
KGST épület-
gépészeti 
szimpozion 

Az Építők Szakszervezeté-
nek székházában kedden 
megkezdődött a KGST épí-
tésügyi állandó bizottságá-
nak épületgépészeti szimpo-
ziona. A háromnapos ta-
nácskozáson a lengyel, a 
magyar és a szovjet delegá-
ciók vitaindító előadásai 
alapján a lakások korszerű 
felszereltségéhez Igazodó 
fejlett elóregyártási és sze-
relési módszerek problémáit 
•vitatják meg. Egyebek kö-
zött a korszerű lakás beépí-
tett bútorának tartozékaként 
javasolják a hűtőszekrényt is. 

Tudományos tanácskozás | F c l V C S Z Í 
az alföld régészetéről 

? Nem veszik fel? 
A József Attila Tudomány-

egyetem Ókortörténeti és Ré-
gészeti Intézete, valamint a 
Móra Ferenc Múzeum ren-
dezésében tegnap, kedden 
reggel 9 órakor tudományos 
ülésszak kezdődött a Magyar 
Tudományos Akadémia sze-
gedi bizottságának székhazá-
ban. Az ötödik alkalommal 
összehívott tanácskozás mint-
egy 60 részvevőjét dr. Bálint 
Alajos, a Móra Ferenc Mú-
zeum igazgatója köszöntötte. 
Jelen volt a tudományos 
ülésszak megnyitásánál dr. 
Szalay László, a József At-
tila Tudományegyetem rek-
torhelyettese és dr. Korek 
József, a budapesti Nemzeti 
Múzeum főigazgatóhelyettese 
is. 

Az Alföld régészetével fog-
lalkozó tanácskozáson a ha-
zai kutatók mellett külföldi 
vendégek is tartanak előadá-
sokat: Valentin Weber drez-
dai, Jan Lichardus nyitral, 
Eugen Comsa bukaresti, 
Andrzej Kempistl varsói, Ed-
vard Balaguri ungvári és 
Nagy Sándor újvidéki régész 
jelentkezett többek között 
szólásra. A háromnapos tu-
dományos ülésszakon több 
mint harminc előadás hang-
zik el; a referátumokat min-
den nap vita követi. A be-
számolók szövegét az egye-
temi actában teszik majd 
közzé. A tervek szerint a ré-
gészeti tudományos üléssza-
kot a jövőben kétévenkint 
rendezik meg. 

S Í 

A gépzajból 
a fehér csöndbe 

A gép b a r á t A gép ellen-
ség. 

Kezessé, kötelességtudóvá 
teszi a gondosság, elővigyá-
zatosság; a felelőtlenség ha-
nyagság, közömbösség vesze-
delmessé változtatja. Ugrás-
rakész fenevadat csinál be-
lőle. 

A gumi gyári kalandernél 
az utóbbi történt 1968. áp-
rilis 9-én 16 óra 45 perckor. 

renc diszpécsertől a gép 
megindításához, amit az meg 
is adott. 

ÍT! 
I. sz. Sebészeti Klinika. 

Fehér csönd. Siető nővérek. 

— Hogyan? — Kaphatja 
fel fejét a leglaikusabb is 
erre a szóra. — Hisz azon 
a gépen baleset történt, s 
akkor a hiba megállapítása, 
azonnali megszüntetése lett 
volna a legfontosabb! 

Kiss László, az SZMT 
munkavédelmi főfelügyelője 
április 10-én reggel megkér-
dezte Szakáll Ferencet; utá-

Zagyva Albert a kórtermi na nézett-e, tudta-e egyálta-
agyon ül. Amikor felém in-
dul, a köpeny, a pizsama-
kabát lefityeg a válláról; 
jobb alsókarján vastag 
gipsz, a felsőn duzzadó kö-
tés. 

„Zagyva Albert sérüli, 
mint kalander-segítő a VEB 

pítható. hogy a kalander 
hosszabb ideje a balesetet 
okozó szabálytalan szárnyas 
csavarral üzemelt, s nevezet-
tek ezt nem észlelték, s igy 
közvetve hozzájárultak a 
baleset bekövetkeztéhez." 

