
Korai zöldségtermelés
A Szolnok megyei mélyfúrások melegvizeinek hasznosítása

Harminc évvel ezelőtt Karcag—Berek-
fürdőn két helyen fúrást mélyítettek a
földbe. Ezek meleg vize egy kisebb mé-
retű gyógyfürdőt látott el, a fölösleges
víz pedig az országút melletti árokban
folyt el. Móricz Zsigmond az 1930-as évek-
ben megjelent egyik cikkében — „ömlik az
arany a karcagi pusztán" — mint álmot
írja le, hogyan lehetne a természet által
adott kincset hasznosítani, és keserűen

állapítja meg, milyen érték pusztul el itt
nap mint nap.

A karcag—berekfürdői nem az egyetlen
melegvizű fúrás volt a megyében. 1952.
novemberében Cserkeszőlőn megnyitották
azt a mélyfúrású kutat, amelyet 1942-ben,
mikor olaj helyett csak melegvíz tört fel
belőle, az olajkutatók lezártak. Ekkor ve-
tődött fel annak a gondolata, hogy az el-
folyó vizet hasznosítani kellene.

Cserkeszőlő, Tiszaőrs, Szolnok, Túrkeve, Karcag-Berekfürdő

Amíg egy esztendőn keresztül szabadon
folyt a víz Cserkeszőlőn, többféle módszer
gondolata vetődött fel a hasznosításra. A
víz itt 90 C° meleg, nagymennyiségű sót,
jódot és egyéb ásványi anyagokat tartal-
maz, ezért gyógyfürdő létesítését tervez-
ték. Ugyanakkor az ásványi anyagokat ki
akarták vonni a vízből, amelynek felhasz-
nálásával korai zöldségféléket is kíván-
tak termelni. Az utóbbira vonatkozó el-
gondolás az volt, hogy a fúrás közelében
négy-öt kh területen a vizet keskeny ár-
kokban csörgedeztetik, s az így beháló-
zott területet megfelelő szélvédő sövénnyel
védik a környező levegő betörésétől, és a
forró vízzel felmelegített talajt korai zöld-
ségfélékkel ültetik be. Persze ezt az el-
gondolást nem lehetett megvalósítani.

A fúrás megnyitása után egy évvel je-
lent meg a párt és a kormány határozata
a mezőgazdaság fejlesztéséről. Ez kimond-
ta, hogy az országban mintegy húszezer
négyzetméter területen üvegházakat kell
építeni, s fűtésüket a mélyfúrások és az
ipari üzemek meleg vízével kell megol-
dani. A határozat megjelenése után már
1953. december 24-én megbeszélésre jöt-
tek össze az érdekeltek, és megkezdődtek
a Szolnok megyei melegvizek .hasznosí-
tásának előmunkálatai.

Ezt követően, 1954. január végén, üveg-
házak építése kezdődött meg Cserkesző-
lőn azzal az ígérettel, hogy március végé-
től május elejéig a felépített üzemrésze-
ket folyamatosan átadják a korai zöldség-
termelés céljaira. A késedelmes építke-
zés miatt a cibakházi Vörös Csillag Tsz
csak 1954. novemberében ültethette be 15
ezer darab saláta-palántával az első tizen-

két, hollandi-rendszerű, melegvízzel fűt-
hető melegágyat Cserkeszőlőn.

Még ezév augusztusában történt, hogy
az Űj Élet Tsz Tiszaőrsön szintén meg-
kezdte a fürdőtelep 56 C° vízének haszno-
sítása érdekében az építkezést. 1955. ápri-
lis végén 1500 négyzetméter üvegfelülettel
borított szaporítóházban, tenyészházban és
14 járható hollandi ágyból álló üvegház-
csoportban látott hozzá a saláta, paradi-
csom és paprika termeléséhez.

