
A Kiskörei Vízlépcső és öntözőrendszereinek építési munkái

Közel másfél évszázaddal ezelőtt óriási méretű vízi munkálatok kezdődtek a Tisza
mentén. Széchenyi István kezdeményezte, Vásárhelyi Pál irányította a tervezést és a
megkezdett kivitelezés munkáját. 1840-ig 328 km, 1867-ig pedig már 1100 km tiszai árvé-
delmi töltés készült el. A századfordulóra 2700 km hosszon magasodott!, emelkedett a
Tisza két partján az elkészült töltés. A gyors ütemben végrehajtott átmetszések gigászi
munkájára ma már csak holt-ágak tucatjai emlékeztetnek.

A múlt század közepén megindult a belvízmentesítés is. Egy évszázad volt szüksé-
ges az alapvető gerinchálózat, főcsatornarendszer, zsilip és szivattyútelepek kiépítésére.

A munkálatok célja: ármentesítés, folyamszabályozás és belvíztelenítés. A hármas
feladat végrehajtása a vízkárelhárítás alapvető célkitűzéseit oldotta meg. Az utóbbi évti-
zedekben tovább erősítettük az árvédelmi töltéseket. A Tisza medre állékonyságát fo-
lyamszabályozási művekkel biztosítottuk és tovább fejlesztettük a belvízi főcsatornahá-
lózatnt és szivattyútelepeket. E munkálatok gyorsütemű tovább folytatása napjaink fel-
adata, a mind nagyobb és indokolt igények kielégítésére.

Két isten kell ide - mondta a kunsági paraszt - egyik, amelyik elviszi, másik, ame-
lyik adja a vizet. A tavaszi, őszi esőzések sártengerré változtatták a vidéket, a nyári szá-
razság aszállyal fenyeget. Már a múlt szízad végén felmerült a vízkárelhárítás mellett
az öntözés és vízellátás problematikája. E téren lényegesen lassúbb volt a fejlődés. A
békésszentandrási duzzasztó megépítése a Körösört, a tiszafüredi öntözőrendszer kiépítése,
majd az 50-es évek elején a tiszalöki vízlépcső és a Keleti főcsatorna átadása, az elmúlt
20 évben gombamódra szaporodó úszós öntözővíz kivételek teremtették meg az öntözés
széleskörű kiterjesztésének alapját a Tisza mentén. Július és augusztus hónapban kevés
a víz. 1962-ben és 1963-ban öntözővíz korlátozásra került sor.

A J öntözővíz felhasználás mennyisége ma már több, mint aszályos időben a ren-
delkezésre álló vízkészlet. Tárolási lehetőség biztosításával oldható meg a jelenlegi víz-
igények és a további vízfelhasználás kielégítése. A Tisza széles hullámtere a viztárolást
lehetővé teszi. Hosszú előtanulmányok alapján Kisköre határában megépítendő vízlép-
cső biztosítani tudja a szükséges vízmennyiség tárolásait), ezen túlmenően gravitációsan
uralja az öntözésre számításba vehető területet.

A Kiskörei Vízlépcső és öntözőrendszereinek megvalósítását a Tiszavölgy gazdasági
fejlődésével szoros öszefüggésben álló vízgazdálkodási és mezőgazdaságfejlesztési igé-
nyek kielégítése tette indokolttá és szükségessé. A mű megvalósítása a következő évek
egyik legnagyobb népgazdasági, a mezőgazdaságot illetően pedig legfontosabb beruhá-
zása. A mezőgazdasági termelés mennyiségi növelése és minőségi fejlesztése egész nép-
gazdaságunk előrehaladásának, népünk boldogulásának alapvető kérdése.

