
Korai gratuláció Á jobb eredményekért 
A szegedi inzulin fecskendőről 

Hobbyból találmány cím-
mel cikket írtam lapunk 
március 3-i számában, dr. 
Agócsi János szegedi körzeti 
orvos egykezes injekciós ké-
szülékéről, amely célszerűsé-
génél, egyszerűségénél fogva 
szinte megváltás a cukorbe-
tegek számára. A cikk meg-
jelenése után egyre-másra 
érkeztek dr. Agócsi címére 
az érdeklődő levelek. A Gyó-
gyászati Segédeszközök Gyá-
ra (Budapest) kérte a készü-
lék rajzait, fényképeit: „Vál-
lalatunk foglalkozni akar a 
témával" — írta Antal Ist-
ván igazgató. Az Egészség-
ügyi Minisztérium Orvosi 
Műszerügyi Intézete arról ér-
tesítette dr. Agócsit, hogy a 
mintapéldányt és a rajzokat, 
fényképeket küldje meg új í -
tási osztályának. Tokár Pé-
ter, az Újítók Lapja felelős 
szerkesztője fényképet, le-
írást, rajzot kért, hogy teret 
szenteljen lapjában a talál-
mány bemutatására. 

r 

Óriási 
érdeklődés 

Az Orvosi Műszerkereske-
delmi Vállalat is szorgal-
mazta a prototípus fényké-
pének megtekintését. A Hód-
mezöváráshelyl Elektrofém 
Ktsz viszont sajnálatát fe-
jezte ki, hogy a készülék 
gyártására nem tud energiát 
fordítani, mert kapacitása 
már teljesen lekötött. Egy 
szegcdi üzem főmérnöke 
kapva kapott volna a lehe-
tőségen, hogy ők dobják pi-
acra az injekciós készüléket. 
Közbejött viszont a Medicor 
Művek érdeklődése. Lipscher 
Ervin műszaki igazgatóhe-
lyettes és Vaktor Imre ipar-
jogvédő csoportvezető felkér-
ték és megkapták tanulmá-
nyozásra a készülék proto-

típusát. Befutott közben egy 
külföldi érdeklődés is: Rózsa 
Lajos, a szabadkai Partizán 
Fabrika Bicikla i Motocikla 
vezérigazgatója levelében 
kerte dr. Agócsi közelebbi cí-
mét. A készülék gyártása 
„üzemünk munkájához ala-
pot nyújtanak. Van-e lehető-
ség az együttműködésre a 
feltalálóval, vagy az illetékes 
magyar gazdasági szervek-
kel?" — írta. 

Szerkesztőségünkhöz jött 
sürgetni dr. Agócsi készülé-
kének üzleti árusítását 
Lindtner Ferenc, Hattyas sor 
77. szám alatti lakos: 

— Tizenhat éves unokám 
cukorbeteg — mondta — és 
egyedül képtelen az eddig 
használatos fecskendő keze-
lésére. Apja munkahelyére 
viszi a készüléket és az in-
zulint, a gyerek meg úgy 
mászkál ki hozzá, hogy azt 
beadja neki. 

Lindtner nagyapa azt ls 
elmondotta, hogy a Gyógyá-
szati Segédeszközök Gyára 
szegedi, Kálvin téri telepén 
már jár t egy általuk nirde-
tett inzulin-fecskendő meg-
vásárlása dolgában. Csak ar-
ra nem kapott választ, hogy 
az a készülék dr. Agócsi ta-
láimánya-e. Már-már gratu-
láltam a szegedi orvos-felta-
lálónak gyors sikeréhez, ami-
kor kiderült, hogy a Gyó-
gyászati Segédeszközök Gyá-
ra által ajánlott készülék 
nem az övé, hanem egy kül-
földi konstrukció, amit némi 
újítással hoznának forgalom-
ba. Barfos Bertalan telepve-
zető csak vázlatos pros-
pektust tudott a prototípus-
ról mutatni. 

