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Bevezetés 

 

Az 1890-es évek elejéig Szolnok város és környékének aljzata tökéletesen ismeretlen volt 

mindenki számára, ezért amikor felvetődött az első ivóvizes kút elkészíttetésének gondolata, a 

képviselőtestület küldötteinek Szeged-Hódmezővásárhely térségébe kellett utaznia 

tapasztalatcserére. 

Ennek az útnak a jelentős része persze az akkor létező mélyfúró technikák és kivitelezési 

szerződéskötések tanulmányozásával telt, de más Közép-Tisza vidéki városokhoz hasonlatosan a 

küldöttek azt is megkísérelték megtudni, hogy a földtani adottságok milyen mély kút rendelését 

teszik lehetővé számukra. 

Szolnokhoz a törökszentmiklósi főtéri artézi kút esett a legközelebb, tehát a saját első kút 

mélységét erre alapozva állapították meg 270-280 m-ben.  

Az 1893 végén elkészült kút lényegében beváltotta a hozzá fűzött reményeket, de hozama az 1895-

ben elkészült Eötvös-téri kúttal együtt is kevésnek bizonyult az igényekhez képest, ezért döntés 

született a Tisza folyóra alapozott felszíni vízmű megépítéséről.  

A későbbiekben fúrt 250-325 m-es kutak mind gyenge hozameredménnyel rendelkeztek, 

megerősítve azt a tényt, hogy jó döntés volt a felszíni vízmű kiépítése. 

Az 1920-as évek közepén –az akkor épülő Tisza-szálló termálvíz ellátása céljából- nagy mélységig 

hatoló kutatófúrásba is belefogott a város vezetése, de a kivitelező hosszú küszködése miatt úgy 

tünt, hogy melegvizet sem túl egyszerű feltárni errefelé. 

Aztán az 1950-es években jelentős szénhidrogén kutatás indult be a város DNy-i majd keleti 

szélén, a geológusok pedig végre nagy tömegű és területi kiterjedésű adatsorhoz jutottak úgy az 

ivóvizes mind a termálvizes tárolókról. 

A termálkutak száma szaporodni is kezdett az 1960-as, ’70-es évektől kezdve, a feltárt ivóvizes 

homokrétegek hasznosítása viszont továbbra sem került szóba, mivel a felszíni vízmű kapacitása 

bőségesen elegendő volt minden igény kielégítéséhez. 

1978-tól azonban –lakossági akaratra- elkezdődött az utcai közkutak készíttetésének programja, a 

furatokban felvett geofizikai szelvények pedig lassan megváltoztatták a geológusok gondolkodását 

az aljzatban levő hidegvizes rétegek minőségével, hasznosíthatóságával kapcsolatban.  

1981-ben a KÖTIVIZIG Felszín alatti vizek csoportja tanulmányban foglalta össze az addigi 

ismereteket, javaslatot adva egy tartalék ivóvízbázis kialakítására Szolnok DNy-i határában.  

Azóta jónéhány új kút született az egyes városrészekben, olajipari és vízügyes magminta 

vizsgálatok (kőzettani, nehézásvány, pollen, ősmaradvány), fotósorozatok készültek, így megérett a 

helyzet arra, hogy Szolnok és környéke aljzatának fejlődéstörténetét, hasznosítható adottságait 

bemutassuk.  
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A következőkben tehát a vízügyi-felhasználói szempontból legfontosabb felső-pannon és 

pleisztocén összlet kb. 9 millió évet felölelő fejlődéstörténetét tekintjük át a környékben, röviden 

ismertetve a fekvőben levő képződményeket is, hiszen azok legfiatalabb része a körzet talán 

legjobb gyógyvízét tárolja.  

 

 

Szolnok, 2013. 

 

 

 

Bunász Nikoletta         Barabás Imre 
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Az aljzat felső-pannonnál idősebb képződményei: 

 

Szolnokon az 1920-as évek második felében mélyítették le az első nagymélységű fúrást, 

mely a felső-pannon fekvőszintjéig tárta fel az üledékeket. 

A 9 millió évnél idősebb képződmények megismeréséhez az 1950-es évekig kellett várni, amikor a 

város DNy-i szélén sorban fúrták le a szénhidrogén-kutatófúrásokat. Ezt a kutatást az 1960-as évek 

elejétől a szandaszőlősi követte, de Zagyvarékas és Besenyszög felé is készült néhány fúrás. 

Az 1800-2420 m közötti mélységű furatokból vett fúradék- és magminták, valamint 

karotázsszelvények kellő mértékig megismertették velünk az idősebb kőzetek típusát, korát, vízadó 

képességét és a tárolt víz minőségét, mégpedig a következő képpen: 

 

Kréta képződmények:  

Szandaszőlősön és a Szolnok-É-1 jelű fúrásban kerültek feltárásra, a magvételek bázisos-

bazaltos jellegű magmás termékeket illetve finomszemű agyagbetelepüléses homokkövet mutattak 

ki, mint a környék legidősebb kőzeteit. Vízadó képességgel kevéssé rendelkeznek, egy-egy 

megfelelő helyen elvégzett rétegpróba viszont hozzásegít az itt tárolt víz minőségének 

megismeréséhez. (1. sz. táblázat) 

 

Mintavétel 

helye 

Mélységköze, 

Tároló kőzete 

Dugattyúzott 

víz mennyiség 

(m
3
/nap) 

Alkotók (mg/l) 

Na Ca Mg Cl SO4 HCO3 

Összes 

oldott 

anyag 

Szolnok, 

Hajtó t. 13 

2138-2220 m, 

apró és durva 

homokkő 

66-73 8402 320,2 27,97 13 000 51,85 970,8 23 265,6 

1. sz. táblázat 

Kréta korú termálvíz oldott anyag tartalma 

 

Eocén képződmények: 

Az eocén flis típusú képződmények az előzőeknél jóval elterjedtebbek, a magok 

kalciterekkel átjárt apró és durvaszemcsés homokkövet valamint konglomerátumot mutattak be, 

melyeket aleurit és agyagcsíkok szabdalnak. Jellemzőjük az erős tektonikus hatást jelző fényes 

csúszási felületek sora. Vízadó képességük nincs. 

 

 

 

Miocén képződmények: 

Részkörzettől függően zöldesszürke és vörösbarna agyag, agyagmárga illetve homokkövek 

váltakoznak piszkosfehér rétegzetlen riolittufával, valamint zöldesszürke andezites jellegű vulkáni 

agglomerátummal, finomszemcsés tufával, kemény, néhol csúszási lapokkal szabdalt lávával. 
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Vízadó képességük korlátozott lehet, de egyes kevéssé cementálódott homokkő vagy kavicsrétegek 

azért lehetőséget adnak a vízminőség bemutatására. (2. sz. táblázat) 

 

Mintavétel 

helye 

Mélységköze, 

Tároló kőzete 

Dugattyúzott 

víz 

mennyiség 

(m
3
/nap) 

Alkotók (mg/l) 

Na Ca Mg Cl SO4 HCO3 

Összes 

oldott 

anyag 

Szolnok, 

Hajtó t. 13 

2014-2020 m, 

homokkő 
90 5121,6 74,3 18,52 7307,8 2,13 1227,9 13 815,5 

2. sz. táblázat 

Miocén korú termálvíz oldott anyag tartalma 

 

 

Alsó-pannon képződmények: 

 

A CH-kutatófúrások geofizikai szelvényei szerint a miocén képződmények fedőjét 

többnyire 30-40 m vastag agyagmárga alkotja, tehát az alsó-pannon üledékképződés nyugalmasabb 

tavi jellegű környezetben kezdődött meg. 

Rövidesen azonban erre a sósvizű beltóra egy hatalmas folyódelta nyomult rá –mégpedig hosszú 

időn át- ezért a rétegsorok kőzettani jellege jelentősen átalakult. Ez a jórészt apró és 

középszemcsés homokból felépülő összlet részkörzetenként eltérő vastagságú, mélységközű és 

kifejlődésű: Szolnok DNy-i szélén átlagosan 1980-1775 m közötti és kiváló minőségű, észak felé 

kb. 1900-1775 m közötti és gyenge adottságú, nyugati irányban pedig szinte eltűnik a hosszú 

agyagmárga sorozatban. Egy ilyen vastag, egymástól 5-6 m-es agyagmárga rétegekkel elszigetelt 

homokcsoportban akár jelentősen eltérő oldott anyag tartalmú vízemeletek is előfordulhatnak, 

jelenleg egyetlen valós elemzés áll rendelkezésünkre. (3. sz. táblázat) 

 

Mintavétel 

helye 

Mélységköze, 

Tároló kőzete 

Dugattyúzott 

víz 

mennyiség 

(m3/nap) 

Alkotók (mg/l) 

Na Ca Mg Cl SO4 HCO3 

Összes 

oldott 

anyag 

Szolnok-É-

1 

1709-1712 m, 

homokkő 
17 8084,5 40 36,48 4857,6 - 13 393,45 26 412,1 

3. sz. táblázat 

Idős alsó-pannon korú termálvíz oldott anyag tartalma 

 

Az innen vett magmintákból kikerülő ősmaradványok só és környezetigénye (medencebelsei vagy 

partközeli élettér) jól illeszkedett a beltengeri viszonyokhoz: Congeria cžjeki Brus; Limnocardium 

cfr lenzi R.Hörn; Limnocardium abichi R.Hörn; Limnocardium cfr steindachneri Brus; Congeria 

banatica M. Hörn stb. 

A 120-210 m vastag, erősen homokos összlet felett több száz m vastag agyagmárgasor települ, 

mely valószínűleg egy erősen mélyülő beltengerben rakódott le. Az időnkénti elsekélyesedést, 
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partközelivé válást kisebb-nagyobb homokrétegek megjelenése valószínűsíti, az uralkodó 

ősmaradvány itt a Limnocardium abichi R. Hörn., és a Paradacna lenzi R. Hörn. 

Az alsó-pannon vége felé ismét jelentős elsekélyesedés kezdődött, az egyre édesedő vizű tóban 

pedig egy jelentős kiterjedésű folyódelta tört előre.  

A DNy-on kb. 975-1120 m, északon 1080-1200 m, keleten 980-1180 m, nyugaton pedig 980-1170 

m körül nyomozható homokösszlet jóval nagyobb vízföldtani-használati jelentőséggel bír, mint 

idősebb társai. 

Évtizedekkel ezelőtt már felfedezték ezt a város fürdői, cégei is, ezért a szinttáj adottságairól 

elegendő információval rendelkezünk. 

A furadékminták alapján a vastag porózus összlet többnyire apró és középszemcsés homokokból és 

az őket elválasztó 5-10 m-es agyagokból, anyagmárgákból áll, mindezt lignitrétegek szabdalják.  

A geofizikai szelvények alapján két fő részre osztható, nagyjából középtájon: az alsó részen jól 

látható a folyóvízi behordás fokozatos erősödéséből származó szemcsedurvulás folyamata – ezt a 

legjobb adottságú DNy-i részen néhol egy 2-3 m-es kavicsréteg zárja (lásd: Szo-5-8-12-14-16-19 

stb. illetve Zagyvarékas É-1), majd egy agyagosabb rész következik, végül ismét a deltaépítés 

erősödése látható, a tetőrészen egy általában nagyon kiváló vízadó képességű 15-25 m vastag 

közép és durvaszemcsés homokkal. 

Ősmaradvány eddig csak a Szolnok-É-1 jelű fúrás 1023-1028 m-es agyagmárga magjából került 

elő, a Lymneae grammica Brusina-t ugyan már a felső-pannonba sorolják, így ez is jól mutatja 

ezen szinttáj átmeneti jellegét.  

Az alsó-pannon végi homoksorozat vízföldtani adottságairól illetve a tárolt víz oldott anyag 

tartalmáról már jóval több információnk van. Sajnos azokban a városrészekben, ahol az alsó rész is 

kiváló kifejlődésű, nem történt rétegpróba, máshol viszont (lásd: Damjanich uszoda, vegyiművek) 

az volt a tapasztalat, hogy a finomszemcsés alsó rész legfeljebb 300 l/p hozamot ad, a legfelső 

nagy deltahomok hozzákötésével azonban 1350-1500 l/p kifolyó vízmennyiség is elérhető lett. 

A kitermelt víz oldott anyag tartalma a következőképpen alakult: (4. sz. táblázat) 
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Mintavétel 

helye 

Mélységköze m-

m-ig  

Alkotók (mg/l) 

Na Ca Mg Cl SO4 HCO3 

Összes 

oldott 

anyag 

Vegyiművek 976-1057/3r 1217,2 13,2 6,3 798 47,7 1927,6 4084,77 

Szolnok-16 CH 970-1020/3r 1226,6 21,84 9,35 995,9 152,3 1278 3866,55 

Szolnok-14 CH 1004-1086/4r 931,6 11,4 3,5 640 0 1263 3031,0 

MÁV állomás 1016,9-1079,5/3r 2792,7 42,0 17,8 1271,3 nyom 5856,0 10 208,87 

Tiszaliget-1 989-1027,5 2387,1 10,0 12,1 1240,9 34,9 4282,2 8075,7 

Szanda-13 CH 997-1015 2901,9 5,6 5,1 1347,3 23 5587,6 9976,1 

Damjanich 

uszoda 
1017,5-1125/3r 3579,9 18,2 12,9 1393,0 - 7350,0 12 400,5 

4. sz. táblázat 

Alsó-pannon végi termálvizek oldott anyag tartalma 

 

Összefoglalásként elmondható, hogy bár ez az alsó-pannon végi nagy homokösszlet nem 

tartozik tanulmányunk fő témaköréhez, ezen kívül az erre települt kutak komoly vízkövesedési 

gonddal is küzdenek, a belőlük kitermelt kiváló minőségű gyógy-termálvíz Szolnok legnagyobb 

természeti értékei közé tartozik. 

