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BARABÁS MRE

Sérülékeny ivóvízbázisok a Jászságban

Jó száz éve már, hogy az alföldi lakosság leszokott a halálos kórt (kolera) terjesztő
felszini- (folyók) és talajvizek (ásott kutak) ivásáról, és áttért az orvosai, mérnökei által
védettnek, s ezért egészségesnek minősített rétegvíz (artézi kút) fogyasztására.

Nagy üzlet lett a kútfúrás, boldog-boldogtalan képzettség, gyakorlat nélkül
foglalkozott vele. így nem csoda, ha a szakemberek, akik az artézi vízben látták az
egyetlen ellenszert a járványokkal szemben, rádöbbentek: a sok hibásan, gyenge
minőségű csővel kivitelezett kút megszüntetheti a rétegvizek természetes védelmét,
biztonságát. Aztán azon kívül, hogy néhány évtized alatt eltűntek a kifolyó vizű kutak
(lásd: „rétegrövidzár" és kitermelésből adódó nyomáscsökkenés), nem történt
különösebb változás a felszín alatt.

Az államosítással szabályozottá váló kútfúróipar (végzettségi előírások, szabványok)
is segítette a század eleji félelmek feledését, így csak kevesen figyeltek fel arra. hogy
32 1970—80-as évektől a hobbitelkeken feléledt a régi fúrós kontárvilág. Ennek
robbanásszerű elterjedését csak tovább segítette az utóbbi tíz évben ismétlődő aszály.
a drasztikus vízáremelés és az un. „szegedi" típusú csőkútfajta megjelenése. Ez az
önmagában végtelenül egyszerű, olcsó és ötletes szerkezet nagy segítségére volt a kertek
tulajdonosainak, ugyanakkor helytelenül, cementszigetelés nélkül kivitelezve
egybekapcsolja a talaj- és a védett rétegvizet, szinte elháríthatatlan gondot okozva ezzel
a vízellátásért felelős szakembereknek.

Napjainkban a vegyelemzések bizonyítják, hogy a csőpalástok mellett beszórt
szűrőkavicson át napok, hetek alatt lejut a szennyezett talajvíz a védett rétegvizekig.
rosszabb esetben akár a „vízműves szintekig" is, ami már a lakosság napi ivóvízellátását
veszélyezteti.

Mostanában kézzelfoghatóbban bizonyítható, hogy nem csak ezek a „mesterséges
ablakok" károsítják a védett rétegvizeket. A KÖTIVIZIG északi területén például
Jászberénytől Hevesig jórészt a felső-pleisztocén kezdete (700 ezer évvel ezelőtt) óta
létrejött durvaszemcsés hordalékkúpok szintjeiből nyerik az ivóvizet, melyek
önmagukban — kis mélységük ellenére is — védettnek mondhatók. De hol van már ez
az idilli állapot? És itt nemcsak a fentebb említett magánkutakra és az erőteljes,
koncentrált vízkitermelés során megváltozott áramlási viszonyokra gondolok — ez
utóbbi egyébként a vízügyi és a környezetvédő geológusok kedvenc elmélete, és
feltételezi, hogy a fedőanyagban folytonossági hiányok vannak, melyeken keresztül a
vízműves szint tartós depressziója „lehúzza" a szennyezett talajvizeket a kutakba —.
hanem a hegyláb felőli, oldalirányú utánpótlódásra is. Még szakmai körökben sem
hallottam például arról, hogy a jászberényi, a jászszentandrási és a hevesi vízmű fő
vízbázisát adó felső-pleisztocén rétegek a településektől 18—20 km-re olyan közel
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kerülnek a felszinhez, hogy gyakorlatilag talajvíztartóvá, durva szemcsézetük miatt
pedig kitermelésre érdemes építőanyaggá válnak. Azt pedig mindannyian láttuk már.
milyen „gondossággal" védik ezeket a hegyláb közeli bányagödröket (szemét- és
szennyvízleürítők), nem gondolva arra, hogy tőlük nem túl messze ezen kőzetanyag
mélybesüllyedt nyúlványaira vízműkutak települnek.

