
F Ó R U M

Észrevételek a nagykunsági városok vezetőivel folytatott kerekaszta!
beszélgetéshez

Dr. Kőszegfalvi György cikkének mintegy folytatásaként érdekes kerékasztal be-
szélgetésről számol be a folyóirat ez évi 2. száma. A megbeszélés során a nagykunsá-
gi városok vezetői sokoldalúan, „az élet közelségében" elemezték városuk helyzetét,
tárták lel a fejlődést gátló tényezőket. Egy kicsit válaszként is néhány megjegyzést fű-
ö̂k a íeKeiett gondokhoz.

I.

A beszélgetést vezető szerkesztőbizottsági tag nem tartott igényt arra, hogy minden
részleteben összefoglalja a tapasztalatokat. Mielőtt az egyes konkrét fejlesztési kérdé-
sekhez szólnék - a teljességre való törekvés nélkül - megkísérlem a beszélgetés össze-
foglalását.

Az alapvetően mezőgazdasági jellegű nagykun városok (ez alatt én is a négy vá-
rost érteni!) az elmúlt egy, másfél év óta indultak el a számottevőbb iparosodás útján.
Korábban fejlődésük stagnált, sőt - a csökkenő lakosságszámot figyelembe véve - visz-
szaesés volt tapasztalható. Az elhatározott és folyamatban lévő ipari beruházások meg-
valósítása az elvándorlás csökkenéséhez, esetleg a népességszám emelkedéséhez vezet. A
loglalkoziatási struktúra változása, az iparban foglalkoztatottak számának emelkedése
ni, magasabb szintű igényeket támaszt, új szükségleteket indukál minden téren.

A foglalkoztatási gondok megoldása, a nők bevonása az ipari termelő munkába,
a u'itsadalmi haladást jelző új gondokat vet fel: jelentkezik a nagyobb és kulturáltabb
lakásigény, a vízszolgáltatás kiterjesztése (mind lakossági, mind ipari és intézményi té-
ren), növelni kell a csatornázottságot, jobb utak kellenek, sokoldalúbb és magasabb
iguivek jelentkeznek a művelődésügyi és egészségügyi intézmények szolgáltatásai iránt
cs meg sorolhatnám tovább.

Összefoglalva: az iparosodással együttjáróan magasabb szinten kell megoldani a
• amelő és nem termelő ágazatok összehangolt fejlesztését. Ennek felismerése, szüksé-
gessége ;ukröződött a nagykunsági városok tanács-vezetőivel folytatott beszélgetésben;
ha ilyen megfogalmazásban ez nem is hangzott el.

II.

A Szerkesztő Bizottság felkérésére az egyes problémákra és kérdésekre részleteseb-
ben is reagálni kívánok.

1. Mezőtúr város szennyvízcsatorna hálózatának kiépítését halaszthatatlanul szükséges-
nek tartom. Gondoskodni fogunk arról, hogy a csatornahálózat első üteme -- a 17
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millió forintos program - az 1969-1971-65 években megvalósuljon, s ehhez a szüksé-
ges anyagi támogatást - a beszélgetésben elhangzott 3 millió forinton felül is - me-
gyei hozzájárulásból, Vízügyi Alapból biztosítani fogjuk. A város vezetőinek is
erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a koordinációs partnerek vállal-
janak részt a magasabb kiviteli összegből.

2. Mezőtúr város lakásellátottsága - a 100 lakásra jutó lakosok számát tekintve - az
utóbbi években javult. Az 1960-67. évek alatt a lakásállomány 241 darabbal gyara-
podott, ugyanezen idő alatt a lakosságszám több mint 1500 fővel csökkent.

A város vezetői előtt az 1970-ig megépülő lakások száma ismert. A célcsopor-
tos (állami és szövetkezeti) lakásberuházás növelésére a III. ötéves tervben nincsen
mód. Az elhatározott iparfejleztések ismeretében a IV. ötéves terv időszakában
ütemesebb lakásépítés megvalósítását vettük számba. Előzetes számításaink szerint
az 1971-75 közötti öt év alatt központi erőből 150-200 lakás telepítését tervezzük
Mezőtúron.

Még ebben az ötéves tervben megépül a városban egy 10 munkahelyes orvosi
rendelő, sok kerül - célcsoportos beruházásként - a gimnázium szakközépiskolává
alakítására és műhelyteremmel való ellátására. A bővítési munkálatok 1970 után is
folytatódnak.