A vétkesek prémium-elvo-
násban részesülnek. Április 
havi prémium 25 százaléka, 
30 százaléka, negyedévi pré-
mium 20 százaléka . . . olva-
som. Igen. pénzbüntetés. A 
vállalat pedig fizetni fog a 
sérültnek, az SZTK-nak. 
Ahogyan a közelmúltban bí-
róság által megítélt 200 ezer 
forintot is kifizette egy ré-
gebbi égéses baleset miatt. 

Csakhogy a törődés, gon-
doskodás mindezt megelőz-
hette volna. Nincs előbb're-
való kötelesség, mint a leg-
messzebbmenőkig óvni a 
munkások testi épségét, biz-
tonságát; igazodni a baleseti 

betűjéhez 
és szelleméhez! 

,Simái Mihály 

Ián, mi okozta a szerencsét-
lenséget? 

— Nem. — volt a válasz. 
— Ha nem tudta, hogy 

merte ú j ra megindíttatni a 
gépet? 

Ez a nagyfokú felelőtlen-
B j ^ ^ ^ a ség fényt W S S ^ S 

kalander beeresztőjénél dol- leletre, ami az ilyen és ha- óvóreridszabálvok 
goaott A sssélhulladék gumit sonló belesetek melegágya 
akarta eltávolítani és a be- ebben a szegedi üzemben, 
eresztő tengely biztosító Az a bizonyos szárnyas csa-
gyűrűjén lévő Málló szar- var jó egy éve forgott a ka-
nyas csavar a nadrágszíjába landeren. Mint Zagyva Al-
akad t Kétszer átfordította, bert említette, egy másik ka-
Jobb alsó karján darabos landergépen is megtörtént 
törést, a jobb felső karizmon már, hogy az ugyanilyen 
roncsolásos sérülést szenve- „szárnyas anya" elkapta egy 
dett." Így Írja le a balesetet fiatal munkás mgét. Vajon 
a jegyzőkönyv. annak az ingnek a szakadá-

A folyosón beszélgetünk, sa nem volt elég észreve-
Alig 32 esztendős, göndörha- hető ahhoz, hogy nyomban 

fiatalember. Megtörtnek átvizsgálták volna mind a 
tűnik az arca; egy héttel ez- négy ilyen berendezést? Em-
előtt még az is sebes vol t beri izomnak is kellett zú-

Állva magyaráz, mutogat zódnla, csontnak is kellett 
a begipszelt és az ép kar já- törnie, hogy valaki észreve-

gye a veszélyes alkatrészt? 
Hát csak egy ilyen szeren-
csétlenség után figyelnek föl 
a hibára? _ vetődik föl az 
emberben a kérdés. S még 
ezt is beárnyékolja a jogos 
kétkedés: de hiszen még így 
sem, hiszen még a baleset 
után is munkára fogták a 
baj t okozó gépet! 

Már javában csapdosnak 
a hullámok. Már javában 
űzik, kergetik, biztatják 
mind nagyobb dörrenésekre, 
csattanásokra egymást. 

A közhangulat hullámairól 
van szó, a most érettségiző 
középiskolások szüleinek-
családjának közhangulat-hul-
lámairól. s persze, az érett-
ségizőkéről is, akiket —hogy 
a víz-hasonlatnál marad-
junk — nemegyszer maguk 
alá is temetik a megbokro-
sodott habok. 

Moat érettségiző negyedi-
kesekkel ülünk egy asztal-
nál, ők mondják: 

— Anyú naponta sír — 
így az egyik —, hogy mi lesz, 
ha mégsem vesznek fel. Óvo-
dás korom óta orvosnak 
szán, csak igy tudja elkép-
zelni az é l e t em. . . 

— Apa meg ueszelcszik-
káromkodik — így a másik 
— , a z t rrKKidja, a z n e m r á m 
tartozik, hogy mi lesz belő-
lem. Amíg az ő kenyerét 
eszem, 6 parancsol! 

A gyerekek szomorúak, 
sápadtak. Arcukon ott a 
sok éjszakázás minden nyo-
ma: mélyen gyűrűző kari-
kák a szem alatt, éles vo-
nások a lefogyott arcon. 