 

Felső-pannon képződmények: 
 

Az alsó-pannon utolsó nagy deltahomokjára egy ideig ismét nyugalmasabb környezetre 

utaló agyagos, finom homokos üledékek rakódtak le, majd kb. 9 millió évvel ezelőtt, a rodáni 

tektonikai fázis hatására a mai Alföld medencéje – és ezen belül Szolnok térsége – ismét 

süllyedésnek indult. 

A térszíneltolódás következtében a peremek felől érkező folyók hordalékszállító képessége 

jelentősen megnövekedett, a hatalmas méretűvé váló folyódelták pedig gyors ütemben törtek előre 

a medencebelsőt uraló, de már egyre jobban kiédesedő vizű beltóban. 

A folyamat jól látható a Szolnok környéki mélyfúrások geofizikai szelvényein, ahol az ellenállás 

görbe – más alföldi területekhez hasonlóan – jól jelzi a homokanyag szemcsedurvulását, vízvezető 

illetve vízadóképességének javulását. Mivel ez a szinttáj kiválóan elkülönül a 
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karotázsszelvényeken a felette lévő fiatalabb üledékektől, a felső-pannon összlet részletes 

tárgyalását a következő, főbb szinttájak szerint tárgyaljuk. (5. sz. táblázat) 

Település 
alsó 

tagozat 
középső 
tagozat 

oszcillációs 
szint 

felső-
pliocén 
levantei 

EOV X EOV Y 

Alcsi-1 980,00 860,00 771,00 558,00 205895,00 738463,00 

Alcsi-2 993,00 873,00 783,00 570,00 206443,00 738806,00 

Szandaszőlős K-1 988,00 870,00 782,00 568,00 205553,00 740643,00 

Szandaszőlős -1 910,00 798,00 710,00 498,00 202147,00 737479,00 

Szandaszőlős-11 980,00 864,00 774,00 557,00 202569,00 740269,00 

Szandaszőlős-13 925,00 810,00 720,00 494,00 202898,00 736739,00 

Szandaszőlős-14 929,00 815,00 730,00 507,00 199371,00 737660,00 

Szandaszőlős-15 920,00 806,00 720,00 501,00 202499,00 738879,00 

Szandaszőlős-3 915,00 800,00 712,00 498,00 202151,00 736873,00 

Szandaszőlős-4 915,00 800,00 715,00 518,00 202821,00 737846,00 

Szandaszőlős-5 908,00 792,00 708,00 500,00 202112,00 738103,00 

Szandaszőlős-7 925,50 810,00 722,00 496,00 203577,00 737929,00 

Szolnok DNY-1 859,00 747,00 672,00 463,00 202304,00 730010,00 

Szolnok É-1 1036,00 921,00 827,00 604,00 206326,00 733977,00 

Szolnok É-2 1073,00 953,00 856,00 634,00 209564,00 735911,00 

Szolnok Széchenyi ltp. 963,00 847,00 758,00 538,00 205743,00 737117,00 

Szolnok Damjanich 
uszoda 944,00 829,00 739,00 515,00 203817,00 737289,00 

Szolnok MÁV állomás 939,00 824,00 738,00 497,50 205199,00 735101,00 

Szolnok Vegyiművek 926,00 811,00 726,00 458,00 199497,00 732991,00 

Szolnok-12 928,00 813,00 728,00 486,00 202554,00 733654,00 

Szolnok-14 934,00 819,00 734,00   201952,00 734219,00 

Szolnok-16 919,00 803,00 719,00 478,00 201958,00 733597,00 

Szolnok-17 923,00 808,00 723,00 483,00 202199,00 733417,00 

szolnok-19 936,00 821,00 736,00 492,00 202573,00 733999,00 

Szolnok-2 913,00 799,00 719,00 487,00 203312,00 731060,00 

Szolnok-3 925,00 810,00 730,00 492,00 204181,00 732871,00 

Szolnok-4 899,00 785,00 700,00 458,00 201111,00 732320,00 

Szolnok-5 948,00 833,00 746,00   200438,00 734259,00 

Szolnok-6 937,00 822,00 737,00 489,00 202213,00 734319,00 

Szolnok-8 920,00 805,00 721,00 475,00 201643,00 733459,00 

Szolnok Tiszaliget strand 923,00 808,00 718,00 488,00 203019,00 736768,00 

Szolnok MÁV kórház 944,00 829,00 739,00 525,00 204219,00 737856,00 

Szolnok vízműtelep 963,00 848,00 758,00 532,00 203948,00 738251,00 

Szolnok Tiszaszálló 944,00 829,00 739,00 510,00 203691,00 737039,00 

Szolnok Tiszaliget-1 923,00 810,00     202580,00 736200,00 

Tószeg-1 815,00 705,00 635,00 407,00 195301,00 727160,00 

Tószeg-2 833,00 723,00 644,00 425,00 199050,00 725747,00 

Besenyszög-Palotás 1053,00 925,00 825,00 650,50 212160,00 739174,00 

Zagyvarékas É-1 1118,00 998,00 904,00 627,00 212519,00 730409,00 

Tiszapüspöki -4 987,00 874,00 794,00 553,00 206994,00 743548,00 

Szajol Tsz. termálkút 1007,50 891,50 791,50 556,00 201792,00 743528,00 

Zagyvarékas É-3 1128,00 1006,00 904,00 631,00 212210,00 730847,00 

Zagyvarékas, vágóhíd 1144,00 1022,50 924,50 647,00 215176,00 730267,00 

MÁV Kórház visszasajtoló 950,00 835,00 744,00 530,00 204346,00 737946,00 

Szolnok Ipari park 911,00 796,00 711,00 443,00 200113,00 732293,00 

Szolnok, Piroska ÁG 
major       449,00 200910,00 731825,00 

Szolnok, Kun Béla art. Kút 955,00 840,00 749,00 537,00 204372,00 737539,00 
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Rákóczifalva-3 CH 783,00 673,00 603,00 427,00 194530,00 735853,00 

Kengyel-É-3 951,00 835,00 745,00 539,00 196048,00 743480,00 

Tószeg vízmű       432,00 195494,00 732620,00 

5. sz. táblázat 

Szolnoki és más környékbeli fúrások felső-pannon összletének részletes felosztása 

 

- Alsó-tagozat: (1. sz. térkép) 

 

Feltehetően jó egymillió évnyi időszakot ölel fel, ide tartozik az előbbiekben említett 

deltaépítési folyamat egésze. 

A fekvővel és a rárakódott üledékekkel az 1920-as évek második felében, a Tisza szállói 

termálkút készítésekor találkozott először a fúrós, a geológus és az orvos szakma, ezért az akkor 

izgalmas újdonságnak számító ismereteket, valamint a belőlük levonható következtetéseket 

szinte egymással versengve tették közzé (lásd: dr. Elek István 1932, Horusitzky Henrik 1930). 

Leírásaik szerint az alsó-pannon fekvő agyagmárga volt, felette végig vékony agyagrétegekkel 

szabdalt finom és aprószemcsés homoksorozat helyezkedett el, melynek egy 5 méteres része 

adta végül a kút hozamát (600 l/p, 55,5 °C). 

Az említett szakirodalmak közölték a 870 méterben levő szürke agyagból előkerült 

ősmaradványok listáját is, ami azért nagyon fontos, mert azóta sem került elő ebből a szinttájból 

se szintjelzőnek mondható (pl.: Dreissena auricularis Fuchs, Congeria rhomboidea M. Hörn), se 

más egyszerűbb maradvány: Micromelania laevis Fuchs, Limnocardium banaticum Fuchs, 

Dreissena cfr minima Lőrent, Congeria sp töredék. 

Ezen a ponton érdemes megemlíteni azt a ma már sok fúrás alapján közismert tényt, hogy az 

alsó-tagozat homoksorozata két fő részre bontható: mindkét rész közel azonos szemcseméretű 

(átlagosan 0,2-0,5 mm-es), de az idősebbek még egy viszonylag sósabb, a fiatalabbak – melyek 

amúgy is valamivel durvább szemcsézetűek – pedig egy már erősen elsekélyesedett, édesebb 

vizű tóban rakódtak le, tehát máig is egy igen alacsony oldott anyag tartalmú termálvizet 

tárolnak. (8. sz. táblázat 3-4. oszlop) Nevezett ősmaradványok a két részt elválasztó agyagból 

kerültek elő, elképzelhető tehát egy környezeti változás miatti kihalás, maradvány feldúsulás 

esete. (1. kép) 
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1. kép 

895 méterből felkerült homok mikroszkópi képe (Tiszaliget-strand)  

Fotó: Bancsi István 

 

Szolnok DNy-i szélén egyes CH-kutató fúrások furadékmintáiban lignitsávok, valamint 

durvahomok és kavicsbetelepülések is előfordultak a felsőbb részben, kicsi vas és 

mészkonkréciókkal együtt (lásd: Szolnok-2, -3, -12, vízműtelepi termálkút). 

Korábban úgy tűnt, hogy az Alföld más területeihez hasonlóan ennek az alsó résznek a vízadó 

képessége mindenképpen jóval gyengébb a felső részéhez képest, de a MÁV Kórház területén 

lemélyült termelő hévízkút 2200 l/p maximális hozama a kettő egyenrangúságát igazolta. 

Itt és más fúrásoknál is tapasztalható volt, hogy az üledékek színe szürke, ami a leülepedés utáni 

gyors eltemetődésre utal, de meglepő módon a sós és az édesvizes részt elválasztó, valamint a 

fekvőhöz közeli agyagrétegek nem szürkék, hanem enyhén sárgás színűek, ami rövidebb ideig 

való felszínen tartózkodásra, oxidációs körülményekre utalnak. (2. kép) 
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2. kép 

Szolnok MÁV Kórház termelő kút alsó-tagozati üledékei 

Fotó: Barabás I. 

 

Az alsó-tagozat üledéksorának agyagból, finom – közép, - és durvahomokból, fekete 

szénrétegekből álló vastag laminációja nem csak kiváló vízadó képességgel, hanem igen jó 

vízminőséggel is rendelkezik, bizonyítsa ezt a 6. sz. táblázat is: 

 

Kút helye 
Szűrőzés 

mélységköze 
(m-m-ig) 

Max. 
vízhozam 

(l/p) 

Alkotók (mg/l) 

Na Ca Mg Klorid 
Összes 
oldott 
anyag 

Tisza szálló 819,7-915,4/4r 982 616,6 9,23 2,2 259 2189 

Tiszaligeti 
strand, 3-as 

kút 
843,9-892,4/2r 1200 760 8,6 3,5 392 2820,7 

Tiszaligeti 
strand, 4-es 

kút 
815,5-830,3 1000 422 7,4 3,3 94 1606,24 

Vízműtelep, 
termálkút 

855-934/4r 1450 825 4,8 6 397 2794 

MÁV Kórház 
termelő kút 

882,5-922/2r 2200 700 5,2 3,6 398 2421 

Szolnok-19 
CH 

824-836  
rétegpróba, 

n.a. 
452,41 10,22 6,7 53,18 1765,66 

6. sz. táblázat 

Alsó-tagozati delta homokok vizének oldott anyag tartalma 

 

A fentiek alapján nem meglepő, hogy több kút vize is könnyedén megszerezte a gyógyvíz 

minősítést, így elmondható, hogy a Szolnok környéki alsó-tagozat homokjaiban tárolt termálvíz 

is a város fő természeti értékei közé tartozik. 
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- Középső-tagozat: (2. sz. térkép) 

 

 A nagy deltaépítő tevékenységet az alsó- és középső-tagozat átmeneti részén rövid 

nyugalmas időszak követte, ez alatt tavi, mocsári üledékképződés folyhatott, melyben néha rövid 

szárazabb éghajlatú szakaszok is előfordulhattak. E tényt először a Tisza szállói fúrás 822-826 

méter közül felkerült rozsdabarna homokmintája bizonyította 1927 körül. Előfordulnak 

sárgásszürke, barnás színek a tiszaligeti strand hévízkútjának furadékmintái között is, és ez 

alapján úgy tűnik, a kisebb szárazrakerülések ott valószínűsíthetők elsősorban, ahol a 

homokrétegek finomszemcsések, tehát az egykori vízfolyások kis hozamúak, gyenge energiájúak 

voltak (lásd: MÁV állomás 790-820 méter között). (8. sz. táblázat 2. oszlop) 

Szolnok DNy-i szélén viszont már nem csak apró- és finomszemcsés homokok fúrhatók át, 

hanem kavics és durvahomok betelepülésesek is (lásd: Szolnok-2,-6,-15 jelű CH-fúrások). A 

belváros irányába ezek kifinomodnak, egyedül a vízműtelepi termálkútban láthattunk eddig 0,5-

0,8 mm-es szemcseméretű sávokat 804-835 méter között. (3. kép) 

 

3. kép 

785 méterből felkerült homok mikroszkópi képe (Tiszaliget-strand) 

Fotó: Bancsi I. 

 

Lignitcsíkok több részkörzetben is láthatók voltak ebben a szintben, az ide jellemző 

ősmaradványok (pl.: Congeria balatonica Partsch. Prosodacna vutskitsi Brus) viszont épen 

sehonnan se kerültek elő (a furadékminták egy része viszont héjtöredékes volt).  

A középső-tagozat ezen idősebb – a második porta farrae faunahullám és az un. Oszcillációs 

szint közé eső – részébe tartozó homokokat eddig termálkúttal még soha nem állították 

termelésbe, ezért a víz minőségét csak a Szolnok-19 CH-kút egyik rétegpróbáján keresztül tudjuk 

bemutatni. (7. sz. táblázat) 
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Réteg 
mélységköze 

(m-m-ig) 

Alkotók (mg/l) 

Na Ca Mg Klorid HCO3 SO4 
Összes 
oldott 
anyag 

803-820/2r 517,5 13,6 7,8 141,9 597,9 12,8 1863,9 

7. sz. táblázat 

A középső tagozat idősebb részében tárolt víz oldott anyag tartalma 

 

- Középső-tagozat-oszcillációs szint: (3. sz. térkép) 

A CH-kutató és a városi termálkutak geofizikai szelvényein általában jól láthatóan 

elkülönül fekvőjétől, vastag homokjai pedig egyértelművé teszik, hogy a korábban is meglevő 

folyóvízi-tavi-mocsári élettércserék egyre inkább a folyóvíziek javára dőltek el. 

