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Milyen legyen 
a kulturált kereskedelem? 
Csaknim 300 kereskedelmi tanuló vizsgázott a napokban Szegeden 

— Hogyan kell a vevő elé 
teríteni az anyagot?... Mi 
a szocialista kereskedelem 
legfőbb elve?... — hangza-
nak egymás utón a kérdések 
az elsőéves kereskedelmi ta-
nulók vizsgáján, a Csillag 
Áruházban. A válasz szaba-
tos, pontos, s a "tanár*, a 
vizsgabizottság egyik tagja, 
dr. Török Miklós elégedet-
ten bólint. Míg a vizsga fo-
lyik, a vizsgabizottság elnö-
kétől megtudjuk, hogy Sze-
geden jelenleg mintegy 300 
kereskedőtanuló van. A ta-
nulóképzés hároméves, s az 
első évben még inkább az 
elméleti anyag a nagyobb, a 
kiszolgálással még csak is-
merkednek a tanulók. Köz-
ben az egyik tanulónak a 
fizetési jegyzék, a blokk ren-
des, szabályszerű elkészíté-
sét adjak ki feladatul. A 
lámpalázas i f jú ember izga-
tottan húzódik félre, számol, 
a néhány perc múlva már 
Török tanár előtt a vizsga-
blokk. 

— Jól van, fiam — mond-
ja Török tanár —, látom, be-
tartod azt az elvet, hogy 
pontosan kell számolni, csak 
aztán így csináld majd ak-
kor is, ha már több éves 
kereskedősegédi múltra te-
kinthetsz vissza. Ne feledd, 
hogy ebben a szakmában is 
a legfontosabb a becsületes-
ség és a szorgalom,.. 

A következő vizsgázó két 
piros arcú, fiatal kislány. 
Kulcsár Irén, a Verseny 
Áruház tanulója és Kerekes 
Blanka, az l-es számú Ru-
házati Bolt tanulója, ö k az 
anyag megfelelő terítését 
mutatják be a vizsgabizott-
ságnak. Minden mozdulatu-
kon látszik a szakma szere-
tete. S mint elmondják, va-
lóban szívesen választották 

(Somogyiné fclv.) 

— A vevő kívánságára minden anyagot meg kell mu-
tatni. Vizsgázik Kerekes Blanka és Kulcsár Irén ke-
reskedelmi tanuló. A "tanár* dr. Török Miklós. 

a kereskedelmi szakmát. A 
vizsgabizottság pedig közli, 
hogy egyre többen jelentkez-
nek kereskedelmi tanulónak 
az érettségizett fiatalok is. 
Jelenleg is többen vizsgáz-
nák az érettségizettek közül. 

Itt, a Csillag Áruházban 
most a ruházatiipari tanulók 
vizsgáztatása folyik. De ezzel 
egyidőben vizsgáznak az 
éelmiszeripari, a vegyesipari, 
valamint a vendéglátóipari 
felszolgálók is. 

Volt ví% — de mikor les* újra? 
A Teréz utca 4. számú ház lakóinak panaszáról 

A levél, melynek egy má- delte a vízbekötést a Víz- és lakójának esete jellemző 
solatát mi is megkaptuk, Csatornamuveknél. Igy meg- példa arra, hogy olykor a 
azóta már Biczó Györgyhöz, nyugodva vártak, s csak mi- körülmények esküdnek ösz-
a városi tanács v. b. elnöké- után elmúlt 6—8 hét, kezd- sze egy-egy megvalósítást 
hez is eljutott. Mert a Te- tek újra nyugtalanok lenni, sürgető föladat ellen. Nem 
réz utca 4 számú ház 10 la- Megkeresték hát a vízműve- az illetékesek nemtörődöm-
kója, miután ezideig hiába ket újabb megnyugtató vá- sége, a DÁV, az Ingatlan-
fordult csaknem másfél éven lasz reményében. A meg- kezelő Vállalat vagy a víz-
keresztül ú j ra és újra az nyugtatás helyett azonban művek ígéreteinek valótlan-
illetékes szervekhez, most olyan feleletet kaptak, ami sága akadályozta meg mdnd-
türclmét vesztve, ú j fóru- még inkább fölkavarta őket. ezideig tehát a ház lakóinak 
mokon próbál éi-vényt sze- A Víz- és Csatornaművek vízhezjutását, hanem a kö-
rezni jogos kérelmének és ugyanis azt a választ adta, riilményeknek ez a groteszk 
igazságos panaszának. hogy az egész ügyről nem játéka. Mindenesetre, most-