— Az a baj, hogy egyálta-
lán nem tudok anyuékkal 
szót érteni — folytatja a 
harmadik —. még azt sem 
mondták meg, hogy minek 
szántak. Az osztályfőnököm-
től tudtam meg, hogy a 
gyógyszerész karra fogok Je-
lentkezni. pedig, istenbizony, 
semmi, de semmi kedvem 
ehhez a pályához 

A gyerekek hallgatnak. 
Ha valaki, hát akkor ők na-
gyon jól tudják, hogy milyen 
kínokkal jár ez a gyermeki, 
szülői szó-nem-értés. 

Azt viszont az iskolai 
KISZ-titkárok tudják na-
gyon jól, hogy „statisztiku-
sán'' hova vezetett a diá-
kokba sújkolt diplomaimá-
dat. A napokban megtartott 
diákparlament szünetében 
beszélgettünk erről. 

Révész Márta, Tömörkény 
Gimnázium: — Nálunk fő-
képp orvosnak jelentkeznek 
sokan; még olyan diákunk 
is van, aki a zene-tagozatra 
járt, biológiát sem igen ta-
nult, mégis orvos akar lenni. 
A IV/A-ból szinte mindenki 
pályázik valahova . . . 

Horváth Rózsa, Mérey ut-
cai Közgazdasági Technikum: 
— Orvosnak, matematika-fi-
zika szakos, orosz szakos ta-
nárnak, sőt, még tanítónak is 
jelentkeznek tőlünk. Közgaz-
dasági egyetemre viszont a 
mi osztályunkból csupán egy 
diák akar menni. 

Jung József, Radnóti Gim-
názium: — Még több a je-
lentkező, mint tavaly, pedig 
ezt a tanulmányi eredmény 
egyáltalán nem indokolja. A 
IV/A 6 tanulójából mind-
össze 1 nem készül sem egye-
temre, sem főiskolára . . . 

Elgondolkodtató híradások. 
Tisztán föltetszenek bennük 
a hangulat-hullámok örvényt 
kavaró szülőhelyei. 

S hogy mégis, mivel ma-
gyarázható a továbbtanulási 
viharnak ez a szinte minden 
eddiginél erősebb kitörése? 

— Most mutatkozik meg 
igazán, hogy milyen gyenge 
a középiskolákban a pálya-
választási tevékenység — 

Hiába vannak a különféle 
kiadványok, tájékoztatók, a 
diákokkal, s főképp a szü-
lőkkel mégsem értetik meg 
eléggé, hogy mennyire korlá-
tozottak a lehetőségek, hogy 
a felvételi keretszámok in-
kább csökkentek mint nőttek. 
Es ba j van a következetesség-
gel, a folyamatossággal is! 
A középiskolásokkal nem 
érettségi előtt kell megértet-
ni, hogy nem mindenki ta-
nulhat tovább, hanem már 
elsős koruktól úgy kell ne-
velni őket. Nem álomkerge-
tés, hanem a lehetőségek reá-
lis mérlegelése kell! 

ötvenöt ezren érettségiz-
nek az idén Magyarországon, 
közülük 1400-an Szegeden. 
Egyetemre,- főiskolára, felső-
fokú technikumba jó, ha 
minden harmadik-negyedik 
kerül. A többieket, ha nem 
vigyáznak, könnyen elnyelhe-
tik a talán jót akarva, de ko-
rántsem jól gondolkozva fel-
keltett, veszedelmesen ka-

rnondja dr. Mészáros Rezső, a 
városi KISZ-bizottság isko- v a r S ° hangulathullámok.. . 
lai osztályának vezetője. — Akácz László 

• 

Vonalak 

libb ezer pedagógusállásra 
hirdettek pályázatot 

A művelődésügyi miniszter 
rendelkezése értelmében azal-
mények pedagógusállásait az 
só- és középfokú oktatási intéz-

vpL Ezekben a mozdulatok-
ban lejátszódik maga a bal-
eset is: másodpercenként 28 
méteres sebességgel forog a 
henger, fut raj ta a préselődő 
szövet. Zagyva Albert a ka-
lander-állvány baloldalán 
áll, aztán, mivel a hulladélc-
gumi gyűrődik a jobb olda-
lon. odasiet, hogy eltávolítsa. 
Jobbjával az állványhoz tá-
maszkodik. balkezét az ö s -
szecsomósodott anyagért 
nyújt ja . 