— A készülék gyártásá-
nak előkészítése folyik — tá-
jékoztatott, közben benyitott 
az üzletbe egy fiatal nő és 
kérdezte: 

— Kérem, az Önök készü-
léke ilyen-e, vagy ennél 

Növényvédelmi tanácskozás 
A Balatonbogiári Állami 

Gazdaságban kedden vegy-
szerbemutatóval egybekötött 
növényvédelmi tanácskozást 
rendeztek. Nagy Bálint, a 
Mezőgazdasági és Élelmezés-
ügyi Minisztérium főosztály-
vezetője közölte, hogy az 
idei ősztől kezdve három-
szorosára növelik a növény-

védelmi szakemberképzés évi 
kvótáját, s a köiaeljövőben 
Keszthelyen megkezdik a 
növényvédelmi szakmérnök-
képzést is. A DDT és HCH 
mentesítési programmai kap-
csolatban hangsúlyozta, hogy 
a használatból eltiltott vegy-
szereket az AGROKER min-
denütt visszaváltja a ter-
melő üzemektől. 

Előkelőségek 

A legfurcsább törvény 
Kevesen tud.iák, 

hogy a legfur-
csább törvény egy 
Borneo környéki 
szigeten volt élet-
ben évszázadokon 
át. A törvény ér-
telmében azt, aki 

egy fuldokló nőt 
kiment a tenger-
ből. halállal bün-
tették. 

A szigetlakók 
persze nem ha-
ragudtak a nőkre, 
csak azért hozták 

jobb? — vette elő a táská-
jából az Originál Helinos 
Injektions feliratú, úgyneve-
zett kioldó billentyűs fecs-
kendő készüléket. 

Melyik a jobb? 
Szerencsémre nekem nincs 

szükségem ilyen masinára, 
de ennek láttán tudtam ha-
sonlítani: dr. Agócsié ennél 
praktikusabb, mert egy kéz-
ben elfér. Igaz a tút nem 
vágja be egy rugós szerke-
zet, mint ezen, de a Helinos 
nem húzza vissza a tűt. Dr. 
Agócsi készüléke visszahúz-
za. A Helinos típusú jóval 
nagyobb, s a nehézkesség 
miatt esetleg betörhet a tú, 
s kisgyerekek aligha tudják 
önmagukon egyedül kezelni. 
Bartos Bertalan, aki felke-
reste dr. Agócsit és tárgyalt 
vele, elárulta, hogy tulajdon-
képpen az általam is látott 
Helinos-féle készülékhez ha-
sonló az övék is, hozzátéve 
egy újítást, amelyet egy bu-
dapesti kiállításon már be-
mutattak. 

Ezt a kiállítást Szegedről 
is megtekintették. Az inzuli-
nos készüléknek irányórától 
— 520 forint — elképedt az 
érdeklődő. A szegedi orvos-
feltaláló készülékének ára 
lényegesen kevesebb le-
het majd. S aligha 
hihető, hogy a sok-sok ezer 
cukorbeteg kétféle készülék-
re ad ki pénzt. De minek itt 
kertelni, hiszen a Gyógyásza-
ti Segédeszközök Gyárának 
főmérnöke, Kuczik György 
időközben visszaküldte dr. 
Agócsinak a készülékről ké-
szített fényképeket, rajzokat: 
„Vállalatunk — írta — a je-
lenlegi kifejlesztett típusnál 
az ö n által javasolt megol-
dást nem valósította meg és 
egyelőre nem ls célunk an-
nak megvalósítása, tekintet-
tel arra, hogy ilyen igény 
még nem jelentkezett ná-
lunk." 

Nincs, 
aki gyártson 

Hogy nincs rá igény? Saj-
nos van, Szegeden is több-
ezer a cukorbetegek száma. 
Részrehajlás nélkül álljunk 
csak itt dr. Agócsi mellé. Az 
ő készüleke nem is „javasolt 
megoldás", hanem egy telje-
sen új, önálló konstrukció. 
De miért is támogatná ezt a 
Gyógyászati Segédeszközök 
Gyára, amikor saját maga 
már kifejlesztelt egy másik, 
bár kevésbé sikerült konst-
rukciót? Hogy ki minek a 
gyártósára rendezkedik be, 
abba nem illik beleszólni. 
De hogy egy magyar születé-
sű konstrukciót érdemes és 
kell támogatni, az bizonyos. 
Vagy lehetséges, hogy dr. 
Agócsi találmányát a külföl-
di érdeklődés előbb karolja 
majd fel? Aztán pedig majd 
kintről vásároljuk meg 
ugyanazt amit itthon is le-
hetne gyártani, s mi hoznánk 
forgalomba külföldön is — 
jó pénzért. 

