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Artézi kutak

Az olyan fúrt kutat nevezik artézi kútnak, amelyből a víz külső beavatkozás nélkül jön fel
a földfelszínre.
A víz a talaj mély rétegeiben lévő vízzáró rétegek között kialakult nyomás hatására tör fel,
gyakran mint egy szökőkút.
Magyarország, különösen az Alföld bővelkedik különböző hőmérsékletű és kémiai
összetételű vizet adó artézi kutakban.
A kútfúrás híres mestere, Zsigmondy Vilmos
bányamérnök 1860-tól kezdett foglalkozni a Kárpátmedence vízforrásainak kutatásával.
Elméleti felfedezéseit a gyakorlatban kútfúrásokkal
bizonyította be. Első sikeres munkájaként 1865-ben
Harkányban hasznosított 38,7 méter mélységből feltörő
melegvizet.
1868 és 1870 között a mai Horvátország területén, Lipik
községben 234,6 méter mélységből 64 oC hőmérsékletű
jódos gyógyvizet hozott felszínre.
Alcsút faluban 183 méterre lefúrva talált artézi vizet.
Saját költségén fedezte fel Nagyvárad mellett a 49 oC -os
gyógyvizet, ahol később a híres Félixfürdő létesült.
Élete főművét a Városligetben alkotta, ahol 1869-ben kezdte el a fúrásokat. Közel tíz év kitartó
munkájának eredményeként 1878. január 29-én tört fel 970 méter mélyről a 73,8 oC-os
gyógyvíz. Később ennek a kútnak a vizét hasznosítva létesült a csodaszép, világhírű Széchenyifürdő.

Az artézi kutak vizét ivóvízként csak akkor lehet fogyasztani, ha az ivóvízvizsgáló
laboratórium vizsgálatai alapján a hatóságok engedélyezték!

Széchenyi fürdő Budapesten

Földgolyónk legmélyebb (1273 méter) artézi kútja
Berlin közelében, Sprenbergben található.

A Nagyvárad közelében
található Félixfürdő vizét
az 1896-os párizsi
világkiállításon
aranyéremmel díjazták. A
gyógyvíz magas sótartalmú,
enyhén radioaktiv, többek
között tartalmaz még
kalcium -, nátrium-, kén-,
szilícium- és fém
összetevőket.

Zsigmondy Béla vízépítő
mérnök, nagybátyjával,
Zsigmondy Vilmossal kezdte
el kútfúrói munkásságát. Ő
oldotta meg az 500 méternél
mélyebb fúrások gépészeti
feladatait.
Hódmezővásárhely után,
többek között Békéscsabán,
Mezőtúron, Nagyszalontán,
Szarvason, Szegeden és
Szentesen találta meg a
mélyből feltörő artézi vizet.
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Ártézi gyógyvizet adó Szent Anna kút
Szeged belvárosában

Zsigmondy Béla
1848— 1916
mellszobra Szegeden
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