. tud semmit, s különben is már bizonyos, hogy a meg-
A DAV elzárja a vizet a vízbekötés már csak azért oldás nem marad el, nem 

sem elvégezhető, mert a tolódik el újabb meghatáro-
A dolog úgy kezdődött, Teréz utcának ezen a sza- zatlan határidőkig. Szá-

hogy hosszú esztendőkig a kaszán nincs lefektetett ve- munkra biztosíték erre néz-
ház a Kossuth Lajos sugár- zetekhálózat. vc a vízművek igazgatójá-
út 68 számú telken fúrt és n a k ígérete, biztosíték az a 
a DAV üzemvezetősége bir- Biztató lehetőségek tény, hogy az Ingatlankezelő 
tokát képező artézi kútból Vállalat valóban megkereste 
kapta külön lefektetett ve- Így küldték el panaszukat a Teréz utcaiak gondjával 
zetéken a vizet. Másfél év- a városi tanácshoz és hoz- a vízműveket. 
vei ezelőtt aztán a DÁV zánk is. Mi szintén megkér- ~ ' 
üzemvezetőség egyszerűen deztük a Víz- és Csatorna- Nem évekig, nem hona-
megszüntette a vízszolgálta- müvek igazgatóját, Domahá- pókig, csupán egy-két hétig 
tást a Teréz utca 4 számú zi Antalt, s végre sikerült keU még várniok a Teréz 
ház lakói számára. Miért? valamennyire megnyugtató , . . ,. , „ . 

x í-á ^ v „ ™ választ kapnunk. u t c a 4 s z á m l a k o i n a k a V1Z" 
A kérdésre Varga János- " bekötésre. S ha másfél éven 

tói, az üzemvezetőség veze- - A megoldást tenyleg az kere&zm tór nehezen de 

győzték a várakozást, ez 

Közérdekű kérdések 

tőjétől a következő választ nehezíti meg — mondta Do-
kaptuk: • maházi Igazgató —, hogy a ... . . . 

- ^ ^ ű t t ó l T e T é Z UtCarÓ1 h U l n V Z Í k hordják míg a s a r í f kúírtí 
le™ e t é n Z t a . rém, mindmáig a kiépített vlzhá- a vizet. S bízzanak abban, 
Z u a Zet. Á vízszMgZ- «*»«• ^ Ingatlankezelő Vál- hogy nem feledkeznek el a 
tatást azonban nem mi szün- lalat tárgyalt már velünk kérésükről. 
tettük meg, hanem az tör- ebben a kérdésben, de ak-
tént hogy a vezeték teljesen kQj. tasitó választ kellett 
tönkrement, a régi eloxidá- . ^ , .. ... 
lódott csövek kilyukadtak, s adnunk az említett korül-
czért kellett elzárni a viz mény miatt. Azt sem tehet-
útját. jük meg, hogy a Kossuth 

Lajos sugárút 68 számhoz 
lefektetett régi vezetéket 
felújítsuk, mert olyan szab-
ványú hálózati csövekkel 

Miután a ház lakói nem évek óta nem dolgozik már 
kaptak vizet, panaszukkal vállalatunk. A megoldást va-
fölkeresték az Ingatlankeze- lószínűleg 1961 első hónap-
ié Vállalatot is, amelynek jai hozzák majd meg, ami-
tulajdon a a ház. Az Ingat- kor a Teréz utcán lefektet-
lankezelő Vállalat először jük a szükséges vízhálóza-
elutasította őket, majd meg- tot, s akkor a vízbekötés az 
lehetősen távoli határidővel Ingatlankezelő Vállalat ké-
lgéretet tett a viz bevezeté- résére és anyagi hozzájáru-
sére. Ez még a nyáron tör- lásával közvetlenül elvégez-
tént, s néhány héttel később he tövé válik. A munkát ed-
méfi azt is megtudták a la- dig anyaghiány akadályoz-
nák. hogv az Ingatlankezelő ta 
Vállalat már meg is ren- A Teréz utca 4 szám tíz 

