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ABCIKOVO

"Liebe junge Freuilde!
Ihr alle kennt den groiert Stal.inischen Plan zur Ungestaltung der Natur e "
/"Kedves fiatal barátom! Ön teljes mértékben ismeri a nagy sztálini tervet a természet átalakitásáról."/
A könyv boritójAn, mely ezekkel a szavakkal kezdődik, egy vizlépcső látható; a háttérben a felduzzasztott' mesterságas tavon fehér vitorlishajó
uszik. A könyvet 1953-ban adták ki. Lipcsében.
A Gabcikov• /Lósf-Nagymarpilsi vizlépcsőrendszerről /GNVf szóló rövid, tajékoztató írás főként HAbel Györgynek Budapesten, az Iparmüvészetí Főiskolán tartott február 21-i, több órás előadására ég Varga Jánosnak a Valóságban /1981.11.1' és a Heti Vlággaidaságban /1983.12.3e/ megjelent cikkeire támaszkodik.
A 7JNIT1 terve az 195 0 -es években született egy, a Szsvjetuniii gigantikus természetátalakitó,terve, a Volgán épülő sztálingrádi és kujbisevi
vizierőmü példájára. A tiszalöki
vízlépcsőt 1950-ben kedték épiteni, s 1954-ben, amikor átadták,
"Mert igy épitünk uj világot,
átültetjük a hidakat,
már kész a dunai vizierőmüvek terve is: a Csallóközben, Visegrádcsatornát ékelünk a fbildbe,
hol eddig szárasztott a nap,
nál, Adonynál és Fajsznál fig 601ni duz;zasztómü a Dunán. /Tiszalöknél, a„tulhajtott tervezés miatt a
s fénnyé duzzasztjuk az örvénylő
folyók vak hatalmát..."
duzzasztómü kiépitési magassága
7,5 métan lett az eredetileg elképzolt 5,6 méter helyett. Ez a folyóit
/Som1y6 György: A Sztálin
menti területek elvizenyősödésével
térent
járt, s emiatt a lakosság arről a
V:rületrőljénytelen, volt elköltöz•t,/ Ez elgondolkoztatja a 440 tervét ismerőket. Vajon az 1950-es években készült tervek alapján épülő GNV boilleszthető-e energiatermelésünk strukturájába? Nem •koz-e jóvátahetetIon kármkat a felületes, energetikai szempsntok alapján készült, a természeti környezetet figyelembe alig vevő épitési terv?
A tery röviden a következő: a Dumlb51 agy 60 km2- nagyságu mesterséget
tavat hoznak lótre,amely a dunakiliti duzzaL.ttótól kb. Pozsonyig ér majd.
A dunakiliti duzzasztómüvön keresztül másodperenként 5o m 3 viz jut át a
Dana régi medrébe/a folyó középvizhozama 2oos m 3 !,ennek csak 2,5%-át
dik tehát keresztül/,a fő viztömeg egy Gabcikovoig huzód ,' mesterséges csatornán jut cl az ottani erőmüvig.E bősi erőmü kapacitása77oo MW-ra,a nagy- Iarosi orőmü tamely visszafogja a Bősnál szakaszosan felduzzasztott-leengodett vizet Aeljesitménye 146, MW-ra tervczett.Mivel az energiát 50-5ó%ban osztja ne& Csehszlovákia és Magyarerszág tmiként, a költségeket is /,
ez országunknak kb.évi 1,8 millió kW-ot jelent,ami évi onerga-szükségletünk 3,7%-a.A GNV, évi haszna igy kb. 400 millió forint lesz.
A költségekről Varga János ezt irja a HVG-bon:"... a vizlépcsőrendszer
beruházási költségének 1993-ra prognasztizált árából 42,7 milliárd forint
a magyar részosedés.Ehhez járulnak azok a költségek,melyeket Magyarerszáma arra kellene forditania,hogy megelőzza vagy mérsékelje a várható környezeti ártalmakat.Szintén 1993-ra prognosztizált áron szimitvam tervezett
bizonytalan hatdsfoku szigetközi beszivárogtató rendszer 3,1 milli . .Ft-b,
n fnlhntyvARTVI itélt Duna-szakaszon a korábbi vizszint biztositisa 2 milli-

3

Gondolat-jel 1984. 2. sz.