Különösen kiemelkedő szerepe van hazánkban - a mezőgazdaság további fejlesztési
célkitűzéseinek megvalósítása kapcsán - az öntözővíznek. A természetes csapadék mind
mennyiségben, mind területi eloszlásban kedvezőtlenül alakul és nagymértékben korlá-
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tozza az eredményes mezőgazdasági termelés fejlesztését. Ezt bizonyítják az utóbbi évek
tapasztalatai. A második ötéves tervidőszak első' két esztendeje jellegzetesen aszályos
volt. A vízkivételi művek üzemének korlátozásáíáSs sor került. 1965, 1966 és 1967 pedig
túlzottan csapadékos volt. Az időjárás szélsőséges alakulása a csapadék kedvezőtlen
eloszlása, a mezőgazdaság belterjességének fokozása, eszközellátásának növekedése, egyre
inkább szükségessé teszi, hogy a csapadékszegény időszakban a víz pótlásáról öntözéssel
é.i csapadék kedvezőbb hasznosításával, a vízbő időszakokban vízrendezéssel, vízvissza-
tartással, a káros vizek levezetésével gondoskodjunk.

Az öntözésnek, a belvízgazdálkodásnak, a vízgyűjtő területek komplex rendezéséi-" rk
egyaránt az a célja, hogy agrotechnikai, biológiai, kémiai és műszaki-technikai eszközök
alkalmazásával a növénykultúrák számára optimális vízhelyzetet, növekedési lehetőséget
biztosítsunk.

Nem érdektelen rámutatni arra, hogy bár nálunk a vízbőség, a csapadékban gazdag
év, a nedves évjáratok igen sok ár- és belvízkárt okoznak, mégis sokévi átlagban a sta-
tisztikai adatok alapján is bizonyítható, hogy a vízhiány okozza a nagyobb kárt, illetve
a nagyobb terméskiesést. A belvízkár országos kiterjedése csak ritkán haladja meg a fél-
millió kat. holdat. A csapadékhiány azonban az ország túlnyomó részét veszélyezteti és
az ország jelentős területén terméscsökkenést okoz. A tenyészidőben a Nagy-Alföld
közepén 40 év átlagában 300 mm, míg az ország nyugati és északi felében 400-500 mm
csapadék hullott. A csapadék és a lehetséges párolgás különbözetéből adódó vízhiány
50 év átlagában a Nagy-Alföld közepén - megyénkben is - eléri a 170 mm-t, míg az or-
szág egyéb területein 20-40 mm.

A vizsgálatok azt mutatták, hogy 1970-es évek elejétől a Tiszavölgy középső részén
a víz minimális mértékben rendelkezésre álló termelési tényező, tehát a fejlesztés során
a térségben elsősorban ezt kell biztosítani. A természetes vízkészletek azonban már ki-
merültek, a vízhiány már most is gátolja az öntözés területi feljesztését.

A fentiek figyelembevételével és az 1960-ban elkészült átfogó műszaki tanulmány
alapján a második ötéves tervről szóló 1961. évi II. törvény a Kiskörei Vízlépcső és ön-
tözőrendszerei megvalósításához szükséges beruházás előkészítő munkákat írta elő. A
beruházási programjavaslat 1964-ben elkészült, a programtervezetet az Országos Műszaki
Fejlesztési Bizottság megvizsgálta és 1965. augusztusában kiadott koncepció-tanulmány
leszögezte, hogy a Kiskörei Vízlépcső és öntözőrendszerei létesítését fontosnak, népgaz-
daságilag jelentősnek minősíti, megvalósítását időszerűnek tartja. Az egész mű több
ütemben készül el. Az első ütem építésére vonatkozólag a harmadik ötéves tervről szóló
1966. évi II. törvény rendelkezik. A helyszíni előmunkálatok 1966 őszén.megkezdődtek,
s ma már az első ütem építés-kivitelezési munkái folynak. _,

Az elhatározást tehát gondos előkészítés, tanulmányterv, közbenső vizsgálatok és
vélemény-egyeztetés1, gazdaságossági vizsgálat, a beruházás szükségességének indokolása,
valamint az érdekelt főhatóságok és tanácsok állásfoglalása alapozta meg.