Szolnokon a Szabadság Tsz és Túrkevén
a Harcos Tsz területén 1954. nyarán olaj-
kutatás folyt. Olaj helyett mindkét helyen
melegvizet találtak. A szolnoki mélyfúrás
kb 56 C°, míg a túrkevei 78 C° körüli
meleg vizet ad. Ezek hasznosítására 1954.
telén kezdődött meg az üvegházak épí-
tése. A rendelkezésre álló vízmennyiség
figyelembevételével Szolnokon 800, Túr-
kevén pedig 2000 négyzetméter felületű
üvegház épült. A szolnoki Szabadság Tsz
tavaly novemberben megkezdte a terme-
lést, és 1956. februárjának leghidegebb
napjaiban már piacra vitte az üvegházak
első termését. A túrkevei Harcos Tsz ko-
rai karalábét szállított 1956. első negyed-
évében, egyelőre nem sokat, mivel az el-
múlt év végére még csak két tenyészház
készült el.

A karcagi Béke és Táncsics Tsz 1500
négyzetméter üvegfelületű melegház épí-
tésével akarja Móricz Zsigmond álmát va-
lóraváltani.

A fentiek szerint a megyében közel 8000
négyzetméteren épülnek üvegházak korai
zöldségtermelés céljára. Ez a szám csak a
kezdetet jelenti, hiszen lehetőség van ar-
ra, hogy az olajkutatók további munkájuk
során újabb melegvizet találnak.



Holdanként 90.000 forint jöredelem

Az elmúlt egy esztendő kezdeti próbál-
kozásokkal és sok nehézséggel járt. A
tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy
a mélyfúrások vizével fűtött üvegházak-
ban érdemes a korai zöldségfélék termelé-
sével foglalkozni. A cibakháza Vörös Csil-
lag Tsz a cserkeszőlői telepen az 1954—55.
gazdasági évben 5.5 kh területen (12 haj-
tatóház segítségével, a bennük nevelt pa-
lánták melegágyi ablakok alá való kiül-
tetésével) 135.000 forintra tett szert. Ez
kat. holdanként közel 25.000 forint bevé-
telt jelent. Ha összehasonlítást teszünk
ennek a területnek az előző hasznosításá-
val, akkor ez a jövedelem kat. holdanként
150 mázsa szőlő értékének felel meg. Ed-
dig ez a terület kedvező körülmények kö-
zött is csak nyolc-tíz mázsa szőlőt termett
kat. holdanként, tehát most az eddigi jö-
vedelem 15—20-szorosát adja.

A tiszaőrsi.Üj Élet Tsz csak 1955. ápri-
lis végén — tehát későn — kezdhette
meg az üvegházakban a zöldségtermelést.
Mégis néhány hónap alatt 26.000 forint
bevételre tett szert. Ez négyzetméteren-

ként 17, kat. holdra átszámítva kb 90.000
forint jövedelmet jelent.

A szolnoki Szabadság Tsz 1956. február-
jában salátát, zöldhagymát és hónapos
retket vitt piacra, s hatezer forint bevétel-
hez jutott. Ez négyzetméterenként 7.55 fo-
rintnak felel meg. ami kat. holdra átszá-
mítva 42.000 forintot jelent. Itt a tavasz
folyamán és a nyár elején termelt korai
paradicsom és zöldpaprika teszi majd a
bevétel nagyobb részét.

Az eddigi tapasztalatok szerint egy
négyzetméter üvegház-felület korai zöld-
ségfélék termelése esetén egy év alatt
átlag 120—160 forint bevételt biztosít. Ha
számításba vesszük, hogy egy négyzet-
méter üvegház-felület megépítése 600—
900 forintba kerül, úgy a beruházásra for-
dított összeg 5—6 év alatt megtérül. A
most épülő üvegházak 20 évi törlesztésre
kapott hitelből épülnek. így tizenöt év
alatt az üvegházat csupán a fenntartási
költség terheli. Ugyanakkor a szokásos
karbantartás mellett még 20—30 évig
használhatók lényegesebb felújítási költ-
ség nélkül.