Az óvoda, általános iskola és napköziotthon hálózatbővítésének szükségességét
és lehetőségét a IV. ötéves fejlesztési terv kimunkálásánál kell megvizsgálni. Csu-

pán megjegyzem, hogy például a város óvodai ellátottsági helyzete jobb ,Í hozzá
hasonló városokénál. A férőhely-kihasználtság 103,0 %, míg Jászberényben 124,1 %,
Törökszentmiklóson pedig 119,8 %.

3. Dr. Nagy Károly a beszélgetés során azt az igényét vetette fel, hogy a IV. ötéves
terv időszakában Túrkevét is sorolják az ipartelepítési kedvezményben részesülő
települések körébe.

Amennyiben az iparfejlesztési alapból történő juttatás és a hitelkedvezmény
konstrukciója a IV. ötéves terv időszakára is fennmarad - amelynek szükségessége
kétségtelen —, sokoldalú vizsgálódás és mérlegelés alapján teszünk majd javaslatot
a kijelölendő településekre. Túrkeve igényét a mérlegelésnél figyelembe vesszük.

A következőkkel viszont számolni kell: a VII. számú Autójavító Vállalat ter-
vezett fejlesztésével, a Ktsz-ek és Htsz tevékenységének bővítésével előreláthatóan
lesz elegendő munkahely. A városnak nincs vonzási körzete. A saját „munkaerő-
k-leslegének" lekötéséről kell csak gondoskodnia. Előreláthatóan nő a nem termelő
ágazatokban foglalkoztatottak száma, s szélesíthető a termelőszövetkezetek mellék-
üzemi tevékenysége is.

4. Jogosan vetődtek fel a beszélgetésben Túrkeve város közműellátási gondjai. Egyet-
értünk a sorrenddel: mi is a város vízellátásának megoldását soroljuk az első hely-
re. Ehhez a szükséges támogatást már az 1968. évi tervben biztosítottuk. A csatorna-
hálózat kiépítése, bővítése minden városunknál és városias fejlesztésre kijelölt te-
lepülésünknél igényként jelentkezik. A megvalósítás mértékében és ütemében nem
az igények, hanem az anyagi lehetőségek szabnak határt.

A szennycsatorna kiépítésének kezdését elősegítené, ha a város - koordinációs
jellegű beruházásként - az anyagi erők összefogását szorgalmazná, mert célcsopor-
tos jellegű állami támogatásból a megvalósítás - a fontossági és sürgőssségi sor-
rendet figyelembe véve - a IV. ötéves terv időszakában sem látszik biztosítottnak.
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5. Többször szó esett a nagykun városok gondjai között az állami és taná:ú utak
állapotáról, korszerűsítési, felújítási és fenntartási hiányosságaikról. A felvetések
alapján részletesen megvizsgáltuk az utak állapotával kapcsolatos problémá-
kat, s megoldásukat - az állami utak tekintetében is - szorgalmazni fogjuk.

Karcag várost érintően a tilalmasi bekötőútnak a város belterületére eső kb.
másfél km-es szakaszát, a Karcag-Kunmadaras közötti összekötő-útnak a város
belterületére eső részét, a vasúti utat kb 300 fm-es hosszban és a Karcag-Füzes-
gyarmati út- városi belterületi szakaszát tartjuk sürgősen korszerűsítendőnek. A
korszerűsítésig a KPM Közúti Igazgatóság fokozott fenntartási munkákkal nyújt
segítséget.
A Túrkeve-Gyoma-i út Túrkeve város területére eső részének a felújítása is teljes
mértékben indokolt. Előzetes tájékozódásunk szerint a KPM Közúti Igazgatósága
1969-ben hozzá kezd a felújításhoz és házilagos kivitelezésben helyreállítási inunkat
is végez.

Valóban indokolt a 4-es főközlekedési út Kisújszállás város területére eső sza-
kaszának a rendbehozása is. A közeli években megyénk területen a főközlekedési
ut korszerűsítése folyik. Ezen munkák keretében Kisújszállás térségében megépül
egy közúti felüljáró (a Budapest-Szolnok-Záhony vasúti fővonal felett) és felújí-
tásra kerül az út városi átkelési szakasza; előzetes becslések szerint kb 33 millió
forint költséggel. A munka terv szerint már 1969-ben beindul.

