
NAPI 
KISLEXIKON 

a víz-

szolgáltatásról 
Évről évre egyre több 

vizet használunk fel. 
Vízhiányról az utóbbi 
években mégsem pa -
naszkodhatunk. 

0 Honnan? 
Mélyfúrású pozitív 

artézi kutakból . Szeged 
mélyen fekszik. 80 mé-
terrel az Adria víz-
szintje fö lö t t A vízadó 
rétegekben tárolt v(z a 
nyomás következtében 
a terepszint fölé emel-
kedik a kutakban, me-
lyek ezért pozitívak. 
Ivóvizünk a 200-tól 500 
méter közötti rétegek-
ből származik. Azért 
innen, mert mélyebben 
már túl meleg a víz, a 
magasabban fekvő ré-
tegekben pedig mór ke-
vés van. i»s könyebben 
Is fertőződhet a ta la j -
víztől. A 200 és 500 mé-
ter közötti melység a 
vízmű számára van 
fenntar tva. Az ipari és 
más kutak ez alatti vagy 
feletti rétegekből nyerik 
a vizet.^ 

# Az előzmények? 
A múl t században 

egyedi kutakat fúr tak. 
A századforduló idején 
az emeletes házak szük-
ségessé tették a vízmil 
megépítését. 1904-re ké-
szült el. Ekkor épült a 
Szent István téri ezer 
köbméteres víztorony is. 
az ország első vasbeton 
víztornya, a kutakból 
kifolvó Vizet gőzgéppel 
nyomtak be a városba 
és a toronyba. 18 kilo-
méteres csőhálózaton 
keresztül. Jelenleg a 
szegedi hálózat hossza 
252 kilométer, melyen 
10 181 d a r ab bekötés 
van. Ötvenhárom kilo-
méteres szakaszon ki-
öregedett .öntött vascső 
van lefektetve, zömük 
60 éves. A hálózat 196 
kilométeres szakasza 
eternitcső. melynek 
többségét a háború után 
fektették le. A vascső-
ből évente 5—6 kilomé-
ter t cserélnek ki, a há-
lózat egynegyede szorul 
cserére. 

0 A klórozás? 
A kutak jó vizet, ad-

nak. De a csövek t a la j -
vízzel fertőzött terüle-
ten fekszenek. Ha a 
bennük levő nyomás 
szerelés, vagy üzemza-
var következtében csök-
ken, mikroorganizmusok 
ju tha tnak a vizbe. Az 
ál landóan fenntar tot t 
klór,wlnt ezeket megöli. 
Fertőzés azonban nor-
mális üzemi körülmé-
nyek között nem tör-
ténhet, úgyhogy a kló-
rozás Szegeden csak a 
biztonságot szolgálja. 

Elég-e a vizünk? 
Itt a nyár. Többször nyit-

juk ki a csapokat, gyakrab-
ban iszunk, több vizet hasz-
nálunk a kertek locsolására, 
kocsik mosására és fürdésre 
is. Naponta egy szegedi la-
kosra átlagosan 160—170 li-
ter vizet kell számítani. A 
mostani meleg időben azon-
ban ugrásszerűen megnő a 
vízfelhasználás. Június eleje 
és vége között 20 százalék-
kal emelkedett a fogyasz-
tás, napi 7 ezer köbméter-
rel lett több. Eleget tud-e 
tenni a vízmű a megnöveké-
dett igényeknek? 

Amint azt naponta tapasz-
ta lha t juk — igen. A vállalat-
nál elmondták azt, hogy a 
vízszolgáltatásban a csúcsok-
ra kell felkészülni. Ezelőtt 
7—8 évvel Szegeden a vízfel-
használásban alig Volt kü-
lönbség az 6sz és a nyár kö-
zött. Esvszerúen azért, mer t 
a vízmű nváron sem tudott 
több vizet adni. 1969-ben 
azonban a napi átlagos 31 
ezer köbméterrel szemben 
az augusztus 7-i 41 ezer köb-
méteres vízigényt is szolgál-
tatni tudta a vállalat. 

