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Barabás Imre

Kisújszállás, Fülöp-kerti hévízkút
A fúrási történészek között köz-

helynek számít az a tény, hogy az
alföldi városokban a hajdúszoboszlói
gyógyvíz 1925-ös feltárása indította el
a melegvizes fürdők létesítése iránti
olthatatlan vágyakozást. így volt ez
Szolnokon, Karcagon, Túrkevén, és je-
lenlegi történetünk színhelyén, Kisúj-
szálláson is, ahol a lakosság - különö-
sen az 1938-as júliusvég időnként 40
°C fölé emelkedő hőmérsékletének kö-
vetkezményeként - addig nem ismert
erővel döbbent rá a locsolásra és für-
désre használható víz hiányára.

„Városunk központi fekvése, na-
gyon szép ligetünk, s a mélyfúrás em-
beri számítás szerint biztos sikere köte-
lességünkké is teszi e kérdés folytonos
érlelését. Ha Karcag és főként Szo-
boszló példáját nézzük, és látjuk a
fürdőkbe sereglők ezreit, és gondolunk
arra, hogy a fürdőzők a múlt évben is
kb. egy millió pengőt hagytak Szo-
boszlón, városunk iránti köteles-
ségünkké is teszi a mélyfúrású kút és
fürdő létesítésének minden lehető esz-
közzel munkálását és megvalósítását."
- kommentálta az eseményt 1938. au-
gusztus 7-én a Kisújszállás és Vidéke
című lap, majd egy hét múlva - mint-
egy megerősítve saját véleményét - a
város pénzügyi ellenőrének, Dubányi
Imre számvevőségi főtanácsosnak a
memorandumát közölte ugyanerről a
témáról.

„Talán az ország egy városának
sincs annyira szüksége arra, hogy új
bevételi forrást teremtsen magának,
mint éppen ennek a városnak ... e
körülmény ad nekem ... okot arra, hogy
kötelességemnek erezzem a fürdő léte-
sítésének jóvátételét" - kezdte mon-
dandóját a helyi takarékpénztár ügyei-
nek rendbetételére kirendelt szakértő,
majd hozzáértésének bizonyítására a
következőkben elmondta, hogy 1934-
ben Hajdúszoboszlón dolgozott, és lát-
ta, miként állt talpra az ottani fürdő
bevételeinek segítségével az addig
117%-os pótadó alatt nyögő település.

A helyiek emberi érzelmeire szá-
mítva megemlítette még, hogy beszélt

a szoboszlói fürdőüzem kisújszállási
születésű vezetőjével, Veress Béla fő-
mérnökkel, aki természetesen hajlandó
segíteni az ügyben, ami egyébként
nagyszerűen összhangba hozható len-
ne a képviselő-testület egyik nemrégi
döntésével a „Hősi kút" létesítéséről:
„A megvalósítás kiindulópontja a hő-
sök kútja lenne, melyet amellett, hogy
abból élet és egészség fakadna, művé-
szi kiképzéssel a hősök méltó emléké-
vé lehetne avatni."

A következőkben elhangzott néhány
tanács arról, hogy honnan lehetne mind-
erre beruházási pénzt szerezni, majd a
memorandumot egy részletes költség-
becslés zárta, mely egy 480 m -es, me-
dencével, és két olyan mélységű-hoza-
mú kúttal számolt, mint a Marjalaki úti
(12 óra alatt lett volna feltölthető velük
a medence).

A nagy visszhangot kiváltó cikk
felvetéseit a szeptember 26-27-i kép-
viselő-testületi közgyűlés is megvitat-
ta, majd úgy döntött, hogy a szükséges
160 ezer pengő helyben nem, csak
államsegélyből lenne előteremthető,
ehhez azonban kérni fogják az ellenőr
úr hathatós támogatását is.

