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első fúrási kísérletei

Jelen ismereteink szerint Kunmada-
rason 1899-ben merült fel először egy
egészséges ivóvizet adó fúrt kút létesí-
tésének gondolata. Nem tudjuk, hogy a
vezetés ezek ulán köz/.cicttc-e hivata-
los pályázati hirdetményét, tény vi-
szont, hogy a szeptember 2-i képvise-
lő-testületi közgyűlésen egyedül Klein
Jakab abádszalóki fakercskedő ajánla-
tát olvasták fel és fogadták el, mégpe-
dig a következő kikötésekkel:

1. Klein Jakab ... köteles a község
részére - az úgynevezett Zsiga malom
helyén levő üres téren - egy két, Jcívül-
bclül czinezett vascsővel és a szüksé-
ges szivattyúval, korsótartóval ellátott,
kitéglázott és tölgypallóval lefedett fú-
rott kutat létesíteni 50 méter mélységig
lcfúrva 350 ftért.

2. Ha 50 méternél lejjebb kellene
menni, 50 métertől 60 méterig méte-
renként 5-5 fr, 60 métertől 70 méterig
méterenként 10-10 frot fizet a község
vállalkozónak az esetben, ha az általa
fúrott kút alkalmas és bő vizet ád. Vilá-
gosan megjegyeztetik azonban, hogy a
képviselő testület nem szándékozik bele-
menni abba, hogy ezen fúrott kút furata
70 méternél lejjebb menjen. S ha ezen
mélységnél a kút fúrás nem sikerülne,
vagy ott alkalmas és bő víz nem találtat-
nék, vállalkozó a községtől csupán 100 fr
kártérítésre tarthat igényt."

3. A feltételek elfogadása esetén
Klein azonnal megkezdheti a fúrást,
mely hangsúlyozottan próba jellegű,
de ha sikerül, a település különböző
pontjain újabb kutakat rendelnek tőle.

Sajnos a munkálatok során történ-
tekről részletek nem maradtak fenn az
utókorra, Ember Elek főjegyző október
14-i bejelentése viszont igen: Klein
Jakab a kijelölt helyen lefúrt 70 m-ig,
alkalmas víz azonban nem találtatott,
ezért a munkálatokat befejezték, a 100
forintot a pénztárból kiutalták.

Az itt élők szerencséjére úgy a geo-
lógiai, mint a kivitelezői problémákra
példátlan gyorsasággal sikerült megol-
dást találni.

Az 1899. november 7-i képviselő-
testületi közgyűlésen ugyanis felolvas-
ták Papp Mihály gépész beadványát,
mely szerint a piactéren elkészült egy

kúltal, ezen kívül pedig a kunhegyesi
út felén, az úgynevezett Bánhegyesi-
félc malom helyén is fúrt egy kutat. Az
előbbiért 130, az utóbbiért 300 forintot
kap - tette hozzá a jegyző - termé-
szetcsen köteles a második kút teljes
felszerelésére is.

A MÁFI adattárában található ira-
tok szerint a piactéri kút 28 m mély lett
és 45 mm-es béléscsövéből 28 l/p víz-
hozamot szolgáltatott, a kunhegyesi úti
pedig 32 m-es és 25 l/p 1,35 "C-os
vizet adott.

A harmadik, ezúttal már 33 m-es és
20 l/p 14 °C-os vizet adó kutat 1901
elején Németh Ferenc háza mögött fúr-
ta le Papp Mihály.

A munkálatok érdekessége a szerző-
dés módja volt: amikor az 1900. decem-
ber 11-i közgyűlésen felolvasták Pásztor
László és társai kérvényét erre a kútra, a
testület azzal járult hozzá a kivitelezés-
hez, hogy az árát nekik kell megelőle-
gezni, és a költségeiket csak akkor térítik
meg közpénzből, ha a víz iható lesz.

