
Egy éjjel Zaj... zaj... zaj... 
a rendőrségi ügyeleten 

Az éjszak* több ember 
felelőtlenségéről, gondatlan-
ságáról tanúskodott.. Van-
nak. akik azt hiszik. hogy 
lezaratlan kerékpárjukra 
majd má.sok vigyáznak. így 
tett P. S. szegedi és Sz. B. 
röszkei lakos is. Mindkettő-
jüknek ellopták lezáratlanul 
hagyott kerékpárját az új-
szegedi versenyuszoda kerí-
tése mellől. Ugyanígy járt 
Sz. L. is, aki a Marx tér 7. 
szam előtt hagyta kerékpár-
ját lezáratlanul. Aztán este 
rohantak feljelenteni az is-
meretlen tettest, ragv tette-
seket. 

kisteleki rendőrőrs Opletán tárcáját 308 forinttal, sse-
Lajra büntetett előéletű, „éiyj okmányaival együtt. 
Kistelek, Tisza István utca 

Tizenegy óra után pár 
perccel a Szent György tér 
7. szam alol telefonáltak az 
ügyeletre. Az izgatott hang 
azt jelentette, hogy még 
kora délután egy férfi és 
egy nő otthagvta az EL, 
02-88-as rendszámú motor-
kerékpárt a Dugonics és az 
Osztrovszky utca között. A 
motoron hagytak bukósisak-
jukat ls. A telefonáló addig 
meg csak szemmel tartotta 
a gazdatlan motort, de most 
Tnar szeretne lefeküdni. Ké-
sőbb a járőrök jelentették, 
hogy a kérdéses motort 
mar elvitte a gazdája. 

Fél 13 előtt csendháborf-
tást jelentettek telefonon a 
Petőfi Sándor sugarút 6. 
szam alól. Állítólag a szom-
szédban hangoskodnak, és 
rendszeresen. 

— Azonnal Intézkedünk — 
nyugtatta meg a telefonálót 
az ügyeletes rendőrtiszt. — 
Nyomban a helyszínre siet-
nek az URH kocsival. Par 
perc múlva a kocsiból visz-
szaszolnak rádión, hogy ezt 
az egy éjszakát csak bírják 
ki a szomszédos házban is, 
hiszen nem csendháborítók 
hangoskodnak, hanem lako-
dalmasok; a menyasszonyt 
eppen most láncoltatják. 

Az URH kocsit kérték a 
Sarga üdülőtelepre. A beje-
lentes szerint verekednek, 
Kesobb kiderült, hogy a be-1 
Jelentő kötözkódött egy tár-
sasaggal, s igv akarta magái ' 
tisztara mosni, 

A Postakocsi csárdaban 
szorakozott a feleségével az 
EM 51-11 rendszámú motor-
kerékpár tulajdonosa. A j 
motorkerékpár® azonban 
ne igyon szeszt, ha utazni 
akar, mert ráfizet. Így járl 
ez a motoros is; útközben 
szondába fúvattak vele, s az 
eredmény tóbb pohár szesz-
ről tanúskodott. 

Az éjszaka lekoniolyabb 
ügye Kistelekről „szaladt" 
be. Ket betörőt fogott el a 

48 és Papp Jenő, Szeged, 
Petőfitelep. Kiniezi utca 8. 
szem alatti lakosok szemé-
lyeben. Kisteleken a Bem 
tábornok utca 41. számú 
házban kibontottak egy vak-
ablakot. s a lakásból ellop-
tak több ruhaneműt, egy 
sonkát, egy pár gumicsiz-
mát. Kiderült róluk az is, 
hogv Sövényházán hetekkel 
ezelőtt elloptak egy lezárat-
lanul hagyott kerékpárt. 
„Karpereccel" szaladtak ki 
Kistelekre a két betörőért, 
akikről valószínű, mas bűn-
cselekmenvek is kiderülnek. 

Amig az orkánkabátját fel-
vette tárcájának hült helye 
támadt. Azon frissiben ki-
szaladtak a járőrök. 