Jó egy évig nem történt semmi,
akkor is csak a helyi lap augusztus 6-i
számának egyik cikkírója morgolódott
azon, hogy a szomszédos bereki fürdő-
ben sok ismerős kisúji gazda látható, és
akkor még nem is szólt a jóval tisztább
vizű szoboszlóiról. Van tehát e témá-
ban helyi érdeklődés, még jobb lenne,
ha általános közóhajjá válna most már
mindenki előtt. Egy hét múlva ugyan-
ezen lap hasábjain elhangzott végre az
első, igazán kézzelfogható javaslat is,
mely közpénzek hiányában a magántő-
ke mozgósítását vetette fel: „Álljon
össze tehát a fürdőt óhajtó egyénekből
társadalmi úton egy kész egyesület,
építse meg az első tárgyi berendezését
a jövendő fürdőnek. Amint az első
berendezés megvan, lehet beszélni fej-
lesztésről, szükségletről, segélyről stb.,
de ma mindenkinek be kell látnia, hogy
nagyösszegű közpénzeket bizonytalan

kimenetelű kezdeményező vállalkozá-
sokba fektetni nem lehet."

Bármennyire ésszerűnek tűnt mind-
ez, több mint két évnek kellett eltelnie
ahhoz, hogy a terv valóra váljon. „Ta-
lán össze sem tudnánk számolni hirte-
lenében, hogy a hajdúszoboszlói cso-
daforrás felbukkanása óta hányszor kí-
sértett városunkban ez a terv. Azonban
a kezdeményezők minden igyekezete
ellenére mégsem vált valóra, részben a
megfelelő vállalkozási szellem, de
még sokkal inkább a szükséges tőke
előteremtése körül mutatkozó és le-
küzdhetetlennek látszó akadályok mi-
att" - írja 1942. február 8-i cikkében a
Kisújszállás és Vidéke című lap, majd
hozzátette: kár, mert talán ez lenne az
egyetlen lehetősége a pótadók alatt
nyögő városnak a gazdasági és kulturá-
lis talpraállásra. Kitörő örömmel kell
tehát üdvözölni azt a kezdeményezést,
amely városunkban a közelmúltban eb-
ben az irányban történt, és amely ko-
molyság és megalapozottság tekinteté-
ben a legszebb kilátásokkal biztat.

A dicsőség Pápai István ország-
gyűlési képviselőé, aki felvetette a hé-
vízkútfúrás, a fürdőépítés gondolatát a
közbirtokosság vezetőségének egyik
értekezletén, a jelen levő urak pedig
úgy döntöttek, hogy ők mint jobb sor-
ban levő „testvérek", segítenek a
rosszabb sorban levő testvéren, vagyis
a városon, és kézbe veszik az ügy
intézését.

Ez a segítség először is abban nyil-
vánult meg, hogy a fúrási költség felét
a vállukra vették, vagyis azonnal leje-
gyeztek 75 000 pengő értékű részje-
gyet - a másik 75 000 pengőnyi a
magánbefektetőkre várt - tudomásul
véve egyben, hogy a város pénz hiá-
nyában csak a telek értékével (50 000
pengő) tud betársulni az üzletbe.

„A mozgalom komolyságára jel-
lemző ... hogy abban számottevő része-
sedéssel társult be Veress Béla, a haj-
dúszoboszlói gyógyfürdő igazgatója,
és a fúrást végző Prónay József is" -
írta a helyi lap, kifejtve még, hogy
mindenképpen nyer a város: jobb eset-
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ben hajdúszoboszlói típusú vizet kap,
rosszabb esetben "...a városi artézi ku-
tak vízmedencéje magában is megfele-
lő minőségű és mennyiségű vizet ké-
pes szolgáltatni egy ilyen fúrás nyo-
mán ahhoz, hogy egy, a mai kor köve-
telményeinek megfelelő strand és kád-
fürdő alapját képezze, nem beszélve
arról, hogy a város vízellátását is teljes-
sé tenné." - .Jelszavunk a bányászoké:
szerencse fel!"

