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Szank település múltja az 1200 évekig visszamenőleg nyomon követhető.
A mai település infrastrukturális fejlődése az 1960-as évekre tehető. Az
akkori Szank község lakossága elsősorban a Termelőszövetkezetekben dolgozott, földműveléssel egészítette ki megélhetését. Térségünk akkor még
alkalmas volt éghajlati adottságai miatt mezőgazdasági, kertészeti termékeket előállítani. A paradicsom, fűszerpaprika, a kukorica és gabonafélék
hazája volt ez. 1963-ban a település határában kitört a gáz. A szakemberek
gyors beavatkozását követően feltérképezték településünket és környékét:
jelentős kőolaj és gáz mennyiség húzódott meg a föld mélyén. A település
erőteljes fejlődésének a kezdete volt ez. A Gázüzembe szanki alkalmazottak, a tervező és szakmai munkára pedig városokból érkező mérnökök dolgoztak, és látták el a szükséges termelési folyamatot. Az üzem működéséhez szükséges biztonsági feltételeket kidolgozták, és szigorúan betartották,
betartatták. A MOL támogatása a településen lehetővé tette a folyamatos
fejlesztést, amit minden településvezetés szívügyének tekintett, ezért fejlődhetett Szank napjainkig. Az elmúlt években az informatika fejlődésével,
a föld alatti készlet csökkenésével a szanki Gázüzem létszáma is jelentősen
csökkent, de a föld mélye még további készleteket rejteget. Mindannyian
reméljük, hogy településünk múltját, jelenét és jövőjét meghatározó iparág
továbbra is munkahelyet, fejlődési lehetőséget biztosít még Szanknak. Annak van jelene, akinek múltja van. Annak van jövője, akinek jelene is van.
Szeretettel ajánlom olvasásra e könyvet, amely rávilágít arra, hogy nekünk itt a MOL mekkora lehetőséget adott a településen élők számára, a
mindennapi életminőség javításához.
Szank, 2022. 03. 24.
Varga Ferencné
polgármester
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A szerző „szemüvegével”
Kisgyermek koromban – járva a széles Kiskunság és Homokhátság területeit –, Szank környékére érkezve mindig valami egészen furcsa érzés fogott
el. Ha Kiskunmajsa felől érkezik ide az ember, hirtelen kimagaslik előtte
egy olyan település, amely valahogy mégiscsak kitűnik a többi közül. Valami olyan különös rendezettség és nyugalom árad az ide érkezőre, amelyre
mai rohanó világunkban keressük a választ. Ez az a település, ahol a földművelés és az állattenyésztés, a mezőgazdasági termelés mellett az 1960-as
években megjelent egy új ágazat, az ipar, amellyel ezen a településen – eltérően az erőszakos iparosítás, a „vas-és acél országának” téves, de erőszakos propagandájától – valóban paradigmaválltás történt. Egyik pillanatról
a másikra egy olyan ágazat „robbant be” Szankon, amely a térség számára hosszútávon meghatározó megélhetést, fejlődési lehetőséget és kiemelt
szerepet eredményezett nemcsak Bács-Kiskun megyében, hanem az egész
ország területét tekintve.
A második világháború befejezésével hazánkban is megtörtént a kommunista hatalomátvétel ezzel együtt a paraszti társadalom magántulajdonának erőszakos államosítása, majd a termelőszövetkezetek „vesszőfutása”
következett, amelynek áldozatai lettek az egykoron önállóan gazdálkodó
emberek. Bár az Alföld kőolaj- és földgázbányászatára vonatkozó kutató
és feltáró munka már a 18. század közepén elindult, Szankon mégis csak
15 évvel a „váltóállítást” követően, az 1960-as évek elején, a futóhomokon létrejött ipari-bányászati tevékenységgel vette kezdetét egy olyan folyamat, amely befolyásolta a település későbbi népesedési folyamatait. A
szükséges szakembergárda belső migrációs folyamatai új családok megjelenésével, az ehhez kapcsolható infrastrukturális fejlesztésekkel ipari,
intenzíven fejlődő vágányra állította a települést. Besesek Béla ma is a
településen élő egykori üzemmérnök a következőképpen fogalmazta meg
szénhidrogén-kitermelés Szankra gyakorolt hatását: „Lassan természetessé
vált, hogy az olajipar jelenléte jobb utakat, iskola- és sportpályaépítéseket
jelent ebben a térségben.”1

Ilyen a bányász élete. 10+1 életút a kiskunsági olajbányászat szolgálatában. Szerk.: Kozma
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Az 58 éve létrejött folyamat során jeles személyek szakmai munkássága,
pótolhatatlan értékű írott források és szóban elmondott történetek jöttek
létre, melyek immár részévé váltak Szank kulturális örökségének. Olyan
természeti adottság ez, amelynek kiaknázása, az abból nemzeti célokra történő haszonszerzés kiemelkedő jelentőségűvé teszi a ma közel 2300 főt
számláló település múltját, jelenét és jövőjét is.