A szezon jellegű termelés 
megszüntetésére készülnek 

a Szegedi Paprikafeldolgozó Vállalatnál 
Fordulópontot hoz az 1961-es év a vállalat történetében 

Lényegében most tartanak 
a szezon kellős közepén a 
Szegedi Paprikafeldolgozó 
Vállalat dolgozói, de máris 
készülnek az újra, sőt más 
célkitűzésük is van: meg-
szüntetni a szezonjellegű 
termelést. A nagyüzemi fű-
szerpaprikafeldolgozás vi-
szonylag rövid történelmé-
nek sok jelentős állomása 
volt már. De ha ez a mos-
tani terv megvalósul és vál-
lósággá válik a folyamatos 
termelőmunka, ez igazi for-
dulópontot jelent majd a 
Szegedi Paprikafeldolgozo 
Vállalat életében. 

Az esemény és eredmé-
nyekben gazdag üzemi élet 
valóságos visszapillantó tük-
rét mutatták a minap a vál-
lalat vezetői. Két statiszti-
kai kimutatás volt ez. Az 
egyik arról tájékoztatja az 
érdeklődőt, hogy az 1960-as 
gazdasági évben elfogadott 
és bevezetett újítások elő-
kalkulált gazdasági eredmé-
nye nyolcmillió forint volt 
az üzemben. Ezért az' új í-
tóknak több mint 180 ezer 
forintot fizettek ki. A má-
sik kimutatás végső száma 
az előbbiekhez kapcsolódik. 
Ebből megtudhatni, hogyan 
alakult 1952 óta a fúszerpap-
rikaőrleményben az első-
osztályú áru részaránya. 
Nyolc évvel ezelőtt az évi 
őrlemény 30 százalékára ír-
hatták csak rá: I. osztályú, 
ö t évvel később. 1957-ben 
ez a szám tizenhéttel volt 
nagyobb. Tavaly pedig már 
hetven százaléknál tartottak. 

Gépekben megtestesült 
emberi akarat 

Azt tartják, hogy a szá-
mok általában szürkék, ke-
veset mondók. Jóllehet so-
kan ezekben a számokban 
sem találnak sokat mondót. 
Pedig mögöttük az okos gé-
pekben megtestesült emberi 
akarat, leleményesség, talá-
lékonyság, a többre és jobb-
ra törekvés húzódik meg. 
Az idegennek talán még a 
gépek neve sem mond sem-
mit. már csak azért sem, 
mert idegen szavak: políro-
zó. kondicionáló, granuláló 
stb. De bizony a szakmabe-
liek tudják igazán, hogy mit 
érnek ezek az ipar számára. 
Sőt más paprikatermelő or-
szágok szakemberei is jól is-
merik hasznosságukat. Ér-
deklődnek is utánuk, egy-
némelyikért drága pénzt fi-
zetnének. Van közöttük ta-
lálmányjellegú is, amit szin-
tén szegedi szakemberek ké-
szítettek. Ezek "rakják ösz-
sze* az évi nyolcmillió fo-
rint megtakarítást és segítik, 
hogy az őrlemény 70 száza-
léka elsőosztályú legyen. 

Anyagmozgatási térkép 

Ha az eredmények forrá-
sairól érdeklődünk a válla-
lat vezetőitől, Pollák Zol-
tántól, vagy a főmérnöktől, 
Engi Jánostól, de hozzájuk 
számíthatjuk Farkas Jánost, 
Szabó Lajost is, akik a mű-
szaki ügyek intézői a vál-
lalatnál, magukról nemigen 
beszélnek, inkább a gépeket 
említik. S méginkább >be-
gombolkodnak*, ha újabb 

kísérletekről, készülő újítá- fáthatóan március 20-ra be-
sokról érdeklődünk. fejezik. 

