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„... a községben egy artézi kútnak
létesítése elhatároztatott, melynek
költségéhez a község 50 százalékkal
köteles hozzájárulni" - olvashatjuk a
jászjákóhalmi képviselő-testület 1894.
október 10-i gyűlésének jegyzőköny-
vében a törvényhatósági bizottság dön-
tését.

A jelenlevők egyetértéssel fogadták
az ügyet előterjesztő főjegyző szavait,
a felmerülő költségekkel kapcsolatban
azonban más nézetet fejtettek ki hatá-
rozatukban: „... miután az artézi kút
létesítése iránt a községben a mozga-
lom már régebben megindult, s ezen
czélra már egy bizonyos összeg rendel-
kezésre is áll, s már arra nézve is
történt intézkedés, hogy fúró gépet na-
gyon mérsékelt dijazás mellett kaphat,
ezen kívül a munka felügyeletére ah-
hoz értő itteni lakos dij nélkül vállalko-
zott is - azon tiszteletteljes kéréssel
járul (a képviselő-testület - B. I.) a tek.
törvényhatósági bizottsághoz, hogy a
kútnak létesítését a törvényhatóság ál-
tal kirendelendő szakértő felügyelete
mellett a községre bizni méltóztassék,
ha pedig ez nem megy, legalább a ránk
eső összeget szállítsák le 30%-nál ke-
vesebbre."

El kell ismernünk, hogy ebben az
esetben jó oka volt a vezetésnek arra,
hogy szabadulni igyekezzen a reá
kényszerített pénzügyi tehertől.

Hasonlóan felülről jövő elrendelés-
re nem sokkal azelőtt kellett megven-
niük egy - a kolerajárványok veszélyét
csökkentő - 395 forintos gőzfertőtlení-
tő gépet, ugyanakkor folyamatban volt
az új iskola építése, valamint a temp-
lom tatarozása is. Mindezek persze
nélkülözhetetlen beruházások voltak,
de a megvalósításukhoz szükséges
pénz jelentős részét már így is Friczek
Károly plébános biztosította, és hát az
egyház teherviselő képességének is
megvoltak a maga határai.

Nem meglepő tehát, ha nem siették
el a dolgot, és két évvel később Rónai
József főjegyző még mindig csak arról
számolhatott be a képviselőknek, hogy
beszélt a jászberényi vezetés egyik elő-
kelőségével, aki ígéretet tett neki a
városban már évek óta dolgozó fúróbe-
rendezés kölcsönadására, valamint,
hogy értekezett a berendezés „... mes-
terével az itt készittendő kút munkála-
tának elvállalása iránt, ki ki is jelentet-
te, ... a munkát hajlandó elvállalni ak-
kor, ha a Jászberény városban elvállalt
két kútfuratási munkálattal rendbe
jön."

A főjegyző ezután felkérte a jelenlé-
vőket, hogy szavazzák meg az előrelát-
hatóan 2700 forintos költséget, egyben
reményét fejezte ki a közpénztár meg-
kímélésével kapcsolatban „... mert bár
mennyire is óhajtja az artézi kút készí-
tését, de azt egyáltalán nem szeretné,
ha a kút készítéséből kifolyólag közsé-
gi pótadó emelkedés következne be."

Megemlítette saját javaslatát: a
jászberényi bankban a kút készítésére
már korábban letétbe helyeztek 203
forint 99 krajcárt, továbbá, mivel „...
helybeli lelkész főtisztelendő Ficzek
Károly úr által 200 fr ajánltatott meg,
határoztassék el, hogy a temetőből el-
adott fák árából s már idáig kamataival
együtt mintegy 800 frt-ra felszaporo-
dott pénztár, melynek biztos rendelte-
tése nincsen, fordíttassék a kút készítés
költségeire", a maradék 1500 forintot
pedig a közbirtokosság pénztárától kell
kölcsön venni.

A képviselők megszavazták az in-
dítványt, akárcsak azt az elképzelést,
hogy a fúrásra a községház és a fogadó
között kerüljön sor. A kivitelezésre
felkért Hoffer Antal és Schrédl István
jászberényi gépészek 1897 végén nyúj-
tották be végleges költségjegyzéküket
megbízóiknak, akik azt elfogadták,
egyben kijelentették, hogy bár Horváth

Pál társuk, valamint Antal István főbí-
ró és Rónai József főjegyző már eddig
is sokat tettek a kútért „... célszerűnek
látszik, hogy még szakértőül Egyházi
József és Tóth A. Sándor képviselő
urak is felkéressenek, hogy ezen ügy-
ben szükség esetén közre működni szí-
veskedjenek."

Magáról a tényleges fúrási munká-
ról semmi nem maradt fenn az utókor-
ra. Annyit tudunk, hogy 102 mm-es
csővel kezdtek, majd 230 m-ben álltak
meg véglegesen, 117 l/p hozamot kap-
va ismeretlen magasságban a terep-
szint felett. A 17 °C-os víz nyugalmi
szintje állítólag + 1,0 m volt.

Az 1898 nyarán lezajlott kútátadást
követően az addig szakértőként dolgo-
zó Egyházi József gőzmalom-tulajdo-
nos saját kútjának elkészítéséhez köl-
csönkérte a képviselő-testülettől a fú-
róbódét és a használt csöveket, amit
díjazás nélkül meg is kapott, mert -
mint az a szeptember 28-i jegyző-
könyvből kiderül - a községi kút készí-
tésének idejére ő is ingyen adta köl-
csön gőzgépét.

Az első artézi kút vize hamar nép-
szerűvé vált a községben, ugyanakkor
az is kiderült, hogy az északkeleti köz-
ségszélen lakók jelentős vízhordási ne-
hézséggel küszködnek.

„... amiért is nagyon kívánatos vol-
na, hogy amennyire lehetséges, az ezen
artézi kúttól a víz, minthogy oly nagy
mennyiségű, hogy csak egy nagyon
jelentéktelen részét fogyasztják el, a
felvég egy alkalmas pontjára elvezet-
tessék" - mondta az 1899. szeptember
5-i testületi ülésen a főjegyző.

Ismereteim szerint a kút a későbbi-
ekben sem vált méltatlanná készíttetői
bizalmára, hiszen egészen az 1970-es
évek végéig szabad kifolyással látta az
itt élőket, és - országút mellett lévén -
az átutazókat.