A történeti kutatásról
Szank Község Önkormányzata – ahogyan minden jó gazda a saját értékeit
– igyekszik ápolni múltját, kulturális örökségének minden szegmensét, hiszen minden településnek kiemelt feladat és kihívás megtartani az helyben
felnövekvő generációk tagjait. A közösségi identitás erősítésének elsődleges eszköze a múlt megismertetése, egy település életében fontos periódu-

Huba, Kiskunmajsa, 1999. 98. o.
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sok, jeles személyek, pozitív tapasztalatok bemutatása, illetve a hozzájuk
kapcsolódó jógyakorlatok átadása.
Szankon e folyamat hosszú ideje sikeresen működik, számos korszak és
a hozzájuk kapcsolódó történeti vonatkozás – kezdve a kiskun örökségtől
egészen az 1956-os események bemutatásáig – kapott már emlékhelyet,
megismerhetővé válik a közösség kulturális öröksége, átörökíthetővé válik a kód. Most, 2022-ben pedig a fentiekben már említett szanki sikertörténetet, a település térségében a föld alatt elterülő kőolaj és földgáz kitermelésének jelentőségét, annak a teleülést máig meghatározó történetét
mutatják be.
A kutatás során lehetőségünk volt találkozni, interjút készíteni, fotókat és
dokumentumokat gyűjteni azoktól az emberektől, akik részt vettek, kiemelt
szerepet játszottak az 1960-as évek elején beindult kitermelésnek, a szanki
állomás kiépítésének. Összegyűjthettük azokat a kiadványokat, amelyek a
Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat Szanki Üzemének jelentősebb eseményeit, a termelés fejlődését és alakulását, jeles személyek munkásságát
mutatták be az akkori generációk számára. A dokumentumok feldolgozásának, illetve a fotók digitalizálásának köszönhetően jöhetett létre ez a kis
kiadvány, amely még csak a kezdete annak a szándéknak, amely a Szankon
feltört kőolaj és földgáz kitermelésének állít örök emléket.

A felszín alatti réteg
A szanki üzem területét tekintve – a földtani medencebeosztás szerint – a
nagykőrösi medence hatókörére terjed ki, amelynek aljzata 1000-2000 méter közötti mélységben helyezkedik el, amelynek kőzetösszetétele rendkívül változékony. Paleozoós metamorf és magmás kőzetek (gránit) mellett
permi üledékek, illetve mezozoós karbonátos kőzetekből tevődik össze az
alaphegység, amelynek anomáliái adtak arra lehetőséget, hogy a szénhidrogén és a széndioxid felhalmozódás létrejöhetett, kialakítva ezzel a kitermelésre alkalmas telepeket. A nagykőrösi medence területén a paleogén
rétegsor hiányzik, a miocén, illetve a pannon rétegsor vastagsága is kicsi.
A szanki nagy-gázsapkás kőolajtelep 1700-1900 méter között található,
amelynek fő tároló kőzete a miocén korba datálható, heterogén, keresztrétegezett kifejlődésű,2 már a felmérések idején is országosan nagy jelentőségűnek ismerték el.
A szanki üzem termékeit a szanki, a Kiskunhalas-északi, a tázlári és a
bugaci mező adja, amelyeknek minősége különösen magas, hiszen a szanki mezőben 0,85-ös fajsúlyú paraffin jellegű kőolaj került kitermelésre,
amelyeket nagyobb százalékban metán gáz kísért, magas fűtőértékkel. A
kiskuhalasi mező – a szankihoz hasonló értékeket hozva – magas fűtőértékű és fajsúlyú termékkel rendelkezett, azonban Tázláron a kőolaj még
ettől is magasabb értékeket mutatott (0,9). A bugaci térségben kitermelt
kőolaj paraffin-tartalmával emelkedett ki.3 A Nagyalföldi Kőolaj – és Földgáztermelő Vállalat Szanki Üzeme ezen minőségi termékével – az 1970-es
években – az ország kőolajtermelésének 7-9 százalékát, míg az Alföld kőolaj kitermelésének közel 15 százalékát tette ki. A földgáz azonban ennél is
jelentősebb mértéket öltött, hiszen ebben az időszakban a szanki üzem az
országos földgáztermelés 25 százalékát adta.4 Korábban, az 1960-as évek

2 Nagyalföldi Kőolaj – és Földgáztermelő Vállalat Szanki Üzeme 1964-1974. Kiadja: Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat 4129-74 NKFV. Nyomda, Szolnok, 1974. 1. o.
3 Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat Szanki Üzeme. Szerk.: Falk Miklós, Bacsinszky Tibor,
Ferencz Győző, Németh Géza, Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat, Zalaegerszeg, 1979. 7. o.
4 Falk Miklós: Tájékoztató jelentés a Szank községi VB. 1970. december 29-én tartott ülésén.
Szank, 1970. december 30. Idézi: Forczek
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Szervezeti keretek
és az első fúrások

elején – a szanki földgázkészletek feltárása előtt – Bács-Kiskun megyében
a földgázellátást jobbára a Kardoskút-dunaújvárosi távvezeték kiépítése
tette lehetővé. Érdekesség, hogy Kecskemétet is csak 1967-ben kapcsolták
rá az említett távvezetékre.5