Indokoltnak tartom megjegyezni, hogy a helyi és a KPM szervek együttmű-
ködését, összefogását kell az eddigieknél is nagyobb mértékben szorgalmazni,
amely növelheti a meglévő - sajnos véges - anyagi eszközök felhasználásának a
hatékonyságát.

6. Kisújszállás részéről igény merült fel a beszélgetés során a szövetkezeti lakások
számának növelése iránt a jelentkezők nagy száma miatt. Pontosítani szeretnék.
A központi erős célcsoportos lakásberuházások magukban foglalják mind az állami.
mind a szövetkezeti lakásokat. A terv csupán a szövetkezeti konstrukcióban meg-
építendő lakások arányát írja elő. Minden városnak közvetlen érdeke, hogy a kö-
telezőnél nagyobb arányban épüljenek szövetkezeti lakások, ugyanis a túlteljesítés
utáni első befizetések, majd a folyamatos törlesztő részletek a tanács fejlesztési
alapját illetik meg. Ez a „többletbevétel" újabb lakások építésére használható fel.

Gondolom, a kérés a lakásszám emelésére irányult elsődlegesen. A IV. ötéves
terv időszakában gyorsul a központi erős lakásépítés üteme Kisújszállás
városban is.

7. A tanyai kollégiumi férőhely elégtelensége is Kisújszállás város gondjai között sze-
repel. Az egyedi kérdésnél szélesebb értelemben vetem fel a kollégiumi hálózat
problémáit, amelynek megoldására a IV. ötéves tervben megyei szinten - így Kis-
újszálláson is - meg kívánjuk teremteni az anyagi feltételeket.

8. Helyes és reális felismerésnek tartom Lévai Zsigmond felvetését, hogy az iparfej-
lesztés, a foglalkoztatottság növekedése nagyobb igényt támaszt a kereskedelemmel,
annak hálózatával szemben is. A megoldás útján előre jutunk1, ha az üzletek és
szektorok közötti versenynek teret engedünk. Az új mechanizmus szellemének
megfelelően szorgalmazni kell, hogy - különösen a városokban - ne legyenek tisztán
állami, vagy tisztán földművesszövetkezeti területek. A kereskedelmi vállalatok
(szövetkezetek) versenye, „azonos területen való működésük" kikényszeríti az ész-
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szerű hálózatfejlesztést és a jó áruellátást. Tudunk arról, hogy mind az Iparcikk
Kiskereskedelmi Vállalat, mind az Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat 'ervez
hálózatfejlesztést Mezőtúr városban is.

III.

Észrevételeknek szántam a leírtakat, de azok magukon viselik a válaszadás jelle-
gét is. Minden részkérdésre érthetően nem térhettem ki. Most folyik a IV. ötéves fejlesz-
tési tervek előkészítése, a szükségletek és lehetőségek számbavétele. Minden szinten
- a varosoknál is és a megyénél is -arra kell törekedni, hogy a nagykunsági városok
fejlődését gátló tényezők a következő tervidőszakban megszűnjenek, vagy legalább is
optimális mértékben csökkenjenek.

Üjból hangsúlyozom: a megoldás útja a termelő és nem termelő ágazatok össze-
hangolt fejlesztése lehet.

Barta László

A nagykunsági városok útjairól

Folyóiratunknak a „Jászkunságénak 1968. évi 2-es számát megismerve, annak
„Nagykunsági városok" című cikkéhez - felhívásuk alapján - egy-két gondolatot kívá-
nok fűzni a felmerült közúti problémákkal kapcsolatban:

Az utóbbi két év óta a közutak állapotáról -, ezen belül az állami közutak
állapotáról is - sok szó esik. Különösen ebben az esztendőben szerepelt gyakran, ami-
kor nyilvánoságra került és a tanácsi fórumok is állást foglaltak a ,,Fuvarozások racio-
nalizáláa", ezen belül a „Vasútállomások körzetesítése" KPM-tárca koncepciójáról.
Hazánkban és Szolnok megyében is az állami úthálózat műszaki jellemzőit (burkolat-
szélesség, ívviszonyok, burkolat-szerkezeti vastagság stb.) sok esetben „kinőtte" a köz-
úi'i forgalom. Énnek ismeretében fokozott aggodalommal állunk szemben - több eset-
ben jogos aggodalommal -i, hogy mi lesz, ha az amúgy is fokozódó közúti forgalom
mintegy ugrásszerűen növekedik a vasúti árufuvarozás egy részének közúton történő
lebonyolítása miatt? É kérdésben az 1968. március 18-i megyei tanácsülés egyértelműen
foglalt állást, mely szerint a vasútállomások körzetesítését akkor lehet végrehajtani,
ha annak közúti alapfeltételei is biztosítva lesznek.