Családi perpatvarhoz, 

Éjfél után 1 arakor kar-
pereccel voltak kénytelenek 
beszállítani Rószke alól Fa-
zekas Imre 31 éves, Doma-
szék 188. szám alatti lak®t, 
aki nagyon részegen „moto-
rozott" az úttesten, egyik 
oldalról a másikra. Előtte 
élettársával Ittak Röszkén, 
s ilyen állapotban akartak 

hangrakodáshoz, verekedő hazajutni. A „karperecre" 
férj megfékezesére ezen az azért volt szükség, mert erős 
éjszakán egyetlen esetben embert, játszott. Bent azon 
sem hívták a 07-et. A no- kan ™ár nagyon szerényen 
tórius panasz te vök is távol viselkedett. Az alkoholvizs-
maradtak különböző rögesz- Saló szonda kristálya azon-
méikkel. Van ugyanis az sötétbarna színűre vál-
ügveletnek már egy régi is- t(™>tt Fazekas Imre lehelle-
meröse, aki azért szalad pa- tető'- Korábban ugyancsak 
naszra, mert allitolag a ittas gépjárművezetés miatt 
házban, ahol lakik, valaki s2*"™ ellenőrzőlapját 

A múlt felől elmarad min-
den állomás. Az emberek a 
Kenderfonó és Szövőipari 
Vállalat központi gyárá-
ban is csak a jelent látják 
és a jövőre kíváncsiak. Vál-
tozik körülöttük minden, a 
vár®, a gyár az élet. Ki-
cserélődnek a központi 
gyár gépei, de a szövődéi zaj 
marad a régi. Most össze-
fogtak, hogy elűzzék a zajt, 
vagy legalábbis csökkentsék. 

Míg a zaj® termet járom, 
egy évekkel ezelőtt feljegy-
zett párbeszéd jut eszembe. 

— Mondja, Dobákné, mit 
ad maga a gyárnak azért a 
pénzért, amit kap? — kér-
dezte az egyik idős munkas-
asszony közvetlen főnöke. 

Vannak érzések, amelye-
ket tudomásul kell venni, 
el kell fogadni. Az emlékek, 
fcienyomások hatása nem 
mindig kormányozható. 
Megértettem a vezető nyers 
kérdését, de méginkább a 
kérdezett keserű válaszát. 

— Eredj fiam haza, és kér-
dezd meg az édesanyádtól, — 
akivel évtizedekkel ezelőtt 
együtt kezdtem a munkát —, 
hogy mit adtunk mi a gyár-
nak 14 éves korunk óta. Az 
én látásom már gyenge a 
por, s hallásom a nagy zaj 
miatt. Ne irigyelje tőlem 
senki, hogy ma már nem 
szövőgépen dolgozom, ha-

ftélve az n e r n a gépek lyukkártyáit 
Pórul járt viszont egy ügyeletes rendőrtiszt szerint ! készítem, 

fiatalember, mert egv tánc- « a hétvégi éjszaka viszony-
mulatságról távozva a ruha- sima es csendes volt. 
tar pultjára tette a pénz- L. F. 

kifejezetten az ő lakásában 
szaporítja a bolhákat. 

már bevonták. 

A pár esetből 

Tisz tább l e v e g ő 

Befejezés előtt 
fűszerpaprika ültetése 

Kedvezett az időjárás a fű- adott használatra a kübek-
szerpaprika ültetőknek s a házi Sarló és Kalapács, a 
nagy munka befejezéshez röszkei Kossuth, a mihálytel 
közeledik. A Szegedi Papri-
kafeldolgozó Vállalat termel-
tetési osztályához érkezett 
jelentések szerint az elő-
irányzott terület nyolcvanöt 

Az új klimatizáló beren-
dez® segítségével mar tisz-
tább a levegő, nem telepe-
dik vastagon a por a gépek, 
re, a tüdőre, de a zaj a ré-
gi. Hogy mielőbb ezt is csök-

. kentsék, kutatók, orvraok 
fogtak össze. Személyesen is 
látogatást tettek a gyárban, 
hogy maguk is érzékeljék a 
zajt, amely évek óta a Do-
báknék hallását gyengítette 
és nagyothallókká tette 
őket öreg korukra. 