Lödl Ferenc 

Gazdálkodási versenyre szólítja a megye szövetkezeteit 
a mindszenti Tiszavirág Tsz 

Nagy hagyományai van-
nak a termelési mozgalmak-
nak a mindszenti Tiszavirág 
Tsz-ben. A gazdaság két 
esetben nyert vándorzászlót 
a tsz-ek országos termelési 
versenyében és a szocialis-
ta brigódmozgalom is négy-
éves múltra tekint vissza. 
Tavaly 19 munkacsapat foly-
tatott egymással páros ver-
senyt, mig az idei évre vo-
natkozóan 25 tízfős munka-
csapat tett vállalást. 

A munkamozgalmak eddi-
gi sikerei késztették a szö-
vetkezet tagjait arra az el-
határozásra, hogy a KMP 
megalakulásának 50. évfor-
dulójára termelési versenyre 
szólítják a megye tsz-eit. A 
jubileum tiszteletére kezde-
ményezett termelési verseny-
felhívás a következőket tar-
talmazza: 

„Az idén a gazdálkodási 
színvonal további növelésé-
vel, a gondos növényápolás-
sal, időbeni betakarítással, a 

költségek csökkentésével 
ósszbevételi tervünk iO szá-
zalékos túlteljesítését vál-
laljuk. Tsz-ünk az 1967-es 

évet tekinti bázisévként és 
ehhez mérjük bevételi ter-
vünk alakulását. Az önkölt-
séget az erőgépeknél, a gép-
kocsiknál, a fogatosoknál 2 
százalékkal csökkentjük. Az 
öntözésnél a tartósabb szá-
razság esetén a gépek telje-
sítményét 1100 üzemórában 
határozzuk meg. 

A gazdaság vezetősége 
gondoskodik arról, hogy 
minden tag teljesíteni tudja 
az alapszabályban meghatá-
rozott munkanapokat. A tag-
ság viszont azt vállalja, hogy 
az elmúlt évi igazolatlan 
mulasztásokat 5 százalékkal 
csökkenti. Balesetelhárítási 
előadások szervezésével a 
dolgozók megfelelő felvilá-
gosításával és a balesetek 
tervszerű megelőzésével 
ugyancsak 5 százalékkal 
csökentjük a baleseteket. 

Tagfelvételkor az illetékes 
brigádvezetö oktatja ki az 
új dolgozókat az óvórend-
szabályokra. 

Szövetkezetünkben to-
vábbra is elsődleges feladat-
nak tekintjük a szocialista 
brigádmozgalom tovább fej-
lesztését, s az idén három új 
brigáddal növeljük a szocia-
lista brigádok, számát. 

Kérjük a megye közös 
gazdaságait, csatlakozzanak 
jubileumi versenyfelhívá-
sunkhoz." 

Pálinkó Ferenc 
elnök 

Horváth József 
párt t i tkár 

A mindszenti Tiszavirág 
Tsz tagsága az elmúlt héten 
munkacsapat- és brigádgyű-
léseken vitatta meg a me-
gyei versenyfelhívást, s a 
különböző üzemágak dolgo-
zói helyi vállalásokkal, gaz-
dálkodási javaslatokkal ala-
pozták meg a közös verseny-
vállalást. 

Kábelaknában 
— Van ebben a mester-

ségben valami különös? Nem 
hiszem. Munka ez, olyan, 
mint bárkié. Apám kovfks 
volt; egész napja a tűz meg 
az üllő között telt el. A ko-
vács hozzátartozik a tűzhöz, 
az üllőhöz, a nagykalapács-
hoz. Mi meg a köteg színes 
vezetékhez, a tárcsás tele-
fonkagylóhoz. És a hallózás-
hoz. 

Kétszer két méteres rés 
az aszfalton: kábelakna. Fe-
lette a kekiszínú sátor feszül. 
A ponyva alatt ipari tanuló-
jával dolgozik a műszerész. 
Két lépéssel odébb autók, 
lovaskocsik, gyalogjárók. Az 
akna forgalmas útkereszte-
ződés mellett van. Leeresz-
kedek a szűk helyre. Kivéte-
lesen. mert idegennek ez ti-
los birodalom. 