5 Bács-Kiskun megye gazdasági és kommunális fejlődésnek 25 éve. Szerk.: Dr. Kőrös Gáspár;
Gerőcs István, Sándor Béla, Tohai László, Vágó Iván. F.k.: Dr. Kőrös Gáspár, Kecskemét, 1970.
174. o.
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Az alföldi szénhidrogén bányászat az 1946-ban létrejött Magyar-Szovjet
Nyersolaj Rt. (MASZOVOL) irányítása alatt működött, majd 1949-ben – az
államosítások közepette egészen 1954-ig – a MASZOLAJ (Magyar-Szovjet
Olaj Rt.) illetékessége alá tartozott. A szervezeti változások és a MASZOLAJ megszűnése eredményezte a Nagyalföldi Kőolajtermelő Vállalat, majd
a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgázkitermelő Vállalat megalapítását, amelyek
koordinálták az Alföld, illetve a Duna-Tisza közén zajló fúrásokat és kitermelési folyamatot.6 Az Állami Geofizikai Intézet 1942-1943 között zajlott
Eötvös-ingás torziós mérései,7 valamint az 1958 és 1961 között – az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt megrendelésére – történt szeizmikus mérések
Szank és Kiskunmajsa térségében, szénhidrogén tárolószerkezetek jelenlétét
igazolták.8 Ezek alapján Szankot, illetve a környező pusztákat az 1964-65.
esztendőkben vonták be a próbafúrások körébe, ekkor változott meg itt a
korábbiakban jól megszokott élet, gépek zúgásától lett hangos a település.
Az első fúrásokat a Nagyalföldi Kutató és Feltáró Üzem Szank nyugati határában 1964 nyarán kezdte meg, amelynek eredménye a SZANK-1. számú
kútból, 1964. augusztus 1-én feltörő kőolaj lett. A kút egy nyitott 20 köbméteres tartályba végezte a termelést, amelynek kezelőszemélyzete – nevüket a
történetiség fontossága miatt is fontos kiemelni – a következő szakemberekből, technikusokból állt össze, megteremtve a szanki szénhidrogén-bányászat hőskorát: Tatai József termelőmester, akit Mezőkeresztesről helyeztek
Szankra; Párta János, az üzem első olajipari technikusa, Tóth Károly, Pintér András, Harnóczi Béla, Vikor Lajos, Baranyi József, Rokolya András, Harnóczi László, Gál György, Szakács József.9

6 u.o. 4-5. o.
7 Kőolaj- és Földgázbányászat a Kiskunságban. Szerk.: Pápay Kornélia, Tisza Nyomda Kft.,
Szolnok 1995. 2. o.
8 Forczek Zoltán: Szank története. Szerk.: Szakál Aurél. Szank, 2013. 364. o.
9 Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat Szanki Üzeme. Szerk.: Falk Miklós, Bacsinszky Tibor,
Ferencz Győző, Németh Géza, Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat, Zalaegerszeg, 1979. 5. o.
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Az üzemszerű kitermelést a Dunántúli Kőolajfúrási Üzem R-46-os számú fúróberendezése kezdte meg 1964. szeptember 11-én, amelyet az első
napi jelentés örökített meg, mely bejegyzés a Szank-3-as számú kúton végzett munkára vonatkozott: „Megérkezés az Alföldre, vagonból kirakodás
8 óra.”10 Az 1955 méter mélyfúrást november 14-én fejezték be, amelyet
újabb fúróberendezések és lyukbefejezők áttelepítése követett. A szanki
kutak kiemelt kockázatúnak számítottak, ugyanis a magas nyomás a kútkiképzés folyamatát rendkívül veszélyessé tette, komoly szakembergárda
bevonását igénylő folyamat volt. A feltörő szénhidrogének mennyisége és
minősége arra ösztönözte a kutatókat, hogy a térségben további vizsgálatokat folytassanak. A szeizmikus méréseknek köszönhetően bizonyosodott
be a tázlári, kiskunhalasi és harkai felhalmozódások nagysága, amelyek
1974-75-ben váltak ismertté.11

További folyamatok
A Szankon feltört szénhidrogének összegyűjtésének és tárolásának mérföldköve az 1965-66-ben kiépült SzkT-1 gyűjtőállomás, amely főgyűjtőként kezdett működni, ebből az előkészített kőolajat – először még tartálykocsik által, majd vezetéken keresztül – töltötték fel a Jászszentlászlón
létrehozott vasúti vagontöltőbe. A kőolajat innen Nyírbogdányba szállították, ott történt a feldolgozás.
A kitermelt kőolaj gyűjtésére és szállítására szolgáló rendszerek kiépítésében a következő mérföldkövet az Szkt-2 1966-ban történt kiépítése és
üzembe helyezése jelentette. Az északkeleti teleprészen 1968-ban az SzkT3, a délkeleti teleprészen 1971-ben az SzkT-4, majd a délnyugati teleprészen 1972-ben létrehozott SzkT-5 gyűjtőállomás és kapcsolórendszerének
kivitelezésével indult meg a termelés, ám ebben az évben megkezdték a
nyugati teleprész feltárását is.
A gáztározó és üzem megszületésére egészen 1968. május 23-ig kellett
várni, amelynek „megszületését” a költséghatékonyság, az ország növekvő
gázigénye, illetve az Szk4 sz. kút 1965. január 23-án lezajlott nagy erejű
gáz, víz és homok elegyet alkotó kitörése kényszerítette ki.
A közel négyhónapnyi próbaüzem után –1968. október 4-én – működésbe lépett az kísérleti földgázüzem, amely ekkor még nagyságrendileg 1
köbméter gázt tudott biztosítani országos fogyasztási célokra. Két évvel
később – a megfelelő technikai eszközpark kiépítése után – 1970-ben megkezdte termelését a végleges gázelőkészítő rendszer, amelyet 1971-ben a
vízelőkészítő mű, 1974-ben az ammóniás gépi hőtükör beüzemelése követett.12
A fejlődés további menetrendjét az alábbi idővonalon követhetjük, amely
a jelentősebb fejlesztések, események idejét és tényét jelzik:

10 u.o. 2. o.
11 u.o. 3. o.
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12 Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat Szanki Üzeme. Szerk.: Falk Miklós, Bacsinszky Tibor,
Ferencz Győző, Németh Géza, Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat, Zalaegerszeg, 1979. 7. o.
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A műszaki fejlődés idővonala13
.

1964

1964. június-augusztus:
Szank-1 kút fúrásának
kezdete, majd termelésbe
állítása.

1970

1970: Egy 2 millió köbméter/nap földgáz előkészítésére alkalmas gázüzem
készült el.

1965

1967: Már 15 olajkút termelt, amikor
az SzkT-2-es tankállomás létesült.
A gáztermelési létesítményeink sora
a Szank–Üllés–Algyő közötti kísérő
gázvezeték építésével kezdődött.

1965: Szank-4-es kút kitörése. Megépült az első jelentős
felszíni létesítmény az SzkT-1-es tankállomás, valamint a
jászszentlászlói vagontöltő állomás az összekötő olajvezetékkel.

-1972

1972-ig: Az SzkT-3, -4,
-5-ös tankállomások kiépültek, melyek a szanki
terület olajának termeléséhez biztosították a műszaki
feltételeket.

1974

1974: Tázlár gáztermelő
berendezéseit üzembe
helyezték.

13 Kőolaj- és Földgázbányászat a Kiskunságban 1964-1999. Szerk.: Promo Kft. Tisza Nyomda
Kft., Szolnok 1999. 7-8. o.
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1967

1975

1975: A
Tázlár, valamint az
SzkT-6-os
tankállomás
olajtermelő
berendezéseit használatba vették.

1978

1978: Gázvezetékes
rendszeren Kiskunhalast
bekapcsolták a földgázszállításba.

1968

1969

1968: Elkészült a provizórikus gázüzem.

1969: Január 1. A szanki
üzem megalakulása.

1979

1979: Zsana É-2 kút kitörése. Az olajtermelés további
fellendülése a Kiskunhalasi Kőolaj- és Földgázipari Létesítmények keretében elsőként felépült KM-1-es mérőállomással folytatódott. Elkészült a Szabadgázüzem.
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1980

1982

1980: Nagy lépés volt az SzkT-2-es
tankállomást érintő Kiskunhalas–Pálmonostora közötti NA-300-as olajszállító vezeték megépítése. Ezzel lehetővé
vált, hogy az üzemben kitermelt kőolaj
vezetéken jusson el a Dunai Kőolajfinomítóba.

1992

1992: Elkészült a Szanki Gázdúsító és CO2-es kompres�szorüzem. Termelésbe állt a
Jánoshalma–Új (Kéleshalom)
gázmező.
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1982: Üzembe helyezték a Kiskunhalasi Főgyűjtőt, az ide csatlakozó KM-2,
-3, -4 mérőállomásokat, valamint a
főgyűjtői gázüzem és a Baja–Kiskunhalas–Szank–Városföld közötti NA400-as gázvezetéket.

1985

1988

1985: 1 milliárd köbméter kitermelt
földgáz évente, ez volt a termelési kapacitás csúcsa.

1988: A Szank-Ny gázmező és Eresztő, valamint a Kiskunmajsa-D (Pusztamérges) gázmező felszíni létesítményei is elkészültek. 1991: Az SzkT-3,
-4-es tankállomás újjáépítése a CO2-es
termeltetés kapcsán valósult meg.

1984-87

1984 és 1987
között: Szankon
és Kiskunhalason is gázmotoros kompresszortelepek
létesültek.

1998

1998: A Zsanai Földalatti Gáztároló II. ütemének gázkitároló technológiája már a 98/99-es gázellátást segíti. Elkezdődött a Földgáztároló III. ütemének tervezése, valamint a Zsanai 25 MW-os
Villamos Erőmű előkészítése.

1999

1999: a szanki olajtermelés
megkezdésének 35. évfordulójára került a Pongrátz Gergely
térre egy emlékkő, Pataki Béla
szobrászművész plakettjével.