A Kiskörei Vízlépcső és a hozzátartozó öntözőrendszerek komplex vízgazdálkodási
létesítmény elsődleges célja a Tisza völgyében egyre növekvő és a mezőgazdaság termelő
erőinek további fejlődését korlátozó vízhiány csökkentése, az ipar fejlesztéséhez, vala-
mint1 a lakosság ivóvízellátásához szükséges vízmennyiség biztosítása. A Kiskörei Víz-
lépcső megépítése lehetővé teszi:

a) az 1966. évi kiépítettség szerint számított mértékadó július-augusztus havi csúcs-
ideji vízmérlegben jelenleg hiányzó 30 köbméter sec. vízmennyiség pótlását,

b) másfél millió kat. hold ható-területen mintegy 500 000 kat. hold öntözését és
2C 000 kh új halastó létesítését,

c) 10 000 kat. hold víztározó fél-intenzív és 22 000 kat, hold víztározó extenzív ha-
lászati hasznosítását, . ií
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A Kiskörei Vízlépcső

d) 120 millió kW óra villamosenergia termelését,
e) az érintett 120 km Tisza-szakaszon (Kisköre és Tiszalök között) a biztonságos

hajózáshoz szükséges víziút és a folyószabályozás megvalósítását,
f) az árvízvédelem biztonságának fokozását a jelenlegi kiépítettséghez viszonyítva a

böge mentén,
g) a belvízvédelmi kiépítettség fokozását a csatorna sűrűség és a fajlagos kiépített-

ségre vonatkozóan az öntözőtelepek megvalósításával párhuzamosan, több mint
1 millió kh területen,

h) biztosítja a vízellátás javításán keresztül a térség ivóvízellátási és vízigényes ipar
telepítési lehetőségeit,

i) és végül: a 120 négyzetkilométer területű (a Balaton egyötödét kitevő) mester-
séges tó létrehozásával a Tiszatáj üdülési, egészségügyi, idegenforgalmi és vízi-
sport lehetőségeinek kihasználását.

A fenti lehetőségek megvalósításának következményeként várható a mezőgazdasági
termelés természetes feltételeinek gyökeres változtatása. A feldolgozás, tarozás, értéke-
sítés, szállítás növekvő szükégleteinek összehangolt kielégítéséről és a szükséges léte-
sítmények megvalósításáról kell gondoskodni. A növényi és állati eredetű mezőgazdasági
termékek növekedése az élelmezési ipar fejlesztését teszi lehetővé. A víz jelenléte ezen
a területen egyéb ipari üzemek telepítésének és működésének feltételeit biztosítja. A
mezőgazdaság területi eltartóképességének növekedése megállítja a munkaerő vándor-
lást, az esetlegesen mutatkozó felesleg pedig az új, a térségbe telepíthető ipartelepeken

57



találhat majd munkát. A ható-terület termelésének fejlődése, az ott élő lakosság növekvő
életszínvonala szükségessé teszi a kommunális, kulturális, egészségügyi, közlekedési és
kereskedelmi létesítmények fejlesztését.

A helyes társadalmi közvélemény kialakítása érdekében a Kiskörei Vízlépcső és a
hozzátartozó öntözőrendszerekről - a helyi lakosság széleskörű tájékoztatást kapott. A
létesítmény nagy népgazdasági jelentőségére való tekintettel az érdekelt megyék és intéz-
ményei, állami gazdaságok és termelőszövetkezetek megismerték a beruházás fő célki-
tűzései r, népgazdasági jelentőségét és társadalmi kihatását. A mű építése kapcsán évről-
évre az érdekelt szervek és a helyi lakosság kellő és rendszeres tájékoztatást kap.

