
Jobb feltételeket a motorok 
és háztartási gépek javításához 

Mi a probléma?— Az IKV 
és a finommechanikai vállalat 

X Fémfeldolgozó és Fi-
nommechanikai Vállalat Pe-
tófi Sándor sugárút 77 szám J á fémfeldolgozó 
alatt levő motorszerelo rész- ^ ' L s

 & .. 
lege kinőtte már helyiségeit. 
A lakosság közvetlen szol-
gáltatásában pedig fontos 
szerepet tölt be ez a műhely. 
A szegedi motortulajdonosok 
több mint tíz fa j ta nagymo-
torjának s az összes segéd-
motorjának garanciális javí-
tását végzik, sőt Csongrád 
megye távolabbi pontjáról is 
idehoznak számos nagymo-
tort javításra. 

Késlelteti a munkát 
A műhelyt és tartozékait 

csak bérli a 
és finommechanikai vállalat, 
az épület a Szegedi Ingat-
lankezelő Vállalaté. A ház 
udvarában volt egy mellék-
épület, amelyet egyrészt mű-
helyül, másrészt a javításra 
váró motorok raktározására 
használtak. A melléképület 
használatát nemrégen meg-
szüntették, mert rozoga, élet-
veszélyes vol t Emiatt a mo-
torszerelő részleg az utcára 
szorult, az úgynevezett elő-
kertet használja a motorok 
tárolására. Másrészt, ami ide 
nem fér el, azt áttolják a 

problémákat is okozott, mint 
ahogy ezt elmondotta Fogas 

és 
finommechanikai vállalat 
műszaki vezetője. A kény-
szerűségből tárolt motorok a 
túloldali háztartási gépjaví-
tóban elvették ugyanis a he-
lyet a Lehel hűtőszekrények 
javításától. Itt a fémfeldol-
gozó vállalat százezer forin-
tos beruházása késik, amely-
nek pedig az lenne a rendel-
tetése, hogy itt rendezkedje-
nek be a hűtőszekrények ja-
vítására. Eddig ugyanis, ha a 
hűtőgépből elszökött a gáz, 

fémfeldolgozó töltésre Törökszentmiklósra 
kellett küldeni, ahonnét azt 
öt-hat hét múlva kapták 
vissza. 

A probléma megoldására 
egyetlen lehetőség kínálko-
zik, a háztulajdonos, a Sze-
gedi Ingatlankezelő Vállalat, 
a lehetőség szerint, minél 
előbb hozza használható ál-
lapotba a motorszerelő rész-
leg udvari melléképületét. 
Ezzel ugyanis a hűtőszekré-
nyek javításához szükséges 
helyiség felszabadulna. 

túlsó oldalon levő, ugyan-
csak a Fémfeldolgozó és Fi- A lakosság is a kárát 

Ami jó és ami rossz 
Ellenőrzés a cukrászdákban, é t t e r m e k b e n 

nommechanikai Vállalat má-
sik részlegébe, a motorteker-
cselő és háztartási gépjaví-
tóba. 

Ez a vándorlás nap mint 
nap késlelteti a munkát. Ha 
esik az eső, az előkertben 
áznak a javításra váró moto-
rok. A rozsdásodás ellen 
szükségmegoldásként ugyan 

vallja 
A motorszerelő műhely je-

lenlegi állapota miatt a KÖ-
JÁL is kifogást emelt. Nincs 
itt étkezőhelyiség, a mun-
kások a műhelyben fogyaszt-
ják el ebédjüket Kicsi és 
zsúfolt az öltözőhelyiség. 

ponyvákkal, nylondarabok- Üj munkást amiatt nem tud-
kal takarják le. Az utcára n a k beállítani, mert nem 
kiszorult raktár fölé ízléses, t u d n a k s z á m á r a öltözőszek-
műanyagból készített tetőt 
kellene felhúzni. Ezt a Fém-
feldolgozó és Finommecha-

rényt sehol elhelyezni. A 
műhely betonpadozata erő-

nikai Vállalatnak kell meg- sen megrongálódott Sajnos, 
terveznie és felépíttetnie. 
Ezzel kapcsolatban megkér- m ű h e i y b e n nincs 
deztük Gladics Józsefet a 
III. kerületi tanács közieke-
déri és építési csoportjának 
vezetőjét A tetőzet ízléses 
kivitelezése ellen nem emelt n ek zavartalan 
elvi kifogást Városképi 
szempontból ugyanis az ut-
ca frontján egy csinos kivi-
telű tetőszerkezet nem ron-
tana semmit ellenben a je-
lenlegi állapot egyáltalán 
nem illik az utca képéhez. 