No de lássuk, amit nem 
takarhatnak el. Mit tartal-
maz az 1961. évj terv? Meg-
tudható, hogy idén több 
mint hatezer holdon termel-
nek fűszerpaprikát, 200 hold-
dal többön, mint tavaly. A 
feldolgozó művelejek töké-
letesítését is tervezik. Ennek 
egyik fontos mozzanata lesz 
az anyagmozgatás ésszerűsí-
tése. Már elkészítettek egy 
térképet, amelyről pontosan 
leolvasható, hogy jelenleg 
merre és milyen szállítási 
eszközökkel mozgatják a 
nyersárut, a félkész és kész 
terméket. Ennek tanulmá-
nyozása alapján döntik majd 
el, hol és hogyan rövidítsék 
meg a szállítás útvonalát, s 
milyen tökéletesebb szállí-
tóeszközt, az elektromos tar-
goncát, phneumatikus be-
rendezést, vagy a régi ha-
gyományos kézikocsit alkal-
mazzák-e. Ezt az alapos fel-
mérő munkát megdicsérték 
az iparigazgatóság képvise-
lői is, sőt az anyagmozgató 
térkép másolatát elvitték, 
hegy más üzemekben mint 
hasznos kezdeményezést 
megmutassák. 

Ezekben a napokban dön-
tik el, mire költik majd az 
idén rendelkezésükre álló I 
millió 700 ezer forint fel-
újítási költséget. Azt már 
tudják, hogy a régi kazá-
nok mellé szükség van új , 
200 négyzetméter fűtőfelü-
letű kazánra. Felépítik az 
eredményes kísérlet után a 
végleges kondicionáló beren-
dezést. Ezt a munkát előre-

Paradicsompehely exportra 

Rövidesen ebben az üzem-
ben eddig ismeretlen gépe-
ket is kapnak. Mindjárt hoz-
zá kell tenni, hogy nem pap-
rikafeldolgozó gépekről van 
szó. A szezonjelleg megszün-
tetésére való törekvésük 
ugyanis most újabb lépés-
sel jut előre. Idén már több 
szárított zöldségféleséget és 
leveskészítményeket is gyár-
tanak. Paradicsomra is kö-
töttek termelési szerződést, 
mintegy 150 holdra. A kon-
zervgyárral közösen paradi-
csompehelyt készítenek ex-
portra A paprikafeldolgozó 
kapja a paradicsomszeletet 
szárításra, a konzervgyárnál 
marad a lé. A gépek egy ré-
szét az iparigazgatóság biz-
tosítja, vagy olyan gyárak-
tól kapják, ahol ezek feles-
legesek. Lesz közöttük sze-
letelő, centrifuga, mosógép 
gyümölcs- és zöldségfélesé-
gek mosására, előfőző és egy 
szártépő gép is. Idén már 
gépesíteni akarják az asza-
lásra kerülő szilva szártepé-
sét. Más esztendőkben utó-
lag, aszalás után • kézzel tá-
volították el a szárakat. Ké-
szítenek ezenkívül különféle 
szárítmányokat. Szárítanak 
a többi között burgonyát, 
sárgarépát, petrezselymet, 
cellert. Sőt készítenek cuk-
rozott gyümölcsöt is. 

lg.v lesz a szezonjellegű 
Paprikafeldolgozó Vállalat-
ból — ahogy még ma tré-
fásan mondják, de már las-
san valóság lesz — paprika-
feldolgozó, gyümölcs* és 
zöldségszárftó vállalat. 

Nagy Pál 

„IGY LÁTJUK A VILÁGOT" 
Fényképkiállítás nyílt a szegedi Újságíró Klubban 

A Magyar Fotóművészek szombaton délután megnyi-
Szövetsége évenként meg- tott szegedi kiállítás is, 
rendezi a fiatalok gyújtemé- melynek anyaga kiegészült 
nyes kiállítását. Ebben a Féner Tamás és Kölcsényi 
sorban idén három fotori- Ferenc fényképeivel. Mind-
portért Friedmann Endre, annyian a Magyar Távirati 
Lajos György és Pálfai Gá- Iroda fotoosztályának mun-
bor alkotásait mutatta be. A katársai. A Szegedi Ujság-
kiállítás Budapesten igen í r ° Klubban bemutatott 
nagy sikerrel zárult. A há- a n y a g k ° z e l 6 0 darabból áll. 