— Lát ja ezekben az ólom-
csövekben szaladnak a vo-
nalak. De ne í r ja így, kine-
vetnek a kollegák, szaknyel-
ven máshogy hívjuk. A cső-
ben sok ér fut, a földalatti 
vezetékek helyettesítik a 
póznára feszített drótokat. 
Minél modernebb egy város 
— annál kevesebb drót van 
a háztetőkön. Az „elhantolt" 
kábelek biztonságosak. Vi-
szont vigyázni kell, nehogy 
elózzanak, mert akikor meg-
süketül a telefon. Most is 
emiatt vagyunk itt. 

Kezébe veszi a rézig ko-
pott tárcsás kagylót. Beköti 
a kék és piros végű drótok-
hoz. 

— Hallod. Pista, „átbeszél-
jük" a vonalat. Egy, kettő, 
három. Rendben. 

Az aknában csend lett, a 
műszerész összekötötte a ve-
zetékköteget. Táskájából kor-
mos forrasztópákát. cint és 
gyantát szed elő, majd éles 
késsel még egy-kettőt alakít 
az ólomköpenyen. 

— Na, meglennénk. Gyújtsd 

be fiam a lámpát! — mond-
ja segédjének. 

— Ennyi az egész, végig-
mentünk a szóba jöhető szá-
lakon . . . Arrébb két utcával, 
adódott a hiba. Most csak 
be kell takarni a huzalozást, 
utána összeforrasztom a vé-
dőburkolatot. Reggel hétkor 
kezdtünk; délre itt se va-
gyunk. 

— Hogyan lett telefonsze-
relő? 

— Szentesen, a város szé-
lén állt apám műhelye. Na-
gyon nehezen éltünk belőle. 
Az egyik bátyám kapta a 
kovácsmesterséget, a másik 
gazdálkodó, a harmadik ta-
nár lett. A szüleim valami 
rendes megélhetést, ahogy 
nevezték: nyugdíjas állami 
állást akartak szerezni. A 
MAV-nak nem kellettem. 
Véletlenül sikerült a posta. 

Elnyomja a cigarettát, né-
hány ügyes mozdulat — és 
a cin ezüstösen fut ja be az 
illesztést. A műszerész na-
gyon sokszor csinálhatta 
ugyanezt: pontosan a kellő 
ideig melegíti az anyagot, a 
forró pákával úgy dolgozik, 
mint más a kanállal az 
ebédnél. Utoljára végigsimo-
gatja a forrasztást — ahogy 
a kötést az orvos. 

— Sikerült a „választás"? 
— A f iamat is erre a pá-

lyára szánom. Persze, nem-
csak azért, mert. a posta jő 
nyugdíjas állás. A gyerek 
szereti a szerszámot, otthon 
mindig barkácsol. Jó érzés 
olyan titkokat elmondani a 
fiamnak, amelyeket har-
mincöt éven á t felszed az 
ember. Természete van a 
réznek, az ólomnak, a beke-
litnek. Meg mindennek, ami-
vel csak dolgozunk. Ha a 
fiam becsülettel megtanulja 
ezeket — első ember lehet 
a szakmában. Ma a jó 
szakmunkás felér a tanárral, 

a törvényt, mert 
büszkék voltuk 
pompásan úszó 
asszonyaikra. Azt 
is hozzá keli ten-
ni, hogy egyetlen 
asszony sem ful-
ladt a tengerbe. 

DEL-MAGYARORSZÁG 
SZERDA, 

1968. MÁJUS l . 

Taxirendelés, nehézségekkel 
Seres János Szeged, Pető-

fitelep, Duna utca 13/b szám 
alatti lakos szóvá teszi leve-
lében, hogy a vasúti nagyál-
lomásról nyilvános telefonon 
kért taxit, amikor két idős 
beteg rokonát otthonába 
akarta szállítani a vonattól, 
s a taxiirányító megtagadta 
kérése teljesítését. Miután 
levélírónk személyi adatait 
megkérdezte, közölte vele, 
hogy „a telefonon kért 
taxikkal visszaélések történ-
tek", ezért nem küldhet ta-
xit. 

A 10. AKÖV személyfor-
galmi osztályától kapott in-
formáció szerint — a vissza-
élések elkerülése végett — 
csak olyan telefonon leadott 
rendelést fogadhat el az 
irányító, amelyen a megren-
delőt visszahívhatja ellenőr-
zésként. Az irányító tehát a 
forgalmi előírások szerint 
jár t el. 