A beruházás 
elhúzódásának oka 

a közel 30 főt foglalkoztató 
kiképzett 

elsősegélynyújtó sem. Ez 
viszont már a vállalatvezetés 
hibája. A munka feltételei-

biztosítása 
mellett az ott dolgozók testi 
épségének, egészségének 
megvédésére is gondolni 
ke l t 

Mindent együttvéve a 
Fémfeldolgozó és Finomme-
chanikai Vállalat motorsze-
relő és háztartásigép-javító 
műhelyének megjavítására 

A motorszerelő részleg s ü rgősen intézkedni kell. 
udvari melleképulete hasz-
nálatának megszüntetése más U F. 

A hőmérő higanyszála 30 
fok fölött jár. Ilyenkor 
még nagyobb gondot kell 
fordítani a tisztaságra, hi-
giéniára. Különösen nagy 
feladat vár e téren Szege-
den is az éttermek, cuk-
rászdák dolgozóira. Naponta 
több ezer ember étkezését, 
szórakozását biztosítják. S 
ez egyben azt is jelenti, 
hogy a legkisebb gondatlan-
ság is esetleg emberek 
megbetegedését okozhatja. 
Ezért a Csongrád megyei és 
a szegedi megyei jogú váro-
si tanács kereskedelmi osz-
tálya, a Csongrád megyei 
Vendéglátóipari Vállalat és 
lapunk képviselójéből bri-
gád alakult. A brigád cél-
ja volt: körültekintően meg-
vizsgálni az éttermekben, 
cukrászdákban található ál-
lapotokat, s ahol kell, in-
tézkedni. 

A Bárka és a Kedves 
Az első állomás a felső-

városi Bárka Étterem volt. 
A Káimány utcai kisven-
déglőben rend, tisztaság fo-
gadta az érkezőket. Nem 
akadt kifogásolnivaló a rak-
tárban és a konyhában sem. 
A hűtőszekrényben példás 
rendben külön tárolták a 
készételeket és a húsokat. 
Az ételminták is dátumoz-
va, aláírva vártak ellenőr-
zésre. Itt tehát az ellenőr-
zőkönyvbe is dicséret ke-
rült s a felhívás: továbbra 
is nagyon ügyeljenek az 
ételek megfelelő tárolására, 
a tisztaságra. 

A felsővárosiák közked-
velt „cukija", a Kedves. 
Sajnos ez alkalommal nem 
túl „kedvesen" fogadta a 
látogatókat, a bútorzat 
ugyanis eléggé elavult, a 
helyiség kicsi, nem elegendő 
a nagy forgalom lebonyolí-
tásához. Az ellátás, illetve 
az áruválaszték megfelelő 
volt, már reggel 9 órakor 
háromféle fagylaltot lehetett 
vásárolni és a friss cuk-
rászsütemény is megérke-
zett. 

Ilyennek nem szabadna 
lenni! 

A rókusi étterem bejára-
tával szemben a falon pi-
ros tábla hirdeti: Kiváló 
étterem. Sajnos, amit bent 
talál az ember, nem éppen 
kiváló. Leszámítva a leltár 
okozta rendetlenséget, za-
vart, a konyhában tűrhe-
tetlen állapot uralkodik. 
Jegyzőkönyvileg utasították 
a személyzetet, sürgősen 
szedjék rendbe a konyhát, 
tárolják a szemetet megfe-
lelően. Sőt szóvá tették azt 
is, hogy a kerthelyiségben 
tartott rengeteg göngyöle-
get minél előbb szállíttas-
sák el, mert ez is rontja az 
összképet Az éttermet 
egyébként nemrégen festet-
ték, s a bútorzat is meg-
felelő. 

