
CSONGRÁD MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI GONDJAI 

Dr, Barta József+
Az országos ‘intézkedésekkel összhangban Csongrád megyében is 
a 7o-es évek végén kezdődött el a környezetvédelmi feladatok 
gyorsabb és komplexebb végrehajtása. A létrehozott uj környe
zetvédelmi szervezet legfontosabb feladatának tekintette a 
megye környezet-minőségének megismerését, majd ebből kiindul
va meghatározni a teendőket. A megyei Tanács 1982-ben hagyta 
jóvá Csongrád megye hosszútávú környezetvédelmi koncepcióját, 
amely a közös munkavégzésünk alapját jelenti. A koncepció 
végrehajtásában az állami és társadalmi szervek aktivan részt 
vesznek. Az együttes tevékenység legfontosabb eredményeit a 
következőkben foglalom össze.

A korábbi évekhez viszonyítva a mennyiségi földvédelem 
végrehajtásában figyelemre méltó pozitiv változás következett 
be. A földek más célú igénybevétele 1981-85. között 50 %- al ke
vesebb volt, mint az előző tervciklusban. Ezzel párhuzamosan a 
kihasználatlan területek újrahasznositása megháromszorozodott.
A két folyamat következtében a mezőgazdasági termelésre alkal
mas földek csökkenése lelassult, sőt megkezdődött a szántó
terület növekedése. A viszonylag gyors előrelépést a szigorú 
földvédelmi rendelkezések betartása, valamint a Földvédelmi 
Alap támogatása tette lehetővé.

Az elért siker, azt is szemléletesen bizonyitja, hogy egy-egy 
környezetvédelmi célkitűzés teljesitése csak az előirások 
következetes érvényesitésével és a végrehajtás anyagi támoga
tásával biztositható.

A mennyiségi védelem mellett a minőségi földvédelem 
szempontjaira is kellő figyelmet fordítottunk. A talaj ter-

+Csongrád megyei Tanács VB,

- 61 -



mékenységét meliorációval és környezetkimélő technológiai 
eljárásokkal igyekeztünk fenntartani, illetve növelni. Adott
ságaink a komplex meliorációs munkálatok kiterjesztését és 
gyorsítását követelik meg. Elképzeléseinket hosszútávú prog
ramban rögzitettük, aminek végrehajtását 1978-ban kezdtük meg 
és várhatóan az ezredfordulóra fejezzük be. A 24o ezer ha-os 
tervezett összes területből eddig 9o ezer ha-t teljesitettünk. 
1986-ban megkezdődött a kettős működésű / nedvesitő-lecsapoló/ 
talajcsőrendszerek kivitelezése is. A környezetkimélő agrotech 
nikai eljárások közül a mérsékelt tápanyag- és növényvédőszer 
terhelést mreg tudtuk valósítani. A mintegy 15 Ж-os terméshozam 
emelkedést mindössze 6 Ж-os műtrágya többlettel sikerült el
érni. Az egy hektárra eső 3,8 kg-os növényvédőszer hatóanyag 
mennyiség lényegesen kevesebb az országos átlagnál, amely az 
5 kg-t éri el. .

Vízvédelmi eredményeink közül kiemelkedik, hogy a megye min
den településén az ivőviz igényeket védett, mélyrétegű víz
bázisból elégítjük ki, ami egészséges vízszolgáltatást tesz 
lehetővé. A friss ivóvizfelhasználás mérséklésében még nem 
számottevő az előrehaladás, mivel a víztakarékos és vizvissza- 
forgatásos ipari technológiák csak lassan terjednek.

Az eredmények számbavételekor említésre méltó természet- 
védelmi helyzetünk is. Szakembereink időben felfigyeltek a 
megyében található különleges élővilágra és tájra. Ennek kö
szönhetően természetvédelmi értékeink intézményes védelme 
biztosított. Az összes védett területünk 24.5o9 ha, amely a 
megyei összes területből 5,8 %-os arányt képvisel. Országos 
jelentőségű értékeink a Pusztaszeri és a Mártélyi Tájvédelmi 
Körzet, valamint a volgamenti hérics csomorkányi termőhelye.
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A Pusztaszeri Tájvédelmi Körzeten belül az Ópusztaszeri Nem
zeti Emlékpark méltó kialakítása tervszerűen folytatódik.
Megyei jelentőségű természetvédelmi területek között erdő- 
részletek, fák, facsoportok, ősláp és szikes legelő talál
ható „ ■ -

A lényegesebb eredmények felsorolását a megye kedvező 
levegőtisztaságával lehet befejezni. Ez az állapot összefügg 
-az ipar alacsony légszennyezésévela fölgáz- fűtés erőtel
jes növekedésével, valamint egyes hatósági intézkedések ked
vező hatásával. Az 1987.január 1-én hatályba lépő új levegő
tisztaságvédelmi jogszabály várhatóan növelni fogja a megelőző 
intézkedések, hatékonyságát.

Az elért eredmények lehetővé tették, hogy a megye kör
nyezeti állapota ne romoljon veszélyes mértékben, ami a vi
szonylag kisebb mértékű egészségkárosodásban is kifejezésre jut. 
Az erőieszitések ellenére azonban néhány területen gondjainkat 
nem lehetett felszámolni. Ezek közül kiemelkedik a kommunális 
szennyvizek közcsatornán történő elvezetésének és tisztításá
nak alacsony aránya. A szennyvízcsatorna hálózat a VI. ötéves 
terv ideje alatt mindössze 60 km-rel bővült a 145 km-es ivó
vízhálózat növekedéssel szemben.Megyénkben a csatornázott la
kások aránya csak 32 %, ami jelentősen elmarad az országostól.
A csatornázatlan lakások szennyvizeinek elszikkasztása erő
teljesen szennyezi a talajt és a vízkészletet, gyorsítja a 
talajvizszint felemelkedését.

