
A Kiskörei Vízlépcső avatása után

1973. május 16-án elérkezett a minden vízgazdálkodási feladatnak megfelelő
Tisza II. vízlépcső felavatása. Közel hat esztendőn keresztül mintegy 5000 ember
dicséretes és példás munkája nyomán elkészült Kisköre határában, közel 2 km-es
új tiszai mederben a duzzasztómű, a hajózsilip és a vízierőtelep, egyszóval a víz-
lépcső. Ehhez csatlakoznak 41 km hosszon a megerősített árvédelmi töltésekből
kialakított tározótó gátjai, valamint a Jászsági és Nagykunsági Főcsatorna kez-
deti, 20 km-es szakasza. A munkák során 12,5 millió m3 földet mozgattak meg
az építők, több mint 300 000 m:i beton és kő munkát végeztek el. Beépítettek
közel 5000 tonna acél- és gépszerkezetet. így határidő előtt a tervezők, beruházók
és építők szoros együttműködésével, mintegy 50 vállalat aktív közreműködésével
elkészült a Tisza II. vízlépcső és a hozzá tartozó öntözőrendszerek első üteme.
Az ország eddigi legnagyobb vízügyi létesítményét ünnepélyes külsőségek között
felavatták.

A Kiskörei Vízlépcső megnyitóján Dr. Gergely István, az MSZMP MB első titkára
üdvözli az ünnepség résztvevőit
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Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke a Kormány és a magyar nép nevében
átvette a vízlépcsőt, köszönetet mondva az építőknek kiváló munkájukért és
a határidő előtti befejezésért. Miniszterelnökünk annak a reményének adott ki-
fejezést, hogy az elkészült mű népünk boldogulását, a Közép-Tiszavidék mező-
gazdaságának és iparának fellendítését, az életszínvonal emelkedését szolgálja.

Az elismerő, méltató szavak után Fock Jenő a nemzetiszíníi szalag átvágá-
sával ünnepélyesen felavatta és átadta rendeltetésének a nagy társadalmi össze-
fogással épült Tisza II. vízlépcsőt.

A Kiskörei vízlépcső és a hozzá tartozó öntözőrendszerek kiépülése betető-
zése és megvalósítása a reformkori szabályozási munkákat kezdeményező és ter-
vező Széchenyi István és Vásárhelyi Pál elképzeléseinek, amely szerint az árvizek
megfékezésén túl a folyó vizének „mindennemű" hasznosítását tervezték.

Gondosan megalapozott távlati tervek szerint a Tisza II. vízlépcső az első
olyan létesítmény hazánkban, amely a vízgazdálkodás különböző feladatait: az
öntözést, a vízierő hasznosítást, az árvízvédelmet és belvízrendezést, a víziút-
hálózat fejlesztését, környezetvédelmet, tájesztétikát és vízparti üdülést az adott
terültt gazdasági-társadalmi fejlődésével összhangban, tervszerűen oldja meg.

Számítani kell arra, hogy 1985-ig a jelenlegi évi kétmilliárd helyett több,
mint négymilliárd köbméter vízre lesz szükség a Tisza menti nagyüzemi szocialista
mezőgazdaság, az ipar és a lakosság ellátásához. Az első építési ütemben több,
mint hárommilliárd forint beruházással megépülő nagy mű legfontosabb rendel-
tetése, hogy kiegyenlítse a Tisza szélsőségesen ingadozó vízjárását, tehát össze-
gyűjtse a bővizű időszakok vízfeleslegét, s azt szabályozottan, a szükségletekhez
igazodva bocsássa a lakosság, az ipar és mezőgazdasági üzemek rendeltetésére.

A távlati tervekben öt vízlépcső létesítését irányozták elő. Ebből eddig kettő,
a tiszalöki és kiskörei épült fel. A következő állomás Csongrád, ez a vízlépcső
Kisköréig duzzasztja meg a folyót. Lejjebb, a jugoszláv Tisza-szakaszon, Növi
Becsejnél épül már a tiszai vízlépcsősorozat újabb fokozata, melynek duzzasztó
hatása majd Csongrádig érvényesül.

