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Tavaszi 
csónak-premier 

Hiába, végérvényesen elmúlt • tél A déli kor-
tón a legényesebb emberek már kiskabátban, ka-
lap nélkül járnak, a nők pedig, ha nem is legénye-
sek mindig, de uj tavaszi kosztümjeikét mutogat-
ják a nefelejcskék napsugaras égnek. De at igazi 
tavasz mégis csak az apróságok mosolygó arcán 
tükröződik vissza a legszebben és a legigazabban. 
Hirtelen tele lett velük a város. Kacagásaik meg-
tölt mindent és gyorsabb fejlődésre ihleti lássam, 
kényelmesen pattogó rügyeket. 

Már fed-felébred az emberben a vágy, hogy 
meztelen bőrét is megfürdesse a napfényözöniben. 
A Tisza hamiskásan, osalogatóan csillog felfris-
süld, sseüden nyújtózkodó partjai között és fehéren 
ragyognak az innenső oldalon az újrafestett csó-
nakházak. 

Nem lehet ellentálílinri a kísértésnek. 
A karcsú ladik kecsesen ereszkedik a vizre. 

Szinte ropognak a bordái a hosszú téli gémbere-
dést feloldó nyújtózkodástól. Az evezővillák for-
góiról és a gurulóülés kerekeiről régen elpárol-
gott az olaj és bizony keservesen nyikorognak a 
kiszáradt érintkezési felületek minden evezöhuzás-
nál. De az etnben megrészegszik a tavasztól és 
mámoros himnusznak hallja még ezt a nyikorgást 
is. 

Röpül a csónak a selymes vizén fölfelé, a rég 
látott tulparti ismerősök felé. Boldogan üdvözli a 
Bertalan-emlék kőoszlopát, a szegedi „Eifel-tor-
nyokat". A parti füzesek már sejtetik zöld pompá-
jukat, a barna ágaik végén halványzölden nyitnak 
fel a rúgyiszomek. De azért még a szürke, meg a 
barna az uralkodó szin, a zöld csak sejtődik alatta 
ás mögötte, mint valami szent, visszavonhatatlan 
Ígéret. 

Az ember kifehéredett bőre habzsolja a napsu-

garakat és nem érzi nagy mámorában, hogy me-
legük még bizonytalan, erőtlen. Csak ha fehér fel-
hőrongy kerfil a nap elé és néhány pillanatra ár-

nyék borai a vizre, csak akkor rémlik vissza a 
tél és az ember ijedten borzad meg az előugró 

gondolattól: hátha hullani kezd a hó a következő 

percben... 

De aztán újból ránksüt a nap és • csónak pere-
<i»ére, kl twdja honnan, égőpirqs katicabogár röp-
pen. 

Már látszik a Maros is, rozsdásan, kopáran 
mered választógátja fölött a színtelen vaszászló és 
a köveken ezüstporrá zúzódik a folyton hullámzó 
viz. 

Milyen jó visszafelé. Evezés nélkül lecsurogni. 
Végignyúlni a csónak alján és bámulni gond és 
s«ondolat nélkül a végtelenség titokzatos, meg-
nyugtató, seeüd kéltségébe. 

Olyan szép ilyenkor a víz. Néptelen és csendes, 
tlmberl hang ne*n bontfn meg mély csöndjét. Csak 
.a hullámok dobolnak játékosan a csónak fenekén. 

De egyre éltesebb a h.ingjuk. 

Hirtelen szörnyű hideg marja meg az ember 
bőrét. Olyan hideg, szinte süt. 

A télen kiszáradt ladik bordái között, hajszál-
vékony repedéseken keresztül lassan beszivárgott 
a viz. Észrevétlenül gvült össze a padlóráes alatt 
és lassan, de biztosan emelkedett. Aztán fölbugy-
gysnt a deszkák fölé és kíméletlenül jelentette, 
hoirv megérkezett. 

Az ember ijedten ugrik fel ilyenkor és kap az 
evezők után Vége egyszerre minden örömnek, 
minden nyugalomnak. Az evezők vad erővel röpi-
lik a féli* elmerült csónakot a visszaúton, olyan 
lármásan, hogy a partokról ijedten rebbennek föl 
i «ütkérező, hosnrászó szarkák. 