Bartha Ferenc (1975) kiváló dolgozatában is úgy említi ezt az összletet, mint a felső-pannon 

egyik legjellemzőbb és legnagyobb elterjedésű részét, mely az Alföld és a Dunántúl területének 

ellenkező fázisú billegő mozgása következtében jött létre. Ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor a 

nyugati terület süllyedt jobban, a csökkentsósvizü tavak vize átfolyt az új süllyedékbe, így ott 

tavi ősmaradványok kerülnek elő az üledékekből, ugyanekkor a „szárazon” maradt keleti 

területeken folyóvízi élettér alakult ki hosszabb időre. A folyamat időről-időre megfordult és ez 

jól követhető a kőzetanyag és a belőle kikerült ősmaradványok változásain. Bár ezt az elméletet 

más kollégák vitatják, a változások vizsgált térségünkben is jól követhetők. 

Épen maradt ősmaradvány Szolnok környékéről csak egyszer került elő (Szolnok-7: 

Limnocardium cfr ponticum Halav, Melanopsis cfr sturi Fuchs), ezért a nagyon hasonló 

ősvízrajzú, és lényegében nem túl távoli Jászladány határában lemélyült MÁFI kutatófúrás 

alapján kell rekonstruálni területünk eseményeit is. 

Mindenképpen említésre érdemes, hogy bár Jászladányban az oszcillációs szint alsó kb. 80 

méterét nem tárták fel, mégis több olyan kagylót találtak 766-949 méter között, melyek inkább az 

alsó-tagozat sósabb vizű környezetére jellemzőek (pl.: Limnocardium banaticum Fuchs., 

Limnocardium cf hungaricum M. Hörn, Paradacna cf okrugici Brus.). Bartha Ferenc ezeket 

bemosottnak tartja, és két tény erősíti nézetét: a sok vastag homokréteg erős folyóvízi 

tevékenységet bizonyít, Lőrincz Hajnal virágpor elemzései pedig eleinte pollenszegénységet, de 

melegigényes flóraképet (pl.: Alnus, Ulmus, Nyssa, stb.), később pedig (910 méter felett) gazdag, 

buja növénytakarót, mocsári-lápi vegetációt, szaporodó, váltakozó fenyő és lombos erdőket 

mutattak ki (Alnus, Betula, Salix, Ulmus, stb.).  

A folyóvízi behordás iránya a nehézásvány vizsgálatok alapján É-ÉNy-i, de jellemző a jelentősen 

lecsökkenő ásványszám úgy a magmásokat, mint a metamorfokat tekintve. 
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A hordalékanyag nagyobb része tehát a Selmeci – és Gömöri – érchegységből származik, sok a 

helyben keletkezett epigén ásvány is, de éppen a Szolnok környéki pannon rétegek bizonyítják 

azt, hogy DNy felől az ős-Duna is megkezdte e süllyedék felé az anyagszállítást. 

Lehetősége volt rá, hiszen a Zagyvarékas-Szolnok közötti vályúszerű mélyedés („kapu”) már a 

felső-pannon idején is létezett, és működött még több millió éven át, lényegében a pleisztocén 

végéig. E „kapu” létét látszik bizonyítani Bartha Ferenc ősmaradvány vizsgálata is, mely 

Jászladánynál Zagrabica cyclostomopsis Brus-t és Lytostoma gramnica Brus-t határozott meg, 

melyek egy Zágráb irányából létrejött összeköttetést feltételeznek. 

Visszatérve Szolnok térségére elmondható, hogy egyes részkörzetek – leginkább a 

Vegyiművektől a MÁV kórház felé húzódó DNy-ÉK-i sáv – oszcillációs szintje jórészt vastag 

homokrétegekből épül fel, így az agyagrétegek száma és vastagsága viszonylag csekély, átlépve 

viszont a Tisza vonalán kelet felé, e rétegek kifejlődése eleinte lassan, majd az Alcsi-holtág 

közepétől – végétől már gyorsan romlik, Törökszentmiklósig pedig szinte teljesen elagyagosodik 

minden szelvény.  

ÉNy-i irányban Zagyvarékas felé a homokrétegek száma és minősége csak keveset változik, 

Besenyszög irányában viszont hihetetlenül gyors az elagyagosodás (lásd: a Palotási termálkút 

szelvényét). Említésre méltó még az Abony – Köröstetétlen – Szolnok közötti körzet, ahol 

nagyon jó kifejlődésűek a homokrétegek, és a Tószeg – Tiszavárkony – Rákóczifalvai térség, 

amerre ezek nagyrészt kiékelődnek, kifinomodnak, átadva a teret a felszaporodó agyagoknak. 

Felmerül a kérdés: az említett DNy - ÉK-i legjobb kifejlődésű sáv nem egyszer durvahomokos, 

aprókavicsos, lignitsávokkal szabdalt üledékeit melyik folyó hozhatta létre? 

Tekintettel a Nagykőrös – Újterületi CH-fúrásokban ezidőtájt lerakódott kavicsrétegekre, ezek 

Törtel – Köröstetétlen felé húzódó, sok esetben már apró - és középszemcséssé finomodó 

nyúlványaira és az ezekben tárolt erősen csökkenő oldott anyag tartalmú termálvizekre, az ős – 

Dunára gyanakodhatunk. Ezt látszik erősíteni az is, hogy a Tiszakécske – Lakitelek között 

megismert, kiváló minőségű hévizet adó közép – durvaszemcsés, néhol aprókavicsos 

homokösszlet ugyanennek az ősvízrajzi folyamatnak a következménye, amit a nyárlőrinci MÁFI 

fúrás anyagán elvégzett nehézásvány vizsgálat is megerősít. (8. sz. táblázat 1. oszlop) 

Válaszra vár ugyanakkor, hogy a Szolnok felé is kalandozó ősmeder a város DNy-i határvidékén 

miért fordult É-ÉK-i irányba, a Szolnok – 2, 3, 9, 12, 14, 15 jelű CH – fúrások térségébe rakva le 

a legtöbb durvahomokot, aprókavicsot? (4. kép) 
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4. kép 

Durvaszemcsés, lignites ős-Duna homokok szolnoki Ipari park oszcillációs szintjéből 

Fotó: Barabás I. 

 

Nos, ha ránézünk a mellékelt fekvőtérképekre (1-3. sz. térképek), láthatjuk azt a nagy 

kiemelkedést, mely a Tószeg – Köröstetétlen közötti területrészen a folyási irányt szabályozó 

„sarkantyúként” működött évmilliókon keresztül, létrehozva az említett fő mederirányt. 

Gondoskodva egyben arról is, hogy például a Tiszán túl eső kertvárosi részre csak az oszcillációs 

szint legfiatalabb részén kerülhetett durva hordalék (pl.: Szanda – 5, 459-570 m) (8. sz. táblázat) 
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Szolnoki felső-pannon homokok nehézásvány összetétele 

Ásványfajták 

%-os arányok 

Ispán 
krt. 686 

m 

Tiszaliget 
strand 780-

780,5 m 

Tiszaliget 
strand 830-

835 m 

Tiszaliget 
strand 895-

900 m 
M

a
g

m
á
s

 

apatit e    

biotit 13 8  4 

bronzit 3 2 1  

diopszid 9   1 

cirkon   e  

hipersztén  e 2 1 

leukoxén 4 8 4 5 

ilmenit  3  5 

magnetit e 2 3  

rutil e  e 1 

pirit e    

zöld 
amfibol 

7 2 14 e 

ensztatit    4 

M
e
ta

m
o

rf
 

disztén 3 e 4 e 

epidot 28  11 1 

gránát 16 9 47 4 

klorit 14 31 8 15 

sztaurolit 2 e 4 2 

turmalin   1 2 

zoizit    1 

E
p

ig
é
n

 limonit e 3  15 

agyagos 
karbonátos 

törmelék 
 31  38 

"e"= egy %-nál kevesebb 
mennyiség 

          

8. sz. táblázat 

Szolnoki felső-pannon homokok nehézásvány összetétele 

 

Itt azért meg kell még említeni azt a megfigyelést, amit a szolnoki MÁV kórház visszasajtoló 

kútjának fúradék anyagán tettünk. Az oszcillációs szint kezdeti, 665-715 m közötti mintái – a sok 

muszkovitcsillám és lignitszemcse mellett – nagy mennyiségben tartalmaztak csiga és 

kagylótöredéket, ami arra utal, hogy az ős Duna által ideszállított édesvíz tömeg drasztikusan 

megváltoztatta az életteret, és ez tömeges kihaláshoz vezetett. (5-6. kép) 

Jászladányban is volt ilyenre példa, nagyjából egy ugyanekkor képződött agyagban, 857 m-ben. 

A pollenelemzések ezen agyag képződésének idején meleg nedves éghajlatot, buja növénytakarót 

mutattak. 
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5. kép 

Muszkovitcsillámos, lignites minták a MÁV Kórházi visszasajtoló kútból 

Fotó: Barabás I. 

 

 
6. kép 

Ősmaradvány töredékes, lignites fúradékminta a MÁV Kórházi visszasajtoló kútból 

Fotó: Barabás I. 
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A Tiszakécske – Lakitelek térséghez hasonlítható viszont az az észlelés, hogy az oszcillációs 

szint jónéhány részkörzetben 5-10 cm-es édesvízi mészkőrétegeket tartalmaz, erősen koptatva 

ezzel a fúrófejeket (pl. Szanda – 3, 520-624m; Szanda – 4, 511-540 m; Szolnok – 19, 496-538 m 

között). 

Szolnokon korábban fel sem merült ezeknek a tiszta, szürke durvahomokoknak, kavicsoknak 

illetve észak felé finomodó részüknek a termelésbe állítása, az elmúlt 23 évben azonban két kút 

is ilyen rétegekre települt. 

A kitermelt víz minőségét a következő táblázat mutatja be: (9. sz. táblázat) 

Kút 
helye 

Vízadó réteg 
mélységköze 

(m-m-ig) 

Elért 
max. 

vízhozam 
(l/p) 

Alkotók (mg/l) 

Na Ca Mg Klorid HCO3 SO4 
Összes 
oldott 
anyag 

Ipari 
park 1-

es 
527-592/3r 1500 330 7,3 4,3 16 811 <10 1225 

Ispán 
krt. 

Közkút 
680-699/2r 600 365,7 8 3,2 37 976 nyom 1403,1 

9. sz. táblázat 

Az oszcillációs szint homokrétegeiből kitermelt vizek oldott anyag tartalma 

 

A MÁFI nagy mélységig lehatoló kutatófúrásainak magmintáiból elvégzett pollenelemzések 

Erdőtelektől Jászladányig az oszcillációs szint végi időszak csapadékszegénnyé válását 

bizonyítják, és ez a területfeltöltő folyók vízhozamára, hordalékszállító képességére is kihatott. 

A város környékének részkörzetei közül ott, ahol az oszcillációs szint homokrétegei a legjobb 

adottságúak voltak, az utolsó 90-100 méteren, a romló kifejlődésű részekben (lásd: a Tiszán 

túliakat) pedig 120-140 méter vastagságban folyamatosan csökken a homokok, növekszik az 

agyagrétegek száma. Néhol azért itt legfelül is előfordulhatnak kavicszsinóros, héjtöredékes 

agyagok (lásd: Szolnok Hajtótanya – 13), illetve előkerülnek néha ép maradványok, vagy 

legalább korra megbecsülhető héjtöredékek. 

Álljon itt egy jászladányi illetve egy zagyvarékasi példa Bartha Ferenctől és Krolopp Endrétől: 

 Jászladány, MÁFI fúrás   Zagyvarékas, Vágóhídi termálkút 

Tacheocampylaea doderleini Brus.   Viviparus sp ind. 

Aegopis (Archeozonites) sp    Hydrobiidae ind.  

Strobilops tiarula Sandb.    Bithynia sp operculum 

Vivparus mazuranici Brus.        

Melanopsis cf fuchsi Handm. 

Az agyagosodó szakaszok végén  már az üledékek színe is szürkéről sárgára vált, bizonyítva ezen 

kőzetek leülepedés utáni gyors  és tartós szárazra kerülését. Lignitsávok itt is előfordulnak, a 

MÁV Kórház területén 2012-ben lemélyült két termál kút szelvénye pedig arról tanúskodik, hogy 

a felső-pannon – felső-pliocén (levantei) határon többszöri vulkáni tufaszórásra is sor került 
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(lásd: 480-540 méter között), igazolva ezzel is a felső-pannon végét.(Korábban ilyen tufacsíkot 

csak a Tisza szállói szelvényen láthattunk, 517,5-519m között.) 

 

- Felső-pliocén (levantei): (4. térkép) 

Az Alföld-közepi tájakon évtizedek óta vízadásra meddő (homoktalan) és 

ősmaradványoktól mentes, 200-300 méter vastag tarkaagyag sorozatként említik, az utóbbi 

évtizedek korszerű geofizikai szelvényei (természetes gamma mérések elterjedése) és 

magvizsgálati újraértelmezései azonban árnyalni látszanak ezt a képet. 

A jászladányi MÁFI kutatófúrásban például azt észlelték a specialisták, hogy bár mollusca fauna 

és pollen tényleg nem mutatható ki sehol a barnásszürke, szürke, vörös színű agyagos és 

finomhomokos sorozatban, a 488-665,7 méter közötti rész az oszcillációs szinténél is gazdagabb 

nehézásványokban és nyomelemekben, alpesi eredetet mutatva. 