Tehát nem kell attól tar-
tani — amely nem egy vá-
rosban a kánikula beálltával 
mindennapos gond —. hogy 
a magasabb emeleteken hiá-
ba nyi t juk meg a csapokat. 
Van vizünk elég. és a vízmű 
kénes többet is adni. 

Miért vagvunk előnyö-
sebb helyzetben. mint más 
városok? Például Budapest 
vagy Szolnok. Főként azért, 
mert a vizet fúr t , artézi ku-
tnkbót kapjuk, nem folyó-
vízből. Az artézi kutas víz-
szolgáltatás rendszere köny-
nyebben alakí tható az igé-

nyekhez. Viszonylag kisebb 
beruházásokkal követhető a 
fogyasztás növekedése. Pon-
tosabban a szegedi vízellátás 
nem követi a felhasználás 
növekedését, hanem szeren-
csés módon előtte j á r annak. 

A biztonságos vízellátást 
szolgálják a tornyok, magas 
tárolók is. Éjszaka, kis Víz-
fogyasztás esetén a szivaty-
tyúk ezeket feltöltik vízzel, 
m a j d a napi csúcsban a tor-
nyok besegítenek. Egy Szé-
ged nagyságú városban a 
víztornyok térfogatának a 
napi fogyasztás 20 százaléká-
val kellene optimálisan 
megegyeznie. Szegeden ezzel 
szemben a két működő torony 
1500 köbméteres (3,5 száza-
lék). Az épülő ú j víztornyok 
(Tarján, Újszeged, Kolozsvá-
ri tér) mintegy 7 ezer köb-
méteres össztérfogattal javí-
tanak a helvzeten. 

Meddig lesz elegendő a 
város ellátásához az a víz. 
amit a kutak adnak? Több 
elképzelés közül valószínű-
nek tekinthető, hogy a kút -
hálózat bővítésévet távolabb 
fekvő kutak fúrásával mint -
egy 1990—2000-ig elegendő 
vizünk lesz. Azután ú j for-
rások után kell nézni. A Ti-
sza f inom iszaptartalma mt-
at t nem jöhet számításba, 
így valószínűleg a marosi 
kavicsrétegre, esetleg a Du-
nára leszünk utalva. Addig 
is program szerint folyama-
tosan épülnek az ü,j vízmű-
vek. Mégpedig úgy, hogy az 
ellátás lehetőleg megelőzze 
az egyre nagyobb népessé-
gű, egyre inkább iparosodó, 
nagyvárossá növekvő Szeged 
igényeit. 

Szávay István 

Kalifornia után Szegeden 
Beszélgetés Vámos Lászlóval 

Vámos László április kö- gú társulatunk jár t aZ utcá- szerepelt még olyafi mfi a 
zepén két hónapra az Egye- kon és az épületekben. A szabadtéri műsorában, ame-
süit Államokba utazott. Úgy diákok a sztrájk idején tün- lyík annyira 
tudtuk, azért, hogy Ettrfpi- tetéseket, felvonulásokat, ut-
dész Trójai nők című tragé-
d iá jának előadását rendezze. 

— Nem egészen, pontosab-

cai színházakat szerveztek, 
tiltakozásul a háború ellen. 

— A Trójai nők próbái 
ban nem kizárólag ezért — miért nem szakadtak meg? 
mondja most hazatérte u tán — Azért, mert az ésemé-
a Kossuth-dí jas rendező. — nyek, hogy úgy mondjam, 
Amerikában a színészeket szuperaktuálissá tették a 
nem külön főiskolákon képe- vállalkozást. Euripidész há-

ide született 
eolna, min t a Trójai nők. 
Elég arra hivatkoznunk, 
hogy Euripidész is szabad-
térre írta a drámát . Ez az 
előadási möd, természetesen, 
nemcsak nem zár ja ki, ha-
nem igényli is a látványos-
ságot, a hata lmas teret ki-
tölteni, befogadni képes 

