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A városi g ázról 
Egyre több lakásba ve-

zetik be napjainkban a 
gázt. egyre többen fűte-
nek, főznek a kényel-
mes, tiszta gázzal. 

# Mikor kezdődött? 

1864 óta van Szegeden 
világító, vagy iá városi 
gázszolgáltatás. Mintegy 
1919-ig elsősorban vilá-
gítási célokra használ-
ták, főiként közvilágí-
tásra. Az 1920—30-as 
években, a villanyvilá-
gítás tömegessé válása-
kor egyre nagyobb sze-
rephez jutott a háztar-
tásokban a gáz főzési, 
vízmeiegítési célokra. A 
harmincas évektől foko-
zatos fejlődés kezdődött, 
amely megszakításokkal 
1959-ig tartott. Ebben az 
időszakban a gázt szén-
ből állították: elő, retor-
tákban párolták le. 1965. 
május 5-től Szegeden 
megszűnt a szénfelhasz-
nálás a városi gáz. elő-
állításához. 

^ A városi gáz? 

Jelenleg földgázból 
gyártják. Az alapanyag-
ból vízgőzös bontóban 
hidrogénben dús gázt. 
levegős bontóban pedig 
hidrogénben szegény 
gázt készítenek. Ehhez a 
két összetevőhöz végül 
még nyersgázt adagol-
nak és így városi gázt 
kapnak, amely 3800—4 
ezer kilokalóriás köbmé-
terenként. Az elkészült 
gázt egy tízezer és egy 
négyezer köbméteres te-
leszkópos tartályban tá-
rolják. A tartályokból 
fúvókon keresztül, ahol 
megfelelő nyomásúra 
komprimálják, a közép-
nyomású vezetékbe ke-
rül a gáz, m a j d nyomás-
szabályozás után a kis 
nyomású vezetékekbe, 
onnan a fogyasztókhoz. 
A fúvók előtt még sza-
gosító anyagot is ada-
golnak hozzá, hogy om-
lós esetén észrevehető 
legyen. 

# A földgáz? 

Távvezetékekén, 16 
atmoszféra nyomáson 
érkezik, a sándorfalvi 
állomáson nyomását hat 
atmoszférára csökken-
tik, azután gömbtartály-
ban tárolják, a tartály 
öt atmoszféra nyomáson 
20 ezer köbméter gázt 
képes magába fogadni. 
Innen kerül a csőháló-
zatba. 9 ezer kilokaló-
riás. A kalóriakülönb-
ség miat t kell a készülé • 
keiket a földgáz haszná-
latához á ta lakí tani 

Gázvezetékek épülnek 
Szegeden naponta láthat- den csak földgázszolgáltatás 

juk a Kárász utca felbon- lesz. 
tott úttestét, és azt is, hogy A gázfelhasználóknak jó 
a város más helyein is íek- tudni azt is, hogy a háztar-
tetnek le csöveket. Üj gázve- tásokban a belső szerelési 
zetékek épülnek. A gázmű- munkákat, a készülékek ja-
től kapott információ szerint vitását az Építőipari Ktsz 
a Belvárosban jelenleg" az végzi. A DBGÁZ-ra a gáz-
Oskola utcában és a Kárász ömlések. a gázszivárgások 
utcában csérélik a vezetéke- megszüntetése tartozik, 
k é t Erre a földgáz bevezeté-
se miatt yan szükség. A Köl-
csey, a Bajcsy-Zsilinszky | 
atca és a Klauzál tér által 
bezárt tömb hamarosan át- j 
tér a földgáz felhasználására, 

Juhász Gyula-
díjasok fványi József 

akárcsak az Oskola utca és 
a Nándor utcai nyolcszintes 
épület. A földgázt a Royal-
szállóba is bevezetik. Tar-
jánban a földgáz bekötése 
együtt halad az építkezések-
kel. A tervek szerint 1971-
ben a Lenin körút által be-
zárt terület egésze földgázt 
kap majd. A Nagykörúton 
kívüli területeken is sok he-
lyen vezetik be a magasabb 
kalóriájú gázt. 

A földgázzal ellátott terü-
leteken korlátlanul bevezet-
hető a gáz a háztartásokba 
fűtés céljára is. A városi 
gázzal ellátott területeken 
a fűtést jelenleg nem célsze-
rű engedélyezni, mivel a 
vezetékek túlterheltek, álla-
potuk sem megfelelő. Ezek a 
gondok azonban hamarosan 
megszűnnek, mivel a távlati 
tervek szerint 1973-tól Szege-
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Sajtótájékoztató 
Dr. Gergely István mező-

gazdasági és élelmezésügyi 
miniszterhelyettes hétfőn 
sajtótájékoztatón ismertette 
az augusztus 28—szeptember 
20-a között sorra kerülő 67. 
Országos Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Kiállítás 
programját. 