— Eközben a biztosító 
gyűrű szárnyas csavarja a 
derékszíjamba akadt. Átfor-

l3 
i A munkavédelmi főfel-
ügyelő: Mintha eluralkodott 
volna egy nagyon helytelen 
szemlélet az OGV szegedi 

dított kétszer is. A leállító gyárában. Az tudniillik, hogy 
rfAtn Kzvt n o m o e f n m nl l n f n l n ' a t f gombot nem értem el, lefele 
forgatott a csavar. 

Végzetes következmények-
kel Ls járhatott volna a sze-
rencsétlenség. A két haske-
lepszerű átfordulás során 
ösztönszerűen összehúzódott. 
Így aztán a másik henger 
nem roncsolhatott nemesebb 
részeket. Úgyis mondhat-
nánk, megúszta „ennyivel"; 
ha ez az ennyi nem volna 
nagyon ls sok, s ha nem lett 
volna teljességgel elkerül-
hető. 

Jankovics János vette 
észre, ugrott oda és állította 
meg a gépet. Kiszabadítot-
ták az eszmétlen embert. 

ez az üzem veszélyes üzem, 
s egy ilyen veszélyes üzem-
ben balesetek előfordulása 
szinte elkerülhetetlen. Holott 
a legutóbbi eset is rácáfol 
erre a megállapításra; ez is 
csak a felelőtlenség, a kö-
zömbösség miatt követke-
zett be. 

„A kihallgatási jegyző-
könyvek alapján egyértel-
műen megállapítani nem le-
hetett. hogy a szárnyas csa-
var mikor és kinek az In-
tézkedésére került a balese-
tet okozó helyre. A bizottság 
az alábbiak felelősségát ál-
lapította meg: Domonkos 

Aztán mentő, klinika. Fá j - András, Magony Mihály és 
dalom a testben, szörnyű ül- Kalmár Antal szakmányve-
mény utóhatása a lélekben, zetök. Vajda Gyula csoport-
A család megdöbbenése. vezető. Bodó Ferenc üzem-

Es ho&an reagáltak az mérnök. Nekik beosztásuk-
üzemiok? Magony Mihály ból kifolyólag feladatuk 
műszakvezető a baleset után volt a biztonságos üzemel-
engedélyt kért tizakáll Fe- tetés ellenőrzése. Megalla-

Korszerűsítik a fürdőt 
H é t v é g i l i á z a k — Ú | k a b i n s o r a k - V i r á g o s i t á s 

Az ú j gazdaságirányítási inkább fürdőváros legyen, 
rendszer bevezetése a szol- további átalakítások szüksé-
gáltató vállalatok életében is 
változást hozott, s ez a vál-
tozás a Fürdók és Hőforrás 
Vállalat munkáját ls meg-
határozza. Emellett termé-
szetesen számításba kell ven-
ni ar t az évről évre erőtel-
jesebben jelentkező vendég-

gesek a partfürdő területén, 
bővítések az úszóházakon, s 
ha a fedettuszoda felépül, 
akkor a jelenlegi verseny-
uszoda helyén gyógyfürdő 
működik majd. Az újszegedi 
strandon 1969-ben az étke-
zés mór nem lesz gond, hi-

forgalmat ls. mellyel a vá- szen kabin-bisztrót építenek, 
rosban számolni kell: 1967- ahol uzsonnázni és ebédelni 
ben az úszóházakra, a part-
fürdőre. a tiszatági fürdőbe, 
az üdülő hajóra és a ver-
senyuszodába egymilliónál 
többen látogattak cl. Ez te-
szi szükségessé, hogy a lehe-
tőségeket a vállalat jobban 
kihasználja, s a szolgáltatási 
igényeket magasabb színvo-
nalon elégítse ki. Erre a 
megállapításra Jutott a Sze-
ged m. j. városi tanács vég-
rehajtó bizottságának teg-
napi ülése ls. mely a fürdő 
vállalat beszámolóját tár-
gyalta meg az ú j gazdaság-
irányítási rendszer bevezeté-
sével összefüggésben. ele-
mezte a tapasztalatokat és 
a nyári idényre való felké-
szülést. 