Kimutattak egy számukra érthetelenül és váratlanul életnyomokat tartalmazó agyagos, 

finomhomokos rétegsorozatot még a végül 432 méternél megvont pleisztocén határ alatt is, 

megjegyezve egyben, hogy 474 méter felett feldúsultak a magmás ásványok és a nyomelemek, 

mégpedig a Dunazug-hegység felőli lehordásra utalva (barna amfibol és biotit). 

A szakirodalomban és a napi munka során levanteinek nevezett összlet alsó és felső része tehát 

már nem nevezhető biztosan ide tartozónak, a „valódi levantei” tehát valószínűleg jóval 

vékonyabb a korábban hittnél. 

A történelmi hűség kedvéért itt kell megemlíteni azt is, hogy az 1920-as évek végének híres 

geológusa, a Tisza-szállói kút készítésének felügyelője, Horusitzky Henrik (1930) még 145,8-

269,2 méter (itt egy durvahomokos réteget találtak), Urbancsek János (1961-1977) pedig kb. 

325-550 méter között jelölte ki a levantei üledékek határát. Az általunk megfelelőnek tartott 

fekvőmélység a 4. sz. térképen látható, azzal a megjegyzéssel, hogy ez az összlet Szolnok 

körzetében 70-160 méternél nem vastagabb, értelemszerűen a fekvőszintek a Jászsági – süllyedék 

irányában kezdenek egyre mélyebbre kerülni. 

A kőzetanyag túlnyomórészt sárga, sárgásszürke agyag, melyet néha szakít csak meg egy-egy 3-

4 méter vastag aprószemcsés homokréteg vagy aprókavicsos sáv. (7. sz. kép) 
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7. kép 

A Tiszaligeti termálkút 470-790 méter közötti mintaládája jól mutatja a felső-pannon-levantei 

üledékek színében bekövetkező változást 

Fotó: Barabás I. 

 

Vízbeszerzési szempontból feltétlenül meg kell említeni azt, hogy néhány részkörzetben (pl.: 

DNy-i CH-kutatási terület, de még inkább a vízműtelep-MÁV Kórház térsége, a kertváros és a 

Szajol felé eső terület) a pleisztocént közvetlenül megelőzve egy vastag (akár 10-12 méteres), 

többnyire durva –és középszemcsés, feltehetően ős-Duna homokréteg mutatható ki a geofizikai 

szelvényeken és a furadékmintákban, melyet csak az utóbbi 10 évben fedeztünk fel reménybeli 

vízadóként. (8. kép) (Csak érdekességként említendő meg, hogy az e réteget létrehozó ősvízrajzi 

esemény nyoma néha szinte láthatatlan: a Szolnok - 3 jelű CH – fúrás szelvényén a réteg helyén 

csak kis iszapos betelepülések nyoma látszódik, a furadékmintákban ugyanakkor agyagba 

ágyazott kavicszsinórok jelentek meg. (lásd: 412-424 méter között). 
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8. kép 

Durvaszemcsés ős-Duna homok az Ipari park alatti levantei rétegből 

Fotó: Barabás I. 

 

Egyetlen esetben sikerült eddig ezt a durvahomokos réteget termelésbe állítani, így ismertté vált 

a tárolt víz minősége is: (10. sz. táblázat) 

 

Kút 
helye 

Vízadó réteg 
mélységköze 

(m-m-ig) 

Elért max. 
vízhozam 

(l/p) 

Alkotók (mg/l) 

Na Ca Mg Klorid HCO3 SO4 
Összes 
oldott 
anyag 

Ipari park 
2-es 

382,1-390,1 1500 300 4,5 4,5 7 750 <10 1094 

10. sz. táblázat 

Felső-pliocén (levantei) rétegvíz oldott anyag tartalma 

Végezetül a 11. sz. táblázatban az egyes pliocén szintek vízminőségét összehasonlítva mutatjuk 

be, így jól követhető az egykori tóvidék kiédesedési folyamata. 
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Felső-pannon homokokból kitermelt termálvizek oldott anyag tartalmának összehasonlító táblázata 

Tároló homokok 
mélységköze 
(m-m-ig), kora 

Nátriu
m 

(mg/l) 

Kalciu
m 

(mg/l) 

Magnéziu
m (mg/l) 

Klori
d 

(mg/l
) 

Szulfá
t 

(mg/l) 

Hidrogénkarbon
át (mg/l) 

Összes 
oldott 
anyag 
(mg/l) 

KOI  
Arzé

n 
(µg) 

1017-1079 (alsó 
pannon tető) 

2793-
3083 

3-42 7,7-17,8 
1271

-
1445 

0-336 5785-5856 
10208-
10766 

13,6-
17,6 

 

882,5-922/2r (pl 
2-1 sós vízi) 

700 5,2 3,6 398 <10 1290 2421 6,8 5,8 

843,9-892,4 
/2r(pl 2-1 
vegyes) 

716,5 5 4,4 391 0 1317,6 2467,25 8,4  

855-934/4r (pl 
2-1 vegyes) 

825 4,8 6 397 <10 1537 2794 15,2 6,1 

819,7-915,4/4r 
(pl 2-1 vegyes) 

616,6 9,23 2,2 259 1,4 1244,4 2189 2,5  

815,5-830,3 (pl 
2-1 édesvízi) 

422 7,4 3,3 94 17 1050 1606,24 12 5 

726-858 / 5r 
Pl2-2 és Pl2-1 

390 5,8 2,4 74 <10 1030 1513 12,8 9,2 

680-690,3/2r (pl 
2-2) 

368 19,1 4,5 69,5 0 1087 1576,77 10,9 15 

527-592/3r (pl 
2-2) 

330 7,3 4,3 16 <10 811 1225 9,6 15 

451-494,5/2r (pl 
2-2 tető rész) 

399 9 8,9 11,5 0 1122,4 1555,64 8,6  

382,1-390,1 
(levantei tető) 

300 4,5 4,5 7 <10 750 1094 12,1 16 

Jelmagyarázat 
pl 2-1: felső-pannon alsó tagozata (vegyesen sós és édes víz) 

pl 2-2 : felső-pannon középső tagozata (édes víz) 

11. sz. táblázat 

Pliocén korú homokokban tárolt rétegvizek minőségváltozása az alsó-pannon végétől a 

pleisztocén kezdetéig 
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Pleisztocén – képződmények: 

Már a felső-pliocén (levantei) üledéksorozat lehatárolása is komoly nehézséget okoz a 

szakembereknek, a pleisztocén fekvőjének kijelölése (ez a levantei tetőszinttel azonos) illetve az 

összleten belüli főbb részek elkülönítése még nagyobb gonddal jár. 

Az ok könnyen érthető: a felső-pannon utolsó szakaszában a folyóvízi, mocsári, sekélytavi élettér 

egyre inkább uralkodóvá vált az Alföldön s így Szolnok körzetében is, a levantei idején beálló 

csapadékszegény éghajlat ezt átmenetileg megváltoztatta, a pleisztocén kezdetén pedig csak annyi 

változás történt, hogy az éghajlat ismét csapadékos lett. 

A medencét feltöltő folyók vízhozama, hordalékszállító képessége ennek következtében ismét 

jelentőssé vált, a létrejött vízilabirintusban pedig újból megjelent a növény és állatvilág. 

Ez volt az egyik oka annak, hogy a geológusok a csiga és kagylófauna valamint a rétegmintákból 

kimosott virágpor alapján próbáltak meg korhatárt vonni, de ezek inkább az egykori élettérről 

szolgáltattak információt, nem a geológiai korról. 

Jó példa erre a Viviparus böckhi csiga esete, melyet 100-110 évvel ezelőtt egyértelműen a levantei 

szintjelzőjének tartottak, kb. 40 éve aztán felvonult először a középső, majd a felső-pleisztocénbe, 

annak sem csak az aljára (lásd: Jászladány, MÁFI fúrás 123m). 

A pollenelemzések nagyszerű képet adtak az évmilliókkal ezelőtti hőmérsékletről, vízbőségről 

vagy szárazságról, de korhatárról csak igen korlátozottan. 

Itt azért meg kell jegyezni, hogy a jászladányi elemzések egyértelművé tették, hogy hideg vagy 

hűvös éghajlat csak a felső-pleisztocénben fordult elő, ez a 200 méternyi üledék pedig kiváló 

egyezést mutatott azzal az összletvastagsággal, melyet 50-60 évvel ezelőtt a geológusok az egész 

negyedidőszakra állapítottak meg. Miként lehetne tehát viszonylag megbízhatóan kijelölni a 

pleisztocén fekvőt, illetve elvégezni a belső felosztást? Nézetünk szerint a geofizikai szelvényekről 

leolvasható üledékkőzettani jellegzetességek és a korábban is kiváló eredményeket adó 

nehézásvány vizsgálatok jelentenek valós megoldást, az őslény és virágpor meghatározás 

leginkább a kapott kép további pontosítására alkalmas. 

Látva a felsorolt nehézségeket, a MÁFI Síkvidéki Osztálya Rónai András vezetésével az 1970-es 

évek második felében paleomágneses méréseket végeztetett a dévaványai és a vésztői 

kutatófúrások magmintáin, és úgy tűnt, végre megvan a biztos módszer a negyedidőszaki üledékek 

lehatárolásához, belső felosztásához. A kapott eredmények szembe álltak a másik ismert Alföld 

kutató, Urbancsek János adataival, melyekhez egyedül a furadékminták és s karotázsszelvények 

értékelése után jutott hozzá a VIKÖZ főgeológusa. 

Az ő pleisztocén fekvői jóval lejjebb lettek meghatározva a MÁFI által megadott értékeknél, ezért 

a KÖTIVZIG Vízföldtani csoportja évtizedek munkájával megpróbálta a „kétféle iskola” 
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nézetrendszerét összhangba hozni, létrehozva egy olyan rendszert, mely költséges kutatófúrások 

nélkül is képes használható módszert adni a gyakorló vízügyes geológusok kezébe. 

Elméletünk rövid magyarázata a következő: a MÁFI mérései alapján máig elfogadott, hogy a 

pleisztocén kezdete a Gauss-Matuyama paleomágneses forduló 2,4 millió évvel ezelőtti 

bekövetkezte. 

Ránézve a dévaványai és a vésztői fúrások szelvényére azt láthatjuk, hogy Urbancsek János 

kőzettani alapon megadott korhatára ettől lényegesen lejjebb van, tehát a két rendszer közötti 

ellentmondás látszólag feloldhatatlan. Nézetünk szerint az eltérésre talán van logikus magyarázat, 

csak emlékezetünkbe kell idézni a forgási testek peremi súlyváltozásainak hatásmechanizmusát a 

test egyensúlyi helyzetére. A Föld ilyen forgási test, melynek peremén jelentős különbségek 

vannak: hatalmas hegyláncok álltak ki az egyik oldalon, jelentős mélyedések (pl.: tengeri és óceáni 

medencék) a másikon. Alapban beáll egy egyensúlyi állapot, a forgási test tengelydőlése felveszi 

az ennek megfelelő szöget. Aztán az évmilliók alatt a hegylánc lepusztul, a mély medence 

feltöltődik, módosul a peremi állapot, a tengelydőlés is változik, így a Föld mágneses helyzete is 

módosulhat. A mellékelt 1. sz. ábrán jól látható ez a helyzet: megjelennek a nagy homokok, majd 

változik a mágneseződés iránya is (pl.: normálból fordítottba). 

A vésztői és a dévaványai MÁFI fúrások szelvényén jól látszik, hogy a 2,4 millió éves pleisztocén 

határ lényegében csak mágneses, az ezt előidéző földtani folyamat kezdete jóval korábbi, akár 3,2-

3,4 millió év vagy több is. A későbbiekben ugyanez játszódhatott le feljebb is: az Olduvai forduló 

1,8 millió éve helyett a valós határ 2,4 millió, a Brunhes-Matuyama forduló (felső-pleisztocén) 0,7 

millió éve pedig lehet 1,1 millió is a valós földtani folyamatban. 

Szerencsére a MÁFI kutatófúrásainak anyagában szerepel a nehézásvány vizsgálatok alapján 

összeállított szelvény is, ami tökéletes pontossággal mutatja a pleisztocén eleji folyóvízi 

behordások kezdetét (lásd: Vésztő, Csongrád, stb.). Tanulmányunk szempontjából azonban 

lényegtelen a valós kor, fontosak viszont az egykori ősvízrajzi folyamatok és az ősélettér, ezért a 

következőkben ezek változását tekintjük át süllyedési fázisonként. Ezekből egyébként tíz van, az 

alsó- és középső-pleisztocénben 3-3 db, a felsőben 4 db. (12-13. sz. táblázatok). 
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- Alsó-pleisztocén: (5. térkép) 

 

1. süllyedési fázis: A pleisztocén kezdetén az Alföld területe ismét megsüllyedt, az óriási 

vízbőségű ős-Duna pedig minden addiginál nagyobb energiával nyomult rá a Szolnoktól DNY-

ra eső térségre, nagy szélességben és hosszúságban terítve szét kavicsos, durvahomokos 

hordalékát. 

A főmeder az igazgatóság területének Pilis-Dánszentmiklós-Nagykőrös-Tiszakécske-

Kerekdomb vonallal határolt sávjában haladt DK-felé, de a víztömeg egy része a magasabban 

fekvő körzetből kitört ÉNy-felé, és eljutott egészen a mai Jászsági-süllyedék ekkoriban 

kialakuló mocsárvidékéig. Erre a Zagyvarékas-Szolnok között kialakult vályúszerű mélyedés, 

„kapu” adott lehetőséget, de a város környéki fúrások geofizikai szelvényein az látszik, hogy az 

első süllyedési fázis idején szinte mindenhova még csak kisebb mennyiségű, vékony (1-3 

méteres) rétegekbe rendeződő apró és finomszemcsés homok jutott el (egy-egy kivétel 

említhető csak: Szolnok-3,-5 jelű CH fúrás, itt durvahomok zsinórok is előfordulnak, 6. sz. 

térkép) 

A gyenge folyóvízi tevékenység miatt a lerakódott üledékek gyakran kerültek hosszabb-

rövidebb időre szárazra, ezért fordulnak itt elő sárgás színű és/vagy morzsalékos szerkezetű 

agyagok, a létrejött mocsarak helyét pedig kisebb lignites betelepülések jelzik. (9. sz. kép) 

 
9. kép 

Alsó-pleisztocén korú sárga agyag 430 méterből (MÁV Kórház) 

Fotó: Barabás I. 
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Ősmaradvány eddig csak a szolnoki kertvárosi kút fúrásánál került elő 380 méterből, több 

példányban. Krolopp Endre Viviparus bifarcinatus Bielz-nek határozta meg őket, melyek a 

pliocén végére jellemzőek, de itt néhány méterre a levanteitől nem okozhatnak igazi 

meglepetést. 