— A szereposztás? 
— Nem azonos a Vígszín-

házival. Az akkori produk-
ció három erőssége volt Su-
lyok Mária, Rultkai 4Eva és 
Benkő Gyula. Éppen ezért 

zik. mint például nálunk, borúellenes t ragédiá jának emocionális hatást 
hanem az egyetemeken. A Sar t re átdolgozása sajátos 
hallgatók úgy választ ják a színt adott. Ez az átdolgo-
színészmesterséget, mint zás mennyiségben nem nagy. 
ahogyan nálunk, mondjuk, a főként stiláris, a f rancia írrt 
magvar—francia szakot. A mindössze néhány sort í r t a 
kéDzésben vendégprofesszo- tragédiához. Tartalmilag vi-
rok is közreműködnek; en- szont annál jelentősebb. , . , 
gem így hívtak meg. Ennek Sar t re oz algériai háború írfe- megta r t j ák regi szerepüket, 
kapcsán rendeztem Dnoís- jtn foglalkozott Euripidész akárcsak a kórus vezetőknek 

tragédiájával és aktuálissá 
lette az eredeti dráma mon-

, , , , , .. . . . . . . danlvalótt. Ott például, ahol 
egyetemisták közremukrtdé- , j u r t p M é s g d r ámá jában gö-

rögökről van szó. Sar t re eu-
rópaiakról beszél. Hogy a 
trójai barbárok, ezt a ten-
denciát a fehérek és színesek 
szembeáttásává szélesítve. 
Sar t re határozottak és tüld-

ban. a kaliforniai egyetemen 
végzett hallgatók és színész-

sével a Trójai nőket. 
— Milyen sikerrel? 
— Az előadásra és a pró-

bákra különleges körülmé-
nyek között került sor. Ab-
ban az időben, amikor az 
egyetemeken kibontakozott e " " a n a m a ' . h " ° l t o h a b n r u k 

a kambodzsai beavatkozás 
elleni tiltakozás. Rendkívüli 
méretű akció volt ez. Az 
egyetemeken háromnapos 
sztrájk követte, a ml előadá-
sunk próbáinak kivételével 
teljesen leállt az é le t ; a ki-
halt egyetemvárosban egye-
dül a ml, körülbelül hüszta-

Oámótn&i 
Lexikoniáda 

Koporsószög 
a dohány-

ipartól 
A borítékban, amelyet 

Stumpf Tamás orvostanhall-
gató küldött , egy levél van 
meg egy Terv cigaretta. A 
levelet idézzük, a cigaretta 
felét meg továbbí t juk a do-
hányiparnak. 

— Mondják az orvosok — 
meditál a kérval lot dohá-
nyos —, hogy minden egyes 
szál cigaretta egy-egy szög 
a koporsónkba. íme! A do-
hányipar lelkiismeretesen 
igyekszik mindenben alátá-
masztani az orvosok igazát. 

Lehet, persze, egyik má-
sik variáns is: az, hogy a 
magyar dohányipar t i tok-
ban már antinikotinista ter-
veket forral. Hátha egy-egy 
ilyen vaskeményre töltött 
gyártmánnyal sikerül rá-
venni a pácienst arra , hogy 
szokjon le a dohányzásról. 

Nemcsak Mexikó volt az 
üjdonság az elmúlt hónap-
ban, hanem a Napi Kislexi-
kon is, amelynek további 
folytatásaihoz nagyon so-
kan akarnak olvasóink kö-
zül ötletükkel hozzájárulni. 
Mivel mindegyiket 
módunk ismertetni, 
jellemző hozzászólást eme-
lünk ki közülük: Taba Sán-
dor hódmezővásárhelyi (01-
dalkosér utca 5.) olvasón-
két. 

Több olyan érdekes témá-
ra hívná fel figyelmünket, 
amelynek szerinte helye le-
hetne kis lexikonunkban: a 

Szojuz—B ú t j á r a és az ú j 
lakástőrvényre, Megjegyez-
zük: bővebb ter jedelemben 
már foglalkoztunk mindket -
tővel, ismertettük, kommen-
tál tuk az eseményt és a tör-
vényt. Feltételezhetően elke-

nincs rülte figyelmét az a mon-
egy dat, amely a kislexikonról 

szóló napi kislexikonunk-
ban így jelölte meg a ro-
vat témakötél : belpolitika! 
és várospolitika! kérdések-
kel foglalkozik. S a belpo-
litikalak közül is azokkal, 
amelyek szegedi szempont-
ból éppen aktuálisak. 