Ugyanezen a megyei tanácsülésen megtárgyalásra került a Szolnok megye területén
levő állami és tanácsi kezelésben levő utak kérdése is. 8/1968. (III. 18.) számú határozat-
ban rögzítést nyert, hogy az állami utak kezelője - a KPM Közúti Igazgatóság - sike-
resen oldja meg feladatát, ezért az utak állapota évről évre javul.

Énnek ellenére a fejlődés nem teljesen elégíti ki a kívánalmakat, különösen a
keskeny burkolatú utak esetében.

Közúti igazgatóságunk állami kölcségvetésből gazdálkodik, tehát az úthálózat
fejlesztésének és és fenntartásának mértékét az országgyűlés határozza meg azon keresz-
tül, hogy mennyi támogatást szavaz meg e célra.

Felügyeleti hatóságunk és igazgatóságunk rendelkezik 15 éves fejlesztési program-
mal, ezen belül 5 éves és éves tervvel is. Az utóbbiak minden esetben letárgyalásra
kerülnek a megye vezető szerveivel is.
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A közutak fejlesztésére biztosított állami támogatásból az 1963. évben végzett
országos forgalomszámlálás alapján sorrendiségben azok az utak és útszakaszok kerül-
nek korszerűsítésre, amelyek forgalmi terhelése azt indokolttá teszi. A forgalomszám-
lálás alapján elsősorban a főközlekedési utak és a nagyobb fontossággal bíró összekötő
utak korszerűsítése az elsődleges feladat, így Szolnok megyében:

a 4. sz. budapest-záhonyi főközlekedési út
31. számú b.-pest-dormándi fk. út Pest m. határától Jászberény keleti részéig
32. sz. Hatvan-Szolnok szolnoki bevezető szakasz
34. sz. t.-füred-kenderesi fk. út T.-füred-Kunhegyes közötti szakasza
44. sz. kecskemét-gyulai fk. út Kunszentmárton térsége
újszász-jászapáti összekötő út Jászkisér-J.-ladány közötti szakasza
gyöngyös-jászberényi ök. út Jászárokszállás-Jászberény közötti szakasza
szolnok-tiszasülyi ök. út
szolnok-kiskunfélegyházi ök. út Szolnok belterületi szakasza

utak korszerűsítése van jelenleg is folyamatban, illetve hamarosan megkezdődik.
A felsorolt utak korszerűsítésének költsége mintegy 800 millió forintot tesz ki.
Fenntartási munkákra igazgatóságunk évente mintegy 34-38 millió forintot fordít,

ezzel kell az 1330 km útjainkat minden időben forgalomra alkalmas állapotban tartani.
Tebát 1 km állami úthálózatra 1 évben ráfordítható fajlagos fenntartási költség: 2S 000
forint, ez sajnos alig teszi lehetővé, hogy a meglevő állapoton gyorsan lényeges vál-
tozást lehessen elérni.

Különös gondot jelentett - és jelent - a mintegy 50 km, főleg belterületen levő
burkolat megvédése, mert a télvégi olvadás ezeket a burkolatokat nagyon megviseli -
sőt teljesen tönkre teszi - ilyen volt pl.: Karcagon a vásártéri vasútállomáshoz vezető
út, Túrkevén a Kuncsorbai út 1 km szakasza, ezek helyett új, korszerű utakat kellete
építeni. Sajnos az ilyen olvadási károk helyreállítására külön hitelt nem kapunk, ezt
a fenntartási hitelből kell elvégezni.

Böjti János Karcagi Tanács V. B. elnöke a folyóirat 84. oldalán egyáltalán nem
hízelgő megállapítást tesz Karcag városában keresztülhaladó utainkról. Tény ad, hogy
ezek az utak jórészt kőburkolatúak, ami helyenként hullámos. A karcag-kunmadarasi
út belső szakaszát átépítésre terveztük, amit a csatornaépítés miatt a város kérésére
nem végeztünk el, de helyette átépítettük a karcagi bekötőút 1 km-es szakaszát.

Az úthálózatot folyamatosan fenntartjuk: ha anyagi lehetőségeink engedik, úgy
a városközpont és az új kórház közötti szakaszt saját erőnkből 1970-ben át fogjuk
építeni. D e ki kell jelenteni, hogy a többi belső útszakaszok korszerűsítésére ebben az
•) éves tervben nem fog sor kerülni anyagi fedezet hiányában.