^Évenként 100.000 forint megtakarítás a népgazdaságnak

Általánosságban az üvegházi termelés-
nél az üzembentartás leglényegesebb kia-
dása a fűtési költség. Ez négyzetméteren-
ként és évenként kb 12—16 forint, tehát a
várható bevétel 10 százaléka. A mélyfú-
rások vízével történő fűtésnél ez a tetemes
kiadás elmarad, hiszen a melegvíz szaba-
don áll rendelkezésre. Az ezzel fűtött üveg-
házak legalább tíz százalékkal olcsóbban
termelnek, mint a szénnel vagy koksszal
fűtöttek. Ez a tény nemzetgazdasági

szempontból igen jelentős, hiszen az így
megtakarított szenet az iparban lehet
hasznosítani. Ha a Szolnok megyében ed-
dig megépült üvegházakat szénfűtéses
kazánnal melegítenék, akkor évenként er-
re a célra hozzávetőleg ötven vagon sze-
net kellene felhasználni. A melegvízzel
való fűtés révén mutatkozó megtakarítás
tehát évenként kb 100.000 forintot jelent
a népgazdaságnak

A „napfény-fűtése**" védelem

A mélyfúrások vizével fűtött üvegházak
nemcsak kizárólagosan növénytermelési
célokat szolgálnak, hanem szaporító és
előnevelő helyet is jelentenek. Amint a
tél végén a fagyveszélyes idő csökken, az
üvegházakban előnevelt növények szigo-
rúbb körülmények között, de még mindig
üvegablakok védelme alatt, nagyobb ter-
melő területen, végleges helyükön növe-
kedhetnek.

Minél inkább kifelé haladunk a télből,
annál kevésbé vesszük igénkbe a rendel-
kezésre álló hőmennyiséget. így bizton-
sági fűtést végezhetünk további üvegfelü-
letek alatt. Ha például az eddig lótrágyá-
val fűtött melegágyakban most 1—2 szál
fűtőcsövet vezetünk végig, már igen sok
növényt meg tudunk védeni a késői fa-
gyoktól. Ezzel a módszerrel helyettesíteni

tudjuk a talajerő fenntartásához másutt
annyira szükséges istállótrágyát. Az eddig
megépült és a mélyfúrások vizével fűtött
melegházak legalább 120—150 vagon trá-
gyát takarítanak meg. 60—80 kh trágyá-
zásához elegendőt.

A mélyfúrások vizével fűtött üvegház-
telepek más lehetőséget is biztosítanak.
Az üvegházakban és a melegített ágyak-
ban előnevelt palántákat szabadföldi he-
lyükön 2—3 hétig csupán a napfény mele-
gét felhasználva is megvédhetjük a kora-
tavaszi fagyoktól. Ez az ún. „napfényfűté-
ses" védelem lehetővé teszi, hogy a palán-
tákból 8—10 nappal előbb termeljünk
értékesíthető árut, mint szabadföldi ter-
melés esetén. Az így szerzett előny lé-
nyegesen magasabb értékesítési árat
eredményez.
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Lehet-e egéu'éren át tartó, folyamatot termeié*?

A hozzá nem értő szemlélő sok esetben
úgy ítéli meg az üvegházakat, hogy segít-
ségükkel megoldódott az egész éven át
tartó állandó és folyamatos zöldségterme-
lés kérdése, s így télen is korlátlanul ter-
melhető például zöldpaprika és paradi-
csom.

Tény, hogy az üvegházakban a szüksé-
ges meleget biztosítani és szabályozni tud-
juk. A tenyésztésnek azonban van < egy
másik elengedhetetlen feltétele is: ez a
növények életműködéséhez szükséges nap-
fény, amely téli, alacsony napállás mel-
lett, valamint borús, felleges, ködös idő-
szakban csak csökkentett mértékben áll
rendelkezésre.

Éppen ezért a kifejezetten téli hóna-
pokban (december éj január) a napfény-
igényes növények termelésével nem érde-
mes és nem kifizető foglalkozni. Nemcsak
azért, mert ez hosszú időt venne igénybe,
hanem azért is, mivel a virágok elmara-
dása és a megtermékenyülés sikertelen-
sége folytán terméskieséssel kell szá-
molni.

Ezek után érthető, hogy az üvegházi ter-
melésben is igazodni kell a megvilágítás
mennyiségéhez, a napfényes napok szá-
mához.