El kell ismerni, a kisújiak gondol-
kodásában más szempontból is volt
logika: a fúrásra kiszemelt Fülöp kert a
Korcsoly a tóval igen mutatós, ezenkí-
vül vonattal, busszal könnyen elérhető
hely volt - nem úgy, mint egykor a
karcagi berek - ezért megfelelő minő-
ségű gyógyvíz előteremtése után egy
idetelepített fürdő népszerűségre szá-
míthatott. Egy másik fontos propagan-
daszempontraa Kisújszállás és Vidéke
február 22-én hívta fel mindenki fi-
gyelmét: „... szakértőként európai hírű
geológusunkat, Pávai Vájna Ferenc
urat kérjük fel a fúrás helyének megha-
tározására és kivitelére vonatkozóan ...
(kora tavasszal vagy 1000 m-ig me-
gyünk le a vízért) ... ha emellett még
gázt vagy olajat is kaphatnánk, még a
kutya is fekete kávét inna szép váro-
sunkban" (persze csak árpából főzve -
tette hozzá nagy realitásérzékkel a há-
borús idők cikkírója).

Közben az 500 pengős részjegyek
szép számban leltek gazdára (február
végéig közel 300 ezer pengő folyt be,
persze csak elvileg, mert a pénzt több
részletben kellett kifizetni, augusztus
31-ig), ezért dr. Gaál János polgármes-
ter feljogosítva érezte magát arra, hogy
némi előkészítő munka után 1942.
március l-re meghirdesse a Kisújszál-
lási Hőforráskutató Alkalmi Egyesület
alakuló ülését. A Gazdasági Egyesület
termében összejött befektetők határo-
zatképességének megállapítása után
Szekeres Lajos városi mérnök ismer-
tette azon lehetőségeket, melyeket egy
1200 m-es kúttal szemben jogosan táp-
lálhatott a város, vagyis hogy legrosz-
szabb esetben is létrehozható egy
strandból és sportuszodából álló komp-
lexum. Az általános lelkesedést csak
Sarkady Pál és néhány társának hozzá-
szólása zavarta meg, akik felvetették: a
város és a közbirtokosság többsége
mellett nem látják biztosítva azt, hogy

az egyes jegyzők részjegyeiket-megfe-
lelő nyereséggel értékesíthetik majd.
Bár Sarkady birtokos is jelentős befek-
tető volt (12 000 pengő!), ezért a nyi-
latkozatáért őt és a hozzá csatlakozó
fiatal gyógypedagógusokat azonnal ki-
zárták a tagságból. „Szomorú, hogy
egyes lakosoknak mindennél fonto-
sabb a magántőke haszna" - írta erről
tudósításában a Kisújszállás és Vidéke
1942. március 8-i száma, hozzátéve,
hogy az egyesület végül 350 ezer pen-
gővel alakult meg, ebből 50 ezer a
város által rendelkezésre bocsájtott
5000 négyszögöles telek értéke (ez
elég volt a szavazati joghoz). Az ülés
végén a közgyűlés elnököt, helyettest
és intézőbizottsági tagokat választott,
mégpedig ebben a sorrendben: Pólya
Lajos, dr. Pólya László, tagok: Pápai
István, dr. Gaál János, dr. Pápai Pál,
Szekeres Lajos, Búzás Lajos, Nyitrai
Endre, Nánási Endre, dr. Simon János
és Veress Béla. Néhány óra múlva a
nevezettek elégedetten vették tudomá-
sul, hogy a rövidesen ugyanitt lezajló
városi közgyűlés 100 db részjegy vá-
sárlására kívánja fordítani a Belügymi-
niszter úr által a fúrásra kiutalt 50 ezer
pengőt, és a közbirtokosság gyűlése is
lelkesen megszavazta e munkára a ve-
zetői által korábban megajánlott 75
ezret.

Az intézőbizottság első komolyabb
döntése egyébként pontosan ezen je-
lentős összegek értékének megőrzésére
irányult, hiszen az infláció akkor sem
volt ismeretlen fogalom. Rövidesen
jönnek a fúráshoz szükséges, értékálló
befektetésnek látszó csövek - írta a
helyi lap május 17-én, jelezve, hogy az
ügy a felbukkanó akadályok ellenére
szépen halad előre. A Hőforráskutató
Egyesület 1942. május közepi taggyű-
lésén aztán az említett akadályok is
részleteződtek, Pólya Lajos elnök be-
számolója nyomán: „Az eredetileg Pá-
vai Vájna Ferenc főgeológus közben-
jöttével tervezett próbafúrásokat elej-
tettük, mert a Földtani Intézet szakér-
tőinek véleménye szerint ezek - elte-
kintve attól, hogy igen költségesek -
lényegében nem árulnak el sokat a
mélységbeli rétegződésekről, gyűrődé-
sekről. Olcsóbb és jobb lenne az Eöt-
vös-inga használata, de az Eötvös Inté-
zetnél lefolytatott megbeszélés után ezt
is elejtettük, mint ötletet, mert a fúrásra