A főmű, valamint a hozzákapcsolódó öntözőrendszer jelentékeny hányada a Közép-
tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén épül. (Szolnok megyét illetően mint-
egy 30c coc kh válik öntözhetővé.) Az Igazgatóság foglalkozik - OVH megbízás alap-
ján - a vízlépcső és öntözőrendszereivel kapcsolatban lefolytatandó államigazgatási eljá-
rások vitelével, valamint a hatósági engedélyezési eljárás kérdéseivel. Kiemelten fog
résztvenni az öntözőrendszerek tervezésében és kivitelezésében. A vízlépcső és öntöző-
rendszereinek kiépítése után az elkészült műveket átveszi és üzemelésüket biztosítja.

A létesítmény fokozatosan, több ütemben épül. Ezért a fejlesztési lehetőségek mér-
téke és szintje is az előrehaladásnak megfelelően fokozatosan érhetők el.

A Kiskörei Vízlépcső és öntözőrendszereinek fő művei:
a vízlépcső,
a böge és víztározó,
a nagykunsági főcsatorna és
a jászsági főcsatorna.

A főművek teljes beruházása 3,3 milliárd forint, további kb. 6-7 milliárd forint
szükséges a kapcsolódó beruházásokra. A főművek által képviselt mezőgazdasági kapa-
citás növekedés kihasználásának üzemi beruházás igénye mintegy 4 milliárd forintra te-
hető. Ezek azonban a mezőgazdaság általános fejlesztéséhez egyébként is szükséges be-
ruházások.

A vízlépcső három egybeépített főrészből áll: a duzzasztóműből, a vízierőműből és
a hajózó zsilipből.

A duzzasztómű: 5 egyenként 24 méter széles nyílásból áll. A duzzasztást szabályoz-
ható elzárószerkezetekkel ún. billentőtáblás szegmens gátakkal végzik. A duzzasztás
megvalósításához további hullámtéri zárógát és terelőgát, valamint hullámtéri duzzasztó
- amely 12 egyenként 15 méter széles nyílású táblás zsilipből áll - készül.

Az erőtelep: 4 vízszintes tengelyű csőturbináján maximális 550 köbméter/sec, víz-
mennyiség bocsájtható át, amelyet 4 egyenként 137,- köbméter/sec, víznyelésű, 4,3 m ke-
rékátmérőjú, percenként 107 fordulatszámú csőturbina hasznosít. A vízszint különbség
0-10,7 méter között változhat. A turbinák hasznos üzeme 2-10,7 m között lehetséges.
Ha az esés ennél kisebb, a turbinák részt vesznek az árvízi vízhozam átbocsájtásában.

A hajózó zsilip: a balparton a duzzasztóműhöz közvetlen csatlakozva a felvízi ré-
szen helyezkedik el. A fölötte és alatta kialakított várakozó teret a duzzasztómű vízteré-
től a felső és alsó móló választja el. A zsilipkamra belső hasznos hossza 85 méter, hasz-
nos szélessége 12 méter. A zsilip méretei 1300 tonnás uszályok átzsilipelését is lehetővé
teszik.

Böge és tározó: a böge a kiskörei és a tiszalöki vízlépcső közötti - mintegy 120 km
hosszú - duzzasztott folyószakasz. Ennek alsó, Kisköre és Tiszabábolna közötti 40 km
hosszú szakasza Abádszalók és Poroszló térségében két helyen kiszélesedő hullámtér,
amelyet a meglévő, de néhány helyen korrigált vonalú árvédelmi töltések között a duz-
zasztó megépítése után a víz elönt és ezzel a fenti terület tározóvá alakul. A tározótér
hasznos térfogata kereken 300 millió köbméter, ami távlatban további duzzasztás bizto-
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•A'' TISZA CSATORNÁZÁSA

A Tisza csatornázása

sításaval 400 millió köbméterre emelhető az igényeknek megfelelően. A tározó víztükre
22 ezer kat. hold (1/5 Balaton), átlagos szélessége 3,3 km, a legnagyobb szélessége 6 km,
átlagom mélysége 2,5 méterre tehető. Az érintett szakasz jelenlegi árvédelmi töltése táro-
zó töltéssé építendő ki. Párhuzamos övcsatorna gyűjti össze a töltés alatt átszivárgó fa-
kadóvizeket és a terület belvizeit, melyet automatikus működésű elektromos szivattyúk
emelnek vissza a tározó-térbe.