Az elmondottak tükrében nem meglepő, hogy amikor 1996 elején lehetőség nyílt
kormányzati pénzből előkutatásokra néhány veszélyeztetett vízbázis területén, a
KÖTIVIZIG geológiája Pusztamonostort, Jászfelsőszentgyörgyöt, Jászberényt és Hevest
nyilvánította sérülékennyé. A négy település közös jellemzője, hogy a meglevő kutaknak
csak egy része termel sekély mélységű rétegből, ezek súlya azonban az ossz
víztermelésen belül igen jelentős. Az előkutatások során különleges szerepet kaptak a
hagyományos vízkémiai elemzések (különös tekintettel a nitrit-nitrát-ammónia- szulfát
és klorid komponensekre), valamint a trícium és az oxigénizotóp (180) vizsgálatok,
melyeket először végeztek területünköa

A mintázandó művek között egyaránt voltak magántulajdonban lévő csőkutak és
gondosan kiválasztott vízműkutak, hiszen az ún. „fedőt" (amin átszivárog a
szennyeződés) és a védendő szinteket együtt, egy időpontban kívántuk szemügyre venni.
Nos, a pénzügyi okból egyelőre csak kis számú elemzés annyiban megnyugtatóan zárult,
hogy a vizsgálat alá vett vízműkutak elemzései a szokott képet mutatták, vagyis felszíni
eredetű szennyeződést nem találtunk bennük. Kissé más kép látható az
izotópvizsgálatokból. A tríciummérések például — ha csekély mértékben is — 40 évnél
fiatalabb víz jelenlétét bizonyították a védett rétegekben, és ennek — a
jászfelsőszentgyörgyi 56,4 m-es vízműkút kivételével, melynek vize „tisztán
jégkorszaki" eredetűnek mutatkozott — az oxigénizotópok sem mondtak ellent: a
jászberényi 60 m-es kutak vize a holocénban szivárgott be, a pusztamonostori és a
hevesi vízműkutakból pedig jégkorszaki és holocén vizek keveréke került elő.

A fedőhomokokat termeltető magán csőkutak vizének elemzései — mint az várható
volt — jóval kedvezőtlenebb eredményt hoztak. Itt már a hagyományos vízkémia is
több esetben talajvíz bekeveredésre utalt, amit a magas nitrát (104—326 mg/l között),
klorid (52—102 mg/l) és szulfát (108—256 mg/l) tartalmon lehetett lemérni. (Az
ellenőrző minták a vízműkutakéval egyező, eredeti oldott anyag tartalmat mutattak
ugyaninnen.) A tríciumvizsgálatok mindenhol 40 évnél fiatalabb víz jelenlétét
bizonyították (3,5—29,6 TU), az oxigénizotópok pedig egyértelműen jelezték a
holocénban beszivárgott (vegyes holocén-pleisztocén-jégkorszaki víz jelenlétét
(-10,23—10,64 180 0/00 között).

A próbavizsgálatok tehát igazolták a KÖTIVIZIG geológiájának azt a gyanúját, hogy
a nevezett négy vízmű — leginkább a három jászsági — a sérülékeny kategóriába
tartozik, védelméről tehát gondoskodni kell. A kérdés csak az: milyen módon? A
tanulmány elején leírtak szerint ugyanis a holocénnak mondott víz több, igencsak eltérő
módon juthatott el a vízműves szintig, és mindegyik ellen másként kell védekezni. Ezek
a módszerek szakmai és politikai okból egyaránt nehézséget okoznak.

Mert: tömessük el az összes helytelenül kivitelezett magán csőkutat? Ehhez először
is a házaknál kellene felderíteni (nem egyszerű dolog!), majd szabályszerűen el kellene
cementeztetni azokat. Ezzel szemben áll, hogy például a Jászberénytől délre fekvő
tanyavilágban csak ez az egy vízbeszerzési lehetőség van, errefelé vízműhálózat
valószínűleg sohasem épül ki, és bizony a szikkasztók is megmaradnak. Azt sem könnyű
kimutatni, hogy a vízműves szint fedőképződményének földtani ablakain át jut le a
talajvíz, de ezen lehetőség ellen — a legérintettebb Jászberényben — már tettek is
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intézkedéseket. A felső-pleisztocén vízbázist a pénzügyi lehetőségek függvényében
áthelyezik a sokkal jobban védett felső-pannon tározókba, így a káros depresszió is
jelentősen mérséklődik.

A víztermelések hatására bekövetkező természetes oldalirányú áramlások károkozása
ellen csak azokkal a vízügyi-környezetvédelmi hatóságokkal együtt lehet fellepni,
akiknek a működési területére a hegylábi hordalékkúpok esnek. Itt kell ugyanis
lépésről-lépésre felderíteni a mi vízadóink rétegkapcsolatait, kibúvásait és azokat
hatóságilag szükséges megvédeni.

Sok megválaszolatlan kérdés van tehát, egyértelműen pedig csak annyit lehet
kijelenteni, hogy a következő években — a kormányzat anyagi támogatása esetén —
a vizsgálatokat folytatjuk, azok eredményét az illetékesek elé tárjuk.
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