Megjegyzem még, hogy az igazgatóság vezetői legalább hetenként egyszer végig-
u t a z n a k a szóban levő utakon is, de „hajókázási" problémával még eddig nem
találkoztunk.

Dicsérendő dolognak tartjuk, hogy a tanácsi utak jobbak, mint az állami utak
Karcagon, mert ez valószínű egyedi jelenség nemcsak megyénkben, de az egész ország-
ban is.

Dr. Nagy Károly elvtárs felveti, hogy a túrkeve-gyomai összekötő út nagyon rossz.
Ez :gy igaz! 1967. évre három útszakasz szenvedett oly mértékű olvadási kárt, hogy
abból 2 szakasz helyett: ami a vasútállomást és AFIT üzemet köti be a város köz-

pontjához, új utakat kellett építeni. Hitelfedezet hiányában a szóban levő út 1969.
évben kerül átépítésre (erről hivatalosan azóta már értesítést kaptak).

Oláh Lajos, a Kisújszállási Tanács V. B. elnöke az áthaladó 4. sz. főközlekedési
út állapotát kifogásolta. Igaz, ez még április hónap első felében két rövid szakaszon
rossz volt.
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Oka: olvadási kár. Április végére az út ki lett javítva. A 4. sz. út rekonstrukciója
1969. évben koncentrált munkaként kezdődik meg, melynek keretében Kisújszállásnál
•egy felüljáró fog épülni, a város belterületén pedig csatornázott új út épül meg.

Összegezve megállapíthatjuk, hogy városaink igényei közúti szempontból jogosak.
Sajnos tudomásul kell venni mindenkinek, hogy az igények kielégítéséhez anyagi fede-
zetre van szükség, melynek gyors kielégítését a népgazdaság csak folyamatosan az
ország gazdasági erejéhez képest tudja biztosítani.

Oláh Ferenc

A nagykunsági városok lakásgondjaihoz

A „Jászkunság" 1968. májusi számában megjelent „A nagykunsági városok" cimu
írásban, az építési kölcsönt érintő felvetésekre az alábbi választ adom:

Dr. Nagy Károly és Oláh Lajos elvtárs is felvetette az építési kölcsönök alacsony
összegét.

Az 1968. évi hitelezési irányelvek alapján megyénk vonatkozásában az átlaghite-
lezést 40 000 forinton belül kell megoldani. A megyei tanács végrehajtó bizottságával
tönénő egyeztetés után az érdekelt városokra a következő átlag-hitelezési lehetőséget
biztosítottuk:

Karcag 45 000 Ft
Mezőtúr 41 000 Ft
Kisújszállás 40 000 Ft
Túrkeve 40 000 Ft

Ezen belül a fiókok vezetőinek módjában áll 50 000 Ft-os maximális kölcsönt
engedélyezni a már közölt átlagok betartása mellett. Ezek a hitelek természetcsen a
családiház-építkezésre vonatkoznak.

A differenciált hitelkamat - amely családiház-építkezéseknél 20 000 Ft összegre
2 százalékos, az ezt meghaladóra 6 százalékos kamatozású —, a kölcsönigénylőket befo-
lyásolja a minél kisebb összegű hitel igénybevételére. Feltehető, hogy a cikkben elhang-
zott vélemények ezt is tükrözik.

Az Országos Takarékpénztár a kormány által biztosított lehetőségeken belül
mindenkor igyekezett és igyekszik az igényeket lehetőség szerint teljes mértékben
kiciegíteni. A felvetésekkel kapcsolatban jelenleg azzal a javaslattal élek, hogy az
érdekelt városi tanácsok vezetői, amennyiben szükségesnek látják, vegyék fel a kap-
csolatot az érdekelt fiókokkal vagy igazgatóságunkkal a hitelezési igények fokozottabb
kielégítése érdekében.

Oláh Lajos elvtárs utalt a társasház-építés kérdésére is. E témával kapcsolatban
meg kell jegyeznünk, hogy a résztvevő városok közül Karcagon jelentős társasház-építés
folyik az OTP saját beruházásában. Feltétlenül helyes lenne a többi városban is meg-
találni a módját annak, hogy a városiasodás érdekében társasház-építési tevékeny-
si-günket fokozni tudjuk. Gondolok itt mind a magánszervezésű társasházakra, mind
az OTP által építettekre. Azért is célszerű a társasház-építési tevékenység fokozása,
inéit a felvetésekben is érintett kölcsönök alacsony összege itt kedvezőbbnek ítélhető
meg, mivel társasház-lakás esetén 100 000 Ft-os kölcsönátlaggal, esetenként 110 000 Ft-os
kölcsönnyújtást is tudunk biztosítani.