Ennek ellenére a tél folyamán is lehet
foglalkozni elvan növények termelésével,
amelyek csak kis mértékben napfény-igé-
nyesek, mint a zöldhagyma, a retek, a sós-

ka, a spenót, a spárga és a gomba. Ezen-
kívül nevelhetünk a korai termelés elő-
készítéséhez palántákat is. A napfény-igé-
nyes növények (paprika, paradicsom,
uborka) nevelésével és termelésével csak
február második felétől kezdve érdemes
foglalkozni.

Eddig a korai, a tavaszi zöldségterme-
lésről beszéltünk. Az említett növényeket
azonban ősszel is termelhetjük. A nyár
végén vagy kora ősszel betelepített üveg-
házakban a késő őszi napfény mellett ren-
delkezésre álló íénymennyiséggel is jó
eredményt tudunk elérni. A kifejlődött
növényeket, a rajta levő termést (papri-
kánál, paradicsomnál) alacsony hőfokon
huzamos ideig eltarthatjuk. Amikor az
őszi szabadföldi termények értékesítése
után a piaci árak emelkednek, az üveg-
házakban eltartott zöldségféléket arány-
lag magasabb áron hozhatjuk forga-
lomba.

így tehát az év tizenkét hónapjából kb.
8—9 hónapon keresztül tudjuk üzemben
tartani az üvegházakat. Termelési kiesés
— az említett decemberi és januári idő-
szak mellett — a nyári hónapokban adó-
dik csak — július második felében és
augusztus elején. Ezt a két időszakot a
karbantartás céljára használhatjuk fel.
Végrehajthatjuk a szükséges földcserét,
kijavíthatjuk, fertőtleníthetjük a fűtőcsö-
veket, a felszerelést.

Már képezik az áj szakembereket

Az üvegházi zöldségtermelés terén me-
gyénkben még csak az első lépéseket tet-
tük meg. Nyilvánvaló, hogy kevés a gya-
korlati tapasztalat. Nincsenek kiképzett
szakembereink sem.

Éppen ezért örömmel fogadtuk a Kerté-
szeti Főiskola zöldségtermelési tanszéké-
nek és Somos András Kossuth-díjas aka-
démikusnak, valamint munkatársainak a

pártfogását, ami lehetővé tette, hogy a fő-
iskola soroksári kísérleti telepén Szolnok
megyéből hét termelőszövetkezeti tag
négy hónapon keresztül gyakorlati és el-
méleti oktatáson vegyen részt. Ezek a
termelőszövetkezeti tagok az üvegházi
zöldségtermelés mesterfogásainak elsajá-
títása után hazatérve, bizonyára komoly
eredményeket érnek majd el.

Sok-sok lehetőség

Az eddigiekből kitűnik, hogy az elte.lt
egy év alatt komoly eredményeket ér-
tünk el a korai zöldségtermelés terén a
mélyfúrások vizével fűtött üvegházak-
ban. A melegvizeket azonban más úton
is jól lehetne hasznosítani.

A szolnoki Szabadság Tsz területén
kívül lévő mélyfúrások mellett minde-
nütt működik kisebb vagy nagyobb mé-
retű oyógvfürdő is. Kívánatos lenne, hogy
itt is megkezdődjék a melegvíz ilyen for-
mában történő hasznosítása, ugyanakkor

pedig a többi gyógyfürdőket bővíteni kel-
lene.

Kádár Zoltán mérnök elgondolása sze-
rint a mélyfúrások vizével gombapincéket
lehetne fűteni, s a melegvíz alkalmaz-
ható lenne kombájnnal aratott gabona,
valamint dohány és széna gyors szárítá-
sára, gyümölcsfélék aszalására, baromfi-
keltető gépek működtetésére, frissen ké-
szült sajtok érlelésére, rostnövények
gyors rothasztására.