A munkások kíváncsian 
fogadták a vendégeket, dr. 

százalékán rakták ki a pa-
lántákat, amelyek szépen fej-
lödnek, erősödnek. A meg-
újuló esőzések jó hatással 
vannak a növények megerő-

södésére * így pótlásra alig. 
van szükség. A gazdasagok' 
az utóbbi esztendők legna-
gyobb. területére: csaknem: 
hét és félezer holdra szerződ-' 
tek s a szövetkezeti gazdák 
szorgalmanak, derekas helyt-
állásának köszönhető az ide-
jeben történő ültetés. Az 
újszegedi Haladas Tsz-ben a 
vízállásos területeken a pé-
pek mellett kézzel is palán-
táinak. Majoros Mihály ker-
tészeti brigádjában Vladi-
szavlyev Dusán munkacsa-
pata segített abban, hogy ké-
sedelem nélkül helyezhessék 
ki a palántákat. 

A sok helyen bimbós ál-
lapotban levő palánták rö-
videsen virágoznak. A szege-
di körzetben egyre inkább 
terjed az öntözéses termesz-
tés. A feldolgozó vállalat ki-
lenc esőztető berendezett 

ki Üj Élet és a tiszaszigeti 
Búzakalász termelőszövetke-
zetnek. 

A gépek napi átlagteljesít-
ménye hat hold s aszályos j Surján László professzort, az 
időszakban majd harminc- Orvostovábbképző Intézet 
ötven milliméter esöpótló igazgatóját, dr. Pintér Ist-
öntözést kapnak a fúszernö- vánt, az Ország® Munka-
vények. I egészségügyi Intézet osztály-

vezetőjét, dr. Szabón Józse-
fet, a Szegedi Orvostudomá-
nyi Egyetem Fül-orr-gége 
Klinikájának igazgatóját, dr. 
Dudás Bélát, a Szegedi Váro-
si Tanács egészségügyi osz-
tályának vezetőjét, dr. Ge-
réb Györgyöt a Tanárképző 
.főiskola pszichológiai tan-
székének vezetőjét, dr. Csa-
ja Klárát a Csongrád me-
gyei üzemi főorvost és mun-
katársaikat, klinikai es üze-
mi orvosokat. Ez alkalom-
mal nem gyógyítani jöttek 
a gyárba, hanem az üzem 
vezetőivel tanácskozni, mert 
a zajártalom elleni védeke-
zésben továbbra is úttörő 
szerepet szántak a szegedi 
fonó és szovöüzemeknek. 

Országosan már évekkel 
ezelőtt kidolgozták az üzemi 
zajnormákat. Mret készítik 
elő a zajártalom elleni vé-
dekezés módjait és felada-
tait szabályozó rendeletet. 

Könnyebben fárad 
az ember 

Az egyes zajok között nagy 
.különbségek vannak. Egy-
ben azonban megegyeznek: 
rövidebb, hosszabb ideig 
tartó hatásuk nz emberi 
idegrendszerre sem előnyős. 
Még az aránylag kisebb erőe-
ségü hangok mellett is fá-
radtságosabb a munka — 
állapítják meg a szakembe-
rek — a zaj ugyanis többlet-
munkát ró az idegrendszerre, 
következésképpen a munka 
eredménye is kevésbé kielé-
gítő. 

, Az előkészületiben levő 
rendelet az új beruházások-
nál kötelezővé teszik, hogy a 
megengedhető „zajszintet" ne 
lépjék túl. A meglevő üze-
mekben Ls — ezek közé tar-
tozik a Kenderfonó ég Szö-
vőipari Vállalat is — a le-
hetőségekhez mérten csök-
kenteni kell majd a zajt. 
Ahol pedig nem lehet elérni 
a megfelelő szintet, ott egyé-
ni védőfelszerelések haszná-
latát teszik kötelezővé. 