A legutóbbi, 1967. évi kiál-
lításhoz képest mintegy 20 
százalékkal több gazdaság és 
üzem jelentkezett a rendező-
ségnél. A bemutatókat ága-
zatonként tar t ják. Az állatte-
nyésztőket 79 állami gazda-
ság', 143 téesz és 3 egyéni 
gazda képviseli. összesen 
2320 állatot hoznak a bemu-
tatóra. Az élelmiszeripart 14 
iparág, tröszt, vállalat kép-
viseli. 

Tegnap,' hétfőn délelőtt az SZMT Eszperantó utcai 
székházában Oláh Mihály, az SZMT elnökségének elnöke 
— Juhász József vezető titkár beszéde után — átadta az 
idei Juhász Gyula-díjasoknak — Karikó Teréznek, Iványi 
Józsefnek, Sándor Lajosnak és Katona Andrásnak, a Sze-
gedi Nemzeti Színház tagjainak — a kitüntetéseket. Az 
ünnepélyes átadáson megjelent Szabó G. László, az 
MSZMP Szeged városi bizottságának osztályvezetője is. 

Három kitüntetett művészt, Karikó Teréz operaéne-
kest, Katona András színművészt és Sándor Lajos díszlet-
tervezőt a szegedi közönség évek, esetleg évtizedek mun-
kájából jól ismeri. Iványi József azonban csak az idei év-
adban szerződött Szegedre. Miller Alkujában, Dürrenmatt 
János királyában és Mocsár Gábor Mindenki városában 
lépett a közönség elé. A Juhász Gyula-díj idei kitünte-
tettjei közül őt mutat juk be olvasóinknak. 

szaladgálni. Engem - Debre-
cenbe küldtek, én azonban 

— Hol kezdte? 
— A Vígszínházban. A fő-

iskolát 1955-ben végeztem el 
— Básti Lajos, Apáthy Imre 
és Várkonyi Zoltán voltak a 
tanáraim —, de a Vígszín-
házban ösztöndíjasként már 
1950-től játszottam. 

— A főiskola után? 
— Akkor még a főiskola 

helyezte el a végzetteket, 
nem kellett szerződés után 

Tantárgy-
pedagógiai napok 
Szegeden 

Tegnap. hétfőn délelőtt 
kétnapos tudományos tanács-
kozás kezdődött Szegeden, a 
József Attila Tudomány-
egyetem Ady téri épületé-
nek biológiai előadójában. A 
tantárgypedagógiai napok 
címmel a Magyar Biológiai 
Társaság szegedi osztálya és 
dialektikai szekciója által 
rendezett tanácskozáson a 
biológia középiskolai tanítá-
sának hatékonyságát és az 
egyetemi felvételek össze-
függéseinek kérdéseit vitat-
ják meg. Két esztendővel ez-
előtt. 1968-ban jelentek meg 
ugyanis az ú j középiskolai 
biológiai tankönyvek; a sze-
gedi tanácskozás azit vizsgál-
ja, hogyan gyümölcsöznek az 
ú j könyvek az egyetemi fel-
vételek alkalmával. 

A szegedi tanácskozáson 
110 küldött vesz részt: egye-
temi oktatók, szakfelügyelők 
és középiskolai tanárok az 
ország minden részéből; 

Uj buszjárat Tarjánból 
Szerdán hajnalban indul*az eisö kocsi 

A szegedi Tarjántelep és a vatott megoldani. járatai 
nyugati ipari övezet között munkanapokon közlekednek, 
ú j autóbusz-vonaLat hozott A menetidő 16 perc. 
létre a 10. számú Autóközle- A tarjántelepi végállomás-
kedósi Vállalat. A szerdán, tói 5.35, 6.35, 7.30, 12.35,13.35, 
holnap hajnalban induló ú j 14.30. 15.05, 15.50, 16.30, 17.10 
járat két végállomása a tar- és 21.30 az indulási idő. A 
jántelepi 105. számú épület, fémipari vállalattól 6.10, 7.10, 
illetve a Szegedi Fémipari 7.50, 13.10, 14.10, 14.50, 15.25, 
Vállalat Fonógyári úti meg- 16.10. 16.50. 17.30 és 22.20-
állója. A közbeeső állomá- kor indul az ú j járat, 
sok a következők: Tar jánte- Az új vonal megnyitásával 
lep 115. épület — tar jánte- egyidőben menetrendmódosí-
lepi víztorony — Tápéi sor tást haj tanak végre a Köz-
— II. kerületi tanács (Brüsz- ponti Egyetem—Kiskundo-
szeli körút) — Zalka Máté rozsma autóbuszvonalon is. A 
iskola — Postagarázs — Ró- menetrend így jobban fog 
kusi kórház (Kossuth Lajos igazodni az ipari körzet uta-
sugárút) — Ruhagyár — Ró- zási igényeihez. A 17-es szá-
kusi vasútállomás bejáró út- mű járat a központi egye-
•ja —„Jut fárugyár - Patyo- temtől 5.30 és 22.20, a kis-
lat Vallalat (Fonogyari ut). , , „ . , . , , . 
Mivel a 9500/25. számú autó- kundorozsmai Felszabadula s 
buszvonal elsősorban az ipa- utcatol 5.05 és 22 óra kö-
ri övezet kiszolgálását hi- zött közlekedik. 

