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Mit jelent 
az Alföldnek a tervezett 
csongrádi vízlépcső ? 

Csongrád és Báes megyei képviselők 
tanácskozása Lakiteleken 

A vízügyi szakemberek a Tisza ü l . vízlépcső elhelyezésére 
több variánst készítettek. Remélhető, a tervek rövidesen 
döntésre illetékes állami szervek elé kerülnek. A Csong-
rád és Bács megyei képviselők a Csongrád feletti elhelye-

zést támogatják. 

Az egész ország, de külö-
nösen az Alföld szempontjá-
ból nagy jelentőségű elképze-
lés megvitatására tegnap La-
kiteleken együttes ülést tar-
tott Csongrád és Bács megye 
országgyűlési képviselőcso-
portja. 

A tanácskozáson részt vet-
tek Apró Antal, az MSZMP-
Politikai Bizottságának tagja, 
az országgyűlés elnöke, Sze-
ged város képviselője, Nyers 
Rezső, az MSZMP Politikai 
Bizottságának tagja, a Köz-
ponti Bizottság titkára, Kecs-
kemét város országgyűlési 
képviselője, dr. Romány Pál, 
az MSZMP KB területfejlesz-
tési osztályának vezetője, 
Dégen Imre államtitkár, az 
OVH elnöke, Győri Imre, az 
MSZMP KB tagja, a Csong-
rád megyei pártbizottság első 
titkára, dr. Horváth István, 
az MSZMP KB tagja, a Bács 
megyei pártbizottság első tit-
kára, dr. Gajdócsi István, a 
Bács megyei és dr. Komócsin 
Mihály, a Csongrád megyei 
tanács elnökei, valamint a 
Bács-Kiskun megyei és 
Csongrád megyei országgyű-
lési képviselők. 

A laki teleki tanácskozást 
lspánovics Márton, a Bács 
megyei képviselőcsoport ve-
zetője nyitotta meg, majd 
Dégen Imre államtitkár adott 
tájékoztatást a Tisza eddigi 
csatornázásának eredményei-
ről, a további tervekről, töb-
bek között arról, hogy az egy-
re növekvő vízhiány halaszt-
hatatlanná teszi a Tisza III. 
vízlépcső mielőbbi megépíté-
sé t Mint ismeretes, a kor-
mány egy régebbi határozata 
alapján a Tisza csatornázása 
több vízlépcső megépítésével 
számol. Tiszalöknél, Kisköré-
nél a vízlépcsők megépültek. 
Az V. ötéves terv első sza-
kaszában megvalósul Kisköre 
második fejlesztési program-
ja; az idén megkezdik a Kö-
rösön Körösladánynál a víz-
lépcső építését, a Tisza III. 
vízlépcső építését pedig in-
dokolt szintén az ötödik öt-
éves terv során megkezdeni. 

Az országgyűlési képvise-
lők írásban is megkapták a 
Tisza III. vízlépcső megépí-
tésének indokolását 

A Tisza völgye — korábbi 
elmaradottságát fokozatosan 
felszámolja és az ország len-
dületcsen fejlődő térsége lesz. 
Jelentősegét mutatja, hogy 
itt cl hazánk lakosságának 40 
százaléka, ide összpontosul az 
ország nemzeti vagyonának 
42 százaléka, és ma már in-
nen származik az ország ipa-
ri termelésének 30 százabéka* 