kijelölt terület kicsi, s így nem lett
volna sok eredménye a munkának.
Csak zárójelben említem meg Önök
előtt, de baj is lenne, ha e mérés nyo-
mán gázt vagy olajat találnánk, mert
azonnal elvennék az egyesülettől a ku-
tat.

Folytatva eddigi tevékenységünk is-
mertetését, be kell számolnom egy
meglepő értesülésről is: a vasút mellet-
ti park, ahol fúrnánk, beleesik a néme-
teknek olaj- és gázkutatásra koncesszi-
óba adott területbe, tehát a kút létesíté-
séhez tőlük is engedélyt kell majd kér-
ni. Mivel a hely a vasúton innen van,
valószínűleg meg is kapjuk, azon túl
már eleve lehetetlen lenne. A legna-
gyobb akadály azonban nem a MA-
NÁT-nál (Magyar-Német Ásványolaj-
művek Kft.), hanem a Belügyminiszté-
rium illetékes osztályán merült fel.
Előírásuk szerint úgy kell szerződnünk
a kútfúróval, hogy ugyanolyan csövek-
kel kezdje a kút építését, mintha 1200
m-es lenne a talp, de csak 800 m-ig
fúrhat. Amennyiben aztán a továbbfú-
rás elől elhárul az akadály, lemehetünk
akár 1300 m-ig is. És ha már a Prónay-
val megkötött szerződés szóba került,
elmondanám, hogy 800 m-ig 185 350
pengőt kell neki fizetnünk, 1300 m-ig
pedig további 83 OOO-et. Most tehát
már csak újabb csőrakatokat kell ven-
nünk, és kezdődhet is a munka. Kérek
ezért mindenkit, hogy az említettek
miatt minél előbb fizesse be részjegyei
értékének újabb 20%-át!"

Az elnök úr beszédéből egyértelmű-
en kiderült, hogy a vezetés március-
április hónapokban több puhatolózó
tárgyalást folytatott le geológusokkal,
intézményekkel, és ezek során bőséges
információtömegre tett szert vállalko-
zása alakításához. Persze az akkoriban
érvényes előírások szerint 500 m-nél
mélyebb kútfúrásokat írásos szakértői
véleménnyel is meg kellett indokolni,
ezért az egyesület dr. Horusitzky Fe-
renc m. kir. főgeológushoz, a Földtani
Intézet vízellátási osztályának vezető-
jéhez fordult segítségért. A neves szak-
ember átnézte az addigi vízkutak szel-
vényeit, adatait, bejárta a helyszínt,
majd 1942. június 18-án kelt szakvéle-
ményében az alábbi megállapításokat
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tette: „... 760 m mélységben állapíthat-
juk meg azt a szintet, amelybea .már a
talaj hőmérsékletének 50 "G-nak. kell
lennie. Ezen a mélységen aluli homo-
kos szintekből tehát már 50 °C-ot meg-
haladó, tehát már minden hévizű
gyógyfürdőt kielégítő hőmérsékletű
víz lesz... feltárható... Egy 800 m-ig
lemélyesztett fúrással azonban ...
konyhasós hévíz feltárása már indokol-
tan várható ... Javasolom, hogy a 800
m-re tervezett fúrást a csatolt kataszteri
térképen megjelölt ponton a Fülöp-féle
kertésztelepen mélyesszék le. Azért
elégedtem meg a 800 m-el, mert dacára
annak, hogy nagyobb mélységben ter-
mészetesen nagyobb víz és gázmeny-
nyiség várható, a kincstár, illetve a
monopóliumot élvező Magyar-Német
Olajipari R.T. (lásd: MANÁT - B. I.)
érdekeire tekintettel azt a legkisebb
mélységet akartam megjelölni, mely a
gyógyvízfeltárás szempontjából már
sikerrel kecsegtet, s a szénhidrogén-
kutatás érdekeit a legkevésbé érinti.
Előnyös körülmény, hogy a Magyar-
Német Olajipari R.T.. nekem bemuta-
tott és idecsatolt nyilatkozata szerint a
Vállalat nem emel a mélyfúrással
szemben kifogást ... ugyanakkor ...
nyomatékosan hívom fel a figyelmet
arra, hogy a fúrás lemélyesztésekor a
munkálatok a legnagyobb szakszerű-
séggel és gondossággal, szakértői geo-
lógusi ellenőrzéssel történjenek. Az
esetleg megnyitott gázszinteknél az
előírt vízzárások a legtökéletesebben
oldassanak meg, és a csövek tökélete-
sen vízzáróan ültessenek... a vízjogi
törvényben... előírtak betartandók."