A jászladányi MÁFI fúrás pollenvizsgálata ebből a szinttájból éledező, gazdagodó 

növényvilágot mutatott a levantei sterilsége után, a lombosfákat Alnus és Tilia, a tűlevelűeket 

Ginkgo és Larix képviselte. Szolnokon egyetlen egy alkalommal sikerült magmintát venni az 

első süllyedés kőzetliszt sávokkal szabdalt iniciális apró és finomszemcsés homokjából, mely 

folyóvízi típusú keresztrétegződést mutatott. (10. sz. kép) 

 

10. kép 

Keresztrétegzett finom homokos kőzetliszt betelepülés 421,5 méterből 

Fotó: Barabás I. 

 

A homokanyag nehézásvány vizsgálatát a 14. sz. táblázat első és harmadik oszlopa mutatja be, 

hasonlatosnak a jászladányiakhoz. Az 1895-ös régi artézi kút 20-30 l/p kifolyó vizet adott 

ebből a homokból – igaz, hosszú évtizedeken át – de egy jobb kifejlődésű változata is csak 200 

l/p max. hozamra volt képes a kertvárosi artézi kútban, -57 méteres üzemi szintről, mely 

szintén a végtelenül gyenge oldal irányú utánpótlódási képességet bizonyítja. 

Az 1980-as évek közepén a VITUKI kutatója, Deák József kormeghatározást végzett az 1895-

ös Eötvös-téri kút vizéből, és azt 40 400 évesnek találta. 
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2. süllyedési fázis: Átnézve DNy-i irányban a CH és termálkutak geofizikai szelvényeit, az ős-

Duna jól érzékelhető energia növekedését tapasztalhatjuk. Az ide tartozó rétegsorok 

homokosabbá váltak, de ezek a vízadók továbbra se vastagabbak 2-7 méternél, szemcseméretük 

a finom (0,06-0,1 mm) és az apró (0,1-0,2 mm) kategóriába sorolható. (7. sz. térkép) A 

réteganyag sárga vagy még inkább sárgásszürke, tehát az ős-Dunának ez az oldalága továbbra 

sem rendelkezett olyan vízhozammal, hogy a lerakott üledékek hosszabb-rövidebb ideig a 

felszínen ne maradjanak, végleges eltemetődésük előtt. Egy-egy nagyobb folyóvízi elöntés 

között ekkor is kisebb mocsarak alakultak ki, ezek nyomát vékony lignitrétegek őrzik (lásd: 

(Ipari park 1-es kút, MÁV kórház 1-es kút). (11. sz. kép) 

 

11. kép 

Lignites finomhomok a MÁV Kórházi fúrásból 

Fotó: Barabás I. 

 

ÉNy, É és ÉK-i irányban a homokrétegek vastagsága csökken, szemcsézetük finomodik, 

összességében nézve kúttelepítésre való alkalmasságról sehol sem beszélhetünk. 

A jászladányi pollenvizsgálatok szerint a növényzet továbbra is gyenge beerdősülést mutatott, 

Alnus, Tilia, Gingko és Larix túlsúllyal. 

 

3. süllyedési fázis: A város környéki kutak geofizikai szelvényei kivétel nélkül az ős-Duna-ág 

energiájának lényeges továbberősödését mutatják, de azért a felszaporodó homokanyag 

többnyire továbbra sem alkalmas gazdaságos kúttelepítésre. Néhány kivétel: Lenin Tsz. 

sertéstelepe 337,5-346 méter, Damjanich uszoda termálkút 335-356 méter, Szolnok É-1 fúrás 

382-392 méter, Kertváros artézi kút 317-341 méter, Szanda K-1 360-382 méter között. (8. sz. 

térkép) 

A többi szelvény jellemzője vagy az egy 4-5 méteres apróhomok sok kőzetliszt csíkos 

agyaggal, vagy a vastag, sűrű homok-agyag-lignit lamináció. (12. sz. kép)  
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12. sz. kép 

Lignites és finomhomok rétegek a MÁV Kórházi visszasajtoló kútból 

Fotó: Barabás I. 

 

Ősmaradvány innen Szolnok térségéből még nem került elő, Jászladányban is jórészt csak 

töredékes Unio, Viviparus, Pisidium, Anodonta sp maradványok. Épségben csak kettőt találtak: 

Prososthenia radmanesti F. Valvata trouessarti Brus., melyeket a meghatározást végző Krolopp 

Endre már a levanteibe sorolt.  

A korábbinál nagyobb vízmennyiség a terület tartósabb elborításához is elegendő volt, ezért az 

üledékek többnyire szürkék maradtak, de a növényvilágnak is jót tett a nedves környezet – 

meleg éghajlat kombinációja, mert a pollenek lényegesen több egyed megjelenését mutatják. 

Az uralkodó lombosok: Alnus, Quercus, Nyssa, Ulmus, Castanaea, Pterocarya, Rhus. 

Tűlevelűek: Pinus silvestris, Gingko, Coniferae, Pinus haploxilon, Tsuga, Picea. Gazdag a 

füves vegetáció is: Gramineae, Artemisia, Chenopodiaceae, Nympheaceae, Potamogetonaceae.  

Szolnok térségében csak egy ide tartozó mintából tudtunk pollenelemzést végeztetni, ez a 

következő eredményt adta: Pinus haploxylon, Podocarpus, Nyssa, Rhus, Pinus silvestris, Picea, 

Betula, Alnus, Carya, Fagus, stb.(Lenin Tsz, sertéstelep, 350m), vagyis az együttes pliocén és 

koraquarter formákat egyaránt mutat, az erdők aljnövényzetét jórészt páfrány alkotta. A 

növényzetnek nem csak elegendő víz állt rendelkezésére, hanem jó talaj is: az erősödő alpesi 

hatás miatt az üledékek nyomelemtartalma kiugróan magas volt, így ez a tény is elősegítette a 

növényi vegetáció burjánzását, eltemetődésük pedig a sok kis szénrétegecske létrejöttét. 

Végezetül fontos megjegyezni még, hogy a régóta az alpesek felől érkező hordalékanyagban 

ekkor jelennek meg először a Börzsöny és a Dunazug-hegység biotit – ambfibolandezitjeinek 

ásványalkotói, a biotit, a magnetit és a barna amfibol. Az egyetlen szolnoki mintaelemzés 

eredményét (Lenin Tsz.) a 14. sz. táblázat középső oszlopa mutatja be. 
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- Középső-pleisztocén: (9. térkép) 

 

1. süllyedési fázis: Az ős-Duna oldalág hordalékszállító energiája és vízbősége a középső-

pleisztocén kezdetén – ha csak viszonylag rövid időre is – jelentősen megnőtt, a lerakott  közép 

és durvaszemcsés, néhol aprókavicsos (pl.: Szolnok-5,-18 CH fúrás) vízadó rétegek vastagsága 

pedig 10-24 méter között változik (ez utóbbit lásd: Szolnok-8, -16, -17 CH fúrás, Cukorgyár). 

(A 15. sz. táblázat 2-4-5. oszlopa ezen homokok nehézásvány összetételét mutatja be) Az ekkor 

lerakódott üledékek színe szürke, sárgásszürke, tehát vagy azonnal eltemetődtek vagy csak 

kevés ideig maradtak a felszínen. Jászladányban ugyanekkor gyakori volt a talajképződés és a 

lignites sáv, igazolva az elöntési szüneteket. Szolnok térségéből ősmaradvány még nem került 

elő innen, Jászladányban is kevés: a Bithynia operculumokon és Unio töredékeken kívül 

Viviparus mazuranici Brus, Planorbis cf planorbis L, Lithoglyphus naticoides Fér. – az elsőt 

Krolopp Endre szintén levanteinek tartotta. 

A növényvilág gazdag volt, a lombosok között az Alnus, Ulmus, Nyssa, Quercus, a tűlevelűek 

között a Pinus silvestris és az Abies uralkodott. Voltak szegényes növényvilágú szakaszok is, 

de a süllyedési fázis végét ismét a kedvező klímát tükröző pollenkép uralta. Az ekkor 

képződött vastag, jó oldal irányú utánpótlódási képességgel rendelkező ős-Duna homokoknak 

kiváló adottságaik ellenére jelentéktelen szerep jut a város ivóvíz ellátásában. (13. sz. kép) 

 

13. sz. kép 

Széchenyi lakótelepi kút 330 méteres mintájának mikroszkópikus képe 

Fotó: Bancsi I. 

 

Az 1890-es évek közepén az Eötvös-téri kút fúrása közben átfúrták ugyan, de mivel nem adott 

kifolyó vizet, tovább mentek, és egy lényegesen gyengébb adottságú homokréteget állítottak 

termelésbe kifolyó vize miatt. E kút „melléfúrásos” felújításakor meglepetéssel fedeztük fel a 
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geofizikai szelvényen azt az Abony déli része felől keskeny sávban ideérkező vastag, 

durvaszemcsés ős-Duna mederhomokot, melyet beszűrőzve kavicsolás nélkül is -15 m-ről 540 

l/p max. hozamot kaptunk. A jó eredményt és a viszonylag kedvező vízminőséget látva a város 

vezetése 1982-től sorban telepíttetett erre a homokra közkutat (lásd: Puskás Tivadar utca -29 

méterről 600 l/p, Pletykafalu -22,5 méterről 1250 l/p, Széchenyi lakótelep -19,5 méterről 680 

l/p max. hozam), de felfedezték a szinttájat más beruházók is: Vegyiművek: -35,7 méterről 540 

l/p, Lenin Tsz. sertéstelep -22,3 méterről 360l/p, MÁV kórház -28 méterről 950 l/p, 

Kőolajkutató -16,5 méterről 460 l/p, MÁV pályaudvar -62,4 méterről 440 l/p max. hozam. 

A kitermelt víz minden esetben közepes oldott anyag tartalmú (kb. 860-930 mg/l) és sárgás, 

huminsavas jellegű volt, melynek klórozásakor rákkeltő anyagok keletkeznek, ezek kiszűrése 

pedig költséges kezeléstechnológiát igényel. Természetesen Szolnokon nem a még ismeretlen 

és drága vízkezelési mód, hanem a geológiai adottságok félreértése vezetett oda az 1890-es 

évek végén, hogy végső döntést hoztak: a lakosság ellátását a Tisza folyóra alapozott felszíni 

vízmű kiépítésével (1910) kell megoldani. 

És bár ez a vastag homokréteg – igaz romló minőségben – Zagyvarékas és Besenyszög felé is 

megtalálható, a csökkenő vízadó képesség és az egyre kedvezőtlenebbé váló vízminőség a 

környező települések vezetőit is a szolnoki vízműhöz való csatlakozásra kényszerítette. 

De nem kell elmenni túl messzire ahhoz, hogy a hatalmas homokréteg elvékonyodjon, 

szemcsemérete kifinomodjon. Szolnokon a Tisza parthoz közeledve (lásd: Tisza-szálló) már 

erős romlás látható a kifejlődésben, a Kertváros és Szandaszőlős felé pedig egyre gyorsabbá 

válik a kiékelődés folyamata. 

A szajoli kutak geofizikai szelvénye azt bizonyítja, hogy az ős-Duna meder Szolnok É-ÉK-i 

szélén DK felé kanyarodott, áthaladt a mai Tisza-meder alatt, majd Szajolon átfolyva 

Törökszentmiklós nyugati szélén DK felé kanyarodott és Tiszatenyő-Mezőtúr felé terítette szét 

hordalékát. (10. sz. térkép) 

Végezetül meg kell még említeni, hogy a nagy homok fedőjét többnyire vékonyabb (3-5 méter) 

aprószemcsés Duna-homokkal szabdalt agyagsorozat alkotja, és ezen porózus szintek már jóval 

gyengébb vízadó képességűek, a tárolt víz pedig kellemetlen mértékben arzénos lehet (30-40 

µg/l). 

 

2. süllyedési fázis: Az ős-Duna oldalág hordalékszállító energiája tovább csökkent, de az 

ekkor lerakódott homokok eleinte még viszonylag vastagok 3-5m), többnyire apró- és 

finomszemcsések, néhol pedig durvaszemcsések (lásd: Szolnok-2,-4 CH fúrás) voltak. 

Az üledékek színe ebben az időszakban még szürkés – a jászladányi vízborította süllyedékben 

szürke – volt, ami azt bizonyítja, hogy csak rövidebb ideig voltak kitéve a felszíni oxidációs 
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hatásoknak. 