2012

2012: „75 éves magyarországi ipari méretű szénhidrogéntermelés”
felirattal a MOL Nyrt.
Szanki üzemének bejárata előtt helyezték el a második emlékkövet, melyen szintén Pataki
Béla szobrász domborműve látható.
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2016

2016:
A telephely feladata14
1. A gázüzembe érkező különböző minőségű és fűtőértékű gázok nyomásfokozása, majd távvezetéki értékesítésre történő előkészítése, víz és
kondenzátum harmatpont, továbbá a szabványban (MSZ 1648) meghatározott fűtőérték beállításával.
2. A gerincvezetékeken érkező közepes inert tartalmú földgázok CO2 tartalmának eltávolítása a földgázdúsító segítségével.
3. CO2 komprimálása és gerincvezetékre adása a Szank-ÉK és Szank-DK
EOR-os műveléséhez.
4. A dúsítóról kilépő CO2 -mentes gáz, a Szank-miocén mezőben termelt
sapkagáz, a Szank-Nyugat mezőben termelt gáz, a Szank mező Ny-i terület
sapkagáz, a Szank felsőpannon mezőben termelt gáz fogadása.
5. A rétegvíz és nyers-kondenzátum leválasztása, kezelése.
6. A gáz előkészítése távvezetéki minőségre.
Engedélyezett tevékenység: Földgázkitermelés éves átlagban 500 ezer
m³/nap kitermeléstől Folytatásának helye: Szanki Földgázüzem - Dúsító
üzem Szank 1161/5 hrsz.

14
MOL Nyrt., Szank, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálat alapján
Forrás: http://bkmkh.hu/uploads/kornyezetvedelmih/Mol_Nyrt._Szank.pdf
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Tevékenység TEÁOR 2008 száma: 06.20
A tevékenység kapacitása: A gázelőkészítő egységek maximális kapacitása a kiadás szempontjából:130 000 m³/óra, 3 360 000 m³/nap, átlagos
forgalmazás: 1 300 000-1 500 000 m³/nap

A kitörés,
és ami mögötte van
A kutatás során – az egykoron itt dolgozó szakembereket sorra megszólítva
– Falk Miklós15 javaslatára kapcsolatba kerültem egy olyan szakemberrel,
aki a szanki szénhidrogén- kitermelés történetében nem szerepelt az eddig
megjelent szakirodalmi hivatkozásokban.
Dr. Szónoky Miklós adjunktusról van szó,
aki a JATE Földtani és Őslénytani Tanszékének
geológusa, jelen volt a Szankon 1965. január
23-án lezajlott kitörésnél, illetve a szanki szénhidrogén-termelés kezdeti fázisainál. Mondhatom, hogy a kutatói elszántság megjutalmazott
azzal, hogy az általa készített dokumentációt –
jegyzetek és pótolhatatlan értékű fotók – megismerhettem, feldolgozhattam és most e kiadvány keretei között bemutathatjuk a kedves
olvasóknak.
A Dr. Szónoky Miklós geológussal történt egyeztetés során kiderült,
hogy az még 1992. szeptember 25-én, az Országos Magyar Bányászati
és Kohászati Egyesület, a Magyar Olaj és Gázipari Rt., illetve a Magyar
Olajipari Múzeumi Alapítvány által meghirdetett ipartörténeti pályázatára
benyújtott pályamunkájában részletes beszámolót készített a szanki kitörésről (Szank-4), illetve Szank 4/A. telepítésének eseménytörténetéről.16
15 Falk Miklós 35 évig irányította a szénhidrogén kitermelést a Duna-Tisza közén. Falk Miklós
1941-ben született Sopronban, 1959-ben érettségizett, majd 1964-ben szerzett olajmérnöki diplomát
Miskolcon. Szanki tevékenységét 1967-ben kezdte meg, 1969-ben lett üzemvezető, majd 1971-től
kezdve két cikluson keresztül országgyűlési képviselő is volt. 1999-ben vonult nyugállományba,
Szank díszpolgára, Jászszentlászló tiszteletbeli polgára. Feleségével jelenleg is Szankon él.
16 Dr. Szónoky Miklós: Egy fiatal szénhidrogén-kutató fényképes naplója 1962-1967 közt
Taranytól Szankig. Ipartörténeti pályázat, 1993.
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Az ipartörténeti pillanatok részese volt
Somogyi László is, aki az eseményekről – még 2019-ben – részletesen beszámolt.17
Eszerint 1965 januárjában „az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt Alföldi Kőolajfúrási Üzem RD-15. számú,
URALMAS-5D típusú fúróberendezése már a negyedik fúrási ponton dolgozott Szank határában. A főfúrómester
Vad János volt, aki az első, ún. kincstári fúrómesterek közül való volt 1945
előttről. Széll József egykori tanítványa Berekböszörményben, majd Biharnagybajomban, aki 10-12 év múlva,
az 1970-es évek végén kapott majd
meg az Állami Díjat.