A határidő előtt felépített kiskörei vízlépcső munkálataiban széleskörű tár-
sadalmi összefogás bontakozott ki, s a társadalmi erők mozgósításában különösen
kiemelkedő szerepe volt a KISZ-védnökségnek és vatószínű marad is az öntöző-
rendszer teljes kiépítéséig és hasznosításáig. Az építők becsülettel teljesítették
vállalásaikat. A megkezdett második ütem kivitelezése jó ütemben halad.
Az építés harmadik ütemének előkészítése sem mutat megoldhatatlan akadályt.

Több, mint öt éven keresztül az építés volt a közfigyelem középpontjában.
A vízlépcső átadásával az érdeklődés a hasznosítás területére fordul. Az ország
népe joggal várja befektetett milliárdjai optimális hasznosítását. A komplex mű
mezőgazdasági hasznosulása jelenti a legtöbb gondot, kíván további fejlesztő és
termelő tevékenységet a hatóterületen lévő mezőgazdasági üzemektől.

A Kiskörei vízlépcső közvetlen hatóterülete közel egymillió hektár. Magá-
ban foglalja: Szolnok megye egészét, Heves megye déli harmadát, Pest megye
délkeleti. Bács megye északkeleti, valamint Csongrád és Békés megye néhány
északi települését, továbbá a hatóterülethez tartozónak tekintjük Borsod megyéből
Leninvárostól lefelé a Tisza jobbparti sávját. Lényegében a hatóterület magában
foglalja a Közép-Tiszavidéket: a Nagykunság, a Jászság és a Tiszazug természeti-
földrajzi egységeket.

Az érintett terület az ország mintegy 10%-a, itt lakik a népesség 7%-a.
Megközelítően a lakosság fele városlakó, míg a külterületi népesség aránya meg-
közelíti a 15%-ot. A terület népsűrűsége alatta marad az országos átlagnak.
A foglalkoztatási szint a nagymérvű inga-vándor-forgalom ellenére is alacsony.
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Ét o*^v^
Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke, kitüntetéseket adott át a kiváló építőknek

Az elnökségben: az országos és megyei vezetők, a tervezők és építők képviselői
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A hatásterület az ország iparilag kevésbé fejlett területeihez sorolható, itt talál-
ható az ország ipari állóeszköz-állományának 5,3%-a (Leninvárossal), és az ipari
foglalkoztatottak 4,6%-a. A vizsgált terület legfontosabb településhálózati jel-
lemzője a nagyhatárú, nagyfalvas elrendeződés, melyhez kiterjedt, de egyenlőtlen
megoszlású városhálózat és nagyszámú külterületi lakotthely kapcsolódik.

Szolnok megye a hatóterület 60%-át jelenti, területileg közvetlen csatlakozik
a tározó-tóhoz, a Jászsági és Nagykunsági Főcsatorna 90%-a itt található, és a
tervezett öntözésfejlesztés 60%-a várhatóan Szolnok megyében valósul meg. Így
megyénk mezőgazdasága kiemelten érdekelt és fontos szerepet játszik a Kiskörei
vízlépcső adta öntözési lehetőségek kihasználásában, a megye egész gazdasága
pedig a vízlépcső adta lehetőségek komplex hasznosításában.

Szolnok megye a Közép-Tiszavidékén, a Tisza két oldalán fekszik. Az el-
múlt évszázadok alatt Szolnok megye élete, gazdasági fejlődése, történetének
ezernyi epizódja szorosan kapcsolódott a Tisza folyóhoz, a Jászság és Kunság
mindenkori vízgazdálkodási viszonyaihoz.

Már a múlt század végén felmerült a vízkárelhárítás mellett az öntözés
szükségessége. A békésszentandrási duzzasztó megépítése a Körösön, a tiszafüredi
öntözőrendszer kiépítése, majd az 1950-es évek elején a Tiszalöki vízlépcső és
a Keleti Főcsatorna átadása, az elmúlt 28 évben gombamódra szaporodó úszós
óntözővízkivételek teremtették meg az öntözés széleskörű kiterjesztésének alapját
a Tisza mentén. Szolnok megyében a vízgazdálkodás hosszú múltra tekint visz-
sza, ugyanakkor a mezőgazdaság dolgozói már eddig is gazdag és a későbbiek-
ben jól felhasználható tapasztalatokkal rendelkeznek az öntözéses gazdálkodás
elterjesztéséhez, a kapott öntözési lehetőségek kihasználásához.