Szűcs Ferenc
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Hozzászólás a Jászkunság 1968. májusi számának a Kiskörei Vízlép-
csőről eszóló cikkeihez

Széchenyi István 1834-ben a „Társalkodó" c. lapban 4 éves cikksorozatot indított,
amelyben a2 egész Tiszavölgy rendezésének - manapság így mondanék - komplex ren-
dezési tervéről beszélt. Kezdettől fogva nemcsak a Tisza szabályozásának szükségességet
hangoztatta, hanem olyan rendezés terveit vázolta föl, amely - még mai szemmel nézve
is - az egész alföldi probléma megoldását magában foglalta. Ennek az átfogó jellegű
rendezésnek a részei Széchenyi szerint a következők: a forgalmi eszközök, utak, vasutak,
vL-iutak fejlesztése1, a Tisza szabályozása. Ez utóbbi kapcsán Széchenyi szerint a folyó-
szabályozás, a belvízlevezetés, az öntözőcsatornák építése és az öntözéses gazdálkodás
kialakítása, az erdőtelepítés, fásítás egyaránt megoldandók. Ezeket a gondolatait a7

1846-ben megjelent „Eszmetöredékek különösen a Tiszavölgy rendezését illetően" c.
munkájában még kiegészíti azzal, hogy gondol a vízgyűjtő terület helyes erdőművelésé-
re, rgyes részek újbóli erdősítésére és a talajvédelem problémáira.

Csak sajnálni lehet, hogy az utódok nem tudták mindig ilyen komplex módon szem-
lélni ezt a nagy kérdést, és hogy nem tettek meg minden erőfeszítést a probléma egy-
máshoz kapcsolódó részeinek gyakorlati megoldására.

Széchenyi átfogó koncepciójának fontos és szerves részét alkotta a Tiszavölgy ön-
tözőcsatornákkal való ellátása. Minden érdekelt szakember előtt jó ideje világos, hogy
népgazdaságunk számára milyen, szinte mérhetetlen értéket jelent az a sugárözön, az a
kö^épeurópai viszonylatban kiemelkedően magas napsugárzásmennyiség, amivel az or-
szág rendelkezik és amely a legintenzívebb mezőgazdasági termelést teszi lehetővé, ha
a termesztett növények kellő vízellátásával párosul. A nyári napsugárözönben fürdő
AHöldünk minél belterjesebbé alakított mezőgazdasága anyagi felemelkedésünk egyik
legfontosabb bázisa lehet. A biztonsággal termelő belterjes mezőgazdaságunk clenged-
heí-ctlen feltétele természetesen az öntözéses gazdálkodásnak minél nagyobb területen
való elterjedése.

Az első igazán nagy lépést ezen a területen a szocialista tervgazdálkodás tette
meg, amikor létrehozta a Tiszalöki Vízlépcsőt és a hozzá csatlakozó csatornarendszert.
Elhatározottságunk, hogy ezen a téren továbblépjünk, eredményezte, hogy megindultak
a második nagy tiszai vízlépcső, a Tisza II., a Kiskörei Vízlépcső munkálatai.
Mig a Tiszalöki Vízlépcső tározóteréből kilépő 60 m3/sec öntözővíz kereken 200 000
kat. hold öntözését biztosítja, addig a Kiskörei Vízlépcsőből kilépő csatornareudszet
majdnem 120 nrVsec vízzel további 350 000 kat. holdon felüli területen fogia az öntö-
zést lehetővé tenni.

Sok szó esett már eddig a Kiskörei Vízlépcsővel kapcsolatos műszaki megol-
dásokról, a tározandó víz mennyiségéről és felhasználásának módjáról, ami igen helyes.
Viszont alig, vagy egyáltalán nem beszéltünk eddig a tarozásra és felhasználásra kerülő
víz minőségének problémáiról. Talán túlságosan is megnyugtat bennünket az a kétség-
telen t-cny ,hogy a Tisza a vízkémiai és szaprobiológiai vizsgálatok tanúsága szerint a
legtisztább vizű európai nagyobb folyók sorába tartozik.

