
Földtani kutatómunkák Szolnok térségében

Az egyhangú nagy síkságok tája a geológusok érdeklődését hosszú ideig nem tudta
magára vonni. A felszín felépítése nem kínált olyan érdekességeket, mint amilyenekkel
hegyvidékeken találkozunk, ahol a rideg kőzeteket impozáns redőkbe gyűrve, vagy éles
törésekkel elszabdalva találjuk és ősrégi élet nyomai mutatkoznak a rétegekbe zárt kö-
vületekben. Ásványkincsek sem csábítottak kutatásra, mert a laza üledékkel feltöltött
;.íkságokon néhány téglagyár hasznosította az agyagot, esetleg egy-egy homokbánya, vagy
i-özegben kínált - nem nagy értékű - nyersanyagokat.

Ez a helyzet ma megváltozott. A síksági területek és a laza üledékkel feltöltött
nagy medencék az érdeklődés homlokterébe kerültek. Ennek legfontosabb oka a víz-
bes/erzés. A száraz nagy síkságokon a települések fejlődésének elsőrendű feltétele a
mélységi vizek feltárása és hasznosítása. A mélységi vízkészletek csak geológiai kutatás-
sal ismerhetők meg. A másik ok az építkezések fejlődése. Nagy területekre kiható épít-
kezések (vízlecsapoló hálózatok, öntözőrendszerek, vízvezetékek és csatornák, elektro-
mos vezetékek, gáz- és olajvezetékek, út-, vasútépítés, ipartelepek, településtervezés és
rendezés) a terület felszínközeli földtani viszonyainak részletes feltárását kívánják meg.
A harmadik ok az, hogy a nagy medencék néhol olaj- és gázkincsben is gazdagok és a
nagy mélységben rejlő energiahordozók feltárása csak igen alapos földtani és geofizikai
kmatással biztosítható.

Szolnok környékének földtani kutatását mindhárom szükséglet előmozdította. A
város vízellátását ugyan a Tisza folyóra alapozták, de több mint 60 ártézikút szolgálja
a háztartási és ipari vízellátást, vagy szolgáltat meleg fürdő- és gyógyvizet E kutak
mélysége általában 100-300 m körüli, de van jó néhány 1000 m-t meghaladó mélységű is.
Szolnok megyében a vízkutató fúrások száma 1800 fölött van, a működő artézik utak
száma 1200 fölött. Ezeknek a kutaknak a teljesítőképessége és a hálózat fejlesztés a
mélységi viszonyoktól függ.

Az építkezések szempontjából Szolnok fontos helye az Alföldnek. A nagy síkság
egyik legfontosabb vasúti csomópontja, műutak és vezetékek átkelő helye a Tiszán,
szomszédságában jelentős öntöző rendszerek működnek, ipara fejlődőben, a város maga
most indult el a tervszerű fejlesztés és építkezés útján. Ez a fejlesztés a kulturális intéz-
mények: iskolák, könyvtárak, múzeum, helyi sajtó, színház, művészeti intézmények fej-
lesztését is magában foglalja, így a tudományos kutatás szervezését és támogatását is.

Az alföldi medence nagy mennyiségű földgázt és olajat tárol. A kutató üzemek
központja Szolnokon van. A város környékén is működik néhány gáz- és olajtermelő
kút. A vezetékek kiépítése folyik. Az alföldi medence mélyének megismerését a szén-
hidrogénkutatásnak köszönhetjük. A kutatás Szolnok környékén 1000 m magas mezozóos
alaphegység kiemelkedéseket mutatott ki a 2000-3000 m mélységű medencealapzatból. A
fiatal laza üledékkel eltemetett hegyvidék a medence vízföldtani viszonyaira is fontos
kihatással van.
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1964-ben a Magyar Állami Földtani Intézet az Eötvös Loránd Geofizikai Intézettel
közös programot dolgozott ki az Alföld földtani viszonyainak a felszíntől a medence
mélyéig ható kutatására. Ezt a kutatást, amelyet a Kőolaj- és Gázipari Tröszt is jelen-
tősen támogat, Szolnok környékén kezdték meg. A kutatások eredményeképpen elkészült
egy 21 lapból álló földtani atlasz. A lapok többsége építésföldtani vonatkozású és a
felszinközeli viszonyokat ábrázolja. A vízkutatásban legnagyobb jelentőségű az a 14
mélységi vízfigyelő kút, amelyet a földtani feltáró fúrások felhasználásával építettek ki,
s amelyek 50-300 m mélységekben elhelyezkedő vízadó rétegekben mutatkozó nyomás-
viszonyok észlelésére szolgálnak. Legfontosabb a kengyeli kúttelep, ahol 3 egymás alatt
elhelyezkedő vízadó réteg (52-61 m; 171-177 m; 305-314 m) vizének nyomásváltozásait
észlelik 3 külön kútban.

Ezek a megfigyelő kutak az elsők az országban, ahol a nagy felszínalatti víztermelő
helyektől távol a laza üledékek vízadó rétegében végbemenő természetes dinamikus
változásokat észlelik. A mélységi vízkészletek kiszámításához és a természetes utánpótlás
folyamatának megismeréséhez e megfigyeléek nélkülözhetetlenek.

A fúrások feldolgozott anyaga arra is módot ad, hogy a földtani negyedkor, tehát
a hozzánk legközelebb álló egy-két millió év eseménytörténetét megismerjük. Azokat a
kéregmozgásokat, amelyek 200-400 m mélységű negyedkori medencéket hoztak létre ezen
a területen és azokat az éghajlativiszonyokat, amelyek ez idő alatt a talaj képződést és
rajta a növényi és állati életet befolyásolták.

E munkálatok nyomán Szolnok és környéke a nagy magyar Alföldnek földtanilag
legismertebb részévé vált. Az itt elért eredmények nemcsak országos jelentőségűek, ha-
nem a negyedkor földtani ismereteinek tekintetében, valamint gyakorlati szempontból
a laza üledékkel feltöltött medencék mélységi víz-utánpótlódási jelenségeinek tanul-
mányozásában a kontinens egyéb területein is felhasználhatók.

Szolnok város múzeuma, a Damjanich Múzeum, örömmel fogadja az 1968.
évi nemzetközi földtani kongresszus (International Geological Congress) magyarországi
negyedkori kirándulásának résztvevőit a város és a múzeum falai között, és szívcsen
látná, ha a hazai látogatók éppúgy, mint a világ különböző részeiről eljött vendégek
a magyar föld e jelentös darabjáról a földtani ismeretek mellett magukkal vinnének
valamit az emberteremtette táj képéből is.
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