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Irány a visszasajtoló kút! 

Irány a visszasajtoló tó! 

avagy mi történt Fülöpjakabon? 
 

A főcím a Petőfi Népe című napilap 2006. február 3-i, pénteki számának 
címlapjáról való. Aznap készültek az itt bemutatatásra váró fényképek 
az akkor két hónapja üzemelő fülöpjakabi geotermikus energiahasznosí-
tásról. S bár a címhez tartozó cikk egyáltalán nem a földhő hasznosítás-
ról szól, aki megismerkedik a fülöpjakabi rendszerrel, annak lehet, hogy 
káprázni fog a szeme. Mint néha a moziban. 
A létesítményt a Magyar Termálenergia Társaság által Kisteleken szer-
vezett konferencia másnapján, 2006. január 31-én mutatták be a nagykö-
zönségnek. Az érdeklődőket számára György Zoltán, a kivitelező 
Aquaplus Kft. ügyvezető igazgatója ismertette a beruházás lényeges 
elemeit: a termelő kutat, az energiahasznosító hőköpontot, a tároló és 
vízkezelő egységeket, és a visszasajtoló kutat. Az MGtE jelen levő két 
tagja azonban egy tavacskát is felfedezett a közelben, amiről egyrészt 
megfeledkezett említést tenni a kft. vezetője, másrészt nem volt befagy-
va, ami az akkori időjárási körülmények között, a hetek óta tartó ke-
mény hideg miatt ugyancsak furcsának tűnt. 

Ennek néztünk utána négy nappal 
később, és készítettük el a fényképe-
ket. 
A hasznosító hőközpont után a lehűlt 
termálvizet egy beton tárolóba veze-
tik. Onnan a víz a tároló mellé épített 
aknában elhelyezkedő szivattyúkhoz 
folyik (1. kép). Ezek  állítják elő a 
szükséges visszasajtolási nyomást. A 
szivattyúk nyomóvezetéke még az 
aknában ketté ágazik (2. kép): az 
egyik a visszasajtoló kút felé, a mo-
toros pillangó szeleppel és szivattyú-
val ellátott ág (3. kép) pedig egy 
mesterségesen kialakított földme-
dence (4. kép) felé veszi irányát. (A  
tó mögött a háttérben a kertészeti 
telep kazánháza és az új, korszerű 
üvegház látható.) 
Látogatásunk alkalmával a tóra me-
nő ág már zárva volt, ahogy hallot-
tuk, a „magas vízszint” miatt. 1 
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A visszasajtoló kutat nem sikerült 
megnéznünk, mert a kulcsot a telep 
tulajdonosa magánál tartotta, aki ép-
pen távol volt. 
Az 5. kép tanúsága szerint a beruhá-
zás megvalósításához az Európa Terv 
keretében jutottak támogatáshoz. 

A Petőfi Népe napilap 2006. február 
3-i számának utolsó oldalán találtunk 
egy kis hírt „Jég alatt bujdokol a Ti-
sza” címmel (lásd a lap alján), mely 
szerint a folyót a felső szakaszon 15-
22, az alsó szakaszon 5-15 cm vastag 
jég borította. 
Ez a legegyértelműbb bizonyítéka 
annak, hogy a fülöpjakabi tavat az 
illegálisan beleengedett termálvíz 
hője nem engedte befagyni. Nagyon 
életszerűtlen lenne ugyan is azt felté-
telezni, hogy valaki egy semmire 

nem használt tavat föld-
gázzal fűtene csak azért, 
hogy az ne fagyjon be.  

Azok pedig, akik komo-
lyan gondolták, hogy a 
törvény szövegének meg-
felelően az energetikai 
célra használt termálvizet 
az utolsó cseppig vissza 
kell sajtolni, néznek, mint 
a moziban.  
(Kép és szöveg: Szita Gábor) 

5 