Az öntözésnek és a vele szükségszerűen együttjáró belvízgazdálkodásnak,
a komplex meliorációnak egyaránt az a célja, hogy agrotechnikai, biológiai, kémiai
és műszaki technikai eszközök alkalmazásával a növénykultúrák számára opti-
mális vízhelyzetet, növekedési lehetőséget biztosítson.

A fenti cél megvalósításának következményeként várható a mezőgazdasági
termelés feltételeinek gyökeres változása, a mezőgazdasági termelés mennyiségi
és minőségi emelése. Az öntözésfejlesztési célkitűzések és a lehetőségek kihasz-
nálásával egyidőben gondoskodni szükséges a feldolgozás, tarozás, értékesítés,
a szállítás összehangolt kielégítéséről és a szükséges létesítmények megvalósí-
tásáról.

A növényi és állati eredetű mezőgazdasági termékek növekedése az élelmi-
szeripar fejlesztését teszi lehetővé. A víz jelenléte ezen a területen különösen
a vízigényes ipari üzemek telepítésének és működésének feltételeit biztosítja.
A vertikális termelési rendszerek kiépítésére való törekvés pedig az élelmiszer-
es tartósító ipar fejlesztését igényli, s az előbbiek együttesen a hűtőipari lánc
kiépítését indokolják.

A hatóterület termelésének fejlődése és az itt élő lakosság növekvő élet-
színvonala szükségessé teszi a kommunális, kulturális, egészségügyi, közlekedési,
szolgáltatói és kereskedelmi létesítmények fejlesztését. A vízgazdálkodás és ezzel
párhuzamos mezőgazdasági és ipari, valamint a szükségszerűen ezekkel együtt-
járó infrastrukturális fejlesztési célkitűzések megvalósítása kapcsán megváltozik
a táj, a természeti környezet arculata, amely az említett fejlesztési és egyéb lehe-
tőségeken kívül az itt élő emberek életkörülményeire is kedvező hatást gya-
korol.
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Mindezeket a területi tervezés kapcsán fel kell használjuk, mert a hatások
mérlegelése és számításba vétele nélkül a tanácsi területi tervezés sem lehet
teljes. A regionális terv készítésekor már konkrét számok figyelembe vétele
szükséges.

A tanácsok koordinációs tevékenysége tudja biztosítani, hogy a fent vázolt
hatásokat konkrét elemzé" után az üzemi tervezés is hasznosítsa. A most készülő
feleoülésfejlesztési tervek a fent leírtakon túlmenően számolnak a Balaton egy-
ötödét kitevő víztároló környékén kialakítható üdülési, vízisport és idegen-
forgalmi lehetőséggel.

A Kiskörei vízléocső átadásával a terület vízkészlete megduplázódik és új
alánokra helyeződik. A Tászsági és Nagykunsági főcsatornák kiépítésével a jelen-
legi öntözőtelepek vízellátása átkapcsolandó az úi fő-, illetve fürtcsatornákra.
Ez a munka a termelőkkel összehangoltan, tervszerűen történik. Nagy figyelmet
fordítunk erre és insniráliuk a mezőgazdasági üzemek dolgozóit és vezetőit is,
hogy a meglévő öntözési lehetőségek jobb kihasználásával igyekezzenek felkészülni
a további lehetőségek intenzívebb kihasználására. Az öntözőművek gyorsabb üte-
mű hasznosítását a kötelezettség és az üzemi önállóság egészséges szintézisének
alakításával is elő kell segíteni.

S/olnok megyében a felhasználható vízkészletek növekedése biztosítja a2
öntözéses gazdálkodás nagymérvű területi növelését. A tervek szerint 1975-rc
TOOOOO hektárra növekedhet, majd 1085-ig - a 800000 hektáros országos öntö-
zési lehetőségből - közel 240 000 hektár lehet a megye öntözési kapacitása.