rehozott végrohajtása 5,8 milliárd,ugyanez Győr és Nagymaros között 22 milliárd Ft-ba kerülne.Az egyezmőny megkötése utin végzett próbafurások a
nagyrarosi vizlópcső tervezett helyén töredezett,csuszásvesZélyes szik.
lajt találtak.A szükséges kőzetszilirditás várhatóan 2-3 milliárd Ft-t-i
drágitjg mg majd az alapozást.Mindez azt jolenti,hogy országunk számára a
halyett több mint 78 milliárd forintba kerülprognosztizált 42,7
ne."Ez 1995-ig,az épitkezések végső befejezéséig évi 7,8-3 milliárd Ft-ot
jelent.Az ország jelenlegi helyzetében ezek az óriási költségek nem roppantják-e meg a gazdaságot?
Magy'Arország számára tehát a Duna jobbpartjának sz.ennyviztisztitisa
közelL 30 milliárd Ft-ba kerül:a balparton Csehszlovákia szamála ugyanezen
munkálc kb. 7-szer annyiba: 210 millidrd Ft-ba.Mivel a szlovákok a bősi vizierőmüvet még 199o-ben át akrják adni,ez számukra évi 35 milliárd Ft
plusz beruházást jelentene.Az 1977-es államközi mc,,állapadis azonban csak
a beruházási alaplaüvekre vonatkozik,a negativ környezeti hatsok kiküszöbölésére nemil/;nincy tehát biztositék a balparti,óridsi össegeket igénylő
:unkák elvégzésére.A vizlépcső cipitése pc-dig éppen a Duna viztisztaságát
veszélyezteti loginkább..Ma pedig Magyarországon 3,5 millió ember ivóvizét
kJ11 bizttisitani,ebből Budapest 2 milli° lakosdát is.IVóvizellátásdnk nagyrészét a parla kavicságyakba épitett szürőkutak biztositják, / amelyek természetes vizszürőként müködnek/fokozatos elszennyeződésük azonban tönreteszik a parti szürésü kutakatolyek vizót csak folszimi vizivétollel és szüréssel lehat csak pótolni.Enr_ek költsége ujAbb évi 1 milliárd Ft-c)t jelent. A Dun elszennyeződését, s igy az ország egyharmadának
iv6vizellátásit nemcsak a balparti vizek szennyL,Zottsége veszélyezteti_.
A dunakiliti duzzasztó id az elvezető csatorna megépitése fölboritja oz .
6riási viztisztitóként is müködő sajátos Szigetközi ökológiai rendszert.
A folyó vizének 2o %-a ma a mellékágakban osztódik szét, a Duna kicseréli v
-:izükot, s azok a folyóét, Ia elkszül a dunakiliti duzzasztó, a mai főme
dorben olyan kevés viz folyik majd, hogy a "Duna" óriási szivóhatist fog
kifejteni a környák talajviztömegére, s igy egyr:iszt tönkteteszi a környe,
ző mezőgazdasági területeket, melyeket ezentul csak öntözessel lehet müvelni, kiszáradnak az •rtóri erdők, másr6szt a nozőgazdasá ált al kemizá:t
talajviz elszennyezi a /Dunát. Ma a folyó hinatévenként kicseréli a t?,Iaj, vizet - igy eg6szséges a rendszer - ez a vizlépesőrendszer megépitése után
non lesz lehetséges. A talajviz süllyedésenek ellonsulycziEiára tervezik a
beszivárogtató rendszert..
A Szigetköz és a Csallóközi alatti kavicsrétegokben Közép-Európa legjel'entősebb vizkészlete rejlik, ez Magyarország legnagyobb i - óviztartalóka,
A vizlépcsők folépitése esetén ez az óri á si vizvagyi,n lassu elszennyeződésnek indul. Ha a szigetközi ökolózial rendsze ,? fölborul, s 2ckozatosan
ulszonnyeződik a Duna, a duzzasztott viz a lesüllyedő iszapot benyomja a
kavicságyba és elszennyezi azt, A lakosságnak 196 0 -ban c3qk 37%-a ,5? -t csa- .
tornizőtt területeken. A Gsatcraázás elmaradása miatt a talajba jutó szeT.,77.yvits lassan használhatatlanná teszi a ivóvinyerő helyeket, Y90 tclepülée.en
nacskés 7izet kell adni a cseGsemőknek, mert nitrátossá vállk a viz fez.
persze károsan hat a felnatekre is/e Láthatjuk: ilyen helyzetbe:o ezt a
hat alas ivóvizkészletet kockáztatni felelőtlenség.
kz,elvezető csatorna terv57e1 további probléma, hogy Európa-2 •es tipusu hajózási feltételeket akarnak megteremteni Nagymarostól 2ozso11yig, amelyet egyes szakemberek szükségtelenül nagy méretünok tartanak, hiszen a Duna osztrák ós bajor területein csak Európa:-1 tipusuak a haj3zisi feltételek,
ilyennek készül az Európa -csatorna is. /Az B-2-es nagyobb hajóknak készül, a tipusnál a meder oélyságe 3,5 m 611 legyen, mig az E-1-es tipusnil csak 2,5 El,/ Európa-1 tipusu hajózást duzzasztást duzzasztás nálkül is
lehetséges a Dunán: foly6szabá1yozással /azaz'egyes folyókanyarok
v11/ 0 valamint modern .folyamjpitéssel. Ennek megvalósitásához ne6 kellenek
.
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jelenlegi.épitési tervek költségei.
GNV tervének raegvalósitása ellen azonban nencsak a majdnem megdupAzódott beruházási költségek, a szigetközi ökológiai rendszer fölborulc:Szigetköz,alatti vizva:_;yon ós ivávizellátásunk veszélyeztetettsége
s a- Duna elszennyeződésének veszélye szól, hanem az is, hogy a GNV nom
lleszkodik be gazdaságosan ener3iaterme1ő strukturánkba, A dunai vizierőüvek szakaszosan üzemelnének, csucsfogyasztás idején. Ez azt jelenti, ho3y
jelenleg moglevő, olajfelhasználssal müködő caucserőmüveinket alapeneria termeléséra..; kellene átállitani, tehát nemcsak csucsfogyasztás-idején, anon folyauatosan üzemelnének. Igy a vizierőmüvok beinditása esetén paraax mádon növekedik az olajfelhasználás, ami valószinüleg nom kevés devizaiadással jár. Egyes szakértők évi 2,2 milliárd forintra teszik a várható
szerzési költsógeket. A vizierőmüvek megépitése helyett vajon nem lenne-e
sszerübb, ha a pénzt szón-és atomerőmüveink fejlasztésére és a DUna korzerü szabályozására forditanák?
.
A GNV no;épitéso a határainkon kivül 616 magyarok egy ki.s csoportját
s hátrányosabb helyzetbe hozni. A csallóközi elvezető csatorna ugyanis elágrá Pozsonytól három magyar többségü falut, amelyek igy olvesztenék földeik egy részét ás a régi,ill. az uj Duna-modur- közé szorUlnának. E körüliényok a falvak elnéptolenedését eredményezhetik.
Ez az isnlertető irs azért készült, hogy a maga szerény módján sogitennek az egész országot érintő, do eddig elhallgatott kérdésnek társaLalmi nyilvánosság elé kerülését. A tervek akár egy részének megvalósitdm. sok szakértő véleménye szerint jóvátehetetlen károkat okozna. Ebben az
)setben a kormányzat non vállalhatja annak kockázatát, hogy csak a szakár;k másik csoportjára hallgatwo„nem vév6i figyelembe a aulyos ellen@veket
a nyilvánosság kizárásival döntsön. '
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Takács József