Az ugyancsak rókusi „Cu-
ki"-presszóban kellemes hű-
vös, a hűtővitrinben a friss 
sütemények nagy választé-
ka, többféle fagylalt, s hű-
tött italok várják a vendé-

geket. Probléma itt is akad, 
bár nemrég nyitottak ki, s 
vendég még alig vol t az 
abroszok enyhén szólva pe-
csétesek. A figyelmeztetésre 
a vezetőnő azonnal talál 
tiszta abroszt s intézked-
nek a cseréről. 

Nyitás kilenckor 
A Muskátli-cukrászda aj-

taján tábla hirdeti: Nyitás 
reggel 9 órakor. A brigádta-
gok összeigazítják órájukat, 
9 óra 8 perc, de a cukrász-
da még nincs nyitva. No 
végre, most nagy zajjal nyí-
lik az ajtó, s a kipirult ar-
cú vezetőnő zavartan enge-
di be a váratlan látogató-
kat. Az eladótér, illetve 
ahol a vendégek ülnek, 
nagyjából rendben van. De 
a pulton előző napi kávé-
maradványok, s általában 
rendetlenség. Szabadkozás, 
amelyet jegyzőkönyvi be-
jegyzés zár le. Sokkal na-
gyobb tisztaságot várnak a 
vendégek, az illetékesek, 
ebben a cukrászdában is. 

A Szivárvány-büfében 
minden rendben, tisztaság, 
megfelelő áruválaszték, csak 
a vezető panaszkodik, nem 
kapnak sört, s a göngyöle-
get sem viszik el, pedig a 
kis helyiséget nagyon el-
csúfítja a ládák, üvegek 
halmaza. 

Az Alsóvárosi Étteremben 
csak a kerthelyiségben üze-
melnek. A zárt, hosszú ka-
pualjban a szemeteskukák 
és az üres söröshordók hal-

maza. Itt a vezető örömmel 
újságolja, van elegendő pa-
lackozott és csapolt sör is. 
A nyers húsok és előkészí-
tésre váró zöldségek tisz-
tán, hűtve tárolva, rendes a 
konyha is, de itt is — s úgy 
látszik ez már általános je-
lenség — fedetlenül a sze-
mét a konyhában. 

Rendszeres ellenőrzést! 
Szemben az étteremmel, a 

Gyöngyvirág-cukrászdában 
sokan várakoznak. 

— Kérem a következőt, 
tessék mondani ki követke-
zik — szól udvariasan az 
elárusítónő, egészen kiful-
ladva a nagy igyekezettől. 
Mert sajnos, amint azt ő 
maga is elpanaszolja, nem 
győzi egyedül a nagy for-
galmat. Kávét főz, fagylal-
tot ad, s a régebben meg-
érkezett friss árut még 
nem tudta rendesen kipa-
kolni sem, annyira nincs 
ideje. Itt tehát az a leg-
fontosabb intézkedés, kisegí-
tő személyzettel biztosítsák 
a megfelelő kiszolgálást, s 
így a még nagyobb forgal-
mat. 

A Csongrád megyei és a 
Szeged megyei jogú városi 
tanács kereskedelmi osztá-
lya és a Csongrád megyei 
Vendéglátóipari Vállalat ré-
széről ígéretet kaptunk a 
rendszeres, szigorú ellenőr-
zésre, s a tapasztalt hibák 
gyors megoldására. Remél-
jük, ez így is lesz! 

Horuczi Mária 

Üzemi könyvterjesztő 

Ünnepi 
Hetek 

Sopronban 
Mint már hírül adtuk, a 

Soproni Ünnepi Heteket az 
idén is megrendezik. A több 
hétig tartó ünnepi kulturá-
lis eseménysorozatban — 
amely az elmúlt héten kez-
dődött — magasszínvonalú 
hangversenyek, színházi elő-
adások, kiállítások szórakoz-
tatják a nagyszámú közön-
séget, amely szerte az or-
szágból és külföldről is fel-
keresi ezekben a hetekben a 
dunántúli várost. 

Képünkön: ünnepi hang-
verseny a Sopron kivilágított 
főterén, a Beloiannisz téren. 

A kis adminisztrátori szo-
ba első pillanatban semmi-
ben sem különbözik a gyár 
többi irodahelyiségétől. Ab-
lakán száda, a fal mellett 
körben szekrények, Íróasz-
tal, székek. Aztán egy-ket-
tőt fordul a kulcs a zárban 
s a kis szoba egyszerre 
könyvesbolttá alakul át. Pol-
cain katonás rendben sora-
koznak a legkülönbözőbb 
könyvek. 