A nagykunsági főcsatorna: a vízlépcső fölött és Abádszalók község alatt a Tisza
balpartján ágazik ki. Kezdeti szakaszán 74 köbméter/sec, vízszállítóképességével, nagy-
részt gravitációsan, részben saját 220 000 kh kiterjedésű öntözőrendszerének vízszállítá-
sát, részben a Körösvölgy vízpótlását oldja meg. A csatorna teljes hossza: 119 km. A
főcsatorna végpontja két helyen beköt a Körösbe. Ezeken a helyeken vizet tud leadni
a körösvölgyi öntözések vízellátásához.

A jászsági főcsatorna: a vízlépcső fölött, Kiskörénél, a Tisza jobbpartján ágazik ki
és kezdeti szakaszán 44 köbméter/sec, vízszállítóképességgel, részben gravitációsan, saját
125 co holdnyi öntözőrendszerének vízellátását teszi lehetővé. A jászsági öntözőrendszer
magasabb fekvésű területei vízzel csak szivattyús emeléssel táplálhatok. A csatorna teljes
hossza: 101 km, átszeli a Zagyvát és a Zagyva jobbpartján elterülő Abony-Cegléd tér-
ségét is ellátja öntözővízzel.

A böge-menti öntözések mind a jobbparton, mind a balparton külön vízkivételek
útján kapnak öntözővizet. A balparton települő böge-menti öntözőrendszer vízellátásá-
ban a Tiszai üred-kócsi tározórendszer is részt vesz.

1966-ban Kiskörén kezdetét vette az építés. Megkezdődött a munkateret árvizektől
védő körtöltés kialakítása és a felvonulási munkatér előkészítése. A felvonulási létesít-
mények egy része már elkészült (raktárak, szociális létesítmények, irodák, műhelyek,
ivóvízellátás, csatornázás, stb.), befejeződött az útépítés. A vasútépítés hamarosan elké-
szül. További felvonulási, üzemi és magasépítési munkálatok folynak (lakások, konyha-
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üzem, ebédlő, munkásszállások, orvosi rendelő, kereskedelmi épületek, stb.). Az elmúlt
évben megkezdődött a vízlépcső alapgödrének kiemelése, a felső móló és a hajózó
zsilip alapozásának munkája. A talajvízszint kb. 15 méterrel való lesüllyesztése után kez-
detét veszi a vízlépcső alapbetonozása. Az első ütem keretében megépül a duzzasztómű,
az erőmű és a hajózó zsilip, megkezdődik az árvédelmi töltéseknek tározó töltéssé való
átépítése éj elkészül a jászsági és nagykunsági főcsatornák első 18 km-es szakasza. Az
első ütem elkészültével 120 000 kh öntözésfejlesztés válik megvalósíthatóvá. Ezen túl-
menően kezdetét veszi a jelenlegi öntözőtelepek rekonstrukciója. Az első ütem építésének
befejezési határideje: 1973. Az első szakasz főmű beruházásnak költsége kereken 1,7 mil-
liárd foriní. mezőgazdasági hasznosításra további 1,5 milliárd beruházás lehetősége
biztosított így az első ütem teljes beruházási költsége 3,2 milliárd forint, ehhez járul
további mintegy 1 milliárd forint értékű egyéb mezőgazdasági üzemi beruházás.