De aztán könnvü elfelejteni az ijpdtséget és a 
'zivűak * felöltő vastag, meleg szövete alatt meg-
élik boldog büszkeséggel. 

A* első kirándulás végképen megtörte a jeget. 

Szeged körnoéheii ereMnimel járt 
a nemesített búzatermelés 

Széles területen folytatják az akcf6t 

(A Délmagyarország munkatársától.) Már 
huzamosabb idő óta folynak kísérletek arra, 
hogy Csongrád vármegye területén a nemesi-
tett búzatermelést honosítsák meg minél na-
gyobb területen, főképen a nemesített bánkuti 
1201 -es vetömagbuzával kísérleteznek és már 
eddig is igen figyelemreméltó eredményt értek 
el ezzel. Két évvel ezelőtt, az őszi vetőmagakció 
során a vármegye területén 15.638 mázsa ne-
mesitett búzavetőmagot osztottak szét a gaz-
dasági felügyelőségek utján. 

A terméseredményeket most dolgozták fel és 
ebből a kimutatásból konstatálható, hogy a 
nemesitett búzatermelés különösen Szeged 
közvetlen környékén jól bevált. Nemesitett ve-
tőmagbuza szaporitótelepeket létesítettek egye-
lőre három helyen és az itt termett buzameny-
nyiséget vették részletes vizsgálat alá. Egyelőre 
a következő helyeken vannak vetőmagszapori-
lóhelyek: őrgróf Pallavicini-uradaiom, Sövény-
háza, M o l n á r Imre, Szikáncs és S ó s Pál gaz-
dasága, Fábiánsebestyén. Az idén még másik 
két vetőmagszaporitótelepet létesítenek, az 
egyiket közvetlen Szeged környékén, ahonnan a 
gazdákat ellátják a nemesitett búzavetőmag-
gal. 

A vizsgálat során megállapították, hogy a 
csongrádmegyei szaporitótelepek búzái telje-
sen üszögmentesek. A nemesitett búzák átla-
gos fajsúlya, illetőleg hektólitersulva Csongrád 

# 

megyében 84.24 kilogram. Ha figyelembe vesz-
szük, hogy az országban Sopronmegyében ér-
ték el tavaly a legnagyobb buzafajsulyt és ez 
8515 kilogram volt, így a csongrádmegyei 
eredményt nem lehet lebecsülni- A szaporitóte-
lepek holdankinti termésátlaga 8.58 mázsa volt. 
Ez a terméseredmény még nem kielégítő és ez-
után főleg a hozam növelésére fektetnek na-
gyobb súlyt, mert oéldául Csanádmegyében a 
nemesitett búzával Kísérletező szaporitótelepek 
holdankinti termése 9.27 mázsa volt. Számí-
tásba kell azonban venni azt a körülményt is. 
hogy az elmúlt év időjárása nem volt kedvező 
és a nagymértékű elemi csapások lerontották 
a terméseredményt. Remélhető, hogy az idén 
a nemesitett búzatermés jóval kifizetőbb lesz. 

A vizsgálat kitej-jedt a buzaszemek sulvára 
is. A nemesitett búzákból 1000 szem súlyának 
országos átlaga 35.26 gram, mig Csongrádme-
gyében termett búzából 1000 szem 31.84 gra-
mot nyomott. A sikértartalom országos átla-
ga azonban még ennél is jobb eredményt muta-
tott, mert 12.18 százalék a sikértartalmuk. A 
legmagasabb sikértartalmat a csanádmegvei 
szaporitótelepek búzatermésében állapítottak' 
meg, 13.1B százalékot. A vizsgálatok azt a felte-
vést igazolják, hogy a nemesített búzavetőmag-
akciót minél szélesebb területen kell most már 
folytatni. 

