
elérik a víz szintjét, könnyezik a fal, minél lejjebb ásnak, annál jobban igyekszik
a \íz oldalról, alulról szivárogni. Néha olyan rétegre akadnak, ahol nagyon apró-
szemű homok van (fosóbomok), ezt a víz magával hozza és nem tudnak tőle tovább
haladni, mert mire a veder megfordul, megint annyi gyűlik össze. Ilyenkor abba-
hagyják a munkát, nem tudnak tovább ásni. Az ilyen kút rendszerint kevesebb vizet
ad, ha pl. a víz szintje alatt 2 m-re már jelentkezik. Ha 4-5 m-re akadnak fosó-
homokra, az nem baj, mert akkor már van sok víz. Mikor a kút elkészült, ráteszik
a kút szájára a kávát, amely deszkából készül, újabban betongyűrűből. Először össze-
ácsolják a rámáját és bedeszkázzák 90 cm magasra. Az ágas felállítása és a gém fel-
szerelése szintén a kútásó munkája. Felszereli a kútostort is és rá a vedret. A kút-
ágas rendesen kétágú erős akácfából készül. Két ágába lyukat fúrnak és a kútgémet
járomszeggel erősítik fel rá, de ez nem valódi járomszeg, hanem annál jóval nagyobb.
A kútostoron felül vaspálcák vagy láncszemek kapcsolódnak a gém végéhez, alulról
pedig az ostor alsó végén van a vas-kankarék, erre akasztják a vedret, gulyakutaknál
a dézsát. A gém végére kiegyensúlyozásnak koloncot is szoktak akasztani. Valamilyen
súlyos tárgyat, vasdarabot, kereket, ekevasat, fatuskót stb. Gulyakutaknál a gém hátsó
végére kötelet szerelnek fel, ez alatt van egy facövek, ugróbak, erre felugorva rántja
le a gémet a bojtárgyerek, így segít húzni a vizet.

Városok, községek belterületén a gémcskút ma már ritkaság számba megy, inkább
a hengeres, vagy kerekes kút található még, de már ezek is idejüket múlják, mert
a legtöbb községben ma már a jó ivóvizet Northon-, vagy artézi kutak szolgáltatják.
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