Az utolsó megjegyzés a létesítési
engedély beszerzésének fontosságára
utalt, melyet nem sokkal később, 1942.
július 16-án adott ki Jász-Nagykun-
Szolnok vármegye alispánja, III/145-
ös vízikönyvi számon.

A következő hetekben a megbízott
külföldi gyártócég leszállította a legna-
gyobb méretű kezdőcsöveket, így au-
gusztus 12-én megkezdődhetett a vár-
va várt fúrási munka. 8-10 nappal ké-
sőbb a talp már közel 30 m-ben volt,
pedig - mint a Kisújszállás és Vidéke
című lap írta - a légoltalmi előírások
miatt csak nappal lehetett dolgozni ek-
koriban. Pontos dátum nem áll rendel-

kezésemre, de egyes információkból
kikövetkeztethető, hogy az 550 mm-es
kezdőrakatot végül 1942 novemberé-
nek végén építették be, az előzetesen
meghatározott 30 m-nél jóval mé-
lyebbre, 80 m-ig. „Az első rakat cső
lehelyezése gyönyörűen sikerült, azon-
ban a cementszigeteléssel kapcsolat-
ban bizonyos technikai és más, jórész-
ben a jelenlegi háborús anyaghiánnyal
kapcsolatos akadályok merültek fel, és
ennek következtében hetekig szünetelt
a munka. Most már azonban sikerült
átfúrni a cementszigetelés során kép-
ződött betonréteget is, és pár hét óta
éjjel-nappali munkával dolgoznak a
második rakat cső lehelyezésén" - írta
erről a helyi lap.

A további eseményekről keveset tu-
dunk, mert újságcikkek egyáltalán
nem, de hivatalos iratok is csak kis
számban maradtak fenn. Ezekből vi-
szont már most elmondható annyi,
hogy Prónay 1943 végéig 443,45 m-ig
fúrt le, és a következő csöveket építette
be:

A kút engedélyes tervében szereplő
„ideális" csőrakatterv:

0-30 m-ig: 445 mm 0
30-220 m-ig: 406 mm 0

220-370 m-ig: 335 mm 0
370-530 m-ig: 305 mm 0
530-690 m-ig: 254 mm 0
690-800 m-ig: 203 mm 0

A Prónay József által beépített csö-
vek és sarumélységek:

0-80 m-ig: 550 mm 0
80-170 m-ig: 404 mm 0

170-306 m-ig: 355 mm 0
306-386 m-ig: 305 mm 0
386-443,45 m-ig: 254 mm 0

Szűrőcső: 159 mm 0
A csőterv és a valóban beépített

csövek adatainak összevetéséből még a
fúrásban kevéssé járatosak számára is
kiderül, hogy a vállalkozó szinte lehe-
tetlenné tette munkájával megbízói
számára azt, hogy a titokban remélt
1200 m-es ta'pmélységet valaha is el-
érjük, sőt, most már egy 800 m-es kút
előállítása is csak túlzott beszűkülés
árán valósulhatott meg. Ezen a ponton
aztán - valószínűleg pénzügyi okból -
végleg leállt a munka, és legközelebb
csak a képviselő-testület 1945. június
8-i ülésén merült fel újból a fúrás ügye:
a jelenlevők egyetértettek Szűcs Elek