17 Szanki Kisbíró, 2019. február
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A fúrást vezető mérnök Jeney Zsigmond. Üllés a pillanatnyi központ,
onnan járt ki a toronyhoz. A fúrómesterek: Nagy Géza, Margittay László,
Csontos Sándor, B. Kiss Lajos és Rubóczky Dezső. Közülük is ketten, B.
Kiss és Rubóczky Dezső voltak ott 20 évvel ezelőtt, Biharnagybajomban.
A kapcsolósok Ludmann Sándor és Fendrik László. A munkások többségének – még vagy 20 embernek – a nevét már nem tudtam kideríteni.
Szankon 1964. szeptember 21-e óta termelt az 1-es sz. kút a Táncsics u.
dél-nyugati végén, s az álló 60 m³-es tartályokban összegyűlt olajat Tátra,
és Csepel tartálykocsik szállították a jászszentlászlói vasútállomásra, ahol
a mellékvágányon álló tartályvagonokba szivattyúzták. Naponta jelentős
kőolajszállítmányok indultak innen a finomítók felé.
Mindenki örült – az iparági, a vállalati vezetők, a község, a munkahelyhelyhez jutott emberek, az idegeneknek szállást adó háztulajdonosok, az
eladósorba került lányok szülei… megpezsdült, meglódult az élet Szankon.
Néhány dunántúli szénbányában, budapesti építőipari cégnél már felmondott, kilépett néhány szanki fiatalember. Elindultak hazafelé. Jó munkahelyet, jövedelmet sejtetett az „olaj”.
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Ebbe a nyugalmasnak is mondható állapotba harsogott, üvöltött bele
[1965.] január 23-án délelőtt 10 óra körül a 4-es számú fúrás. Ötven-hatvan méter magasra lövellte a gázos-vizes- iszapos-homokos elegyet. A baj
persze nem egyik pillanatról a másikra következett be. Már a reggeli műszakváltás után fél hétkor észlelte a fúrómester – talán Rubóczky Dezső
– hogy drámaian megváltozott a fúró haladási sebessége. 1968 méter mélyen jártak, amikor az addigi 17 perc/méter fúróhaladási sebesség hirtelen lecsökkent 1 perc/méterre. 1969 méternél megálltak és felemelték a 8
½”-es (kb. 22 cm átmérőjű) görgős fúrót. Ezzel egy időben a fúrólyukból
elkezdett visszafelé áramlani a fúróiszap. Megszólalt a kolomp, amivel a
kitörésveszélyt jelezte a fúrómester a legénységnek. Futva-rohanva igyekezett mindenki az ilyen helyzetekben számára kijelölt munkahelyekre.
Megkezdődött a védekezés. Ludman Sándor kapcsoló ép nem tartózkodott
a torony dereka körül kialakított kapcsoló állásban, hiszen normál fúrás
közben csak 1,5 – 2 óránként kellett rátoldani az új fúrócsövet. De most
azonnal kúszni-mászni kezdett a hágcsón, hogy a 20-30 méteres magasságban lévő öblítő fej iszaptömlőjét – ami őrjöngő óriáskígyóként csapkodott
az egyre növekvő gáznyomás hatására – megfékezze. Persze ez már nem
sikerülhetett. Szerencsére megúszta épségben, pedig már csak a menekülő
szánkóval tudott visszajutni a földre.
Közben lezárták a 250 bar nyomásra méretezett Csepel-gyártmányú kitörésgátlót, mégpedig a benne lévő fúrócsőre záró betétekkel. Ezek sajnos
nem bírták sokáig, kopottságuk miatt nem is zártak tökéletesen, de a kútfej
nyomása is elérte mostanára a hihetetlenül magas 300 bar-os nyomást. Ez
minden biztonsági berendezés nyomáshatárát túllépte. A visszafelé áramló
átgázosodott fúróiszap a szivattyú 150 bar-os törőszegét elnyírta – eltörte
(erre való!), s a gépegység lefúvató csövén keresztül az elszabadult fúrás
a földbe ásott 150 m³-es iszapgödörbe termelte mindazt a szörnyű elegyet,
amit kinyomott magából. A vizes – hideg – mocskos – harsogó pokol kialakulása két órán át tartott. Hivatalos leírások szerint, amikor a kitörés gátló
zárópofái már nem tudták tartani az óriási nyomást, akkor a kút kb. 1000 m
5”-es fúrócsövet kinyomott a fúróárboc vasszerkezete között, majd délelőtt
10 óra körül a gázsugárban lévő rengeteg vizes homok, mintegy vágószerszám, elnyírta a maradék fúrócsövet, és az a lyukba zuhant. Ugyanez a
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sugár később elkoptatta, levágta a már egyébként is használhatatlan kitörésgátlót a csőfejről, és az beledőlt – zuhant a betonaknába.
Időközben Szolnokról, Üllésről, Orosházáról megérkezett a kitörésvédelmi brigád, és átvette a kút körüli, a megfékezésre, elfojtásra irányuló
munkák tervezését, irányítását, végrehajtását.
Vezetőjük Újvári Béla mester volt most is. Hegyi Ferenc, Götz Tibor fúrómérnökök a vállalati és a tröszti szintű vezetésből maguk is beöltözve,
közvetlenül a kút szájánál vizsgálták, tanulmányozták: mit lehet tenni a kút
lezárásáért?
De ekkor a kiáramlás megfékezése már meggátolhatatlannak látszott. Jeney Zsigmond fúrómérnök és Vad János főmester elhatározták és megkezdték az egész fúróberendezés kimentését. Másnap estig tartott a leszerelés
és kimentés a fúrólyuk körzetéből. Végül az emelőmű és a forgatóasztal,
valamint a fúróárbocon függő csigasor-rendszer kivételével a berendezés
gépi részeinek kimentése sikerült. Ez az akkori árakon több millió forintnyi vagyon megmentését jelentette. Közben a fúrás a 9 5/8”-es béléscső
teljes szelvényén át 50-60 méter magas vizes gázsugárral lövellte szét a
nagymennyiségű iszapos homokot, mely ettől kezdve - a beállott hidegben
– ráfagyott a közvetlen környéken lévő gyümölcsfákra és azok ágait
letördelte.18 Dr. Szónoky Miklós visszaemlékezése alapján tudjuk, hogy a
felszínre jutott felső pannon homok helyén a mélyben egy nagy kaverna
keletkezett, amely később beomolva a kitörést elfojtotta. A kitermelt vizes
homok „jeges csepkkőként” ráfagyott a toronyra és a kötélzetre. Féltünk a
torony ledőlésétől is.19
A 17 napig tartó kitörés a váltakozó szélirányok miatt a falu út felé eső fél
házsorának néhány házát szintén vastagon beterítette iszappal. A lakosság,
a falu vezetése beledermedt a rémületbe. Szó volt a szélső utca kitelepítéséről és a téli hideg ellenére - a robbanásveszélyre való tekintettel – a fűtés
tilalmáról. Ráadásul január 26-án a kúttól déli irányba, alig ötven méterre
felszíni gázszivárgás is kialakult. Ez aztán rövid időn belül megszűnt. Január 27-e és február 8-a között többször, (legelőször január 30-án) leállt
a gázkitörés és természetesen az iszapkihordás, de újra és újra beindult.
18 Szanki Kisbíró, 2019. február
19 Dr. SZÓNOKY Miklós: Egy fiatal szénhidrogén-kutató fényképes naplója 1962-1967 közt
Taranytól Szankig. Ipartörténeti pályázat, 1993. 45. o.
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A gázkiáramlás végül 1965. február 8-án véglegesen megszűnt, ugyanis
a fúrólyuk nyitott szakasza összeomlott. Ekkor a 9 5/8”-os béléscsőben a
folyadéknívó 150 méter mélyen volt. (A kúttalpon a nyomás kb. 185 bar
lehetett).
Ezek után traktorok által működtetett csigasorral 232 m-ig 6 5/8”-es béléscsövet építettek be és azt a felszínig elcementezték. A lyukfejre a 3”-es
250 bar-os „karácsonyfát” ültettek. A végleges biztonság érdekében a kúttól mindössze 140 méter távolságra telepítettek egy másik fúróberendezést, még a mentési munkálatok idején és február vége előtt, talán 22-én,
elkezdték lemélyíteni a Szank – 4/a. jelű mentesítő fúrást. Ezer méterig
függőlegesen haladtak, majd irányba ferdítették a lyukat, s végül 4 méterre sikerült megközelíteni a Szank 4-es fúrás 1986 méter mélységben lévő
talpát. A Nagyalföldön ez volt a harmadik irányított ferdefúrás (az első a
kitört Hajdúszoboszló-36. fúrás, a második a Pusztaföldvár-50. kút földalatti gázátfejtődésének mentesítésére szolgált) és ez 100%-os sikerrel járt.
Év vége előtt elkezdődött a Szank-4/a. kútba a vízvisszanyomás, ami 10
éven keresztül működött, igaz az utolsó években már inkább csak készenléti állapotban volt, egészen a végleges leszerelésig.20 Ugyanis ezen múlott,
hogy meddig és milyen földgáztermelés lesz Szankon. Óriási volt a tét.
Megnyertük.
Dr. Szónoky Miklós leírás és fotói alapján tudjuk azt is, hogy február 20án a helyszínen járt Patsch Ferenc tröszti főmérnök is, aki szemügyre vette
a katasztrófából kiinduló, végül világraszóló természeti csodát.21