Mezőaazdasági üzemeink megye szerte nagy törekvést tanúsítanak a terme-
lés mennyiségi és minőségi emelésére. A hagyományos termesztési eljárások töké-
letesítése mellett mind nagvobb figyelmet szentelnek az iparszerű zárt termelési
rendszerek alkalmazására, sikeres bevezetésére. A zárt rendszereken belül az
öntözés széleskörű kiteriedése miatt, feltétlenül szükséges az öntözéses techno-
lógiával külön is foglalkozni. A hagyományos „száraz" gazdálkodás mellett min-
den öntözött növénynél kialakítandó az iparszfrű zártrendszer öntözéses válto-
zata. Speciálisan c^íp feladat ez megyénk mezőgazdasága számára.

Az öntözés területi növekedésével egyidőben megoldandó az öntözési mód-
szerek tökéletesítése is. Az öntözésfejlesztés és üzemelés végrehajtásánál a gépi
áttelenítésű szárnyvezetékek alkalmazása mellett szükséges a most már hagyo-
mányosnak számító, nálunk is tömegesen gyártott berendezések és felületi öntö-
zési módszerek korszerűsítése. Kívánatos, hogv a műszaki tervezők is nagyobb
figyelmet fordítsanak a felületi öntözési módszerek tökéletesítésére.

A Kiskörei vízlépcső építési üteme, teljesítőképességének alakulása és vár-
ható alaovető gazdasági eredményei a közvetlen hatásterületen az alábbi képet
mutatják:

- A Kiskörei vízlépcső első építési üteme 1973-ban befejeződött, átadásra
került, és már vizet szolgáltat a mezőgazdaság és ipar számára. A második épí-
tési ütem megkezdődött, a főművek építése folytatódik. A harmadik ütem 1980-
ban kezdődik. Tekintsük át táblázatosán a teljesítőképesség változását a külön-
böző építési ütemek alatt:
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Év

1973.
1975.
1978.
1979.
1985.
Távlat

Ütem

I.
II
II
II

III

— A főművek építési
öntözhető mezőgazdasági i

Év

1975.
1980.
1985.
Távlat

összesen:

Max.
Tározott

duzzasztott térfogat
szint

87,50
87,50
88,00
89,00
90,50
91,20

üteméhez
területek a

Bögementi
öntöző-

rendszer

3 500
2 000

34 500
— •

40 000

mill. m-!

24
24
49
96

300
400

kapcsolódva

Kiadható

vízmennyi-
ség

m'/sec.

47
47
74

100
170
210

Főcsatorna hossza
k m

Nagykun- Jász-
sági

18
30

" 85
94
94
94

sági

18
21
21
21
30

102

az egyes öntözőrendszerekből
vízlépcső hatásterületén:

hektár
Nagykunsági Jászsági

öntöző-
rendszer

30 000
44 000
52 000

—

126 000

öntöző-
rendszer

11 000

20 500
40 000
72 000

Összesen

45 000
46 000

107 000
40 000

238 000

A fentieken túlmenően a vízlépcsőről ellátható öntözővízzel a közvetlen
hatásterületen kívül további 62 000 hektár mezőgazdasági terület.

- A Kiskörei vízlépcső öntözőrendszeréből folyamatosan kiszolgáltatható és
véglegesen elhasználható 8 m'/sec ipari víz és ezen túlmenően a visszaduzzasztás
révén megoldódik a leninvárosi ipari komplexum vízellátása (70 m:!/sec).

- A végső kiépítés után, a megemelt duzzasztási szint következtében az
előálló 400 millió m'1 hasznos tározótérfogat a Tisza szélsőséges vízjárását olyan
módon szabályozza, hogy 210 m!/sec-os csúcsvízhaszonnal jellemzett vízfogyasztás
kielégítését teszi lehetővé az évek 80%-ában a mezőgazdaság, az ipar és a tele-
pülések vízellátása számára. A statisztika szerint július második felében és
augusztus hónapban vízkorlátozásra kerülhet sor az évek 20%-ában.

- A megtermelt többletvíz főművi elosztása biztosítja a közvetlen hatás-
területen túlmenően a Körös-völgy jelenlegi vízhiányának mérséklését, és ugyan-
ott az ipar, mezőgazdaság további fejlesztésének lehetőségét.