Nem jobb a helyzetünk az elvezetett szennyvizek tisztí
tása terén sem, hiszen-a kellően tisztított szennyvizek aránya 
minimális, 11,5 %-os. Szeged város szennyvizei is tisztítás 
nélkül kerülnek bevezetésre a Tiszába. Még szerencse, hogy a

- 63 -



bővizű folyó öntisztitóképessége lehetővé teszi a szervesanya
gok lebontását. A fertőző szervezetek bejutása viszont növek
vő, ami miatt felszini vizeinknél a bakteriológiai vizminőség 
romlő tendenciájú, igy fürdésre saját felelőség mellett vehető 
igénybe.

Az öntöző vizek menőségét egy speciális szennyezőanyag 
a termál csurgalékvizben lévő magas nátrium tartalmú oldat só 
rontja, elsősorban a jelentősebb hévizhasznositási körzetekben, 
Szentes és Szeged városok környékén. A szikesitő hatás elkerü
lését több helyen az öntözési idényben tározó tavakban történő 
elhelyezéssel oldják meg. A legjobbnak Ítélt vizvisszasajtolás 
elterjedésének ma még nincsenek meg a feltételei.

Nem kielégítő településeinken a köztisztaság helyzete 
sem-Ebben közrejátszik a lakosság egy részének kultúrálatlan, 
fegyelmezetlen magatartása. Az is tény, hogy a tárgyi feltéte
lek előírásszerű megteremtését a helyi tanácsok szűkös anyagi 
helyzete nagyban gátolta. A kijelölt szilárd és folyékony kom
mun ális hulladéklerakőhelyek többsége nem felel meg a köze
gészségügyi és környezetvédelmi követelményeknek. Az előírá
soknak megfelelő lerakóhelyek kialakításához 150 millió Ft-ra 
lenne szükség, amiből csak 28,4 millió Ft áll rendelkezésre.

A folyamatosan növekvő mennyiségű termelési hulladékok 
kezelése, ártalmatlanítása egyre jelentősebb feladatot jelent.
A központi programokhoz csatlakozva mérsékelt anyagmegtakari- 
tás figyelehetó meg., de a hulladékszegény technológiák beve
zetése csak kezdeti lépéseknél tart. Legnagyobb gondot a ve
szélyes:. hulladékok okozzák. Megyénkben - a legutolsó, 1985- 
ös felmérés szerint - évente 23.6oo t ilyen hulladék kelet-
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kezik, amelyből mindössze l.ooo t a megfelelően ártalmatlaní
tott mennyiség. Az alacsony ártalmatlanítási aránynak többek 
között az is oka, hogy az országos veszélyes hulladék kezelő 
és ártalmatlanitó telepek hálózatának kiépítése jelentős csú
szással történik,- ezért a vállalatok saját maguk egyedi meg
oldásokat kénytelenek kivitelezni. A vállalati megvalósitá- • 
sokat viszont a tőkeszegénység akadályozza. A kiutat a me
gyei átmeneti tároló üzemeltetése fogja jelenteni. A beru
házás előkészítése elkezdődött a várhatóan 1989-ben kerül 
átadásra.

A kiskert! termelés szélesedése felhívja a figyelmet az ala-■ 
csony szakértelemből eredő kemizálási veszélyekre. A legtöbb 
gond abból adódik, hogy a termelők a szükségesnél többször és 
nagyobb dózisban kezelik növényeiket és túlzott mértékű mű
trágyázást folytatnak. Az is előfordul, hogy a piaci szedés 
idejét nem hozzák összhangba a kipermetezett mérgek lebon
tásával, igy a terményekben szermaradvány mutatható ki.

Az ismertetett környezeti gondok mérséklésére a VII.öt
éves tervidőszakban különböző intézkedéseket kívánunk tenni. A 
közcsatorna építések és rákötések gyorsítását csatornamű tár
sulások szervezésével igyekszünk elősegíteni, amelyek a la
kossági pénzeszközök és állami támogatás felhasználásával meg
teremtik a fejlesztések anyagi fedezetét. Az 1986-os év bebi
zonyította e módszer előnyét, hiszen igy 19 millió Ft-os 
csatornaépítés valósult meg.

Közterületeinken a rend és a tisztaság javításában 
sokat várunk a városokban létrehozott közterület - felügyele
tek tevékenységétől.A kezdeti tapasztalatok kedvezőek, de
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szerepük fokozását tovább kell szorgalmazni. Az általánosabb 
lakossági szankcionálás feltételét a komplex környezetvédel
mi tanácsrendeletek megalkotásánál kívánjuk megteremteni.El
sőként Szentes városban került kidolgozásra és elfogadásra ez 
a rendelet, Szegeden pedig annak előkészítése van hapirenden.

A veszélyes hulladékok megyei átmeneti tárolójának meg
építése a meglévő ártalmatlanítási gondokon fog segíteni. Je
lenleg a beruházás tanulmányterve elkészült és a helykijelö
lési eljárás van folyamatban. A kisetermelők növényvédelmi 
szakismereteinek bővítésében a Csongrád megyei Növényvédelmi 
és Agrokémiai Állomás, valamint a Kertbarát Körök nyújtanak 
segítséget.
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ЕЫ VIНШМЕНТAL PROTECTION PROBLEMS 
О? COUNTY CSONGRÁD

Dr.. J. Barta

The more rapid and complex implementation of environmental 
-protection tasks has started in county Csongrád in the 7o-ies.
In the first step the frames of organization had to be formed 
out. Afterwards the determination of the environmental protection 
tasks and the elaboration of the long term environmental 
protection concept took place..At present the environmental 
protection tasks.are solved within the frame'of this in the 
county.
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