A legtöbb geofizikai szelvényen jól látható, hogy a kezdeti homokosodást okozó meder 

rövidesen elvándorolt Szolnokról és környékéről, ettől kezdve a rétegsorok elagyagosodtak, a 

betelepült vékonyabb finom és aprószemcsés homokok pedig már nem alkalmasak gazdaságos 

kúttelepítésre. (11. sz. térkép)  

A következőkben a mederelvándorlás kezdetét mutatjuk be néhány példán, a város különböző 

részkörzeteiben: 

Szolnok, ATEV telep 218 m Szolnok, Tisza szálló 264 m  

Szolnok, Ipari park 222 m Szolnok, Vízműtelep 271 m  

Szolnok-4 fúrás 231 m Szolnok É-1 fúrás 278 m 

Szolnok-16 fúrás 235 m Szolnok, Alcsi-2 fúrás 277 m 

Szolnok, MÁV állomás 265 m Szolnok, Tiszaligeti strand 241 m  

A meder elvándorlását az üledékszínek erőteljes sárgulása is jelzi – még Jászladányban is egyre 

több az ilyen rétegszín – a nehézásványok elemzése pedig azt bizonyította ez utóbbi helyen, 

hogy az alpesivel kevert dunazugi hordalék eltűnt, helyét innentől a Szepes – Gömöri 

Érchegységből származó vette át. (15. sz. táblázat 1-3. oszlop, 14-15. sz. kép) 

 
14. sz. kép 

Tiszaligeti strand kút 1. minta ládája, a nyíl a 240 méteres mélységet az ős-Duna 

elvándorlásának kezdetét mutatja 

Fotó: Barabás I. 
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15. sz. kép 

Folyóvízi kőzetlisztes finomhomok a Vegyi művek kútjának 231-233 méter közötti magjából 

Fotó: Barabás I. 

 

A gyengülő folyóvízi behordás viszonylagos vízszegénységhez vezetett, ez pedig gyorsan 

visszatükröződött a rohamosan szegényedő növényvilágban: gyérebb számban a Betula, 

Quercus, Castaneae és az Alnus pollenjei kerültek elő, a cserjék közül a Corylus szaporodása 

jelezte az éghajlat szárazabbá válását. 

Szolnokon az Ispán körúti artézi kút fúrásakor 275,5-276 méterből vett mag elemzéséből 

jutottunk őslénytani adatokhoz: a pollenek lassan folyó vagy sekély állóvizű, mocsári élettérre 

utaltak (pl.: Botryococcus braunii Kützg, Ovoidites ligneolus R.Pot., Nymphaea sp, Myricipites 

rurensis Nagy, Potamogeton pectinatus L., Pinus silvestris, Artemisia, Betula, Ulmus), a szenes 

maradványos, vízszintes rétegzésű iszapból kimosott mollusca fauna pedig megerősítette ezt a 

véleményt: (16. sz. kép) 

    Anodonta sp. indet. 

    Valvata pscinalis /Müll./ 

    Viviparus cf. contectus /Mill./ 

    Bithynia tentaculata /L./ operculum 

    Bithynia leachi /Shepp./ 

    Bithynia leachi /Shepp./ operculum 

    Neumayria crassiteste /Bröme./ 

    Lymnaea stagnalis /L./ 

    Stagnicola palustris /Müll./ 

    Radix peregra /Müll./ 

    Planorbarius corneus /L./ 

    Planorbis planorbis /L./ 

    Gyraulus laevis /Ald./ 

    Armiger crista /L./ 

    Segmentina nitida /Müll./ 

    Succinea cf. putris /L./ 



 34 

    Limacidae indet. 

    Helicidae indet. /cf. Cepaea sp./ 

       /Meghatározás: Krolopp Endre, MÁFI/ 

 
16. sz. kép 

Az Ispán krt-i kút 275 méteres szenes, ősmaradványos magmintája 

Fotó: Barabás I. 

 

A Duna elvándorlása következtében beállt vízszegénység növényzet csökkentő hatását mutatja 

szolnoki Lenin Tsz. sertéstelepi kútja fúrásakor vett mag pollenelemzése is 266 méterből : a 

néhány fellelhető pollen Pinus silvestrist, Ulmust, Salixot jelzett, a nem fa aljnövényzetet pedig 

Gramineae, Compositae és Typha képviselte (Meghat.: Miháltz Istvánné, MÁFI). 

A magból mollusca fauna is előkerült, Krolopp Endre a következőket határozta meg: 
    Valvata pulchella /Stud./ 

    Bithynia leachi /Shepp./ 

    Bithynia tentaculata L. operculum 

    Planorbarius corneus L. 

    Limacidae indet. 

Az ekkor kialakult homokrétegeknek csekély jelentőségük van – lehet a terület vízellátásában, 

gyenge vízadóképességük és feltehetően kedvezőtlen vízminőségük miatt. 

 

3. süllyedési fázis: Az ős-Duna mellékág elvándorlása ellenére a kezdő üledékek még ekkor 

is homokok, melyek alkothatnak egy vastag, apró és középszemcsés vízadót (legjobb példa: 

Alcsi-2 fúrás 12 m, Szolnok-17 fúrás 6m), lehetnek 1-3 méteres homok-agyag laminációk 

(Szolnok-6,-19) és van olyan is, hogy a 2-4 méteres apróhomokok egyenletesen oszlanak el az 

elválasztó agyagok között (pl.: Szolnok-4,-8 fúrások). 
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Ritkán előfordul, hogy egy-egy vékonyabb réteg durvahomokosnak bizonyul (Szolnok-2 

fúrás), és az is, hogy a fiatalabb agyagos részekből vékony közbetelepülésekre utaló 

aprókavicsok kerülnek elő. (17. sz. kép) 

 

17. sz. kép 

Apró kavics betelepüléses homok réteg a Tiszaligeti strand-kút 155-160 méteres furadékából 

Fotó: Barabás I. 

 

A város délebbi, középső és ÉNy-i részein mindezek ellenére inkább finomhomok csíkokkal 

szabdalt agyagból épülnek fel a rétegsorok, nem így az északi és keleti részeken, ahol 

felszaporodik a homok, és kúttelepítésre is alkalmas minőségű szinteket  alkot. Megnézve az 

ezekbe az irányokba eső távolabbi fúrásokat kiderül, hogy ezek az értékesebb vízadók már az 

ős-Sajó-Hernád párosnak köszönhetik létüket, mely ősfolyó – kihasználva a terepviszonyokat 

és a Duna eltávozását – utat tört errefelé. (12. sz. térkép) 

Ősélettani lelet Szolnok környékéről nem ismert, és Jászladányban is csak a szokásos mollusca 

fauna került elő (pl.: Bithynia cfr. tentaculata L. , Bithynia operculum, Planorbis corneus L. , 

Planorbis planorbis L. , Valvata piscinalis Müll.). Említésre érdemes viszont a Desmana cf 

thermalis Kormos gerinceslelet, melyet Kretzoi Miklós határozott meg 299 méterből. 

A pollenkép ott a süllyedék mélypontján is szegényes volt, uralkodott a Pinus silvestris, erősen 

csökkent az Alnus, kissé feljebb aztán megint szaporodni kezdett a Pinus haploxilon, Larix, 

Alnus, Quercus, Acer, stb. 

A szakasz vége felé az Azolla és a Cyperaceae elszaporodása a térszín nedvesebbé válását 

igazolta, mintegy előre vetítve a rövidesen bekövetkező jelentős ősvízrajzi változást. 
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- Felső-pleisztocén: (13. térkép) 

A MÁFI alföldi kutatófúrásainak geofizikai szelvényei és nehézásvány vizsgálatai azt 

igazolják, hogy a felső-pleisztocén kezdetén az Északi-középhegység gyors kiemelkedésnek, az 

előterében levő medencerész pedig gyors süllyedésnek indult, ezért azok a folyók, melyek a 

mai Szlovákia területéről érkeztek ide, jórészt megszűntek, helyüket az új hegyvonulatokból 

érkezők vették át. 

Ez nagyobb eséssel, hordalékszállító képességgel, ugyanakkor többnyire kisebb 

vízmennyiséggel (kivéve az ős-Sajó-Hernád párost, mely továbbra is jelentős tápterülettel 

rendelkezett a mögöttes területekről) járt, ezért a geofizikai szelvényeken jól észlelhetők a 

vastagabb, sokszor durvább szemcsézetű vízadó rétegek, és ami lényeges, hogy a nehézásvány 

összetétel is drasztikusan megváltozott. 

Szolnokon nincs nagy mélységű, folyamatos maggal fúrt, komplexen feldolgozott kutatófúrás, 

ezért az ez után bekövetkező események rekonstruálásához most is felhasználjuk a MÁFI 

jászladányi adatait. Összességében és előzetesen annyi elmondható, hogy úgy a mollusca, mint 

az Ostracoda és a gerinces leletek is ebben az új, megváltozott ősvízrajzi, éghajlati 

környezetben jelentek meg először – a korábbihoz képest – tömeges arányban. 

 

1. süllyedési fázis:  

Bár az előbbiekből következően már az első süllyedési szakasz idején lerakódott üledékeknek 

is legalább homokosnak (ha nem is durvaszemcsésnek) kellene lenni, e helyett a város DK-i 

határában (Hajtó-tanya) és a tiszaligeti strandon mutatóban fordult csak elő durvahomok, 

aprókavics, a többi részkörzetben csak finomhomok és kőzetliszt csíkos agyagok fúrhatóak át. 

(14. sz. térkép) 

Ez az ATEV teleptől a MÁV állomáson át a Szolnok É-1 illetve Alcsi-2 jelű fúrásig igaz, és 

abból az ősvízrajzi tényből adódik, hogy nyugat felől se az ős-Tápió, se az ős-Zagyva nem 

tudott errefelé homokot eljuttatni, a Duna már messze járt, a Tarna beleveszett a jászsági 

mocsárvidékbe, így egyedül az ős-Sajó-Hernád páros maradt, mint legnagyobb területfeltöltő. 

Ha megnézzük a Tisza folyó menti fúrásokat (pl.: Tisza-szálló, uszoda) a kertvárosi részt vagy 

a város É-ÉK-i határát, jól látjuk a hatást a szelvényeken: kezdetben ugyan itt is finomhomok 

csíkos agyagból épül fel a rétegsor, felül azonban megjelenik egy nagyobb, kúttelepítésre is 

alkalmas homokréteg. 

Ősélettani lelet eddig csak Szolnok-1 jelű CH fúrásból került elő, 100-115 méter közül: 

Bithynia leachi illetve tentaculata, ezek lényegében tökéletes azonosságot mutatnak a 

jászladányiakkal. 
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Azt viszont már csak onnan tudjuk, hogy a növényzet eleinte viszonylag szegényes volt, 

később sok lombos fa és cserjepollen jelent meg, viszonylag melegigényes együttest alkotva: 

Acer, Tylia, Ostrya, Alnus, Quercus, Corylus. (láthatóan tehát még ekkor sem volt igazán hideg 

az éghajlat) A szinttáj kevés termeltetésre alkalmas homokrétegének lényegében semmilyen 

jelentősége nincs a terület vízellátásában, de a fentebb említett részkörzetekben kisebb 

vízmennyiségek (200-300 l/p hozam) esetén igénybe vehetők. 

A tárolt víz minősége jelenleg ismeretlen. 

 

2. süllyedési fázis: Áttekintve a város területén, környékén lemélyült fúrások szelvényeit, 

változatos ősvízrajzi kép bontakozik ki az ekkor történtekről. 

A legtöbb ponton az összlet homokossága növekszik az előzőhöz képest, néhol a homokok, 

illetve az elválasztó agyagok durvahomokos, aprókavicsos zsinórokat tartalmaznak (lásd: 

Szolnok-2,-10,-16 fúrások, Tiszaliget strand). Ezek persze kivételek, a 4-10méter vastag 

homokrétegek leginkább apró és finomszemcsések, kúttelepítésre – kisebb és közepes vízigény 

esetén – kiválóan alkalmasak. (18. sz. kép) 

 

18. sz. kép 

Durvahomokos fúradék a Tiszaliget-i strand-kút 85-90 métere közül Fotó: Barabás I. 

 

Jellegzetessége a szakasznak, hogy sok fúrásban a ciklus elején és végén van kisebb-nagyobb 

homokréteg, a középrész agyagos (lásd: Szanda-3-4, K-1  fúrások), máshol pedig alul iszapos 

homokkal indul a feltöltődés, és legfelül van egy igen jó kifejlődésű homok (lásd: Szolnok-8, 

É-1, Szanda artézi kút, kőolajtelep). 

Érdekességként lehet megemlíteni az itt előforduló eróziós diszkordanciákra a Tisza-szállói 

öreg kút rétegsor leírását, ahol az 1. süllyedés durvahomokkal végződik, a 2. pedig – 
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egybeépülve vele – a murvás sávval kezdődik. 

Nyugat felé haladva a homokok minősége romlik, a rétegsorok agyagosodnak, vagyis az ős-

Zagyvának továbbra sem sok köze volt ez ekkor képződött homokokhoz, annál inkább az ős-

Sajó-Hernád párosnak. (15. sz. térkép) 

Ősmaradvány eddig csak néhány fúrásból került elő, ezek a következők: 

Szolnok-1 CH fúrás 75-100 m között:   

Planorbis planorbis L.   Bithynia piscinalis Müll. 

Bithynia tentaculata L.   Succinea oblonga Drap. 

Vallonia pulchella Müll.   Bithynia leachi Shepp. 

Valvata cristata Müll.   Armiger crista L. 

Ispán-körúti artézi kút 90-100 m között: 

Viviparus böckhi /Halav/ 

Fagotia acicularis /Fér./ 

 

/Meghatározás: kőolajipar, illetve Krolopp Endre – MÁFI/ 

Szinte ugyanez az együttes kerül elő innen Jászladányban is, ahol viszont a pollenképet is 

kielemezték, és azt találták, hogy az éghajlat a mérsékelten meleg szárazból hűvös nedvesbe 

ment át. A lombos erdők eltűntek, a Pinus silvestris vált uralkodóvá, és bár rövid időre 

visszatértek még a lombos erdők is (Acer, Quercus, Tylia, Salix), a szakasz vége ismét 

szegényes flóraképet mutat Pinus silvestris egyeduralommal. 

Mint említettük, az ekkor képződött homokok legfeljebb közepes vízadó képességűek (100-400 

l/p max hozam), a kitermelt víz pedig nem túl kedvező minőségű (szén-dioxidosan agresszív, 

vasas, mangános, ammóniás, nátriumos, viszont arzénnek egyelőre nem találtuk nyomát.) 