A kiállítás minden nap este 
rom fiatal fotóművész alko- 6 órától 10 óráig díjtalanul 
tásait mutatja be a tegnap, tekinthető meg. 

Magyar gyártmányú 
elektroakusztikai berendezéseket 

szerelnek fel a Kremlben 
Moszkvában, a Kremlben 

reprezentatív, nagy tanács-
termet rendeznek be, s a 

gyar szakemberek ügyesen 
oldották meg, 

s az Elektroakusztikai Gyár, 

vei. 
A 

magyar ipart bízták meg az v a l a m i n t M e c h a n i k a i L a -
ehhez szukseges különleges b ü r a t ó r i u m a l e g k o rszerúbb 
elektroakusztikai berendeze- s W d i ó k ö v e t e l m é n

S
v e k e t i s k i_ 

sek gyártásával, felszerelese- e l é g f t ő m i n ő s é g ű - h a n g o s í t ó 

berendezéseket készít. 
hatalmas teremben a ,„ 

, , , , . . . , , , Most eloszor kerül kul-feladat megoldását ne- f ö l d r e p é l d á u ] k o r s z e r ű m a _ 
hezíti az a követel meny, g y a r sztereofónikus elekt-
hogy nemcsak jó beszédért- roakusztikai berendezés — 
hetőséget, hanem kiváló ze- keverőasztalok, erősítők, 
nei hangzást is kell elérni. 

A kettős feladatot a ma-

Az Ingatlankezelő 
is a VízmOvek 

Miérl irtják ki a Nagykörúton a fákat? 
A Nagykörúton egymásután vágják ki 

a fákat. Szerkesztőségünket többen meg-
kérdezték, hogy mi ennek az oka? Ez-
zel kapcsolatban a városi tanács terv-
osztályán a következő felvilágosítást 
adták: 
A Nagykörút faállományának egy ré-

sze elnyomorodott, szabálytalanul nőtt. A 
fasor itt nem is volt egyenletes. A kör-
úton nemcsak akác-, hanem egyéb fá-
kat is ültettek, s ezeket sem egy időben. 
Ez a fasor nem volt méltó a szépen meg-
épített Nagykörúthoz. Ezért irtatja ki a 
kerületi tanács a Kertészeti Vállalattal a 
meglévő fákat. A kitermelésben részt vet-

tek a termelőszövetkezetek is. Az innen 
nyert faanyagot a közös gazdaságok kap-
ják, s ezt jórészt szerfás építkezéshez 
használják fel. 

A Nagykörutat egyébként újra fásítják 
és parkosítják. Most bírálják el a parko-
sítás terveit. Végleges döntés még nem 
született, de annyi közölhető, hogy a 
körút fásítása és parkosítása reprezenta-
tív és méltó lesz Szegedhez.' fezüsthársa-
kat ültetnek, s a körút egyes szakaszain 
pavilonokat ls építenek. A fásítás tavasz-
szal kezdődik, egyszerre az egész Nagy-
körúton, a parkosítást pedig szakaszon-
ként végzik, az egyéb építkezések üteme 
nek megfelelően. 

magnetofonok, hangszórók 
stb. —, amely a zenekari, 
vagy énekkari hangverse-
nyek közvetítését természet-
hűvé teszi majd. 

A szteráofónikus rendszer-
rel ugyanis a hangokat 
úgy adják vissza a te-
rem bármely pontjára, 
mintha az közvetítő beren-
dezés nélkül történne. 

Ha a teremben tanácskoz-
nak, a beszéd érthető továb-
bításának megoldásán kTvüI 
olyan sokcsatornás magneto-
font is felszerelnek, amely 
alkalmas a beszéd és annak 
több külföldi nyelvű tolmá-
csolásának egyidejű rögzíté-
sére is. 

A negyedév végéig vala-
mennyi berendezést átadják 
a szovjet megrendelőknek. 
(MTI) 