Kakuszi Józsefné, a gyár 
könyvbizományosa mintha 
csak a maga könyveit mu-
togatná, olyan jóleső büsz-
keséggel nézegeti őket. Ki-
lenc éve dolgozik a gyárban, 
s szinte ugyanannyi ideje 
gondozza ezeket a tarka kül-
sejű, értékes jószágokat, a 
könyveket. S ha azt kérdez-
zük, mi az oka annak, hogy 
kilenc év óta egyforma lel-
kesedéssel, odaadással végzi 
ezt a munkát, válasza egy-
szerű: „Szeretem a könyve-
ket". 

Tuladonképpen nem is 
pénzért, hanem könyvekért 
dolgozik. A jutalékot 
ugyanis, amit az eladott 
könyvek után kap, szinte 
az utolsó fillérig könyvekre 
költi. De nemcsak ő maga 
szereti a könyvet, meg tud-
ja szerettetni másokkal is. 
A kilenc év alatt szinte 
egyetlen hónap sem volt, 
amikor a forgalom el ne ér-
te volna a 6—8 ezer forintot. 
Nem beszélve az ünnepi al-
kalmakról, amikor ennek az 
összegnek a két-háromszo-
rosa is bejön. 

Több mint 200-an fizet-
nek elő a különböző soroza-
tokra is. Ezeknek körülbe-
lül 80 százaléka az üzem fi-
zikai dolgozóiból tevődik 
össze. így például a Vi-
lágirodalom Remekei című 
sorozatot 81-en, a Milliók 
Könyvtárát 68-an, az ú j 
Jókai-sorozatot 31-en vásá-
rolják. De több előfizetője 
van a Világjáró sorozatnak, 
s a Kultúra Világának is. 
Az utóbbi időben ugyan ki-
csit csökkent a sorozatok 
népszerűsége, mert a kiadók 
olykor elég önkényesen — 
a közigényt figyelmen kí-
vül hagyva — kevésbé jó és 
népszerű könyveket is „be-
nyomnak" a sorozatba. Kü-
lönösen a Milliók Könyv-
tára című sorozattal kapcso-
latban hangzanak el ilyen 
panaszok. 

Ám, akik ilyen vagy olyan 

oknál fogva nem kedvelik 
a sorozatokat, még mindig 
bő választék áll rendelkezé-
sükre a sorozaton kívüli 
úgynevezett szóló könyvek 
között. A keresettségben 
első helyen állnak Berkesi 
András, Szilvássy Lajos, 
Komlós János, Rejtő Jenő 
könyvei. De állandó az ér-
deklődés a klasszikus, az 
igényesebb széppróza iránt 
is. Ennek bizonyítéka, hogy 
Németh László, Szabó Mag-
da, Fassuth László könyveit 
szinte percek alatt elkap-
kodják. A legbuzgóbb vásár-
lók: dr. Zsuru Józsefné, Tor 
Endréné, Pósa Lászlóné, 
Galiba Józsefné, Szalma 
Lászlóné és Kammenszki Pé-
terné, akik szinte minden 
hónapban 100 forint fölött 
vásárolnak. 

S hogy a ruhagyár dol-
gozói szeretik és szívesen 
vásárolják a könyvet, abban 
nagy része van Kakuszi 
Józsefnénak is, aki vevői-
nek már az ízlését is ismeri, 
s mindent elkövet annak 
érdekében, hogy a felmerülő 
igényeket a lehető legtelje-
sebb mértékben ki tudja elé-
gíteni. Kiváló munkájáért 
már 1963-ban oklevéllel 
tüntették ki, s az idén a 
könyvterjesztésben és az 
Asszonyok című folyó-
irat terjesztésében elért szép 
eredményeiért ismét kitün-
tetésre terjesztették fel. 

N. K. 

A Magyar 
Élettani Társaság 
29. Vándorgyűlése 

A Szegedi Orvostudományi 
Egyetem Szemészeti Klini-
kájának előadótermében ün-
nepélyes keretek között ma 
fél 9 órakor nyit ják meg a 
Magyar Élettani Társaság 29. 
Vándorgyűlését. A vándor-
gyűlés ezidei elnöke dr. 
Obál Ferenc egyetemi tanár, 
a Szegedi Orvostudományi 
Egyetem Élettani Intézeté-
nek igazgatója. 