Lakásfertőtlenitők versengése 
a szegedi bíróságok előtt 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
szegedi Ítélőtábla JEÍ«fces-tanácsa érdekes per-
ben hirdetett Ítéletet csütörtök délelőtt. La-
kásfertőtlenitő vállalatok pereskedtek egymás-
sal. A „Zyklon Gázipari é6 Kereskedelmi Vál-
lalat". ós a „Lakásfertőtlenitő Vál lalat" í r * 
tott pert. dr. Bertalan József vegyészmérnök 
és Szabadi Lipót lakásfertőtlenitő vállalkozó 
elli- .. A per előzménve a következő volt. A 
Zyklon Bertalant ellenőrül szerződtette 1984 
szeptemberében azokhoz a munkálatokhoz, 
amelyeket a vállalat szegedi kirendeltsége, a 
Lakásfertőtlenitő elvállal Szegeden. Bertalan 
havi 60 pengő fizetést és jutalékot kapott, de 
kikötötte, hogy a szerződés tartama alaH más 
cégnél nem vállalhat ellenőri munkát, ha ezt 
mégis megtenné, akkor 500 pengőt fizet. 

A Zyklon amiatt, mert Bertalan ezt a tilal-
mat megszegte ós Szabadinál is vállalt ellen-
őri működést, valamint Szabadi Lipót ellen is 
tisztességtelen verseny megállapítása iránt 
adott be keresetet a szegedi törvényszékhez 
és azt kérte, hogy a hir^n'g a- t:$ztességWen 
verseny abbahagyására, és 500 pengő megfi-
zetésre kötelezze az alpereseket. A per a latt 
lépett be másodrendű felperesként az ügybe a 
„Lakásfertőtlenitő Vállalat" is azzal az indo-
kolással. hogy a megállapodás létesítésében 6 
is részt vett. A vegyészmérnök ás Szabadi a 
kereset elutasítását kérte, egyrészt azért, 
mert szerintük a felpereseknek nincs kereseti 
joguk, de meg azért is, mert a kikötött vet-
senytilalom, mint a jó erkölcsökbe és az üz-
leti tisztességbe ütköző megállapodás, hatály-
talan. * 

A törvényszéken dr László Adolf táblabíró 
( tárgyalta az ügyet. Tanukat hallgatott ki, 

majd a felpereseket keresetükkel elutasította 
és kötelezte őket a perköltségek megfizetésé-

I re. Az itélet indokolásában a bíróság a Lakás-
fertőtlenitő Vállalattal szemben megállapítot-
ta. hogy vem volt, foga belépni a perbe, de eb-
től függetlMiiiJ. is, n m ¿szerepelt. a vegyészmér-
nökkel szemben szerződő félkétit, mert a vál-

I lalat tulajdonosa. Schwarzkopf Gyula csak 

megbízottja volt a Zyklonnak. Ami pedig a 
Zyklont illeti, a biróság azért utasította el 
keresetével, mert megállapítása szerint a Zyk-
lon engedélye Budapest területére szól. Ha az 
iparos fióküzletet szándékozik nyitni, köte-
les az illető helyen ie, jelen esetben Szegeden, 
iparengedélyt kiváltani. A Zyklon maga sem 
állította, hogy Szegeden fióküzlete volna, 
osak azt állítja, hogy kirendeltséget tart, fenn, 
Schwarzkopf Gyula viszont önálló cég a latt 
fo lytat ja üzletét, tehát ez nem lehet a Zyklon 
fiókja, kirendeltséget pedig a törvény nem le* 
mer. Mindezekből a biróság arra a megálla-
pításra jutott, hogy Szabadi vállalata nem 
lehet lysevytársa a Zyklonnak, mert a két 
vállalat egymástól nagy távolságban műkö-
dik, az egyik Budapesten, a másik Szegeden. 
E z t igazolja az is, hogy a Zyklonnak egyik 
igazgatósági tagja, Laufer Béla a mnlt esz-
tendőben saját személyére iparengedélyt kért 
lakásfertőtlenitésre Szegeden, bizonyos te-
hát, hogy a Zyklon ilyen munkával Szegeden 
nem foolalbxrtb. 

A z itélet ellen a felperesek fellebbezést je* 
lem tettek be, igy került az ügy csütörtökön atf 
Ítélőtábla £7efces-tanácsa elé. A tábla rövid 
tárgyalás után a törvényszék ítéletét indokai-
nál fogva helybenhagyta. A z érdekes verseny-
perben a kúria mondja ki a döntő őzót. 

Délmaanarors iág 
KölcsöKiköngvfár 
Angaga legnaggobb, 
előfizetése legkisebb? 

Bútorszövet, 
matracvészon, kárpitoskellékek 

i nagy választékban gyári áron, 
Varga Mihály cégnél, Aradi u. 4. 