- A Kiskörei vízerőtelep évi villamosenergia-termelése átlagosan 120 millió
kilowattórával járul hozzá az ország villamosenergia-ellátásához.

- Az év teljes jégmentes időszakában a Kisköre feletti 120 kilométeres
folyó szakaszon (Kisköre és Tiszalök között) 1350 tonnás hajók közlekedését
teszi lehetővé, s ezzel a vízlépcső megalapozza a tiszai hajóközlekedés fejlődését.
A víziközlekedés jelentősebb nagyságrendjével csak a Csongrádi vízlépcső, a Duna
-Tisza és a Duna-Rajna-Majna csatorna megépítése után számolhatunk. Ez egy-
ben az európai víziút-hálózatba kapcsolódást teszi lehetővé, az intenzív hajózást
biztosítva.
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- A hatásterület árvízvédelmi biztonsága emelkedik, mert az árvízvédelmi
töltések erősítésével, illetve új tározótöltések építésével az i%-os (ioo évenkénti
előfordulási valószínűségű) árvíz biztonságos levezetése válik lehetővé. Az érin-
tett árvízvédelmi öblözetekben ez a biztonsági szint megteremti a gyorsabb ütemű
gazdasági fejlődés lehetőségét.

- A fokozatosan kiépítésre kerülő belvíz csatornarendszer és a főcsatornák
esetenkénti belvizi főgyűjtőkénti hasznosítása és ezek mentén kiépülő övcsatornák
az egyes területeken a belvíz levezető kapacitást több mint a duplájára növelik
és a belvízkárokat megszüntetik, illetve nagymértékben csökkentik, s ezáltal
hozzájárulnak a mezőgazdaság eredményesebb gazdálkodásához.

- A Tisza Kisköre feletti szakaszán, valamint az öntöző csatornákra át-
kapcsolt meglévő vízszolgáltatásoknál teljesen, vagy részben megszűnik a szi-
vattyús vízkiemelés és gravitációssá válik, aminek következtében csökkennek
a vízszolgáltatás költségei. Az egész hatóterületen megszűnnek az ún. kettős
működésű csatornák, kiküszöbölődik a belvízcsatornák amúgy is szennyezett
vizének felhasználása. Ez a tény nemcsak a belvízcsatornák belvizi teljesítő-
képességét növeli, hanem egyúttal kedvezően hat a talajvízszint állására és a szi-
kesedés, vagy másodlagos szikesedés elkerülésére.

- A tározótó extenzív, a hatóterületen kiépíthető halastavak intenzív halá-
szati hasznosítása és a töltések, valamint védősávok - nád, erdő és rét - gazdál-
kodás útján történő intenzív kihasználása is hozzájárul a hatásterület gazdasági
fejlődéséhez.

- Az Alföld közepén létrejön egy új, mintegy 120 km2 kiterjedésű mester-
séges tó, a Balaton egyötödét kitevő vízterülettel, és ezzel olyan üdülési, spor-
tolási és idegenforgalmi lehetőség, ami iránt nagy az érdeklődés, mert az ezirá-
nyú igények ezen a tájon nem voltak megfelelő módon kielégíthetők.

Az elmúlt évtizedben a mezőgazdasági termelés ugrásszerűen fejlődött.
A gépesítés és a kemizálás eredményeként kialakultak a nagyüzemi termesz-
tés korszerű technológiái, az iparszerű zárt termelési rendszerek kialakulásának
feltételei. A termelés színvonalát, a műtrágya-felhasználás mértékét és a száraz-
gazdálkodás fejlesztésére fordított beruházások hatékonyságát figyelembe véve,
egyre több nagyüzemben már a vízellátottság mértéke a további fejlődés meg-
határozó tényezője. Méginkább így lesz ez 5-10 év múlva Szolnok megye mező-
gazdasági üzemeiben.

A mezőgazdaság általános fejlesztése szárazgazdálkodási viszonyok között
is megköveteli egy bizonyos szintű beruházás évenkénti végrehajtását. Az öntö-
zéses gazdálkodás, illetve növénytermesztés ehhez viszonyítva tetemes többlet-
beruházást igényelnek. A jelenlegi közgazdasági környezet figyelembevételével
néhány tucat mezőgazdasági üzem kivételével általában e többletberuházást saját
erőből megvalósítani nem tudják. így lényegében az öntözőtelepek és öntöző-
fürtök kiépítésének ütemét alapvetően az állami dotáció és a rendelkezésre bo-
csátott hitelkonstrukció szabja meg.