A hatás® zajvédelem fel-
tétele —, hogy ismerjük a 
dolgozók hallását munkába 
lepes előtt és azt követően 
is folyamatosan. Minden új 

Válaszol az illetékes: 

Reszkess, Hypo 
A Reszkess Hypo!" című 

cikkünkben a parafadugó 
hiányával és a Hypo-kiszere-
lés problémaival foglalkoz-
tunk. Cikkünkre Mihalusz 
Ferenc, a Magyar Állami 
Pincegazdasag v ezerigazgato-
ja válaszolt. 

A Szegedi Magfeldolgozó 
és Vegyészeti Vallalat - ál-
lapította meg többek között 
— az idei év első negyedé-
ben 650 ezer darab dugót 
rendelt, amelyből a parafa-
feldolgozó üzem 385 ezer da-
rabol szállított. Ennél töb-
bet nem is tud szállítani. 

— Tajékoztataeul el kell 
mondanom, hogy sa inra, nem 

tudunk megfelelő mennyisé-
gű parafát beszerezni — el-
lentétben a cikk állításával 
—, mert a világ parafaterme-
lésc csökkenő tendenciát mu-
tat. Másrészt a parafát tő-
kés országokból szerezzük be, 
s így eleve korlátozottak a 
lehetőségeink. 

— Az egyre növekvő para-

faszükséglelet nem lehet ki-
elégíteni. Ezért a boripar is 
arra kenyszerült, hogy új 
zarasl modokat alkalmazzon, 
es egyre szűkítse a parafafel-
használast. Fokozottan all ez 
olyan iparagakra, ahol az 
üvegekben levő aru termé-
szeteból kifolyólag a parafa 
nélkülözhető és helyettesít-
hető mással. Egyébként két 
esztendővel ezelőtt vala-
mennyi parafafelhasználó 
vállalatnak egy felhívást 
küldtünk, amelyben bejelen-
tettük, hogy a következő esz-
tendőkben műszaki fejleszté-
si tervükben irányozzák elő 
a parafapotló anyagok beve-
zetései, mert. igényükét nem 
tudjuk majd kielégíteni. A 
probléma ott van, hogy ez 
ideig kevés eredménnyel járt 
felhívásunk és olyan hely-
zet teremtődik, hogy a foko-
zódó parafahiány fogja a fel-
használó üzemeket rákény-
szeríteni más zárási anya-
gok felhasználására. 

„GYVRMÁS" EMBER 
A faljaró törtenetét is- tem. Az utcaiban akkorra 

merjük, fantasztikus tetteit mar végzett a mester, „ki-
filmen is láttuk. De mit világosodtak" a falak, köny-
tesa a ..falradírozó", egyálta- nyen lehetett érzékelni a 
'án, mit takar ez a furcsa különbséget, ahogy egyikből 
munkameghatározás? Óriási 
radirgumival törli tisztára a 
falakat? 

Akármilyen furcsa, de így 
van. 

— Ez az a bizonvra „ra-
dír" — mondja kérdésünkre 
Tóth András, a szakma első 
cs jelenleg még egyetlen 
szegedi művelője. Egyik ke-

a másikba lépett az ember, 
így azonban, szemmel ki-

sérve a tisztaságot teremtő 
kezet, még sokkal érdeke-
sebb, 8 persze szembetű-
nőbb is a változás. Ilyen 
volt. ilven lett — valóságos 
illusztráció ez a szakmá-
hoz. Tóth András széles 
mozdulatokkal kezdi a le-

zeben narnusszurke masszat meztelenített fal sarkánál, 
tart. a masikkal eppen most N 6 a hirtelen támadt vilá-
rakia hozza a friss, meg g o s ^ a7, l l d v a r l hel.viség-
hasznalatlan. kekes szmu ke- ben is. Vízszintesen szalad-
vereket a „municira" asak- n a k a mozdulatok, fürgén 
bo1- dolgozik az eres kéz. Hol 

Mint mondia. minden há- a jobb. hol a ba' lendül ne-
rom-négv négyzetméter utan ki. attól függően, hogy esik 
frissíteni kel! a fáradt anya-
got. Az eres. erős kezek 
gyorsan dolgoznak, sebtében 
elegyítik a kétfajta gyur-
mát. amikor kész. nem több 
az egész, mint két összeszo-
rított ököl. 