Mindezen felül a mélyfúrások vizét o
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szabadföldi altalaj fűtésére is fel lehetne áramot is lehetne termelni. Az ennek se-
használni, természetesen megfelelő béren- gítségével előállított úgynevezett „mű-
dezés megtervezése és kikísérletezése napfény" pótolhatna a növények fejlődé-
után. séhez szükséges és a téli időszakban

A Szolnok megyei mélyfúrásokból kö- hiányzó napfényt. A felfogott és palac-
rülbelül 600—1000 köbméter gáz illan el k o z o t t gázzal motorok hajtása is lehetővé
naponta. Eddig egyedül a karcagi mély- v á l i k - D e használni lehetne tégla- es
fúrás gázmennyiségét használják az ot- mészégetésre is. Ügy gondolom, mind-
tani üveggyárban fűtési célokra. A többi e z z e l érdemes lenne részleteiben is fog-
négy mélyfúrásnál eltávozó gázzal vizet lalkozni.
lehetne melegíteni vagy a meglévő me- A z eddigi tapasztalatok alapján a
legvíz hőfokát emelni. A nagyobb hőfokú megye mélyfúrásaiban rejlő értékeket fo-
víz segítségével jelentősen megnöveked- lyamatosan és fokozatosan mind nagyobb
hetnék a korai zöldségtermelésre használ- mértékben hasznosítjuk, s ezzel is hoz-
ható üvegházi terület. zájárulunk népgazdaságunk fejlesztésé-

, , , , „ hez, a népjólét növeléséhez.
A gaz elválasztásával, felfogasavai, hő-

energiájának felhasználásával elektromos " Puskás János

a megmentett

A JÁSZKUNSÁG 1955. évi 6. számának 16. oldalán „Egy megmentett Móricz-
vers" címmel közöltük a nagy regényíró kézírással írott versét, melyet egy zúzdá-
ból megmentett könyv egyik lapján találtunk. Azt hittük, a vers születésének
körülményei soha nem derülnek ki. Nemrég az alant közölt levelet kaptuk — s ez
mindent megmagyarázott...

Tisztelt Kisfaludi Sándor!
A napokban olvastam a „Jászkunság" decemberi számát. A

Móricz-család irántam mindig aranyos, jó szívét tanúsító kedvessége
juttatta el hozzám. Meri Móricz Lili színésznő, Móricz Zsigmond leg-
fiatalabb lánya talált rá, rögtön elküldte nővérének és Móricz Virág
nekem adta. Valóban meglepetést jelentett. A könyv enyém volt, a ver-
set nekem írta Móricz Zsigmond és a bejegyzést magam írtam a lap
felső részére.

Talán két hete sincs: arról beszélgettünk Móricz Virággal: milyen
kár, hogy súlyos veszteségeinkkel legtöbbször elenyésznek féltett emlé-
keink is. Pedig ezekkel nemcsak magunknak gyújthatnánk fényt, de,
mint ezzel a Móricz-verssel, bizonyságot tehetnénk, hogy egy nagy alkotó
hogyan vált a tavasz muzsikájában apró nevetések mellett rímekkel
játszó diákká. És felcsillantottuk a reményt, hátha valahol él a könyv
és előkerül egyszer. Mert könyveinket az ostrom idején rom.má vált
lakásunkból széthordták minden egyebünkkel. Két ilyen tréfás verset
kaptam Móricz Zsigmondtól. A másik rövidebb és azt egy fényképe hát-
lapjára írta. Most már ̂  reménykedni kezdek, hátha egyszer egy kitűnő
munkás figyelme azt is napvilágra hozza. A megtalált vers története
szorosan összefügg „Rigó" c. novellámmal, melyet Móricz nagyon szere-
tett, ezért került első elbeszélés kötetem címlapjára.

A vers története Móricz Zsigmond hatalmas koszorújában csak
lenge virágszirom, mégis Móricz Virág kérésére bővebben fogok vele
foglalkozni.

Arra kérem, tisztelt Kisfaludi Sándor, ha lehet, juttassa vissza
nekem ezt a nagy ajándékot. Kérem köszönetem átadását a papírgyári
munkásoknak. Köszönet Magának és a „Jászkunságnak"!

Bp., 1956. III.. 27.
Sok üdvözlettel

Bohuniczky Szefi
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