgázellátásának megva-
lósításával biztosítható. A háztartásokban
évente 36 000 t, az iparban 42 000 t szén
takarítható meg a földgáz használatával,
ami kereken 30 millió forint népgazda-
sági hasznot jelent. Mindez még inkább
aláhúzza a földgázellátás megoldásának
fontosságát. A lakosság igényeinek jobb
kielégítése, a füst- és korommentes tüze-
lés biztosítása rem elvetendő szempont.

A tanulmány második részében Szolnok
gázellátásával kapc.olatos elképzeléseket,
terveket és a már eddig végzett munkát
vázolják, lf60-ban kezdtek a munkála-
tokhoz, illetve készültek el a tervek. Két
gázfogadó állomás épül (egyik a közúti
Tisza-híd, a másik a Cukorgyár mellett),
ezeket gerincvezeték köti össze egymás-
sal és a 4 körzeti nyomásszabályzóval.
Az acélcsőhálózatot a város nedves talaja
miatt fokozott védelemben, megfelelő

szigetelésben kellett részesíteni. Az utcai
elosztó gázhálózat fektetésével egyidejű-
leg elkészülnek az egyes házak bekötő
ve-retékei is.

Térképen mutatják meg a szerzők, hogy
a\ első ütemben a Tisza-part-Kossuth
I ajos utca-Beloiannisz utca és az Úttörő
utca által bezárt terület gázellátása va-
lósul meg. A második ütemben kerül sor
a Ságvári körút által bezárt terület és a
Zagyván túl a Scheftsik-telcp földgáz-
ellátására.

A munkálatokkal kapcsolatos nehézsé-
gekkel, előre nem látható akadályokkal
foglalkoznak ezután, ilyen a szakember-
hiány, a tervezési munkák visszatartása,
a nem megfelelő anyag-, készülék- és
szcrelvényellátás. Sürgős tennivalókat vál-
nak e téren, elsősorban az Építésügyi
Minisztériumtól, hogy a lakásépítési
program keretében minél több lakásban
biztosíthassanak földgázellátást.

Pálhidi Csaba: Az öntözés fejlesztésének
lehetőségei Szolnok megyében

(Magyar Mezőgazdaság, 1962. 17. évf.
3. sz. 14-15. o.)

Hazánk öntözött területeinek 26,6"'0-a
jut Szolnok megyére. Országosan jelen-
tős eredményeket értünk el, áronban :i
lehetőségek koránt sincsenek kihasználva,
A megye öntözéses paTnálkodásának fej-
lesztésére többféle lehetőség van.

Egyik út a meglévő öntözőrendszerek
jobb kihasználása. Jelenleg az öntözésre
berendezett területnek mindössze 43° ( rát
hasznosították öntözéssel, a másik 57%-on
száraz termesztést folytattak, vagy azt
ugarként kezelték. A berendezett terüle-
tek kihasználását a vetésforgó, vagy ve-
tésváltás bevezetésével lehetséges meg-
oldani.

További lehetőséget nyújt az öntözés
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fejlesztésére az is, hogy a rendelkezésre
álló vízkészletek nincsenek kihasználva.
A jelenlegi vízkészlet 104 000 kh terület
öntözését tenné lehetővé.

Az öntözés szemléletének megváltozása
is a továbbfejlődés feltétele. Az eddigi
esőpótló öntözés helyett rá kell térni az
öntözéses gazdálkodásra, vagyis annyi
öntözővizet kell adni a növényeknek,
amennyi vízigényüknek megfelelően a
nagy termések eléréséhez szükséges.

Húsz éves távlatban még nagyobb le-
hetőségek nyílnak a megye öntözéses
gazdálkodása előtt. Megépül a második
tiszai vízlépcső, mely két új öntözőrend-
szert lát el vízzel. A nagykunsági öntöző-
rendszer 136 000 kh, a jászsági öntöző-
rendszer 100 000 kh terület öntözéses gaz-
dálkodását teszi lehetővé. A cikk egy
grafikonon mutatja be a Szolnok megyei
öntözések alakulását 1948-1961-ig és egy
térképen a megye öntözésének 20 éves
tervét.

Megtudhatjuk a cikkből, hogy Szolnok
megyében az öntözéses gazdálkodás ki-
terjesztése előtt szinte korlátlan lehető-
ségek állnak.

Balogh Bálint:
A Nagykunság vízgazdálkodása

(Élet és Tudomány, 1962. 17. évf. 6. sz.
183-186. o.)

A Nagykunság gazdasági életében min-
dig jelentős szerep jutott a víznek. A
szerző cikkében azokra a változásokra
mutat rá. melyek a vízgazdálkodás hatá-
sára következtek be.

Ez a terület a török hódoltság során
és az azt követő Habsburg-felszabadítás
után mocsarasodott el. A szántóföldek,
vagy a rétek növeléséért folytatott erdő-
irtás segítette az elvizenyősödést. A sza-
porodó lélekszám miatt azonban egyre
szűkebbnek bizonyult a művelhető terü-
let. A múlt század derekán megindított
folyószabályozási és ármentesítési mun-
kálatok után kezdődhetett meg a belvíz-
mentesítés, majd a víz alól felszabadult
földek művelésbe fogása.

Ám e nagy vízi munkálatok során sok

hiba volt, hogy a lecsapolás munkálatai-
val nem kapcsolódott össze az öntözőmű
vek megépítése. Néhány évtizeden belüi
kimerült a föld termőereje, sivár, nagy-
részt elszikesedett területek képződtek.
Az aszályos, száraz nyarakon minden ter-
més kiégett, volt olyan nyár, hogy a
Nagykunság állatállományának négyötöde
valósággal éhen pusztult.

Csak a felszabadulás hozott jelentős
változást e táj életében. Egymás után
épültek meg a tiszai öntözőművek. A ti-
szafüredi öntözőrendszer másodpercen-
ként négy köbméter vizet továbbít a kun
városok határában megépült öntözőtelep-
nek. A tiszabői úszóműves öntözőrend-
szer, a tiszalöki duzzasztómű és a Keleti
főcsatorna útján jelentős vízmennyiség,
mintegy 20 köbméter víz jut másodper
cenként a Nagykunság földiére.

A? öntözés lehetővé tette a rizster-
mesrtést is ezen a területen. Ma már
srakítottak a károsan ható, monokultúrás
ri?stermesztéssel, és vetésforgóba állítva,
szántóföldi növényeket is öntöznek. Az
öntö;éses gazdálkodás fejlődését segíti
a karcagi Nagykunsági Mezőgazdasági.
Kísérleti Intézet. Emellett a kötött szikes
és réíi agyagtalajok agrotechnikájának és
a talajjavításnak kérdéseit is kutatja.

E vidéken korszerű formában újult
meg a régi halászhagyomány. Mintegy
1000 kat. holdon létesítettek halastavakat.
Ezzel azonban korántsem használták ki
a halgazdaság adta lehetőségeket.

Az öntözéses takarmánvtermesztés szín-
vonalasabb állattartást tesz lehetővé. Az
öntözés megvalósításával párosuló feladat
a Nagykunság erdősítésének megoldása.
A csatornahálózat partjainak fásítása, a
közlekedési utak mellé telepíthető fasorok
szélvédő pásztákul szolgálhatnak.

Az öntözés hatására gyorsabban iparo-
sodnak a Nagykunság mezővárosai. Kar-
cagon rizshántoló malom létesült, Kun-
hegyesen az öntözéshez szükséges gépe-
ket gyártó üzem működik, mely egyre
jelentősebb külföldi megrendeléseket is
kielégít.

Sági Pál
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