Az EMERGE Gumigyár 
gumigyártó szakmát tanulni vágyó 

fiúkat — lányokat 

felvess 
3 éves képzési Idővel, az 1970/71-es oktatást évtől. 

Jelentkezni tehet: 

a Gumigyár Személyzeti és Oktatási Cso-

port jánál . 

Szeged, Budapesti út 4. II. emelet 26. 

Telefon: 12-428/134. 

Nem fenékig tejfel 
Ezt több olvasónk áll í t ja után — ezért az úgv látszik 

az új, műanyag poharas te j - megfizethetetlen áruért , vé-
fölről, amely lassacskán gül furcsa választ kap a 
olyan híg lesz, mint a tej. boltban. Arról világosítják 
G. L. szerint azért talál ták . . . 
ki a műanyag poharat, mert t 0 1 ' n o g y a r e r t K e v e s 0 . 3 

az ilyen rossz minőségű te j - rm> m e " s o k a n főznek foze-
föl a papírpohárból kifolyt léket, tököt, zöldbabot. Az 
volna. m á r a felvilágosítást tar tó 

De a háziasszonyok sorsa boltvezetőnek sefti jut eszé-
azér t sem fenékig te j fe l be, hogy ha több tejföl Fogy-

mostanság, mer t olykor- na el, akkor nem lenne 
olykor még hígat sem kap- ráfizetés . ilyenkor többet 
nak. S miután valaki az rendelni. Vagy tán az Ö 
egész várost befutkározza — helyzetük sem fenékig te j -
szombaton vagy hétfőn dél- fel? 

Salamoni szókdöntós 
Jő néhány nyugdíjas, idős jő? Salamoni döntéssel a 

ember panaszkbdott valami- f é k e k e t eltüntették a meg-
kor, hogy a Centrum Aru- á l l ó b ó l { a i k | f é , . a d t a í 
hazzal átellenben mennyi t , 
kell várakozni a villamos- B e á ruház melletti padokra 
kitérőnél, s hogy elkelne ott ül, s ha jön a villamos — 
egynéhány szék. Aztán már mivel átkelőhely nincs — 
másra volt panasz, mert a csikorogva fékező autók, 
székeket megkapták, de motorbtclklik közt igyekszik 
sokszor közelharcot kellett visszajutni a megállóhoz, 
folytatni a helyekért: kevés Senki sem kívánja , hogy az 
volt az ülőhely és sok a fá- l -es bármelyik megállójához 
radt láb. padokat rakjanak, de ahol 

Most ismét megoldódott negyedórákat is kell véra-
az ügy — lám-lám, ez se koznl, elkelne néhány. 

8 ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT 

f iúkat 
aszta lostanulónak 
felveszünk. Jelentkezni: 
Asztalos Ktsz, Kiskundorozsma. Kür t u. 4, alatt . 

ellen emeli fel szavát. A 
kambodzsai beavatkozás mi-
at t az aktuálitáR hihetetlen 
(nfetrtifdst kapot t és a Tró-
jai nők előadása részévé vált 
a tiltakozó mozgalomnak. 

— Hogyan kapcsolódott a 
Trójai nője amerikai rende-
zése a pestihez? 

— Alapelveiben. A görög 
d rámák színpadra áll í tásá-
ban két út lehetséges. Az 
egyik a kétezer évVel ezelőt-
ti görög előadások formai 
Visszaidézése, álarcokkal és 
egyéb külsőségekkel. A má-
sik — és Sar t re át írása ezt 
követeli — a küllői realiz-
mus útja. Ezen a módon a 
hősök emberközelbe kerül-
hek, a kórus egyéníteltebb. 
e lmarad a szinte koPéográ-
fiailag kidolgozott r i tmikus 
tánc. A stilizáció csak oly-
mértékű, amennyit rt darab 
Stílusa feltétlenül megköve-
tel. 

— A szabadtéri előadás 
rendezése is ezekre az elvek-
re épül? 