A Tisza csatornázása az 
1954 óta működő tiszalöki 
vízlépcső megépítésével kez-
dődött. A tenyészidőszakban 
jelentkező vízhiányok pótlá-
sát hivatott előmozdítani a 
második létesítmény: a kis-
körei vízlépcső és tározó. A 
Tisza alsó szakaszán, a ma-
gyar határtól kb. 70 kilomé-
terre, jugoszláv területen épül 
a Novi-Becse-i vízlépcső, 
amelynek duzzasztása Csong-
rádig hat majd vissza. A víz-
lépcső 1975-re tervezett 
üzembe helyezése — némely 
gondot okozó hatása mellett 
— előnyösen módosítja a 
Szeged—Csongrád közötti Ti-
sza-szakasz vízjárását, és 
Szeged térségében a vízkész-
let növekedésére számítha-
tunk. A Tisza alsó szakaszá-
ra visszahat a vaskapui víz-
lépcső is, s így a tiszalöki, a 
Kiskörei és a Novi-Becse-i 
vízlépcsők megvalósulásával 
a 620 km-es Tisza-szakasz 
csatornázásának összefüggő 
vízlépcsősorozatában már 
csak a középső láncszem, a 
csongrádi vízlépcső hiányzik. 
E vízlépcső megépítésével 
megszűnnek a Dél-Alföld fej-
lődésének jelenleg meglevő 
korlátai. Az elkövetkező 
években olyan nagyarányú 
vízhiány jelentkezik, amely 
'nélkülözhetetlenné teszi az 
1980—82. közötti időszakban 
azt a vízpótlást, amelyet csak 
a csongrádi vízlépcső szolgál-
tathat. 

A szakemberek többféle 
tervet készítettek. A vizsgá-
latok szerint a vízlépcsőt 
Csongrád fölött indokolt 
megépíteni. Az alpári öblö-
zetben'a részben természetes 
magas parttal, részben tölté-
sekkel körülzárt, mintegy 4 
ezer hektár területen 160 
millió köbméter térfogatú, 25 
kilométer hosszú víztározó 
építhető. De a vízlépcső me-
dertározójának és a már em-
lített alpári tározónak együt-
tesen hasznosítható térfogata 
meghaladja a 220 millió köb-
métert, sőt tovább duzzaszt-
ja a kiskörei tározó vízszint-
jét is, s ezáltal az eredetileg 
tervezett 300 millió helyett 
400 millió köbméter víz táro-
zását teszi lehetővé. A szak-
emberek szerint a csongrádi 
vízlépcső lehetővé teszi majd 
a megépítendő Duna—Tisza 
csatornán a Duna-víz átve-
zetését is a Körös-völgybe. 
Az így felduzzasztott nagy 
mennyiségű víz nagy lehető-
séget biztosít a Szolnok és 
Szeged környéki iparvidéki 

vízhasználók igényének ki-
elégítéséhez, az árvízvédelem 
és belvízrendszer fejlesztésé-
hez, kedvezően változtatja 
meg a természeti környeze-
tet, mintegy újabb 180 ezer 
hektár rendezhető be öntö-
zésre és lehetővé teszi a dél-
alföldi üdülőtelep kialakítását 
is. A tervezők természetesen 
még számos egyéb nagy je-
lentőségű, előnyös hatást is 
számításba vettek. 

A vízlépcsőt három ütem-
ben tervezik megépíteni, s 
közel 5 milliárdba kerülne. 
A tervezési és építési kapa-
citásokat figyelembe véve — 
szakértők szerint — a csong-
rádi vízlépcső építése az el-
következő években megkezd-
hető. E vízlépcsőnek Csong-
rád, Bács-Kiskun és Szolnok 
megyékre kiterjedő mintegy 
10 ezer négyzetkilométer 
nagyságú közvetlen hatáste-
rületén több mint egymillió 
lakos él. Azonban a terve-
zett vízlépcső révén a Tisza 
teljes hosszán kiépülnek a 
duzzasztóművek, lehetővé té-
ve a rendkívül értékes ter-
mészetes vizek gazdaságos tá-
rozását és felhasználását. 

Ilyenformán e nagy volu-
menű terv megvalósulása az 
egész Alföld, sőt az ország 
számára elsőrendű fontossá-
gú mind a mezőgazdaság, 
mind az ipar fejlesztése, 
mind a természetvédelem 
szempontjából. 

Az államtitkár előadását 
vita követte, amelynek során 
felszólaltak Győri Imre, Ju-
ratovics Aladár, Nieszner Fe-
renc és Rév István Csongrád 
megyei, valamint Nyers Re-
zső, Angyal János és dr. Or-
tutay Gyula Bács megyei or-
szággyűlési képviselők. Kifej-
tették véleményüket dr. Gaj-
dócsi István, a Bács megyei 
tanács, dr. Komócsin Mihály, 
a Csongrád megyei tanácsel-
nökei, dr. Romány Pál, a 
Központi Bizottság osztály-
vezetője és Molnár István, 
az MTESZ titkára. 