Mint ismeretes, a Kiskörei vízlépcsőhöz tartozó öntözőrendszerek kiépítése
esetén az öntözéses gazdálkodás többletterméséből származó nemzeti jövedelem-
növekedés 3 milliárd forintra tehető. Ahhoz, hogy e célkitűzés időben minél ha-
marabb megvalósulhasson, a jelenlegi állami dotáció - és a jelenleg meglévő
hitelrendszerek konstrukciója - felülvizsgálandó, illetve a gyorsabb ütemű kiépí-
tés érdekében e konstrukció kedvezményesebbé tétele kívánatos.

Az öntözés a felszabadulás után hazánkban gyorsan fejlődött. 1945 előtt
mindössze 16000 hektáron öntöztek. 1960-ban az öntözött terület kiterjedése
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már iooooo hektár volt. Különösen nagy lendületet kapott az öntözésfejlesztés
az 1960-as évek elején a termelőszövetkezetek megszilárdításával. Ekkor néhány
év alatt a mezőgazdasági üzemek több százezer hektárral növelték az öntözésre
berendezett területet. A fejlesztés azonban egyoldalú volt, mert jórészt kézi át-
telepítésű, hordozható esőztető berendezéseket állítottak üzembe, amelyek 5-8
évi használat után lényegében elavultak.

Az öntözés kezdeti időszakában a szétszórtan telepített öntöző telepeket
jórészt mély vezetésű lecsapoló-csatornákból, illetve közvetlenül a vízfolyásra
telepített vízkivételek útján látták el öntözővízzel. A tiszalöki öntözőrendszer
magas vezetésű csatornákban, gravitációs úton szolgáltat a mezőgazdaság szá-
mára vizet. A kiskörei rendszerben ugyancsak magas vezetésű csatornák épülnek.

Az elkövetkező évek fejlesztése tehát jórészt nagy kiterjedésű öntözőrend-
szerekben épülő öntöző fürtök keretében valósul meg. így a belvízcsatornák jó-
része kikapcsolható az öntözővíz szállításából. Ezzel megszűnik az a kedvezőtlen
helyzet, hogy a csatornák hol öntözővizet, hol csapadék-, illetve csurgalékvizet
vezetnek, ami nemcsak a fokozott feliszaposodás miatt gazdaságtalan, hanem
azzal a konkrét veszéllyel is jár, hogy az öntözővíz vegyszerrel fertőzött csurgalék-
vizekkel keveredhet, és egyben öntözésre alkalmatlan belvizeket is szállíthat.

A fejlesztés során az egységes rendszert alkotó létesítményeket műszakilag
és területileg összefüggő, összehangolt program alapján valósítják meg annak
az elvnek a szem előtt tartásával, hogy az öntözés, illetve a melioráció a mező-
gazdasági termelés fejlesztésének és a komplex vízgazdálkodásnak egyaránt szer-
ves része. Az egységes fejlesztési tervek kidolgozásakor messzemenően figyelembe
lehet venni a tájesztétikai és környezetvédelmi szempontokat is. A vízügyi léte-
sítmények különösen sík vidéken nagymértékben befolyásolják a táj arculatát.

Az egyes öntözőfürtökön belül a különböző öntözési módok és módszerek
széles skáláját célszerű alkalmazni. így a felszín alatti nyomócsöves öntözőtelepck
mellett korszerű felületi öntözések és rizstelepek építésével, valamint gépi áttele-
pítésű hordozható berendezések üzembeállításával egyaránt számolunk.

A nagy öntözőrendszerek általában már automatikus üzemben épülnek. így
épül ki a Böge-menti, a Nagykunsági és a Jászsági öntözőrendszer is. A vízvezető-
hálózat szabályozó műveinek, a zsilipeknek, osztóműveknek, bújtatóknak és át-
emelő szivattyútelepeknek vízszállítását a fogyasztók vízfelhasználása vezérli.
Az üzemeltetés egyértelmű célkitűzése a felhasználás szerinti vízigények rugalmas
és maradéktalan kielégítése.