20 „Magánjellegű részlet, hogy 1968 novemberében én voltam az, akinek Falk Miklós üzemvezető utasításba adta a Szank-4/a. vízvisszanyomó egység átvételét az alföldi fúrási üzemtől és annak
teljes átszervezését, felújítását, üzembiztos, balesetmentes fegyelmezett működtetését tűzte ki
célul. És én hozzákezdtem.”
21 Dr. SZÓNOKY Miklós: Egy fiatal szénhidrogén-kutató fényképes naplója 1962-1967 közt
Taranytól Szankig. Ipartörténeti pályázat, 1993. 45. o.
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A kitörés következményei
és a településre
gyakorolt hatása
A Szank-4. fúrás kitörésének következményei azért bizonyultak áldásnak,
mert hirtelen és nagyságrendekkel megnövelték az egyébként frissen felfedezett, gyorsan termelésbe állított közepes méretűnek elképzelt szanki
olajmező jelentőségét. A baleset miatt teljes szelvényében szabaddá vált
béléscsövön keresztül 300 bar nyomással bömbölő gáz minden számítás,
mérlegelés nélkül is azonnal világossá tette: a szanki szénhidrogénkincs
jóval nagyobb, mint addig gondolták. Ma már tudjuk, a megfelelő döntéshozó helyeken azonnal megkezdődött egy új, még nagyobb szabású beruházás előkészítése, tervezése. Nyilvánvaló lett, hogy az olajtest felett, hatalmas magasnyomású gáztelep van a mélyben, melynek kitermelésére nem
elegendő az olajkísérő gáz formájában való kinyerés. Szabadgáz-üzemre,