Gyorslista a lottó 
jutalomsorsolásáról 

A 26. lottó játékhét szelvényeiből megtartott tárgy-
nyeremény-sorsoláson készü lt az alábbi gyorslista a 
nyereményekről, a közölt számokért felelősséget nem 
vállalunk. 
1 352 443 háztart. gép. 1 253 263 la- ki mit választ. 9 290 897 méteráru, 
kás textil. 1 257 299 ruliázati 9 291 184 hűtőgép. 9 304 977 
cikk. 1 276 252 rádió. 1 281 575 OFOTÉRT ut. 9 316 085 háztart. 
éléskamra ut. 1 281 789 'éléskamra gép. 9 331 616 rádió. 9 342 573 mo-
ut. 1 282 093 ki mit választ, sógép. 9 343 168 méteráru. 
1 287 231 utalvány. I 288 238 élés- 9 349 559 utalvány. 9 387 074 tv. 
kamra ut. 1 300 424 háztart. gép. 9 416 461 hűtőgép. 9 418 202 utalv. 
1 303 932 éléskamra ut. 1 319 876 9 433 373 kemping félsz. 9 437 659 
varrógép. 1 337 890 rádió. 1*369 829 kemping félsz. 9 442 280 utalvány, 
éléskamra ut. 1 373 388 lemezját- 9 458 622 méteráru. 9 460 697 kem-
szó. 1 383 794 háztart. gép. ping félsz. 9 461 508 ki mit vá-
1 389 538 háztart. gép. 1 391 816 tv. laszt. 9 461 620 tv. 9 467 784 u'tal-
1 391 875 kemping félsz. 1 392 013 vány. 9 473 870 ki mit választ, 
házlart. gép. 1 392 693 méteráru. 9 476 837 méteráru. 9 476 993 mé-
1 403 286 kemping félsz. 1 411 633 teráru. 9 477 195 háztart. gép. 
ruházati cikk. 1 418 350 hűtőgép. 9 480 492 lakástextil. 9 488 935 hfl-
1 425 948 rádió. 1 426 612 rádió, tógép. 9 490 403 hűtőgép 9 497 587 
1 144 375 lakás textil. 1 452 786 éléskamra ut. 9 521 832 tv. 
ki mit választ. 9 529 779 éléskamra ut. 9 536 374 

1 850 234 külföldi utazás. 1 853 721 éléskamra ut. 9 540 455 bütor-lak-
utalvány. 1 866 073 kemping berendezés. 9 606 811 háztart. gép. 
félsz. 1 871 853 ruházati cikk. 9 615 405 éléskamra ut. 9 624 434 

2 052 062 éléskamra ut. 2 075 955 tv. 9 633 940 lakástextil. 9 636 592 
éléskamra ut. 2 081 470 éléskamra utalvány. 9 643 869 bútor. 9 67(1 568 
ut. 5 360 680 tv. 7 843 171 élés- utalvány. 9 675 358 éléskamra ut. 
kamra ut. 7 862 104 utalvány. • h á , 
8 057 662 lakástextil. 8 059 698 tv. 9 679 631 utalvány. 9 740 939 ház-
8 067 350 rádió. 9 207 874 rádió, tart gép. 9 747 230 bútor-lakbe-
9 222 075 mosógép. 9 246 008 kül- rendezés. 9 755 960 éléskamra ut. 