polgármester azon bejelentésével,
hogy a Kereskedelmi és Iparügyi Mi-
nisztériumhoz fordul állami kölcsönért
és fúróberendezésért a folytatáshoz.
Valószínűleg nem sikerült elérnie sem-
mit, mert az egyértelműen igazolható,
hogy a hévízkút továbbfúrására csak.
évekkel később, 1949-ben vonult fel az
akkoriban megalakított Mélyépítő és
Mélyfúró Nemzeti Vállalat (részben a
mai VIKUV Rt. elődje) egyik fúróbe-
rendezése. Az új kivitelező 1950. szep-
tember 6-ig elérte a 703 m-es mélysé-
get, de vizet nem kapott. A lyuk csöve-
zése mindeközben így módosult:
443,45-550 m-ig: 191 mm 0, 550-678
m-ig: 159 mm 0.

A Városi Tanács Végrehajtó Bizott-
sága ekkor a MAFI-hoz fordult segítsé-
gért, melynek igazgatója dr. Majer Ist-
ván geológust küldte a helyszínre,
megszerezni a teljes rétegszelvényt és
a furadékmintákat. Ez sikerrel is járt,
így a szakember egyértelműen arra a
következtetésre jutott, hogy 650,6-
655,5 m közötti, elcsövezett homokré-
teg mindenképpen érdemes lehet a to-
vábbi vizsgálódásra. Erősítette elhatá-
rozásában, hogy a lyuk és a +2,2 m-ig
kiálló béléscsőoszlop nagyobbik része
(1,85 m) azzal a vízzel volt feltöltve,
mely csakis ebből a kicsövezett ho-
mokrétegből törhetett elő, még a nyil-
vánvaló nehézségek dacára is.

Javaslatának lényege a következők-
ben foglalható össze: a) Tegye lehető-
vé a kivitelező, hogy 11 mélységköz-
ben hőmérsékletet mérhessen, megál-
lapítva ezzel a térség geotermikus gra-
diensét, illetve a víz várható hőfokát,
b) Mindezek után az utolsó, 159 mm-
es béléscsövet húzzák fel 678 m-ből
fokozatosan 654 m-ig (tehát a feltárt
homok alsó 1,5-ét tegyék szabaddá),
hogy kanalazással megállapítható le-
gyen a szinttáj vízadóképessége, és a
víz hőfoka. Ha megfelelő, az egész 5
m-nyit meg kell nyitni, mégpedig
mindezt az ő jelenlétében.

Egy 1952. február 13-i földtani inté-
zeti levélből tudjuk, hogy a kért segít-
séget Majer nem kapta meg, viszont a.
csőhasítást elvégezték, különösebb
eredmény nélkül. Ugyanebből az irat-
ból derül ki az is, hogy a sikertelen
termeltetési próba után egy ideig állt a
munka, majd a Belügyminisztérium
Ivóvíz és Csatornázási Osztálya - nyil-
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van a tanácselnök kérése - ismét a
MÁFI illetékeseihez fordult segítsé-
gért.

Az üggyel megbízott dr. Ferenc Ká-
roly geológus először is tájékozódni
próbált a közel tíz éves ügy előzmé-
nyeiben (furadékminták, kútadatok,
vízszintek stb.), majd pedig értetlensé-
gét fejezte ki az eredetileg javasolt 800
m-es talpmélység miatt, hiszen „... ter-
mális vizet az eddigi tapasztalatok
alapján az Alföldön csak 1000-1200-
1400 m mélységről remélhetünk ... Ha
tekintetbe vesszük ... azokat a körül-
ményeket, melyek az eddigi fúrás fo-
lyamán felléptek, akkor meggondolan-
dó az, hogy a jelenlegi fúrás folytatása
meghozza-e a várt eredményt ... (a
közel 10 éven át váltott vezetőkkel
folytatott) ... fúrás folyamán lényege-
sen eltértek az eredeti műszaki leírás-
ban megadott csőméretezésektől...
(megfontolás tárgyát képezi tehát az,
hogy) ... jelenlegi állapotában és lehe-
tőségek mellett továbbfolytassák-e,
vagy nem volna-e célszerűbb a csöve-
ket visszahúzni és teljesen újra kezdeni
az ideális és eredeti terveknek megfe-
lelő méretezéssel ... Földtani szem-
pontból megvan rá a lehetőség, hogy
helyes műszaki kiképzés, és a felsőbb
hidegebb rétegek kikapcsolásával Kis-
újszálláson az 1000-1200 m körüli
víztartó szintekből szerencsés esetben
35^5 °c-ú, 250-500 l/perc vizet ter-
meljenek ki."