távvezetéki szállításra van szükség. Fejlett technológiára, olyanra, mint
amilyet 5 éve a franciáktól vásároltunk Hajdúszoboszlóra.
Megbízták az Olajterv kezdő, még kis létszámú gárdáját, hogy tervezzen egy földgáz-előkészítő üzemet, épüljön egy távvezeték Városföldig,
hogy eljusson a szanki földgáz a nagy ipari központokba, nagyvárosokba.
Bővüljön a Budapesti Kőolajipari Gépgyár, hogy le tudja gyártani azokat
a magasnyomású készülékeket, amelyek a szanki gázmező leműveléséhez
szükségesek. Gyorsítani kellett a mező feltárását, sűríteni a fúrásokat és a
kutakat, növelni a fúróberendezések számát, és egy év múlva az Alföldi
Kőolajfúrási Üzem helyét, munkáját a Dunántúli Kőolajfúrási Üzem vette
át.
Szolgálati lakások építését határozták el Szankon és Kiskunmajsán egyaránt. Szakembereket és specialistákat kellett idehozni, letelepíteni. Még a
kiskunmajsai ÁFÉSZ -nak is nagy lökéseket kellett elszenvednie, hogy a
térségbe áramlók (munkaerő, vagyis emberek, családok) ellátását jobban
meg tudja oldani. Városias jellegű igények keletkeztek ott, ahol ilyesmit
csak évtizedek múlva vártak. Látták már, hogy nem fogja elbírni a Kiskunmajsa–Szank közötti makadámút a forgalmat, hisz már rég újat kellett
volna építeni helyette.
Egy időben arra gondoltak a vállalat vezetői (NKFV), hogy a Földgázüzemet, illetve a leendő üzemközpontot, valamint a javító-raktárbázist a
vasútállomással rendelkező nagyközségi rangot viselő Kiskunmajsán épí-

28

tik fel. Logikus lett volna. Ám a dolog másként esett meg. Történt, hogy a
Szank-4. fúrás kitörése következtében és a tervezési idő, a felsorolt célok,
feladatok megfogalmazása után a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő
Vállalat vezérigazgatója Varga Béla, valamint főmérnöke Pápa Aladár találkozót kértek és kaptak Kiskunmajsa tanácselnökétől, és a nagyközségi
pártbizottság titkárától. Az olajipar letelepítése lett volna a találkozó tárgya. Az adott napon a két tekintélyes olajipari vezető megérkezett a pártbizottság előszobájába, ahol várakozniuk kellett, mert a dolgozó szobában
a két majsai nagyember még egymással tárgyalt. Varga Béláék fél óra után
rájöttek, nem véletlenül váratják őket. Valószínű, hogy nem kell az olajipar
Kiskunmajsának.
Dühösen távoztak és kiadták a parancsot a sofőrnek: „Irány Szank, a
tanácsháza!”
Amikor Kapornyai Lajos tanácselnök rájött, hogy az olajos vezérek azért
jöttek hozzá, mert a majsaiak megijedtek tőlük, nem akarták befogadni ezt
a különleges társaságot a közigazgatási területükre, ezért mindent, abszolút mindent Szankon akarnak megépíteni, kissé megszédült az örömtől. A
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máskor már jól bevált módszerhez folyamodott. Azonnal telefonált a Haladás Tsz elnökének, Kovács Lászlónak, hogy vágjanak birkát, fontos vendégeket visz.
Így történt, hogy röviddel a Szank-4. fúrás kitörése után a megnövekedett
beruházási építési, fejlesztési programot Kiskunmajsa elveszítette, Szank
viszont megnyerte.22
Kapornyai Lajos tanácselnöknek és még néhány akkori falusi vezetőnek
helyén volt az esze, a szíve, és éltek a sors által kétszer is felkínált eséllyel.
Szank befogadta az olajbányászatot minden adottságával, sajátosságával
együtt. 55 év alatt úgy nőtt össze vele, hogy eközben folyamatosan megőrizte sajátos arculatát. Mezőgazdasága, állattenyésztése, építészete, közösségi szelleme, toleranciája csak tovább élt, növekedett, alkalmazkodott
a mindenkori körülményekhez.
Amikor az Országos Magyar Bányászati – és Kohászati Egyesület Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szakosztály elnöksége tavaly úgy döntött,
hogy 2019-ben megemlékezik a szanki szénhidrogén-termelés megindulásának 55. évfordulójáról, akkor a falu, annak lakossága – a rég elhunytak és
a ma élők egyaránt – abban a megbecsülésben részesültnek érezheti majd
magát, mint az egyes olajbányászok itt Szankon, legyenek aktívak vagy
nyugdíjasok. Nem több és nem kevesebb lesz ez az ünnep majd ősszel,
minthogy egy nálunk jóval nagyobb közösség – a haza – mond köszönetet
azért az értékért, kincsért, amit a több mint fél évszázad alatt kibányásztunk
és adtunk az országnak.
Somogyi László gondolatai és a szankiak vágya 2019-ben a pandémiás
helyzet miatt nem tudott megvalósulni, azonban e kiadvány, illetve az elkövetkező időszak feldolgozó és feltáró munkája igyekszik majd pótolni
mindazt, amelyre az 55. évfordulón nem volt lehetőség.
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