Valóban, a Tisza magyarországi folyásának nagy részén a „tiszta" (oligo-béca-
mezoszaprób) vagy az ,,elfogadható" (béta-mezoszaprób) vízminőségi kategóriába tar-
tozik és csak viszonylag rövidebb szakaszokon minősül „kissé szennyezett" kategóriába
tartozónak (béta-alfa-mezoszaprób). Átlagosan tényleg ilyen a Tisza és ha ez az álla-
pota permanens volna és a jövőben sem kellene semmiképpen a vízminőség esetleges
veszélyeztetésétől tartanunk, akkor a Kiskörei Vízlépcsővel kapcsolatban a Tisza víz-
minőségi problémáival aligha kellene különösképpen foglalkoznunk. A Tisza vízminő-
ségi helyzete általában megnyugtató, több jel viszont arra utal, hogy a folyó vizminő-
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ségét ennek ellenére éberen ellenőrizni kell, mert a folyót időlegesen igen jelentős
szennyvízterhelések érhetik és érik is.

Különösen a Bodrog egyik mellékvíze, az Ondava mellett fekvő hencovcei cellu-
lózegyár, valamint a Sajó mellett levő özörényi (Gemerska Horka) cellulózeüzem meg-
szokott ipari szennyvizei, de kisebb mértékben a szolnoki ipari üzemek és egyéb, a
Tisza partjára telepített, valamint a borsodi iparvidéken levő üzemek szennyvízprob-
lémái köztudomásúlag nem egyszer komoly gondot okoztak már a szakembereknek,
illetve az illetékes hatóságoknak.

Gondoljunk itt pl. arra a konkrét esetre, amikor 1967. augusztusában éppen .u
özörényi cellulózegyárból megszökő nagyobb ipari szennyvízhullám vonult végi:* a
Sajón és a Tiszán. A szennyvízhullám levonulása okozta jelentős vízminőségromlás a
Tiszában vízkémiai és szaprobiológiai módszerekkel egyaránt kimutatható volt. A
szolnoki és szegedi vízügyi igazgatóságok vízminőségi felügyeletei a leadott „riasztás"
nyomán óránként végezték az oxigénfogyasztás ellenőrzését. Szolnokon a szennyvíz-
hullám 1967. VIII. 26-án jelentkezett és 22 mg/l oxigénfogyasztási értékkel VIII. 28-án

kulminált, Szegeden pedig IX. i-én jelentkezett és a szennyvízhullám felhígulása részben a
közben bekövetkező öntisztulás hatására 13 mg/l-es oxigénfogyasztási értékkel kulminált.
(;\ .,normális" oxigénfogyasztás ebben az időszakban 5,7-6,1 mg/l körül volt.) A szenny-
ví--hullám levonulása a folyó mikroszkopikus élővilágában is feltűnő átmeneti válto-
zásokat hozott létre, amennyiben hatalmas mértékben elszaporodtak benne az Aphani-
zomenon flosaquae nevű kékmoszat1 egyedei, egészen a 3000000 ind./l értékekig. Ez
a vizszíneződést okozó tömeges moszatszaporodás Szolnokon viszonylag rövidebb ideig
tartott (Hamar József biológus szíves szóbeli közlése), míg Szegeden az árvízhullám
levonulása után is még jól észlelhető volt.

Az Aphanizomenon flos-aquae, mint szennyeződést jelző, szaprobionta indikátor-
szervezetnek ilyen tömeges elszaporodása a vízminőség romlását jelzi, a béta-mezo-
szapróbtól az alfa-mezoszaprób vízminőségi kategória felé való eltolódást. De ezentúl
a nagy cgyedszámú moszat saját egyedeinek elbomló tömegével növeli a víz szerves
szennyezettségét és így másodlagosan közvetlenül belejátszik a vízminőség romlásába.
Utóbbi különösen álló vagy nagyon lassan mozgó vizekben következik be, ahol ebből
a szervezetből tartós „vízvirágzás" alakulhat ki. (Pl. a Rakaca-patak tárolójában az
időszakos vízminőségromlások egyik oka az Aphanizomenon vízvirágzása.) És ennél
a gondolatnál máris álljunk meg. Amennyiben ugyanis ez a szennyvízhullám a már
elkészült Kiskörei Vízlépcső vizét érte volna, annak sokkal lassabban mozgó vizében
és főleg a lenitikus parti vizekben minden bizonnyal egy hosszabban tartó és követ-
kezményeiben nem kellemes „vízvirágzás" alakult volna ki ebből a kékmoszatból,
szemben azzal, hogy a tároló nélküli folyószakaszon ez a szennyezés 3 nap alatt levonult,
illetve levonulhatott.