A képviselők valamennyien 
indokoltnak tartják a Tisza 
III. vízlépcső Csongrád fe-
lett történő megépítését, s 
amikor a kérdés döntésre ke-
rül sor, illetékes állami szer-
vek előtt ilyen értelemben 
foglalnak állást. 

Végül a tegnapi, Kecske-
mét melletti Lakiteleken tör-
tént képviselői tanácskozás 
résztvevőinek levetítették az 
„Egy évszázados terv megva-
lósulása" című színes filmet, 
amely Vásárhelyi Pálról, a 
reformkor legjelentősebb vízi 
mérnökéről, a Tisza-szabá-
lyozás tervezőjéről, valamint 
a zseniális mérnök álmai be-
teljesedéséről szólt 

Nemrégiben diósgyőri busz 
állt meg a sebészeti klinika 
előtt. A vagon- és gépgyár 
dolgozói utaztak Szegedre, 
hogy segítsenek kollegáju-
kon, aki szívműtét előtt állt. 
Hogy néhány cseppet átad-
janak saját „életükből". 

A leg-
szebb szó 
is hamis-
nak tűnik, 

ha valaki az emberiesség 
ilyen megnyilvánulásait 
ecsetelni próbálja. Hamis is 
minden jelző, mert egyszerű-
en a tények nagyobb hatás-
sal vannak ránk, mint érzel-
mes szóbaöntésük. 

Szegeden tavaly 3 ezer 767 
liter vért adtak az emberek, 
minden ellenszolgáltatás nél-
kül. Egy személy évente csak 
egy alkalommal vállalkozik 
erre az orvosi beavatkozás-
ra, ilyenkor 2—3 deciliter 
vért vesznek tőle. Könnyű 
kiszámolni, hogy körülbelül 
hány felnőtt tartotta oda a 
karját a veszélytelen, de kel-
lemesnek nem nevezhető szú-
rásra — teljesen önzetlenül. 

De nem beszélhetünk elis-
merés nélkül azokról sem, 
akik pénzt fogadnak el ezért: 
az egyetemnek szüksége van 
a heti két szívműtét, a mű-
vese- és egyéb speciális ke-
zelések alkalmával 48 Aránál 
nem régebbi, friss vérre. S 
ilyenkor időre hívják be a 
jelentkezőket a véradóállo-
más laboratóriumába. Ezer-
négyszáz lite- vérhez pénzért 
jutott ugyan a véradóállo-
más, de mind olyan embertől 
származott, aki már térítés-
mentes véradáson is részt 
vett. 

Ezeket az adatokat dr. Gál 
György sebész docenstől, a 
véradóállomás vezetőjétől 
tudtuk meg, aki elmondta azt 
is, hogy ez az 5 ezer liter 
vér — bármennyire hihetet-

len is —, nem elég Szeged-
nek. Közel 2 ezer litert kel-
lett kérnünk tavaly a me-
gyei állomástól. Szekszárd, 
Békéscsaba, Orosháza, Kecs-
kemét lakói is hozzájárulnak 
az itt kezelt betegek gyógyu-
lásához. Az is igaz azonban, 
hogy ezekből a városokból is 
sok beteget utalnak be szege-
di klinikákra. 

A vérnek csak egy részét 
ad j á k közvetlenül a betegek-
nek. A Humán Vállalat szá-
rított plazmát, gamma-glo-
bulin injekciót és vércsoport 
meghatározó savókat is ké-
szít az elküldött plazmából. 

Érdekes 
lenne 

egyszer 
választ 

keresni arra, vajon mi kész-
teti az egyik embert, hogy 
vére egy részétől önként 
megváljon, és mi az, ami a 
mááik embert visszátartja 
ettől. Talán sokan úgy vé-
lik, hogy az egészséges szer-
vezet normális mechanizmu-
sába erőszakkal avatkoznak 
be így az orvosok, s ez káro-
sodáshoz vezet. 