+ +
A továbbiakban közöljük az ELTE BTK KISZ-bizottsá,,:ának alaalasat zl..§:13
.21211E12212S1_21alla9.2.6:D2ndslIE_IIIMill2a, mely az
12 -3 BTK-n megjelenő lapban, a hóbagoly -ban jelent meg. Egyetemünk KISZmorvezeteinek politikai felclősségérzetét . bizonyitaná,. a KIM. tekintélyét
)rősitené, ha ebben a kérdésbe - a pestiekhez hasonlóan - állást foglalLinak. a szerk.
,Z ÁLLÁSFOGLALÁS:
Az utóbbi hetekben egyetemünkön egyre gyakrabban téma magántársasd;okban és különböző fórumokon a Gabcikovo-Nagymarosi vizlépcsőrendszer.
legkülönbözőbb szempontu érvek és indulatnk csapnak össze, és ez különö;en nehézzé teszi a helyzet Legitélését. A beruházás E;azdaságosságának, a
;ormészeti egyenSulyra gyakorolt hatásinak pontos felmérése szakmai kérdés.
a keringő hirok szerint 9, szakemberek álláspontja nem egységes, a viták'31 nom informálják a közvéle -iényt, s ez jogos agfo;odaldmmal tölt el mindonAz épitkezés nem tervezett, utólagos költségeit tizmilliárdokban 1?e:sülik, a vizek természetes ö.atisztulásának csökkenése illitólag iv6Tiz:észlateinket komolyan voszélyezteti. As utóbbi években megjelent cikkek
lapján ugy tünik: nines* e témában szóleskörü és megalapozctt szakmai vita;
):Ar a tudások és a Szakértők több táborra oszlanak, mindenre kiterjedő,
le-:::;yőző szakmai álláspontot
/folyt. az 5. oldalon!'
ismerünk.