Különösen az esőztető öntözőfürtök létesítésénél tág tere nyílik a hatékony
műszaki fejlesztésnek, az automatikus szivattyútelepek üzemének biztosításától
kezdve a csőhálózat számítógépes méretezésén keresztül a korszerű építési tech-
nológiák alkalmazásáig. Széles körben használnak Magyarországon új építési
anyagokat, könnyű szerkezetű acél- és alumínium-szerelvényeket, műanyagcsöveket,
előregyártott műtárgyakat. Kiemelt feladat az esőztető öntözések hordozható
szárnyvezetékeinek korszerűsítése és a hazai viszonyok között gazdaságos gépi
áttelepítésű vezetékek kiválasztása, illetve továbbfejlesztése. Az automatikus üze-
melés műszerezettsége speciális feladatokat jelent.

A felületi öntözéseknél elsősorban az automatikus vízadagolás biztosítására
és a műanyagok szélesebbkörű felhasználására irányul a fejlesztés. Jól beváltak
a műbőrből kialakított alacsony nyomású tömlők. Ez utóbbiak alkalmazásával
megtakarítás érhető el a tereprendezési munkálatok költségében is. Vizsgálatok
folynak az altalaj öntözés elterjesztésével kapcsolatosan.

Üj problémaként jelentkezik a nagyüzemi szakosított állattartó telepeknél
keletkező híg trágyáié elhelyezése. A probléma gazdaságos megoldásnak mutat-
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kozik a szennyvízöntözés bevezetésével. Ez egyrészt növeli az öntözés hatékony-
ságát, másrészt megoldja a szennyezések ártalommentes elhelyezését, a további
vízminőségromlást megakadályozza.

Befejezésül - a teljességre való törekvés nélkül - tekintsük át a Kiskörei
vízlépcső öntözőrendszerének beépítésével bizonyosan várható, vagy szükségessé
váló változásokat:

- A mezőgazdasági termelési volumen és ebből adódóan a szállítási, rik-
tározási, tartósítási feladatok számottevő növekedésére szükséges felkészülni.
A termc'ési volumen emelkedése első lépésben a növénytermesztés növekedésé-
ben realizálódik. A második ütemben a távlati mezőgazdasági termelés kulcs-
kérdése a szarvasmarha-tenyésztés lesz, mert

a) az öntözött gyepek és legelők legmagasabb színvonalú hasznosítása a
szarvasmarha-tenyésztés keretében lehetséges;

b) az öntözéses gazdálkodás talajerő-visszapótlása nagy mennyiségű szerves-
trágyát igényel:

c) öntözéssel jelentősen növelhető a szarvasmarha-tartáshoz szükséges szálas-
lédús takarmányok hozama.

- A mezőgazdasági termelés munkaerő-szükségletének mérsékelt csökke-
nése;

- az élelmiszeripar termelési volumenének növekedése;
- az ipar- és mezőgazdasági termelésfejlesztés területileg és általában nagy-

ságrendileg helyes arányainak kialakítása;
- a településhálózat-fejlesztési tervek felülvizsgálata szükséges a főbb irá-

nyok konkrét meghatározásával;
- a szórt és bokor tanyák, mint nagyüzemi nagytáblás öntözés gátjainak

gyorsütemű lemorzsolódása;
- az egves tömörült külterületi lakott helyek szolgálati lakótelepekké tör-

ténő ánninősítése, illetve a mezőgazdasági üzemek alközpontjainak kialakítása
és ezek megfelelő ellátási színvonalának biztosítása hosszú távra;

- a lényegesen megnövekvő energiaigények kielégítése, illetve a szükséges
hálózatok kiépítése;

- a mezőgazdasági munkaerő megtartása érdekében megfelelő színvonalú
ellátó és szolgáltató intézményhálózat biztosítása valamennyi településben (infra-
struktúra fejlesztése);

- a mezőgazdasági szakmunkásképzés biztosítása;
- a mezőgazdaságot és élelmiszeripart közvetlen kiszolgáló ipari bázis lé-

tesítése.
Ma még nem tisztázott kérdés, hogy az öntözővíz felhasználása mikor válik