A mezőgazdasági fejlesztési cél a terület vízgazdálkodásának komplex összehan-
golását követeli meg. Ezért az öntözőtelepek és halastavak létesítésével párhuzamosan
a belvízrendezési és talajvédelmi művek is kiépülnek. Az intenzívebb termelésbe vont
terület nagyobb biztonsági igényeket támaszt a termő- és belterület belvízvédelme
szempontjából. Üzemi feladat a lehullott csapadék egyrészének helybeni megőrzésére al-
kalmas agrotechnikai, vízvisszatartási és talajvédelmi munka, valamint a felesleges, káros
vizek üzemi vízlevezető csatornahálózatának kiépítése. Az üzemi belvízlevezető hálózat
kapacitásának növelése végett a terület belvízi főműveinek, főcsatorna hálózatának és
szivattyútelepeinek teljesítőképességét növelni szükséges. Az öntözőrendszerek kiépítése
önmagában is a teljes hatásterületen nagymértékben növeli a belvízi főművek és a csa-
tornahálózat kapacitását. Az öntözőcsatorna hálózat közbenső átemeléssel, esésnöveléssel
a belvíz-levezetés időtartamának rövidítését teszi lehetővé. A kapcsolódó beruházások kö-
zött közel 400 millió forint beruházással a terület belvízi főcsatorna hálózatát fejleszt-
jük, további 200 millió forintot pedig az üzemen belüli belvízcsatorna hálózat építésére
fordítunk. Az öntözővizet; szállító csatornahálózat, a halastavak és a víztározók további
lehetőséget adnak a belvíz-mentesítés tökéletesítésére. Ez utóbbiak jelentőségét számsze-
rűen az alábbi adatok jellemzik:

A befogadó vízfolyás alacsony vízálláskor a belvízrendszer jelenlegi kapacitása 140
köbméter/sec, amelyet az öntözőcsatorna hálózat 186 köbméter/sec-ra, az említett közel
400 millió forint kapcsolódó belvízvédelmi beruházás pedig további 77 köbméter/sec, ka-
pacitás növekedéssel gyarapít. Így a várható összes kapacitás 263 köbméter/sec-ra tehető.
Ezzel a kapacitás a jelenleginek 1,9-szeresére növekszik.

A befogadó vízfolyások magas vízállása esetén a jelenlegi belvízrendszer kapacitása
73 kóbméter/sec, amelyet az öntözőcsatorna hálózat 109 köbméter/sec-ra, a mintegy 400
millió forintos kapcsolódó belvízvédelmi beruházás pedig további 60 köbméter/sec-mal
növeli A belvízi kapacitás tehát összesen magas vízállás esetén 169 köbméter/sec-ra, va-
gyis a jelenleginek 2,3 szeresére növekszik.

A Kiskörei Vízlépcső öntözőrendszereinek hasznosításában, többek között kiemelten,
Szolnok megye van érdekelve, mivel a hatásterülethez tartozó öntözés-fejlesztés kb. 50
%-a Szolnok megyére jut. A Kiskörei Vízlépcső és öntözőrendszereinek kiépítése a ma-
gyar vízgazdálkodás és mezőgazdaság fejlesztésének ez idő szerint legnagyobb beruházá-
sa. Az öntözéses mezőgazdaság kifejlesztése és az egyéb vízhasznosítási lehetőségek meg-
teremtése számottevő átalakulást hoz a Tiszavölgy, szűkebb értelemben a Középtiszavi-
dék gazdasági életében. Az öntözőrendszerek teljes kiépítése után, megfelelő üzemeléssel,
mintegy 3 milliárd forint többlet nemzeti jövedelem érhető el évente, ami viszonylag
gyors megtérülést tesz lehetővé.

E nagy népgazdasági beruházás hatékonyságának elérése széleskörű összefogást és
együttműködést kíván. Az erre való felkészülésben, a beruházások lebonyolításában, a
megfelelő hasznosítás megvalósításában igen fontos feladat jut Szolnok megye vezető
szerveinek. A kitűzött cél csak az összes érdekelt szerv egybehangolt, tervszerű és leg-
szorosabb együttműködésével oldható meg. Hegedűs Lajos
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