Az embernek önkéntelenül 
is a Pá! utcai fiúk gittegy-
lete jut az eszébe, mikor a 
kevereket nézi, csakhogy ez 
nem gitt. hanem aranyosan 
összevegyített keverék, s ami 
a fő, a tisztaságot szolgálja. 

— Persze a dagasztásnál 
nagyon kell vigyázni —ma-
gyarázza a evurmát emel-
getve n fiatalember. — Se 
kevesebbet, se többet, hogv 
mennyit, azt már megmond-
ja a munka közben kiala-
kult érzék. 

Eddig i« láttam már bizo 
nyitékát. hogy 
vegvszer lehet a 
A Zászló utca-4 b-ben Lan-
tos Sebestyén zenész-peda-
gógus lakásában a házigaz-
da és kedve* ősz hajú fele-
sége éppen az egyik szoba 
rendezgetéséi el. a képek 
úirafelrakasaval volt el fog-

jobban kezére. 
— Font® az is, hogv két-

kezes legyen az ember — 
mondia a mester. — És ala-
posan oda kell figyelni, ne-
hogy csíkozott maradjon a 
fal. 

Lenn a padlón, a fal aljá-
ban szürke szilánkok. Ügy 
látszik, ez a ..radír" is úgy 
morzsolódik, kopik, mint kö-
zönséges, papírdörgölö tár-
sat. 

Most létrára áll a fiatal-
ember. mint a szobafestők, 
hogy feljebb is, megamenv-
nvezeten is rendet csinál-
jon, eltávolítsa az éveken 
át odarakódott finom port, 
kormot, a füst nyomait.. 

— Ide teraék — ültet, 
félre kedvesen a háziasz-

ió-doIg® szony. a mennyezetről Ippor-
„radírban". zó „áldás'' elől. — Szerin-

tem — és körülmutat a tisz-
tuló oldalon — ez a házi-
asszonyoknak nagyon ked-
vező. Épp mratanában akar-
tunk festeni, nvolc év után. 
Dc így pár esztendővel ki-
tolódhat. meg spórolni is 

1*1 v*. amikor megerkez- lehet rajta néhány szazast. 

— Olvastam a hirdetést. 
hát mondom, lehet hogy 
úgyse tökéletes, de legalább 
kiadom a kétségemet. Sze-
rencsére kellemesen csalód-
tam. 

Meg-megreccsen a létra, 
ahogy a mennyezet csíkjá-
hoz nyújtózkodik a „falra-
dirozó". Közben épp ilyen 
szorgalommal magyarazza 
munkája előnyeit A festék 
épségben marad, sót: „elő-
jön". A repedések meghal-
ványulnak. hisz a piszok el-
tűnik belőlük. De arról «em 
hallgat, hogy nem mindent 
tudó „csodaszerről", hanem 
csak sokat tudó vegyszerről 
van szó. Például ott a kap-
csolónál a zsírraodást nem 
lehet eltüntetni vele. 

Azután szemelve* dolgok-
ra fordul a szó. Négv évig 
dolgozott a fövárrai takariló 
vállalatnál. onnan került 
ide. a Szegedi Unlverzál 
Ktsz-hez. néhány hónapja. 
Ezt az újítást. — nem. nem 
az övé. egv munkatársa adta 
he — úgy hozta magával a 
bútorkárpit- és szőnvegtisz-
titási tudománnyal együtt. 
Ide kívánkozott vissza, a Ti. 
sza szögébe, mivelhogy „ide-
valóéi születésű"! 

— Csiling-esiling — szól 
közbe a csengő, ahogy a 
környékét tisztogatja. Bú-
csút veszek a sváácisapkás. 
kockásinges „falradírozótól". 
aki újra munkájába merül, 
s közben talán azon tűnő-
dik, hogyan nevelje ki ma-
ga meilé az új szaktársa-
kat, az utánpótlást. 

Mikor lefelé ballagok a 
lépcsőházban a házigazda 
nem röstell utánam jönni, 
hogy megmondja: 

— Azt is nyugodtan meg-
írhatja, hogv nagyon lelki-
ismeretesen dolgozik. 