 

3. süllyedési fázis: Az ősvízrajz ebben a szakaszban ismét módosult kissé, mert az ős-Zagyva 

medre végre ideérkezett ÉNy-t felől, és megkezdte annak a területnek a feltöltését, melyet 

korában csak nagyobb árvizeinek iszapjai, agyagjai érhettek el. (16. térkép) 

Érdekes megfigyelni, hogy a jászladányi fúrás nehézásvány vizsgálata is ekkor jelzi 

legerősebben a belső vulkáni övből érkező anyag kiugró mennyiségét: a minták jellegzetes 

piroxénjei és zöld amfiboljai a Cserhát, a Mátra és a Bükk andezitjeiből származnak (a 16. sz. 

táblázat 3-4. oszlopa helyi mintaelemzések eredményeit mutatja be). 

Az éghajlat végig hidegebb volt a korábbinál, a növényvilág uralkodója a Pinus silvestris, a 

lombos fák alárendelt mennyiségűek és csak időnként jelentek meg, az aljnövényzet gyér volt. 

A Szolnok területén lemélyült fúrásokból itt már meglehetősen jelentős mollusca fauna 

együttest tudtunk összegyűjteni, ezeket a hely szűkös volta miatt nem lelőhelyenként, hanem 

egybevonva ismertetjük: 

    Sphaerium rivicola /Lam./ 

    Valvata piscinalis /Müll./ 

    Valvata naticina Menke 
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    Bithynia tentaculata /L./ operculum 

    Bithynia leachi /Shepp./ 

    Neumayria crassitesta /Brömme/ operculum 

    Planorbis corneus /L./ 

    Pisidium obtusale c Pfeiff. 

    Vallonia costata Müll. 

    Planorbis planorbis /L./ 

    Anisus spirorbis /L./ 

    Succinea cf. elegans Risso 

    Succinea pfeifferi 

    Stagnicola palustris Müll. 

    Pisidium obtusale Müll. 

    Pupilla muscorum L. 

    Succinea oblonga Drap. 

    Armiger crista L. 

 

Megjegyzésre érdemes, hogy Jászladányban is ezekből az üledékekből került elő a 

leggazdagabb folyóvízi fauna együttes  Krolopp Endre vizsgálata alapján. 

Az ekkor kialakult 6-8 méter vastag, általában aprószemcsés, néhol durvahomokos (lásd: 

Hajtó-tanya 7-es fúrás) réteget több hivatalos illetve engedély nélküli magánkút termelteti 

Szolnokon, csőszerkezettől és rétegkifejlődéstől függően 60-110 l/p, kiugró esetben (lásd: 

húsipar) 510 l/p max. hozamot adva. 

A tárolt víz nem túl kedvező minőségű: sok a nátrium, a vas, a mangán, az összes oldott anyag, 

az ammónia, a szén-dioxidos agresszivitás pedig úgy növeli az amúgy is magas vastartalmat, 

hogy nagymértékben oldja a kutak acélcsöveit. Kisebb mennyiségi – minőségi igény esetén 

javasolható a feltárása, védettsége természetes állapotban kielégítő. 

 

4. süllyedési fázis: Az idősebb üledékek jórészt ős-Zagyva eredetűek, a homokok általában 

apószemcsések, néhol durvaszemcsést is találhatunk, lásd a MÁV Kórházi tó melletti 44 

méteres kút által termeltetett mederhomokot, illetve e mederanyag Tisza alatti átnyúlását az 

Alcsi-holtágon belül. (16. sz. táblázat 1-2. oszlop) Ezeket a homokokat túlnyomó többségben a 

lakosság - engedély és ismert műszaki adatok nélküli - csőkútjai csapolják meg, és mivel 

természetes állapotukban még éppen megfelel a védettségük, a kitermelt víz minősége 

általában elfogadható, ha nem is öntözésre, amire többnyire használják.( a víz nátriumos 

jellegű) 

Az ilyen kutak hozamát egyrészt nem ismerjük, másrészt tudjuk, hogy a 30-40 mm-es 

csövezetük miatt hozamuk 20-40 l/p között van, ami messze áll e homokok valós képességétől 

(100-200 l/p közötti értékek a reálisak). 

Bonyolítja az utolsó süllyedési szakasz ismertetését az is, hogy a kb. 0-13 méter közötti rész 

már a holocén korban ideérkező Tiszáé, mely gyenge energiával rendelkezett, ezért csak apró 
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és finomszemcsés homokok lerakására volt képes. Ezek átlagos vastagsága 3-4méter lehet, 

jónéhány magánkút ezeket termelteti. (Talán csak véletlen, de Jászladányban is 13méter körül 

húzta meg Krolopp Endre a pleisztocén-holocén határt. Ott persze 0-13méter között csak agyag 

rétegek találhatók az egykori tavi-mocsári élettér miatt.) 

Összességében nézve élénk, de viszonylag csekély energiájú volt ennek a szakasznak a 

folyóvízi tevékenysége (a Tiszától, Zagyvától távolodva az ős-Zagyva homokok 

elvékonyodnak, eliszaposodnak (lásd: Pletykafalu környéke és a Zagyvarékas felé eső 

határrész), de a város egyes részkörzeteiből felkerült ősmaradványok mindig folyóvízi, 

partközeli faunát mutatnak, igaz, a vizsgálatokat végző Krolopp Endre a holtági életteret sem 

zárta ki. (17. sz. térkép) 

Az összevont faunalista a következő: 

    Pisidium obtusale /C. Pfr./ 

    Valvata pulchella /Stud./ 

    Bithynia leachi /Shepp./ 

    Bithynia leachi /Shepp./ operculum 

    Stagnicola palustris /Müll./ 

    Planorbarius corneus /L./ 

    Planorbis planorbis /L./ 

    Anisus leucostoma /Mill./ 

Succinea cf. putris /L./ 

Succinea oblonga Drap. 

Pisidium amnicum /Müll./ 

Valvata naticina Menke 

Unio cf. crassus Retz. 

Vallonia pulchella /Müll./ 

Anisus spirorbis /L./ 

Theodoxus prevostianus C. Pfr. 

Vallonia costata Müll. 

 

A jászladányi pollenvizsgálatok szerint a növényvilág Pinus silvestrissel jellemezhető hűvös 

éghajlatot bizonyított, lombos fák csak kis számban és időnként jelentek meg. 

Végezetül először az ős-Zagyva illetve a holocén Tisza homokjaiból, (17. sz. táblázat) majd a 

pleisztocén főbb részeiből kitermelt vizek minőségi jellemzőit mutatjuk be táblázatos formában 

(18. sz. táblázat). 

A vízadó homok 

eredete 

Mélységköz 

(m-m-ig 

Alkotók 

Na Ca Mg Cl SO4 HCO3 

Összes 

oldott 

anyag 

Holocén Tisza 

homok 
8-14 52-700 184-580 90-351 117-411 490-2265 362-701 1823-4864 

Felső-

pleisztocén ős-

Zagyva homok 

20-35 53-166 97-153 43-128 28-142 10-480 625-860 942-1254 

17. sz. táblázat 

Felső-pleisztocén és holocén rétegvizek oldott anyag tartalma 
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Pleisztocén korú homokokból kitermelt vizek oldott anyag tartalmának változása a 
mélységgel 

Tároló 
homokok 

mélységköze 
és kora (m-

m-ig) 

Nátrium 
(mg/l) 

Kalcium 
(mg/l) 

Magnézium 
(mg/l) 

Ammónia 
(mg/l) 

Nitrát 
(mg/l) 

Nitrit 
(mg/l) 

Klorid 
(mg/l) 

Összes 
oldott 
anyag 
(mg/l) 

Arzén 
(µg/l) 

Alsó-
pleisztocén 

289-
418 

22-11,5 7,9-13 1,7-2,78 0-0,1 
0,01-
0,006 

8,9-
12,5 

1136-
1562 

<2-<5 

Középső-
pleisztocén 

207-
336 

4,0-
14,0 

3,4-17,5 1,26-4 
0-

1,58 
0-0,02 

8,0-
18,0 

696-
1382 

4,2-
22 

Felső-
pleisztocén 

232-
370 

30-86 22-91 0,4-2,6 0-3 0-1,52 15-98 
1257-
1763 

3,3-5 

18. sz. táblázat 

Pleisztocén korú homokokból kitermelt vizek oldott anyag tartalmának változása a mélységgel 

 

Mint látható, az egyes vizsgálatok jelentős szórást mutatnak, ami utalhat egyrészt a tároló 

homokok szemcsézetének, agyagtartalmának különbségére, de a felső 13 métert termeltető 

kutaknál arra is, hogy közel vagy távol esnek-e a Tiszától vagy az Alcsi-holtágtól (az élővízhez 

közeli kutak lényegében partiszűrésűként működnek, vizükben így jóval kisebb lehet az oldott 

anyag tartalom.) 

 

A környék őstörténetének hatása a Zagyva és a Tisza folyók mai medervonalára: 

 

Az elmondottakból látható, hogy Szolnok város és környékének elmúlt 9 millió éves 

fejlődéstörténete fő irányait tekintve jól követhető, az egyes részkörzetek aljzatának süllyedési 

különbségei pedig nem csak az évmilliókkal ezelőtti, hanem a mai vízfolyások medervonalának 

alakulására is magyarázatot adnak. 

Összefoglalva a következő fontos megállapításokat tehetjük: 

1, A város D-DNy-i része évmilliókon át viszonylagos kimagasodás volt, ellentétben az ÉNy-i, 

É-i, ÉK-i körzetekkel, melyek egyre erősebben süllyedtek meg, és lényegében a Jászsági-

süllyedék tavi, mocsári életterének partvidékét alkották. A Szolnok – Jászapáti - Tiszasüly – 

Kőtelek közötti terület napjainkig folyamatosan süllyed, Fodor Ferenc 1942-es könyve például 

XIX. század-végi méréseket említ, melyek 40 évvel az előző után a következő süllyedési 

értékeket rögzítették: Jászapáti templom 9,3cm, Jászalsószentgyörgy templom 9,8cm, 

Tiszasüly templom 11,7cm, Kőtelek templom 12,8 cm, Szolnok 11,8 cm. 

 

2, A Zagyva sok százezer éve e süllyedék déli vonalát követve kanyarog Szolnok felé és a 

térképek egyértelműen bizonyítják, hogy eredeti medre a MÁV Kórház alatt szintén a 

süllyedék partvonalát követte. Ugyanezen térképek mutatják azt is, hogy az 1550 táján 

mesterségesen kialakított új meder már szembe megy a város közepén levő kisebb 
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kimagasodással, ami emberi beavatkozás nélkül nem következett volna be. 

 

3, A Tisza folyó  város melletti nagy kanyarvételének is mélyföldtani oka van: a Tiszaligeti-

Kertvárosi rész évmilliók óta 10-20 méter közötti értékben kimagasodik környezetéből, 

lényegében ezt kerüli meg az 5-6000 éve ide érkező Tisza. (18 . sz. térkép) 

 

4, Érdekes az Alcsi-holtág ügye: az egykori meder nyugat felé meanderezve „beleütközött” az 

előbb említett kimagasodásba, ez visszafordította keletre, itt viszont elérkezett a 

Törökszentmiklós felé egyre erősebben mélyülő süllyedék peremére, mely vizének egy részét – 

valószínűleg nagyobb áradáskor – a Kengyel község nyugati határában levő halastó környékére 

vezette le. 

5, Összességében nézve Szolnok város környékének ősvízrajzát megállapíthatjuk, hogy 

évmilliókon át az ős-Duna volt az „igaz” főfolyó, az általa lerakott és máig megmaradt 

homokrétegekben tárolt víz jelentős gazdasági értéket képvisel. A középső-pleisztocén második 

süllyedési fázisában a Duna végleg elvándorolt innen dél felé, ettől kezdve a NY, É és ÉK felől 

érkező kisebb vízfolyások töltötték fel az itteni süllyedéket, a hátrahagyott homokrétegeikben 

tárolt víznek azonban már jóval csekélyebb gazdasági jelentősége van a korábbinál (kisebb 

hozamok, kedvezőtlenebb vízminőség). 

Mai főfolyónk a Tisza, melynek nagyobb árvizei komoly gondot okoznak nekünk 

vízügyeseknek, igaz ugyanakkor, hogy ez a vízbőség és hordalékszállító energia csak a 

töredéke a történetünkben szereplő ősfolyókénak. 
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Fúrási pont 
Alsó 

pleisztocén 
Középeső 

pleisztocén 
Felső-

pleisztocén 
EOV X EOV Y 

Eötvös téri kút 423,5 333,5 159 204412 736168 

Széchenyi ltp.   341,0 163 206222 736486 

Széchenyi fűtőmű 437,0 344,0 164 205743 737117 

Puskás Tivadar krt.   347,5 163 205373 737997 

Kun Béla krt. 439,0 345,5 162,5 204371 737539 

Kertváros 
napsugár u. 