Ilyen és hasonló, az eddigiek folyamán ismételten észlelt esetek indokolják, hogy
az építés alatt álló Kiskörei Vízlépcső vízminőségi problémáinak szabatos tisztázására
is gondoljunk. A szomszédos országokban és mindenhol a világon egyaránt kialakult
gyakorlat, hogy egy ilyen nagyságrendű tárolónál már annak építése közben a vízkémiai
és szaprobiológiai viszonyokat kutató állomást, laboratóriumot hoznak létre, amely a
tároló létrehozása előtt a feltöltő víz vizsgálatával prognosztikus jelleggel a válható
vízminőségi viszonyokat elemzi, majd a tároló létrejötte után folyamatosan ellenőrzi
a vízminőséget, tanácsokat adva a vízminőségromlás okainak kiküszöbölésére. Ezt
tették és teszik - hogy csak a földrajzilag legközelebbi példákra hivatkozzam - a
Visztula folyó felső folyásánál létesített goczalkowicei tárolónál vagy a romániai Bistrira
folyón Piatra Neamt közelében létesített tározónál, pedig ezek sem nagyobb létesít-
mények, mint a mi új tiszai tározónk. Az afrikai Volta folyó nagy tározójánál lóttsírett
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ilyen kutatóállomás munkálatainál immár évek ót-a magyar szakember működik főtanács-
adói minőségben és más külföldi víztározók hidrobiológiái problémáinak megoldásába
is ismételten bevonnak magyar hidrobiológusokat. Ugyanakkor - és ezt sajnálatos
ténynek kell tartanunk - semmiféle jelét nem láttuk eddig, hogy a Kiskörei Vízlép-
csőnél, hazánk eddigi legnagyobb vízgazdálkodási létesítményénél ilyen állomás1, labo-
ratórium felállítását terveznék. (Az, hogy különböző intézményeket megbíznak egyes
vizsgálatok elvégzésével, semmiképpen nem pótolja egy olyan laboratórium munkáját,
amelynek tevékenysége súlypontilag a vízlépcsőre irányul.)

A magunk részéről kezdeményeztük, hogy a Szolnoki Damjanich János Múzeumban
az MTA támogatásával létesüljön egy olyan hidrobiológiái laboratórium, amelynek
elsődleges feladata a Kiskörei Vízlépcső vizsgálata lenne. Ez a szerény méretűnek
elképzelt laboratórium a szolnoki VÍZIG és KÖJÁL kitűnő szakembereinek munkájá-
val kiegészülve, azokkal mintegy tematikai közösséget alkotva, kis anyagi ráfordí-
tással is hasznosan, jó hatásfokkal kézben tudná tartani a vízlépcső vízminőségi prob-
lémait, amire - anélkül, hogy a ,,harangok félreveréséről" lenne szó, de a tapasztalatok
s/erim mégis - feltétlenül szükség van rá. A tervezett tárolótér 300-400 millió köb-
méternyi, a mezőgazdaságunk számára óriási kincset jelentő vize megérdemli, hogy
vízminőségi vonatkozásokban is a legpontosabban ismerjük.

Uherkovich Gábor

Szerkesztőség megjegyzése:

A fenti cikk kéziratának beérkezte után a napi sajtóban híradás jelent meg arról,
hogy a Vízminőségi Felügyelet keretében „a Kiskörénél épülő mesterséges tó vízkész-
letének állandó ellenőrzésére létrehozzák a kiskörei vízminőségi laboratóriumot"' (1. a
Népszabadság 1968. VII. 13-i hírét). Fel kell tételeznünk!, hogy ebbe a döntésbe bele-
játszott jelen cikk szerzőjének előzetesen különböző szakfórumok előtt elmondott érve-
lése. Az a véleményünk, hogy a vízminőségi felügyelet rutin-feladatait ellátó •víz-
minőségi laboratórium mellett is kívánatos a szolnoki múzeumnál létesítendő kutató-
laboratórium létrehozása, mint olyan létesítményé, amely a problémakör hidrobiológiái
alapkutatási vonatkozásaival foglalkozhatna elmélyültebben.
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