A szolgáltatások minősé-
gét javítja a vállalatnál pél-
dául a hétvégi házak kiépí-
tése a partfürdőn, melyeket 
bérbeadnak a különböző in-
tézményeknek. Gyarapítják 
a kölcsönbe vehető eszközök 
számét is, tervezik a cso-
magmegőrzés biztosítását, a 
csónakok kölcsönzését is. 
Kombinált bérleteket adnak 
ki. melyek a partfürdőbe és 
a versenyuszodába, illetve 
az úszházakra lesznek érvé-
nyesek, s ezzel az intézke-
déssel régi, jogos követelést 
teljesítenek. 

Ahhoz, hogy Szeged még 

is lehet. Az idén ú jabb ka-
binsorok épültek és épülnek 
még, melyek vasbeton lába-
kon állnak, s a legmaga-

sabb árvízszint főié emel-
kednek. Már az idei stran-
dolókat három tekepálya, s 
200 négyzetméterrel nagyobb, 
parkosított virágos terület 
fogadja majd. A strand ké-
pének megváltozása a válla-
lat építő brigádjának érde-
me. A Fürdő és Hőforrás 
Vállalat 1970-ig a strand 
egész területét átépíti, de 
ahhoz, hogy a jelentkező 
igényeket kielégíthesse, a to-
vábbiakban is mind nagyobb 
anyagi áldozat kell. 

idén mér az egész országban 
pályázat útján töltik be. A 
pályázatokat a Köznevelés 
című folyóiratban április el-
ső felében tették közzé, s 
számuk megközelíti a három 
és fél ezret 

A végzők száma 3140. A 
pályázatok benyújtásának 
határideje április 24-én ja* 
le. A tanulmányi osztályok-
nak a végző hallgatók, ille-
tőleg a munkáltató szervek-
nek a munkaviszonyban álló 
pedagógusok pályázatával 
kapcsolatos tennivalókat leg-
később hat napon belül, azaz 
április 30-ig kell elvégezniük. 

A miniszteri rendelkezés 
szerint a pályázót, továbbá 
a munkáltatót a pályázat 
elfogadásáról vagy elutasítá-
sáról 10 napon belül, tehát 
legkésőbb május 10-ig írás-
ban értesítik. A pályázat 
kedvező elbírálásáról szóló 
értesítés kézhezvételét kö-
vető nyolc napon belül « 
pályázónak írásban nyílt«, 
koznia kell az állás elfog*-, 
dósáról. A nyilatkozat elmú-
lasztása esetén a pályázatot 
visszavontnak tekintik. (MTI) 

A fagy okozta 
szöEőkárok pótlása 

Sok szó esik ezekben a na- gazdasági üzemekben nagy 
pókban a hó eleji mezőgaz- erőfeszítéseket tesznek, hogy 
dasági fagykárokról. A köz-
vélemény legnagyobb része a 
szőlőt „siratja". Minden 
okuk megvan rá: nem végle-
ges becslés szerint az áprili-
si fagykárok hozzávetőleg 20 
százalékos terméskiesési 
okoztak 
— ha 
nül néznék a pusztulást. 

A MÉM illetékesei elmon-
dották: a puszta számok ez-
úttal nem jelentik azt, hogy 
már eleve le kell monda-
nunk egy igazán kiadós szü-
ret lehetőségéről. A mező-

a termést a továbbiakban 
maximálisan megvédjék, A 
400 000 holdnyi szőlőterüle-
ten jól halad a metszés. 

A szakemberek remélik, 
hogy a gondos ápolással, ta-
laj- és növényvédelemmel 

a hazai szőlőkben „feledtetni" tudják a kiesést 
a szakemberek tétle- és döntő részben „visszaad-

ják" azt a mennyiséget amit 
az áprilisi fagyok „elrabol-
tak". 

Köszönet-

nyilvánítás 
A Hazafias Népfront 

IV. kongresszusához sok 
üdvözlet érkezett üze-
mektől. vállalatoktól, 
termelőszövetkezetektől, 
hivataloktól, intézmé-
nyektől, szervektől és 
magánosoktól. Jólesett 
köszöntésük, értékes ja-
vaslataikat pedig tolmá-
csoltuk a tanácskozás-
nak. Fogadják értük 
köszönetünket. 

A Hn/aflas Népfront 
országos titkársága 
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