— Ahogyan a néhány év 
előtti Vígszírtházi, ugyanúgy 
a szabadtéri bemutatót Is 
így igyekszem felépíteni. 
Természetesen a szabadtéri 
sajátos adottságait maximá-
lisan felhasználjuk. Szegedi 
munkáim, a Hamlet, és a 
Tragédia előadásainak ta-
pasztalatait szeretném idén 
gazdagítani. Prózában Ma-
dách Tragédiáján kívül nem 

mintegy' a fele, élükön Tá-
bori Nórával és Gncdbn Zsu-
zsával. Új szereplő az 
együttesben Lailnovlts Zol-
tán, aki a t idén lép fel elő-
ször a Dóm etőtt. Érdekessé-
ge a szereposztásnak, hogy a 
tavalyi Tragédia első ember-
pár ja , Nagy Attila és Thirring 
Viola, a Trójai nőkben „is-
tenpárt" alakít. Oj tagja az 
együttesnek Ronyec Márta, 
aki a pécsi színháztól került 
Pestre és filmszerepeiből a 
szegedi közönség is jól is-
meri. Új tagunk névay Ka-
milla. a kecskeméti színház 
vezető művésznője, akinek 
adottságai országosan is a 
legalkalmasabbak arra, hogy 
a szegedi szabadtérin ideális 
Helenát formáljon. A kísé-
rőzene, Deesényt János mun-
kája. a kaliforniai előadáson 
Is elragadtatást váltott ki. 

Ö. L. 

Irányelvek 
a háztáji 

gazdaságok 
fejlesztésére 

A MÉM. a TOT és a 
SZÖVOSZ elnöksége Irány-
elveket bocsátott ki a te rme-
lőszövetkezeti közös és ház-
táji gazdaságok kapcsolatá-
nak fejlesztésére. Az i rány-
elvek elemzik a háztáj i t e r -
melés eddigi csökkenésének 
okait, szorgalmazzák a ház-
táji gazdaságok fejlesztését, 
tá jékoztatnak a közös és a 
háztáji kapcsolatainak ú j 
tehetőségeiről. Az irányelvek 
kiemelik a háztáj i szerepét 
az áruellátásban. (MTI) 

Előtte: az özönvíz 
Mint az minden 

jóravaló bibliában 
és katekizmusban 
olvasható. isten, 
miután özönvízzel 
pusztította el a 
vétkes emberisé-
get, magába száll-
ván, megbánta tet-
tét (ma így mon-
danánk: önkrit i-
kát gyakorolt) és 
megfogadta: so-
sem cselekszik 
többet azonkép-
pen, minek bi-
zonyságául felfüg-
gesztette az égre a 
szivárvány ívét. 

Noé utódai azon-
ban, elszaporod-
ván, nem szúnte-
nek meg vétkez-
ni. miért is az 
égiek nagyon há-
borgának és szem-
rehányást tettek a 
mennyei atyának 
(az atyisténeket 

akkor még lehe-
tett alulról bírál-
ni), hogy miután 
az özönvizet kiik-
tatták az églek és 
földiek hagyomá-
nyos, hadviselési 
eszközei közül, 
most mér mi mó-
don zabolázzak 
meg a rakoncát-
lan emberiséget, 
anélkül, hogy az 
agresszió vádja 
alá essenek. 

A mennyei atva 
azonban azért 
mindenható és 
mindentudó, hogv 
ilyesmire is előre 
gondoljon. Meg Is 
vigasztalta békét-
len ( famulusalt . 
hogy még hatal-
masabb eszköz 
birtokában van. 
amely — nem az 
emberek nyelőcsö-
vére és tüdejére. 

hanem idegeire 
hatván — ta lán 
még rombolóbb 
hatású. 

— Ö. mondd, 
atyám, mely ször-
nyű csapás az, 
amelyet a tőled 

elrugaszkodott 
embernépségre az 
újkorban küldeni 
számitasz? — ér-
deklődött k íván-
csian Szent Péter. 

— Nem mon-
dom hangosan, 
mert még a Tej -
útnak is füle van 
— suttogá az örök-
•kévaló —. inkább 
leírom. 

Ezzel vésőt vett 
elő. r egy tízpa-
rancsolatból visz-
szamaradt kőtáb-
lába belerótta 
ezen baljós betű-
ket: ÉRTEKEZ-
LET. 

Bal la László 
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