Kombájnok 

uőgjők a gabonái 
Bordányban is aratnak 

A bordányi Munkásőr hájnok. Sándor Tibor elnök 
Termelőszövetkezetben Pé- elmondotta, hogy sok gond-
ter, Pál napján megkezdődött dal küzdenek. A szövetkezet 
a legnagyobb nyári mező- tagjai közül több százan részt 
gazdasági munka, az aratás, vettek az árvízvédelmi 
Tegnap, hétfőn két kombájn munkákban. A munkáskéz 
vonult ki az őszi árpa táb- hiányát megérezte a két szö-
lákra és rövid bejáratás vetkezet, s most nagy erő-
után, a napokban vásárolt feszítést tesznek azért, hogy 
harmadik ú j arató-cséplő minél többet meszüntessenek 
berendezés is ma munkába a kiesésből. Forráskút és 
áll. Ebben a közös gazda- Ullés határában nemcsak 
ságban viszonylag kisebb kombájnokkal, hanem kézzel 
károkat okoztak a belvizek, is kénytelenek aratni a szét-
s a tavalyihoz hasonló jó szórt, kis parcellákon, amé-
termést várnak takarmány- lyeken gépek üzemeltetése 
és kenyérgabonából egy- nem lenne gazdaságos, 
aránt. Ugyancsak ma, illetve hol-

A szegedi járásban még nap kezdődik az ú j termés 
sokfelé indulásra készen áll- betakarítása a kiskundorozs-
nak az aratók. A forráskúti mai József Attila és a csen-
Haladás Termelőszövetkezet- gelei termelőszövetkezetek-
ben és az üllési Kossuth Tsz- ben — ha az időjárás is 
ben ma startolnak a kom- kedvező lesz. 

Vizsga a színházban 
Vasárnap délelőtt félház esi képviselete jelentett. A 

előtt gördült fel a függöny a legapröbbak bájosságukért 
Szegedi Nemzeti Színházban, megérdemelten kaptak tap-
A virágcsokrokat szorongató, sot. Az idősebbek bemutat-
jórészt közeli és távolabbi kozásakor néhány ígéretes 
hozzátartozók, ismerősök produkcióban gyönyörköd-
előtt adtak számot tudásuk- hettünk. 
ról a Juhász Gyula művelő- A táncokat M. Kádár And-
dési központ balett iskolájá- rea, az iskola vezetője taní-
nak növendékei. totta be, s mint a vasárnapi 

Műsorul* Markó Leó két- előadás bizonyította, munk£-
felvonásos táncjátéka — a ja nyomán tanítványai sike-
Hurrá! Itt a vakác ió . . . — resen vizsgáztak. Zongorán 
megfelelő szerepkört bizto- kísért Kószó Béláné, közre-
sított a három. és húsz év működött Németh László, 
közötti mintegy 80 növendék Markó Leó, Román Zoltán és 

földi utazás. 9 247 895 utalvány. 9 767 762 külföldi utazás. 9 770 809 [ szamara. Nehezséget talán Kószó Béla. 
s 255 697 ruházati cikk. »275 35! éléskamra ut. 9-JS7 332 rádió. ú s a k a fiúk aranytalariul ki- Ga A. 

Békéscsabára mentem. Egy 
évig dolgoztam ott, aztán 
Szolnok következett, majd 
Pécs. Nyolc esztendeig ját-
szottam a dunántúli város-
ban. 

— Mit jelentettek ezek 
az esztendők szakmailag? 

— Mindent, úgy értem, 
hogy ezekben az években 
mindent játszottam, min-
den műfa j t kipróbáltam. A 
főiskolán azt mondták rólam, 
széles skálájú színész va-
gyok. Békéscsabán az első 
szerepem Bánk volt, aztán 
a Néma levente jött, utána 
pedig a Mágnás Miska Pixi 
grófja. 

— Mi a színészi ars poéti-
kája? 

— Sokáig nem tudtam ezt 

megfogalmazni, egészen ad-
dig, amíg nem találkoztam 
Gorkij Éjjeli menedékhelyé-
vel. Ennek a drámának a 
tanulmányozás^ közben jöt-
tem 'rá. hqgy engem min-
denekelőtt és elsősorban az 
ember érdekel. 

— Milyen ember? 
— Az ember, aki tele van 

hibákkal. Az ember érzékét 
az dönti el, hogy amikor 
cselekedni kell, a hibák vagy 
a pozitívumok kerülnek-e 
benne túlsúlyba. 

— Elégedett-e az első sze-
gedi évaddal? 

— Szerintem ma a szegedi 
színház társulata a legjobb 
vidéki együttes. Megtisztel-
tetés számomra, hogy ennek 
a társulatnak a tagja lehe-
tek. S nemcsak megtisztelte-
tés, izgalmas feladat is. Ezért 
jöttem tavaly Szegedre, s 
nem bántam meg. 

— Szerencsés embernek 
tartja magát? 