Pár hónappal később a MÁFI Víz-

földtani osztályának vezetője, dr.
Schmidt Elígius Róbert vizsgálta a vá-
ros egykori nagyreményű kutatófúrá-
sának ügyét, gázhozamot becsült
(100-150 m3/n), gázmintát vett, és
egyéb szükséges méréseket is végzett,
melyek eredményének közlése nélkül
szegényebb lenne ez a történet. Ezek-
ből maradt fenn ugyanis egyedül, hogy
a 650-656 m közötti levantei korú
homokréteg +0,5 m-en 83 l/p 39 °C-os
vizet adott, a nyugalmi szint pedig +9
m-en állt be. Nem volt nagy ez a
hozam, de az évekkel ezelőtt elhibázott
csövezés miatt ezt is csak úgy sikerült
elérni, hogy a 3"-os termelőcsövet 650
m-ig építették be a lyukba.

Ezután a rendelkezésemre álló ira-
tok szerint ismét közel tíz évnyi szünet
következett be a kútkiképzés ügyében,
mely egy továbbfúrási kérelemmel
szakadt meg 1961 elején. A választ
ismét dr. Schmidt Elígius Róbert adta
meg, mégpedig a következőképpen:
„... A szóbanforgó helyen kb. 1100 m
Adria feletti mélységben várható a fel-
ső-alsó-pannon határa, ahol a Tiszán-
túlnak ezen a részén általában jó víz-
szolgáltató homokos rétegek vannak
kifejlődve. Ennek megfelelően egy hé-
vizes kút mélységét kb. 1200 m mélyre
kellene tervezni. A geotermikus gradi-
ens figyelembe vételével ebben a
mélységben 70 °C talphőmérséklet
várható, míg 1000 m mélységben 60
°C a valószínű talphőmérséklet. Itt
megemlítjük, hogy a pannonkori réte-

gek általában lencsés településűek, és
tektonikailag zavartak ... Felhívjuk
azonban szíves figyelmét arra, hogy
adott esetben a műszaki problémák a
nagyobbak" - olvasható az 1961. ápri-
lis 18-án kelt jelentésben.

Hogy mi történt eközben, illetve ez
után a kúttal, arról ellentmondó adatok
állnak rendelkezésemre: egy 1966 feb-
ruári vízföldtani szakvélemény szerint
eredetileg 500 1/p-et, majd felújítása
után 200 1/p-et vettek ki belőle (a kút-
kataszter tényleg ezeket a hozamérté-
keket tartalmazza, valószínűleg azóta
elkallódott eredeti fúrómesteri jelen-
tések alapján), de már nem üzemel. Ezt
az időpontot megerősíteni látszik a
KÖTIVIZIG egyik 197l-es felügyeleti
jegyzőkönyve is: a kút vagy 5 éve nem
üzemel.

Aztán 1967-ben a közvetlen közelé-
be lefúrták a ma is üzemelő 1147,8
m-es hévízkutat, amivel végre elérte a
város azt, amit már 1942-ben akart:
+ 1,2 m-en 600 l/p 53 °C-os kifolyó
vizet kaptak. A most már mindenki
által végleg elfelejtett első kutatófúrás
csövéből még évtizedekig szivárgott -
talajszinten - a víz, azután az 1980-as,
'90-es évek fordulója körül valaki
megelégelte ezt a helyzetet, és a kutat
eltömette. Ma már csak egy kis beton-
tömb látható a helyén. A kútkataszter-
be B-6/a számon került be.

1

Bészabó András: Metamorfózis