S. M. 

munkába lépő részére köte» 
lezö lesz a hallásvizsgálat, 
később pedig ellenőrző vizs-
gálaton kell megjelenniök, -
mondták el a rendelet elő-
készítésében közreműködő 
orvosok é» kutatók. 

A vizsgálatokhoz rövide-
sen megfelelő műszerek, ké-
szülékek állnak majd rendel-
kezésre, de míg az üzem be-
szerzi ezeket a gépeket, a 
szegedi klinika segít orvosai-
val és saját berendezéseivel. 
Már több alkalommal vet-
tek részt üzemi szűrővizs-
gálatokban a szegedi klini-
ka orv®ai és adtak tanácso-
kat a dolgozóknak. Legutóbb 
a szegedi t«xtilmüvekben és 
a kenderfonó üzemben vé-
geztek felméreseket. 

A megelőzés 

Komoly, felelősségteljes 
munkát kezdtek el az or-
vraok és kutatók az újsze-
gedi szövőgyárban. A zaj 
okozta halláscsökkenés meg-
akadályozásának fontra fel-
tétele a megelőzés. Ha a 
szakemberek időben felis-
merik az elváltozást, akkor 
megakadályozható a további 
csökkenés. A nagy zajban 
dolgozó munkások rendsze-
rint nem veszik észre, hogy 
hallásuk romlik. Eleinte 
ugyan ia a beszédet még 
rendesen értik. A hallás-
csökkenést csak korszerű 
műszerekkel állapítják meg, 
ezért ha a dolgozók meg-
értették a védekezés fon-
toaságát, bizonyára nem ide-
genkednek majd a vizsgá-
lattól sem. 

Külföldi tapasztalatok ta-
núsítják, hogy a zajárta-
lom elleni védekezésnek 
kedvező hatása van a ter-
melésben ia. Lengyelország-
ban például az egyik üzem-
ben csökkentették a zajt, a 
több mirvt 20 százalékkal 
nótt a termelékenység. 

A dolgozók egészségvédel-
me mellett a népgazdasági 
érdekek figyelembevételével 
segítik a védekezés és meg-
előzés úttörő munkáját a 

I Kenderfonó- és Szövőipari 
Vállalat vezetői. Tóth Lász; 
ló vezérigazgató, s a gyár 
többi vezetői arra is gondol-
nak. hogy kísérleti munka-

j termet létesítenek, ahoi na-" 
' gyobb alapossággal vizsgál-

hatják a zaj hatását ós ki-
kísérletezhetik az orvratudo-
mánnyal, a pszichológiai éa 
műszaki tudományok szak-
embereivel a védekezés 
módszereit. 

Segít a klinika 
— A szegedi klinika min-

den segítséget megad e cél-
kitűzés megvalósításához — 
mondotta dr. Szabón József. 
— Hasznra dolog, hogy a 
szegedi üzemi vezetők már 
a törvényrendelet megjele-
nése előtt ilyen hatásra In-
tézkedést kívánnak tenni. 
Ha a felvilágosító munka 
is párraul ezzel a törekvés-
sel, akkor a dolgozók érde-
kében végzett kollektív 
munka szép eredményeket 
hoz az újszegedi gyárban ia. 

Az örökségül ránk ma-
rad állapotok felszámolása 
igen nagy és nehéz feladat. 
Még sok-sok idő után lesz 
majd csak erőnk mindenütt 
likvidálni a múlt kísérő je-
lenségeit. Reméljük, hogy 
mielőbb csökkenteni tudjuk 
a nagy szövödei zajt Újsze-
geden. 

N'ag; Pál 

Szegedi művészek 
Újvidéken 

Tegnap esle nagy sikerrel 
szerepelt az újvidéki opera-
házban a Bohémélet elöadá-
san a Szegedi Nemzeti Szín-
ház két ope raénekese : Berdál 
Valéria es Varga Róbert. Az 
előadást szegedi karmester, 
Vaszy Viktor érdemes mű-
vész vezényelte. Az újvidéki 
közönség a felvonások és a 
nagysikerű előadás végén 
forró tapsokkal köszöntötte a 
szegedi művészeket. 
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