— Igen. Nemcsak Juhász 
Gyula-díjam van, hanem 
pillanátnyilag három autóm 
is. Volt egy öreg Volkswage-
nem, amit el akartam adni 
egy Zaporozsec kedvéért. De 
még nem tudtam eladni, 
amikor megkaptam a Zapo-
rozsec):. Alig hogy átvettem, 
az OTP értesített, hogy 

autóbetét-nyereményköny-
vemmel nyertem egy 
Wartburgot. Furcsa lenne, 
ha ezek után panaszkodnék. 

ö . L. 

Ötszáz forintos bankjegyeket, 
új kétforintos pénzérméket bocsát ki 

a Magyar Nemzeti Bank 
Pulai Miklós, a Magyar ben 132 millió, 1969-ben pe-

Nemzeti Bank első elnökhe- dig már 239 millió bank-
lyettese hétfőn arról tájé- jegy kellett a forgalom le-
koztatta az újságírókat, bonyolításához. Európában 
hogy a bank július 1-én ú j szinte egyedülállóan alacsony 
kétforintos pénzérméket, au- hazánk legnagyobb címletű 
gusztus 21-én pedig 500 fo- bankjegye, a 100 forintos A 
rintos bankjegyeket hoz for- Szovjetunióban a legna-
galomba. gyobb címlet a 100 rubeles, 

Az ú j kétforintosok kibo- ami körülbelül 1300 forint-
csátásával egyrészt az autó- nak felel meg. Ausztriában 
maták elterjesztését kívánják legnagyobb címletként 1000 
segíteni, másrészt a z a cél, schillingesek, az NSZK-ban 
hogy a váltópénzeket jól 1000 márkások, Svédország-
meg lehessen különböztetni, ban 10 000 koronások van-
A jelenleg forgalomban levő nak forgalomban 
2 és 5 forintosok könnyen A z 5 Q 0 f o r i n t o s o k k i b o c s á _ 
összetéveszthetők. A bank azt t á s á v a l 3 0 _ 3 5 s z á z a l é k k a l 
tervezi, hogy a jovo nyáron 
ú j 5 forintos, ezenkívül 10 
forintos pénzérmét is kibo-
csát. A most forgalomba ke-
rülő 2 forintos sárgarézbői 

kevesebb bankjegyre lesz 
szükség, ami csupán a bank-
jegykészítéshez szükséges 
anyagban 10 millió forint 

Í l S t U S T f e e S ^ £ megtakarítást jelent, de ami 
10 forintosokat nikkelből ve- m e e íontosabb. lényegesen 
rik. Az ú j 5 forintos kisebb könnyíti a boltok, pénzinté-
lesz a régi 2 forintosnál, a z e t ek pénzforgalmát. Az 500 

2 o S í i k © forintos- " valamivel nagyobb 
n á i Jesz a százasnál, hossza 174, 

Áz ú j sárgaréz 2 forintos- szélessége 80 milliméter, 
ból körülbelül 50 milliót Alapszíne szürkéslila, a kép-
hoznak forgalomba, de egy 
évig még érvényesek ma-
radnák a régi 2 forintosok 
is. 1971. június 30-ig von-
ják ki a régi kupronikkel 2 
forintosokat a forgalomból, 
de a Magyar Nemzeti Bank 
azt követően is beváltja a ré-
gi érméket. 

nyomat kékeslila. Az egyik 
oldalon Ady Endre portréja, 
a másik oldalon budapesti 
panorámakép látható, elő-
térben az Erzsébet-híddal. A 
bankjegyet Nagy Zoltán gra-
fikusművész tervezte, a met-
szeteket. Nagy Zoltán és Gál 

Az 500 forintos bankjegy Ferenc grafikusművészek ké-
kibocsátása azért vált szűk- szítették. (MTI) 
ségessé, mert a pénzforga-
lom lebonyolítása a régi 
bankjegyekkel már igen ne-
hézkessé vált. Az 5~0 forin-
tos kivételével még az 1946-
os stabilizáció idején alakul-
tak ki a jelenlegi címletek, 
azóta a lakosság pénzforgal-
ma 4,8-szeresére nőtt. 1947-
bem még 47 millió, 1961-

üzemképes állapotban levő 
Moszkvics 424 combi 

személygépkocsi és 
különböző méretű használt 

autőköpenyek eladók. 
Megtekinthető: f. hó 30-án 
8—ló óra között DÉLTEX 
garázs. Szeged, Üstökös u. 
l/b. 

KEDD, 
1970. JÜNIUS 30. DÉLMAGYARORSZÁG 5 

\ 