Dr. Gál docens válasza el-
oszlatja ezt a hiedelmet. Ha 
egészséges valaki, az évi egy-
szeri véradás nem veszélyes. 
Áldozat mindenképpen, de 
nem nagy megterhelés az 
ember számára, és el is le-
het viselni. A véradónapok 
bizonyítéka szerint sokan 
azonnal visszatérnek munká-
jukhoz, mihelyt túlestek a 
vérvételen. Egy felnőtt em-
bernek 4,5—5 liter vére van, 
s ha ebből 2—3 decilitert el-
vesznek, nem sínyli meg a 
szervezet. Hiszen nincs min-
den vér a keringésben. Van-
nak vérraktárak, amelyek 
úgy viselkednek, mint a víz-
gyűjtő medence: tartalmukat 
csak akkor engedik ki, ha 
szükség van rá. Ilyen szerv 
például a lép. 

Uj híd épül 
a Dráván 

Drávaszabolcsnál Jugo-
szláviát és hazánkat össze-
kötő újabb híd épül a Drá-
ván. A tíz és fél méter szé-
les, 316 méter hosszú híd 
közös, jugoszláv és magyar 
feeeyeracáehog é p a ü L 

Felvetődik a kérdés, vajon 
a hirtelen folyadékvesztesé-
get megérzi-e az ember? Ezt 
megakadályozza az, hogy a 
vérvétel előtt és után hűsí-
tő italt isznak a véradók. A 
különböző anyagokat pedig 
a szervezet maga pótolja há-
rom hét alatt. S ha valaki 
mégis rosszul lesz? Akkor azt 
valószínűleg az izgalom 
okozza, a fájdalomtól való 
félelem. Ez viszont felesle-
ges aggodalom :f van egy 
francia készülék, amely in-
jekció nélkül, magasnyomá-
son porlasztva jut tat ja be az 
érzéstelenítőt a bőrbe. 

Ha megkérdezzük a vér-
adókat, mi késztette őket. 
erre az önzetlenségre, több-
nyire azt a választ kapjuk, 
hogy a segítőkészségen kívül 
a biztonság érzése. Az, hogy 
tudom, ma én adok, de ha 
szükségem lesz rá, én ls ka-
pok. Ott őrzik az én „része-
met" is a jégszekrényekben. 

TÁRSADALMI 
TÁRSASJÁTÉK 

így fo-
galmazta 
meg ér-
zéklete-

sen Gá] docens a véradás 
kölcsönösségét: „társadalmi 
társasjáték". Magyarorszá-
gon dicséretesen játsszák, 
megyénkben különösen. Ha 
a humanitást csak ezzel mér-
nénk, elsők lennénk az or-
szágban. Az egymásra utalt-
ság érzésének errefelé hagyo-
mányai vannak, elég csak a 
Tisza támadásaira gondol-
nunk. De a jelen is sokat bi-
zonyít. Többek között a kö-
zösségekben rejlő erőt. Kér-
dezhetné bárki, miért keli 
intézményekhez fordulniuk a 
véradások szervezőinek. Az 
általános egészségügyi pro-
paganda révén még nem ér-
nének el jelentős eredményt. 
Egy-egy üzemi vagy falusi 
közösség szelleme óriási ha-
tással van az ott dolgozó, ott 
élő emberekre. S ha a hu-
manitás jellemzője egy cso-
portmak, akkor a Vöröske-
resztnek csak az a feladata, 
hogy felvilágosító munkát 
végezzen, szervezze és meg-
valósítsa a váradást. S eze-
ket a napokat a jó közösség 
sajátjának érzi az igazgató-
tól a beosztottakig mindenki. 

Aki magából ad másoknak 
néhány cseppnyi „életet", jo-
gosult az egész társadalom 
hálájára. Csakhogy az üzem, 
a falu, a szűkebb közösség 
vezetője kapta a felhatalma-
zást. hogy valamilyen for-
mába öntse ezt a há lá t 

Chikac Ágnee 
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