398,5 315,0 152 202261 737910 

Húsipar 1. sz kút 402,0 314,0 142 202304 735816 

Famunkás 
emlékmű 

402,0 314,0 142 202712 735430 

Szandaszőlős art. 
Kút 

396,0 311,0 145 198416 738138 

MÁV állomás 
termál 

425,0 335,0 160 205199 735101 

MÁV állomás hideg   331,0 159 204179 735277 

Pletykafalu art. Kút 408,5 322,0 153 204343 734499 

Piroskai ÁG major 370,0 289,5 132 200910 731825 

Tószeg Petőfi tsz. 368,0 288,0 131,5 196880 731709 

Tószeg vízmű 363,0 284,5 131 195498 732616 

Tószeg vékonyköz 367,5 287,5 131,5 195739 733333 

Szolnok ATEV 
telep 

365,5 286,5 132 198169 732094 

Tószeg Bachl kút 366,0 287,0 132,5 196458 731888 

Szolnok Ipari park 364,0 285,0 130 200113 732293 

Szolnok 
vegyiművek 

373,5 292,0 133 199530 733070 

Szolnok cukorgyár 387,5 305,0 143,5 201569 734521 

Szolnok 19 399,5 315,0 150 202573 733999 

Szolnok Damjanich 
uszoda 

423,0 334,0 160 203817 737289 

Szolnok MÁV 
kórház 

437,0 342,5 159 204230 737860 

Szolnok Tisza 
szálló 

419,0 331,5 160 203691 737039 

Szolnok Lenin tsz. 425,0 335,0 159,5 206851 732557 

Szolnok hizlalda 383,5 302,0 143 201033 734329 

Szolnok 
vízműtelep 

438,5 344,0 159,5 203948 738251 

Szolnok Tiszaliget 411,0 321,5 148 203030 736760 

Zagyvarékas 
lúdtelep 

512,0 407,5 203,5 212519 730409 

Szolnok É-1 458,0 362,0 174 206326 733977 

Szolnok É-2 540,0 430,0 215 209565 735911 

Alcsi-2 443,5 350,0 167 206444 738807 

Szolnok-16 383,5 302,0 143 201957 733296 

szolnok-17 389,0 306,0 145 202199 733417 

Szolnok-4 378,5 296,5 136 201111 732320 

Besenyszög 
palotás 

560,0 448,5 231 212160 739174 

Szanda K-1 446,0 352,0 168 205553 740643 

Szolnok DNy-1 388,0 305,0 140 202304 730010 

Szanda 4 408,0 322,0 154 202822 737846 
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Szanda 5 409,5 323,0 153 202112 738103 

Szanda 11 416,0 327,0 153 202569 740269 

Alcsi-1 439,5 346,5 165 205895 738464 

Tószeg-1 340,0 264,0 117 195301 727160 

Abony, sertéstelep 385,0 302,5 141,5 205111 725377 

Lázáryné kútja   132 201500 725910 

Lencse János kútja   154 204570 729124 

Sashalmi major kút   154 205367 728556 

Rákóczifalva-3 359 280 126 194530 735853 

Tószeg-2 335 260 117,5 199050 725747 

Zagyvarékas 
gátőrház 

  201 210370 731350 

Szolnok 6 CH 392 310 148 202213 734319 

Szolnok8 CH 381 300 143 201643 733460 

Szolnok 2 CH 397,5 312 145 203312 731061 

Szolnok 3 CH 402,5 317 150 204182 732872 

Szanda 3 CH 396 312 148 202151 736873 

Szanda 13 CH 408 319 145 202899 736740 

Szanda 7 CH 428 335 153 203577 737930 

Szanda 1 CH 394,5 311 148 202124 737578 

Szolnok tejipar 410 323 153,5 203461 736192 

Szajol termálkút 449,5 355 169 201792 743528 

Szolnok Karenova   166 202770 741125 

Szolnok Millér   162 204619 740928 

Szolnok repülőtér 
vége 

412 323 149 197180 739595 

Szolnok 
Autószerviz 

  160 203845 735379 

Szolnok MÁV 
kórház (vs) 

437 342,5 160 204349 737940 

Kengyel É-3 411 317 135 196048 743480 

Szanda-14 CH 400,5 313  199371 737660 

Kőolaj, munkásőr 
út 

401 315 150 202772 733848 

Szolnok-12 CH 391 308 146 202554 733655 

Szanda -15 CH 423 333  202499 738879 

Szajol, AFOR bázis 449,5 354,5 169 201410 744160 

12. sz. táblázat 

A Szolnok környéki Pleisztocén összlet felosztása részkörzetenként 
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Fúrási pont 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 EOV X EOV Y 

Eötvös téri kút 33 42 5 15 24 40 41 50 32 13 204412 736168 

Széchenyi ltp. 
Kút 

49 4 7 17 21 31 45       206222 736486 

Széchenyi 
fűtőmű 

  49 39 48 43 46 45 51 38 30 205743 737117 

Puskás Tivadar 
út 

35 25 29 17 26 31 33       205373 737997 

Kun Béla krt. 41 24 22 29 27 39 33 45 5 28 204371 737539 

Kertváros 
Napsugár u. 

35 31 29 31 33 25 39 57 27 39 202261 737910 

Famunkás 
emlékmű 

61 26 27 22 40 27 36       202712 735430 

Húsipar 1.sz kút 45 25 62 36 27 40 42 48 36   202304 735816 

Szandaszőlős 
art. Kút 

49 31 28 14 38 40 43 58     198416 738138 

MÁV állomás 
termál 

  6 30 24 18 25 56 56 30 33 205199 735101 

MÁV állomás 
hideg 

30 28 25 18 33 34 45 41     204179 735277 

Pletykafalu art. 
Kút 

50 48 42 27 39 17 46 34     204343 734499 

Piroskai ÁG 
major 

28 28 27 21 15 38 43 70 44 20 200910 731825 

Tószeg Vékony 
köz 

36 30 36 42 30           195739 733333 

Tószeg Bachl kút 24 10 3 30 25 36 46       196458 731888 

Tószeg Petőfi 
tsz. 

50 27 24 15 28 40 46 60 34   196880 731709 

Tószeg vízmű 43 30 18 27 25 49 47 53 45 27 195498 732616 

Szolnok ATEV 
telep 

35 27 45 15 23 46 56 57     198169 732094 

Szolnok Ipari 
park 

50 47 34 6 34 34 45 70 55 26 200113 732293 

Szolnok 
vegyiművek 

56 37 27 4 21 23 35 40 37 36 199530 733070 
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Szolnok 
cukorgyár 

31 39 48 41 35 34 71 29     201569 734521 

Szolnok 
kőolajtelep 
Szolnok-19 

40 37 50 37 31 38 47 50 39 17 202573 733999 

MÁV kórház 
termelő kút 

37 44 28 49 30 37 32 49 42 12 204226 737862 

Damjanich 
uszoda 

20 45 19 40 32 28 31 55 41 15 203817 737289 

Szolnok Tisza 
szálló 

30 35 37,5 27,5 39 25 29 56 41 17 203691 737039 

Szolnok Lenin 
tsz. 

13 3 20 24 15 17 36 48 17   206851 732557 

Szolnok hizlalda 34 33 23 48 26 41 59 53 36 25 201033 734329 

Szolnok 
vízműtelep 

  28 22 18 40 35 45 38 41 19 203948 738251 

Szolnok 
Tiszaliget 

48 20 30 54 15 36 36 41 32 15 203030 736760 

Zagyvarékas 
lúdtelep 

40 3 4 20 28 32 36 30 14 28 212519 730409 

Szolnok É-1 16 19 35 4 27 38 44 62 12 26 206326 733977 

Szolnok É-2   33 39 33 38 55 45 33 36 44 209565 735911 

Alcsi-2 CH kút 24 43 35 4 34 45 51 45 22 16 206444 738807 

Szolnok-16 CH 33 27 41 36 37 34 66 44 26 33 201957 733296 

Szolnok-17 CH 44 47 50 47 50 41 76 54 43 21 202199 733417 

Szolnok-4 CH     38 38 33 41 56 68 40 7 201111 732320 

Besenyszög-
Palotás 

17 21 41 21 30 27 20 16 11 16 212160 739174 

Szanda K-1   17 40 38 27 41 27 52 29 22 205553 740643 

Szolnok DNy-1 
CH 

    31 40 27 36 58 54 29 54 202304 730010 

Szanda-4 CH 39 30 33 5 26 26 33 45 31 17 202822 737846 

Szanda-5 CH 59 21 50 42 26 23 35 59 38 21 202112 738103 

Szanda-11 CH 29 55 39 50 36 43 45 64 37 43 202569 740269 

Alcsi-1 CH   31 36 41 33 32 49 45 32 19 205895 738464 

Tószeg-1 CH   37 28 37 32 30 44 63 47 39 195301 727160 
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Abony, 
sertéstelep 

20 25 16 11 14 40 30 69 36 54 205111 725377 

Abony, Lázáryné 
kútja 

44 33                 201500 725910 

Abony, Lencse 
János kútja 

20 5 10 4             204570 729124 

Abony, Sashalmi 
major 

18 15 10               205367 728556 

Rákóczifalva-3 41 35 35 31 16 31 27 50 34 38 194530 735893 

Tószeg-2 CH   41 9 48 18 34 64 58 50 35 199050 725747 

Zagyvarékas 
gátőrház 

18 6 6 12 
            

210370 731350 

Szolnok 6 CH     40 45 35 31 42 47 32 18 201213 734319 

Szolnok 8 CH     44 58 34 40 63 51 44 40 201643 733460 

Szolnok 2 CH 36 33 39 55 43 27 52 59 28 14 203312 731061 

Szolnok 3 CH 21 22 13 21 24 15 50 59 42 21 204182 732872 

Szanda 3 CH 38 32 43 48 31 38 51 74 46 18 202151 736873 

Szanda 13 CH           38 40 47 43 10 202899 736740 

Szanda 7 CH               48 32 9 203577 737930 

Szolnok 12 CH   22 30 15 22 13       25 202554 733655 

Szanda 1 CH     27 37 42 38 46 57 48 18 202124 737578 

Szolnok tejipar 25 51 27 16 21 12 25       203461 736192 

Szajol termálkút 28 47 28 16 15 45 32 45 34 3 201792 743528 

Szolnok ÁFOR 
töltőállomás 3                   

202745 740235 

Szolnok 
Karenova 30                   

202770 741125 

Szolnok 
repülőtér vége 40 37 

27 16 22 26 24 43 40 
13 

197180 739595 

Szolnok 
pincegazdaság 33 30                 

200850 734500 

Szolnok 
Autószerviz 27                   203844 735379 

Szolnok MÁV 
kórház 50 45 50 55 38 36 35 47 26 12 

204349 737940 
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Szolnok, 
Papírgyár 20                   202026 735515 

Szanda-14 CH                 38 48 199371 737660 

Szanda-15 CH               63 33 20 202499 738879 

Kengyel É-3 CH   41 59 53 39 43 39 42 32 45 196048 743480 

Szajol ÁFOR 
bázis 19 31 24 9 19 21 24 53 39 16 201410 744160 

13. sz. táblázat 

A Szolnok környéki pleisztocén összlet süllyedési fázisaiban lerakódott üledékek homokossága %-ban, részkörzetenként 
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Szolnoki alsó-pleisztocén homokok nehézásvány összetétele 

Ásványfajták 

%-os ásványok 

Eötvös-tér 
420,5 m  

Lenin-tér 
347-350 m  

397-400 m  

M
a
g

m
á
s

 
apatit   e   

biotit 66 13 28 

bronzit       

diopszid 2 e 11 

cirkon   e   

hipersztén   4   

leukoxén e 5 e 

ilmenit   3   

magnetit e e   

rutil e   2 

pirit       

zöld amfibol e 21 6 

ensztatit       

barna amfibol       

glaukofán       

hematit       

bontott amfibol       

M
e
ta

m
o

rf
 

disztén e 4 e 

epidot 3 26 25 

gránát 5 12 24 

klorit 9     

sztaurolit 2 3   

turmalin 1 5   

zoizit 2     

aktinolit       

tremolit       

Epigén limonit 9 3 3 

       

"e"= egy %-nál 
kevesebb 

mennyiség 
        

14. sz. táblázat 

Szolnoki alsó-pleisztocén homokok nehézásvány összetétele 
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Szolnoki középső-pleisztocén homokok nehézásvány összetétele 

Ásványfajták 

%-os ásványok 

Eötvös-
tér 254-
265 m  

321 m  
Lenin th. 
265-268 

m  

323-331 
m  

Széchenyi 
ltp. 334-337 

m  

M
a
g

m
á
s

 

apatit e   e   e 

biotit 2   75 2 2 

bronzit 2     1 3 

diopszid 2   2 6 1 

cirkon   14 e 3 e 

hipersztén   3     9 

leukoxén 13 3 e 1 4 

ilmenit 2 4   e 3 

magnetit 2 e e 8 3 

rutil 3 11 e     

pirit 19 e   13 e 

zöld amfibol e e e 3 7 

ensztatit   e     4 

barna amfibol           

glaukofán           

hematit           

bontott 
amfibol 

          

M
e
ta

m
o

rf
 

disztén   2 e 2 1 

epidot 2 6 4 8 8 

gránát 32 43 9 49 39 

klorit 3 8     9 

sztaurolit 1 2 4 3 2 

turmalin 5 3   e 1 

zoizit           

aktinolit           

tremolit           

Epigén limonit 11 1 3 e e 

         

"e"= egy %-
nál kevesebb 
mennyiség 

          

  

15. sz. táblázat 

Szolnoki középső-pleisztocén homokok nehézásvány összetétele 



 66 

 



 67 

 



 68 

 



 69 

 



 70 

 
 

 



 71 

Szolnoki felső-pleisztocén homokok nehézásvány összetétele 

Ásványfajták 

%-os ásványok 

Malomzug, 
hobby 20-22 

m 

MÁV 
Kórház 
27-31 m 

MÁV 
Kórház 
71-73 m 

ATEV 
telep 

81,5 m 
M

a
g

m
á
s

 

apatit 2 e 3 2 

biotit     1 2 

bronzit 10 4 9 15 

diopszid 1 6 1 2 

cirkon e   e   

hipersztén  11 4 3 

leukoxén 5 3 9 16 

ilmenit 3   4 4 

magnetit 3 4 13 5 

rutil 2   2 2 

pirit       e 

zöld amfibol  4   3 

ensztatit 1       

barna amfibol   e     

glaukofán     2   

hematit     1   

bontott amfibol       2 

M
e
ta

m
o

rf
 

disztén e   e e 

epidot 3 1 3 1 

gránát 65 57 28 18 

klorit   2 8 4 

sztaurolit 3 1   1 

turmalin 1 1 3 3 

zoizit       e 

aktinolit e 2     

tremolit     1   

Epigén limonit e 3 7 13 

        

"e"= egy%-nál 
kevesebb 

mennyiség 
          

16. sz. táblázat 

Szolnoki felső-pleisztocén homokok nehézásvány összetétele 



 72 

 