Vélemény ünk szerint ezt 

az utasítást sem lehet me-
chanikusan alkalmazni, mert 
például az irányító kérhet-
te volna, hogy a postai nyil-
vános állomáson a megren-
delő személyét valamelyik 
postai alkalmazott, mint hi-
vatalos személy, igazolja. 

a mérnökkel és sorolhatnám 
még kikkel. Becsülete, pénze 
is olyan, mint amilyen dukál. 

— Most a nyugdíj előtt el-
mondhatom: szomorú bú-
csúm lesz. Szívemhez nőtt a 
munkám, higgye el. A va-
sárnapoknál jobban szere-
tem a hétköznapokat. Nagy 
itt a szabadság . . . Egyszer 
fent a háztetőn a szélben, 
máskor meg lent, itt az ak-
nában. Melyik szakmában 
adatik, hogy két világöt lás-
son az ember" De a világ 
se lenne meg telefonok, jó 
vezetékek n é l k ü l . . ; 

— Leírhatnám a nevét? 
— Tőlem igen. de minek? 

— mondja Kovács TV. Illés. 
Homlokára tolja kék bocs-

kai sapkáját és mosolyogva 
nyújt kezet. 

— Még kikapnák a sza-
bálytalanságért — öreg pos-
tás létemre idegent enged-
tem az aknába . . 

Matkó István 

W j g y á r 
épül 

A Feremartoni Ipari Rob-
banóanyaggyárban épül fel 
az ország első összetett — 
nitrogént, foszfort és káli-
umot egyaránt tartalmazó — 
műtrágyát készítő üzeme. Az 
ú j üzem tervelt az angol 
Spencer cég készítette. A 
technológiát ugyanettől az 
angol cégtől vesszük át. Az 
eredeti elképzelésekhez mér-
ten, mint Szabó Gellért, a 
gyár igazgatója nyilatkoza-
tában elmondotta: kereken 
egymillió dollárt sikerült 
megtakarítani a tervek és a 
technológia . megvásárlási 
költségeiből. A már nyélbe 
ütött megállapodás szerint 
az angol cég ugyanis csak a 
tervek lényegét adja, a rész-
terveket viszont már hazai 
szakemberek készítik el. A 
gépi berendezések közül is 
csak a legfontosabb műsze-
reket és irányító rendszere-
ket — az összes berendezé-
sek mintegy húsz százalékát 
— vásárolták meg az angol 
cégtől.. A többit a hazai gyá-
rak készítik el. 

Olcsó mirelit 
Pogány László, Szeged, 

Hajnóczy utca 5. szám alatti 
olvasónk arról ír levelében, 
hogy április 21-én az orszá-
gos és a helyi lapokban is 
közlemény jelent meg egyes 
mirelit készítmények ár 
csökkentéséről. Levélírónk a 
hír alapján végigjárta a 
szegedi üzleteket, de nem 
jutott csökkentett árú mirelit 
készítményhez. 

Farsang Lászlóné dr., a 
m. j. városi tanács kereske-
delmi osztályának vezetője 
érdeklődésünkre közölte, 
hogy a Szegedi Élelmiszer-

kiskereskedelmi Vállalat 14 
boltja rendelkezik mirelit 
áruk tárolására alkalmas 
hűtőszekrénnyel. Ezek kö-
zül a boltok közül 12-ben a 
hét folyamán két alkalom-
mal szállítottak csökkentett 
áru mirelit készítményeket. 
Az elmúlt hét végén újabb, 
nagyobb szállítmány érke-
zett, s most már valamennyi 
ilyen célra kijelölt boltban 
és a Kárász utcai csemegé-
ben is kapható lesz mirelit 
áru. Az előző, kisebb szál-
lítmányok hamar elfogytak. 

Ásványi 
műtrágya 

A Szovjetunióban tavaly 
több mint 40 millió tonna 
ásványi műtrágyát állítottak 
elő. Az előirányzat szerint 
1970-ben 62 millió tonnát 
kell gyártani. Az országban 
csupán 1967-ben üzembe he-
lyezték a vahsi nitrogén mű-
trágya gyárat (Tádzsik Köz-
társaság), a szoligorszki 2. 
sz káliumkombinát második 
részlegét (Belorusszija), va-
lamint több vegyipari kom-
binátban . mútrágyagyártó 
üzemrészeket létesítettek. 