általánossá a hatóterület "Ta alkalmas részcin. Amennviben az öntözés csak az
1980-as évek közepén vílik széleskörűen általánossá, akkor úgy tűnik, a mező-
gazdaság- és iparfejlesztés érdekei óhatatlanul összeütközésbe kerülnek. Ez eset-
ben a ter'ilet fejlődése és a munkaerő helyben való foglalkoztatása és helyhez
kötése érdekében a 70-es években még döntően a területileg decentralizált exten-
zív iparfejlesztés válik indokolttá. Ennek következményeként, amikor a mező-
gazdasági üzemek képesek lesznek az öntözővíz fogadására, a tervezett munka-
crőszükséglct már nem lesz biztosítható, tehát vagy kevésbé intenzív termelés-
szerkezet, vagy igen magas fokú technikai színvonal biztosítása válik szükségessé
a mezőgazdaságban.

Abban az esetben, ha az üzemek a fent jelzett időpontnál hamarabb, a jelen
évtized közepén, illetve második felében már fogadják széles körben az öntöző-
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vizet, a mezőgazdaság nagyobb mérvű munkaerő-visszatartó képességével kell
számolni. Ez esetben centralizáltabb, a már jelenleg is iparilag fejlett település-
ben intenzívebb iparfejlesztés megvalósítása látszik célszerűnek.

Jelenleg a hatásterület ipari foglalkoztatottjainál több mint 10%-kal keve-
sebb az ipari munkahelyek száma. A hatásterületről kiingázók többsége a hatás-
terület keleti és északi térségéből jelentkezik. Megjegyzendő azonban, hogy éppen
ezeken a területeken jelentkezik számottevő és egyben a legkevésbé kvalifikált
szabad munkaerő.

A következő néhány évben a hatásterületen - bár egyre csökkenő mérvű -
a népesség csökkenése várható, hosszabb távlatban azonban népességnövekedés-
sel, a kereső-eltartott arány javulásával számolhatunk.

A termelőerők várható fejlesztése, a lakosság jövedelmi viszonyainak, ellá-
tási igényeinek növekedése az infrastrukturális hálózatok korszerűsítését és bőví-
tését igényli. Az öntözésfejlesztés megvalósítása idején e tényezőkkel a tervek
kialakításakor számítani szükséges. Különösen fontos Szolnok megye V. ötéves
terve összeállításánál és végleges kialakításánál a fenti tényezők figyelembevétele.

A vázlatos áttekintésből is látható, a Kiskörei vízlépcső és a hozzátartozó
öntözőrendszerek messze túllépik a csak mezőgazdasági fejlesztési feladatokat.
Az első ütem befejezése és üzembehelyezése nagy lehetőséget biztosít és egyben
sok tennivalót jelent többek között Szolnok megye számára is.

A lehetőségek komplex kiaknázása, e nagy népgazdasági beruházás haté-
konyságának elérése széleskörű összefogást és együttműködést kíván. A tervezett
fejlesztések anyagi feltételeinek megteremtése az érdekelt üzemek fejlesztési esz-
közeinek koncentrálását, az állami dotáció és hitelrendszerek kereteinek bővíté-
sét igényli, mert csak így valósítható meg az öntözéses gazdálkodás gyors és szé-
leskörű kivitelezése.

Az V. ötéves terv összeállításához elengedhetetlen az üzemi magatartás és
beruházóképesség egyértelmű ismerete, mert az öntözéses gazdálkodás kibővíté-
sének üteme nagymértékben befolyásolja a mezőgazdasági termelést, kezdetben
a növénytermelést, később az állattenyésztés alakulását. Ezeken túlmenően lénye-
gében döntően befolyásolja az egész gazdasági struktúra alakulását, a terület-
fejlesztési célkitűzéseinket és mindezeken keresztül Szolnok megye lakosságának
életkörülményeit. A feladat és hatás igen nagy. Megvalósítása csak az összes
érdekelt vállalat, üzem és intézmény egybehangolt, tervszerű és legszorosabb
együttműködésével biztosítható.

Dr. Hegedűs Lajos
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