A július 1-én, 2-án és 3-
án elhangzó tudományos 
előadások száma mintegy 
260. A Magyar Élettani 
Társaság rendes tagjain kí-
vül mintegy 35—40 neves 
külföldi tudós és kutató 
részvételére számít a rende-
zőség. Az előadásokat a Sze-
gedi Orvostudományi Egye-
tem több előadótermében 
tart ják egyidőben. 

A vándorgyűlés ideje alatt 
a Medicor Vállalat műszer-
kiállítást rendez a Fizikai 
Intézet Béke előadótermének 
előcsarnokában. Érdekessége 
a kiállításnak, hogy az or-
szágban itt mutatják be első 
ízben az idegrendszer és 
vérkeringési problémák ku-
tatásához felhasználható leg-
újabb magyar gyártmányú 
műszereket. 

Vírusokkal 
a rák ellen 

Egyre jobban terjed a ví-
rusterápia (a vírusokkal va-
ló gyógyítás). A Lett Tudo-
mányos Akadémia mikrobio-
lógiai intézetében létrehozták 
az első szovjet vírusterápiai 
laboratóriumot A laboratóri-
um munkatársainak figyel-
mét az ún. interovírusok 
vonták magukra, amelyek 
egészséges gyermekek bél-
rendszerében találhatók. 
Ezek segítségével sikerült — 
állatkísérletek keretében — 
rákos daganatokat megszün-
tetni. A kísérletek negyven 
százaléka eredményesen vég-
ződött Amellett a víruske-
zelóssel egyidejűleg adagolt 
gyógyszerek nem nyomták 
el. hanem aktivizálták a ví-
rusok tevékenységét. Az in-
terovírusok láthatóan nem 
okoznak kárt az egészséges 
szövetekben. Lehet, hogy 
másfaita, ilyen tulajdonsá-
eokkal rendelkező vírusok is 
léteznek. Feltehetőleg min-
den fajta daganathoz lehetne 
találni ellene ható vírust. 
Tdővel a vírusterápia helyet 
kaphat a kórházakban is. 

E l u t a z o t t 

a z A l e k x a u d r o v -

e g y ü t t e s 

A Szovjet Hadsereg Vörös 
Zászlórenddel kitüntetett 
Alekszandrov ének-zene és 
táncegyüttese befejezte ma-
gyarországi vendégszereplé-
sét. A világhírű szovjet ka-
tonaművészek — akiknek 
nagysikerű előadását több 
mint 22 000-en tekintették 
meg hazánkban — szerdán 
elutaztak Budapestről. Az 
együttest a Nyugati pálya-
udvaron a Honvédelmi Mi-
nisztérium és a kulturális 
élet több képviselője búcsúz-
tatta. 

Nyári szünet a cipőgyárban 

Uj futószalagokat 
szerelnek fel két műhelyben 
A Minőségi Cipőgyár sze- hogy három korszerű, vil-

gedi gyáregységének dolgo- lanymotorral hajtott futó-
zói a tegnapi, szerdai nap- szalagot helyezzenek üzem-
pal kivették évi fizetéses be, az elavult csúszó rend-
szabadságukat, a gyár ugyan- szerű szalagok helyett. A 
is leállt a minden évben házi műhelyben készült sza-
szokásos nyári karbantartás- lagok közül kettőt a tűzödé-
ra. A . munka tehát most sem ben, egyet a cipőalsórész-
szünetei, csak éppen más megmunkálóban szerelnek 
jellegű. Június 30-tól július fel. 
15-ig rendbehozzák, felújít- . . . . . 
ják a gépeket, termel 5egy- A «P0gyanak nagy része 
ségeket, kitakarítják az üdülőhelyeken tölti a nyári 
egész gyárat, hogy mire szünetet, a z idén rendelke-
v issza térnek a dolgozók a zésükre áll a nagyvállalat 
pihenésből, még a korábbi- balatonszemesi üdülője is. A 
nál is jobb munkakörülmé- dolgozók gyermekei közül 
nyek között kezdhessenek a 15-öt Villányban üdültet az 
a termeléshez. Ezt a két he- üzem. illetve a szakszerve-
tet használják fel arra is. zeti bizottság. 
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