A vegyvizsgálat megfelelő volt, így
ez a kút is községi tulajdonba került,
Papp Mihály pedig egy év garanciát
vállalt rá.

A kezdeti sikerek után nem megle-
pő, hogy az 1901. június 2-i közgyűlé-
sen az egyes körzetek lakói már sorban
kérték az újabb fúrási lehetőséget, amit
a vezetés biztosított is az előző feltéte-
lekkel: egy-egy teljesen felszerelt kút-
nak ki kell jönnie a 300 forintból, és
iható vizet kell adnia...

Kisújszállás,
Marjalaki úti kút

A város artézi, norton és ásott kútjai
jelenleg nem szolgáltatnak elegendő
vízmennyiséget egy nagyobb tűzve-
szély elfojtásához - jelentette ki az
1936. március 27-i képviselő- testületi
közgyűlésen a közigazgatási tanács-
nok, majd javaslatot tett két új kút
megrendelésére.

Szavait egyetértés fogadta, a pár
hónappal később megtartott verseny-
tárgyaláson pedig Prónay József hód-
mezővásárhelyi fúrómester nyerte el a
kivitelezésre jogosító megbízást.

A közismert vállalkozó elsőként a
Marjalaki út 47. számú beltelek mellett
állította fel fúrótornyát, és tett kísérle-

tet a 80-100 m között várható, kedvező
vízadóképességűnek remélt homokré-
teg feltárására.

1937 januárjának elejére el is ké-
szült egy 107,33 m mély kúttal, örömre
mégsem volt ok, mert az „... 1936
december 7- tői 1937 január 8-ig kü-
lönböző módon a legnagyobb lelkiis-
meretességgel végzett szivattyúzás
eredményeképpen is csak percenként
6,6 liter vizet sikerült nyemi, mely
vízmennyiséget a kút 24,5 m mélység-
ben szolgáltatja."

Prónay 300 m-ig történtő továbbfú-
rást javasolt, és bármennyire megter-
helte is megbízóit az ezért járó 12 996
pengő, a Dühöngő és a Sóhajtó város-
részek vízellátása annyira égető gond
volt, hogy javaslatát elfogadták.

Felhívták ugyanakkor a figyelmét a
140-150 m között várható, esetleg
megfelelőnek mutatkozható homokré-
tegre, valamint arra, hogy ha szükség
lesz rá, a költségvetésbe az önműködő
kifolyócsapos elzáró szerkezetet is be-
le kell értenie. Május elejére a talp
331,7 m, és a fúrómester „... négy
olyan homokréteget talált, mely alkal-
masnak látszott vízszolgáltatásra.
Mind a négyet megfelelően kimunkál-
ta, kimosatta és megszivattyúzta, de
számottevő vízmennyiséget egyik ré-
teg sem szolgáltatott, így ez ideig a
fúrás eredménytelennek tekinthető" -
jelentette be a 12-i közgyűlésen Szeke-
res Lajos városi tanácsos, majd Prónay
elképzelésével egyetértésben 500 m-ig
való továbbfúrást javasolt.

Álláspontját és az újabb 8135 pengő
többletköltséget a képviselők elfogadták,
majd a július 30-i gyűlésen együtt örül-
tek a hűnek: a kút 475 m-es mélységből
+1,0 m-en 180 l/p vízhozamot ad!

Döntöttek a felhasználás módjáról
is. A kúttól 3-4 méterre kannatöltő
ejektoros közkifolyót, a Malom utcá-
ban pedig lajltöltő darut kell építeni, a
még mindig megmaradó vízfelesleget
pedig a 340 méterre levő Csörgő ma-
lom 20 m -es tűzivíz tározójába kell
vezetni.

A kút - csakúgy mint az ezután
elkészült, a Híd és az Ostrom utca
sarkára telepített társa - a későbbiek-
ben sem okozott csalódást építtetőinek:
egyre csökkenő hozammal bár, de még
ma is szolgálja a környék lakosságát
kissé langyos és lágy vizével.


